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RESUMO 

 

BALDO, P. L.Avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde 

desenvolvidas por Comissões Intergestores Regionais do Departamento 

Regional de Saúde XIII.2016. 238f. Dissertação (Mestrado) - Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 
A Educação Permanente é introduzida no Brasil, em 2003, como ideia central da 

Política de Gestão da Educação no Trabalho em Saúde pelo Ministério da Saúde, 

passando a desenvolver ações significativas no interior do Sistema Único de Saúde. 

Em 2004, inicia-se como uma Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, por meio da Portaria 198/GM/MS de 2004 que descreve a estratégia como um 

novo conceito pedagógico no setor saúde, introduzindo a educação na vida cotidiana 

dos profissionais, prevendo a transformação das situações diárias em aprendizagem 

e analisando reflexivamente os problemas da prática. Estudos que avaliam as ações 

de Educação Permanente nos serviços de saúde ainda são incipientes na realidade 

nacional, necessitando-se de maiores evidências científicas para dar maior 

visibilidade a esta política. O estudo objetiva avaliar a utilização da estratégia de 

Educação Permanente pelas Comissões Intergestores Regionais do DRS XIII, no 

desenvolvimento das ações educativas “Implantando Acolhimento”, “Gerência: 

Instrumento de Construção de Mudança ou de Manutenção do Modelo de Atenção à 

Saúde”, “Tabwin Direcionado para Sistemas de Informação SUS” e “Regulação, 

Avaliação e Auditoria de Serviços e Sistema de Saúde”. Trata-se de um estudo 

descritivo, de cunho avaliativo por meio de uma abordagem quantitativa, utilizando-

se o referencial teórico de Donabedian, que permitiu identificar, por meio da tríade 

envolvendo estrutura, processo e resultados, as potencialidades e fragilidades dessa 

estratégia, nesse contexto. Foram analisadas 166 avaliações respondidas, sendo 

que os resultados foram agrupados e categorizados por meio das respostas dos 

participantes para cada questão norteadora. Posteriormente,  realizou-se o 

cruzamento entre as justificativas de cada questão e o perfil sociodemográfico dos 

participantes, para aprofundar a análise desta pesquisa. Na avaliação de “estrutura”, 

foi evidente que ações de EPS, realizadas durante o horário de trabalho, facilitam a 

participação nos encontros e, portanto, a programação e o aviso prévio das ações 

podem garantir a participação de gestores. Em relação ao “processo” percorrido, 

houve destaque para a dificuldade de aceitação do uso de metodologias ativas 

durante a educação permanente, evidenciando que a quebra do modelo tradicional 

bancário da construção do conhecimento pelos profissionais ainda é uma barreira a 

ser trabalhada. No que tange aos “resultados” alcançados, a partir das ações 

educativas ofertadas, destacaram-se a multiplicação do conhecimento aos demais 

trabalhadores e a aplicação do conhecimento adquirido nas práticas de trabalho, o 

que pode se caracterizar como um facilitador na construção do conceito da EPS nos 

diferentes cenários. Aspectos negativos também foram identificados como a 

dificuldade da própria política municipal que, quando se modifica, eleva, em várias 



 

 

situações, a rotatividade dos profissionais envolvidos nas ações de EPS, dentro dos 

serviços. Nesse caso, muitas ações iniciadas são interrompidas, pois as pessoas 

que estão sendo incorporadas têm crenças e competências diversificadas. Apesar 

das dificuldades, evidenciou-se que, por meio de condições estruturais adequadas, 

associadas a um processo educacional construído coletivamente, excelentes 

resultados são gerados, podendo impactar diretamente na assistência prestada ao 

usuário. 

 
Descritores: Educação em Saúde. Avaliação Educacional. Enfermagem. 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 

BALDO, P. L.Evaluation of the actions of Permanent Education in Health 

developed by Regional Interagency Commissions of the Regional Health 

Department XIII. 2016. 238 f. Dissertation (Master degree) - School of Nursing of 

Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.2016. 

 

The perrmanent Education was introduced in Brazil in 2003 as the main idea of the 

Health Work Education Management Policy in the Ministry of Health and it initiates 

significant actions within the Brazilian Unified Health System(SUS). It began in 2004 

as a National Policy on Permanent Education in Health, through Administrative Rule 

198 / GM / MS of 2004, in which a  new pedagogical strategy concept in the health 

sector is described. It also introduced education in the daily life of professionals, 

providing  transformation of daily learning situations and analyzing  reflexively  the 

problems of practice. Studies that evaluate the actions of Permanent Education in 

health services are still incipient in reality More scientific evidence to give greater 

visibility to this policy. Studies that evaluate the actions of Permanent Education in 

health services are still incipient and it requiries greater scientific evidence to give 

better visibility to this policy. The aim of this study is to evaluate the use of the 

strategy of Permanent Education and Humanization by the DRS XIII Regional 

Interagency Committees in the development of educational actions "Implanting 

Reception", "Management: Instrument of Change or Maintenance of the Model of 

Health Care" "Tabwin Directed to SUS Information Systems" and "Regulation, 

Evaluation and Audit of health Services".This work is a descriptive, evaluative study 

based on the Donabedian theoretical framework, which allowed us to identify, 

through the triad involving structure, process and results, the potentialities and 

weaknesses of its strategy. A total of 166 answered evaluations were analyzed, and 

the results were grouped and categorized through the participants' answers for each 

guiding question. Subsequently, the intersection between the justifications of each 

question and the sociodemographic profile of the participants was carried out, in 

order to deepen the analysis of this research. In the evaluation of "structure", it was 

evident that EPS actions, carried out during working hours, facilitate participation in 

the meetings and, therefore, scheduling and prior notice of actions can guarantee the 

participation of managers. Regarding the "process" covered, it was highlighted the 

difficulty of accepting the use of active methodologies during permanent education, 

evidencing that  the traditional banking model of knowledge construction is still a 

barrier to be worked on. Regarding the "results" achieved, from the offered 

educational actions, the multiplication of knowledge to other workers and the 

application of the knowledge acquired were highlighted. It can be characterized as a 

facilitator in the construction of the concept of the EPS in different scenarios. 

Negative aspects have also been identified as the difficulty of municipal policy itself. 

When changes in those policies are done the turnover of professionals involved in 

EPS actions within the services. Due to the frequent turnover many actions which 



 

 

had been started are interrupted because people have different beliefs and 

competences. Despite the difficulties it was evidenced that, through adequate 

structural conditions, along with a collectively constructed educational process, 

excellent results are achieved and they can directly impact the assistance to the 

public. 

 
Descriptors: Health Education. Educational Evaluation. Nursing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

BALDO, P. L. Evaluación de lasacciones de laEducación Permanente em la 

Salud desarrolladas por Comisiones Intergestores Regionales del 

Departamento Regional de Salud XIII. 2016. 238p. Tesis (Maestría) – Escuela de 

Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

La Educación Permanente es introducidaen el Brasil, en el 2003, como una idea 

central de la Política de La Gestión de La Educaciónen El Trabajo en La Salud por El 

Ministerio de La Salud, pasando a desarrollaracciones significativas en el interior del 

Sistema Único de La Salud. En el 2004, se inicia como una Política Nacional de La 

Educación Permanente en La Salud, por medio de La Resolución 198/GM/MS del 

2004 que describela estrategia como un nuevo concepto pedagógico en el sector de 

La salud, introducien dola educación en la vida cotidiana de lo sprofesionales, 

proporcionando La transformación de Las situaciones diária sen aprendizaje y 

analizando reflexivamente los problemas en lapráctica. Los estudios que evalúan lãs 

acciones de La Educación Permanente em los servicios de La saluda ún son 

incipientes enlarealidad nacional, necesitándos e de mayores evidencias científicas 

para dar mayor visibilidad a esta política. El objetivo dele Studio fue evaluar La 

utilización de lãs estrategias de La Educación Permanente y Humanización por lãs 

Comisiones Intergestores Regionales del DRS XIII, en El desarrollo de lãs acciones 

educativas “Implantando larecepción”, “Gerencia: Instrumento de Construcción del 

Cambio o Del Mantenimiento del Modelo em La Atenciónen Salud”, “Tabwin 

Direccionando para los Sistemas de La Información SUS” y “Regulación, Evaluación 

y Auditoria de los Servicios y Sistemas de Salud”. Se trata de um estúdio descriptivo, 

de carácter evaluativo por medio de uma bordaje cuantitativo, utilizándose el 

referencial teórico de Donabedian que permitió identificar, por medio de la triada 

envolviendo La estructura, El proceso y el resultado, las potencialidades y 

fragilidades de esta estrategia. Fueron analizados 166 evaluaciones respondidas, 

siendo que los resultados fueron agrupados y categorizados por medio de lãs 

respuestas de los participantes para cada pregunta que oriento el presente estudio. 

Posteriormente, se realizo El cruzamiento entre las justificativas de cada pregunta y 

el perfil socio-demográfico de los participantes, para profundizare la nálisis de este 

estudio. Em La evaluación de “estructura”, fue evidenciado que lãs acciones de la 

EPS, realizadas durante el horário del trabajo, facilitan La participación em los 

encuentros y, por lo tanto, La programación y el aviso previo de lãs acciones pueden 

garantizar La participación de los gestores. Enrelación al “proceso” transcurrido, 

hubo destaque para a dificulta den La aceptacióndel uso de metodologias activas 

durante La educación permanente, evidenciando la ruptura del modelo tradicional 

bancário en la construcción del conocimiento por los profesionales a ún es una 

barrera a ser trabajada. Al respecto de los “resultados” alcanzados, a partir de lãs 

acciones educativas ofertadas, se desta caron la multiplicación Del conocimiento a 

los demás trabajadores y la aplicación del conocimiento adquirido en lãs prácticas 



 

 

deltrabajo, lo que puede  caracterizar se como un facilitador em  La  construcción del 

concepto de la EPS en los diferentes escenarios. Aspectos negativos también fueron 

identificados como la dificultad de la propia política municipal que, cuando se 

modifica, l levaen varias situaciones a larotatividad de los profesionales em vuelto 

sem las acciones de la EPS, dentro de losservicios. En este caso, muchas acciones 

iniciadas so ninterrumpidas, pues las personas que están siendo incorporadas tienen 

diversas creencias y competencias. A pesar de lãs dificultades, se evidenció que por 

medio de condiciones estructural es adecuadas, asociadas a um proceso 

educacional construído colectivamente, excelentes resultados son generados, 

pudiendo impactar directamente en la asistencia brindada al usuario. 

 

Descriptores: Educaciónen Salud, Evaluación Educativa, Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 



 

 

Após a conclusão do curso de graduação em enfermagem, no ano de 

2007, tive a oportunidade de trabalhar como enfermeira assistencial no município de 

Sertãozinho e, posteriormente, como coordenadora do Departamento de 

Enfermagem vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Minha inserção na área 

assistencial e gerencial me proporcionou o desenvolvimento de novas habilidades, 

envolvendo o relacionamento com as equipes de trabalho e, portanto, a 

oportunidade de representar o município como facilitadora da Educação Permanente 

junto ao Departamento Regional de Saúde XIII, o que me motivou a dar continuidade 

aos estudos, para aprimorar meu conhecimento acerca desta política. 

A prática na rotina de trabalho e as discussões mensais realizadas com 

os demais municípios diante da política de Educação Permanente me fez observar 

facilidades e dificuldades enfrentadas por todos, para implementar esta estratégia 

em cada local de trabalho.  

A política de Educação Permanente em Saúde (EPS) é trazida como uma 

estratégia que visa, dentre outras coisas, desenvolver e aprimorar competências dos 

trabalhadores envolvidos na assistência ao usuário dos serviços de saúde. Para isto, 

é preciso que estruturas sejam ofertadas e processos vinculados à Educação 

Permanente sejam construídos em conjunto aos profissionais de saúde para que 

resultados positivos sejam alcançados a partir desta estratégia. 

Trata-se de um tema relevante no cenário nacional, entretanto, estudar a 

Política de EPS e entender como será possível sua implantação por meio de uma 

avaliação de ações realizadas torna-se importante para que novas práticas sejam 

implementadas. 

Nessa perspectiva, várias inquietações surgiram, me instigando a 

investigar com mais profundidade essa temática, especialmente por perceber que as 

publicações nacionais acerca da avaliação de ações de EPS realizadas e o 

resultado destas nas práticas de trabalho ainda são incipientes.  

Tais inquietações estão voltadas à minha prática cotidiana de trabalho, 

uma vez que é lá que visualizo a atuação dos profissionais no dia a dia, bem como a 

realidade da prática desta política nesses cenários.  

Percebo inúmeras limitações, haja vista a dificuldade dos profissionais na 

compreensão dessa estratégia educativa, talvez imposta pela própria realidade de 

trabalho, as quais sofrem fortes influências políticas, estando também articuladas às 

características pessoais dos gestores que podem ou não valorizar a educação 



 

 

permanente em saúde.   

Nesse sentido, ao realizar essa pesquisa e obter respostas às minhas 

inquietações, pretendo contribuir com a melhoria de futuras ações educativas 

propostas pela EPS, para que o trabalho das equipes possa ser fortalecido e o 

usuário valorizado. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 A construção da Educação Permanente no Brasil 

 

 

A responsabilidade quanto à formação dos trabalhadores do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil é instituída desde a Constituição Federal de 1988, 

por meio do artigo 200 (BRASIL, 1988). 

Desde essa década, a percepção de uma mudança estratégica nos 

preceitos teórico-metodológicos tradicionais de educação em saúde já era 

apresentada pela OPAS/MS, permeando a idealização de que o desenvolvimento do 

pessoal da área de saúde pudesse ir além das propostas usuais dos treinamentos 

fragmentados, evoluindo para um maior comprometimento com a real transformação 

social e incorporando mudanças na estrutura do trabalho (FERRAZ et al., 2012; 

MERHY; FEUERWERKER; CECCIM, 2006; MICCAS; BATISTA, 2014). 

A mudança proposta na estrutura de saúde no país vinculada ao contexto 

histórico da Reforma Sanitária, agregada aos preceitos metodológicos trazidos pela 

OPAS, justificou o interesse na temática de Educação Permanente em Saúde, que 

se iniciou no Brasil por meio de discussões guiadas pelas I e II Conferências 

Nacionais de Recursos Humanos de Saúde, ocorridas em 1986 e 1993, 

respectivamente (BRASIL, 2002a). 

Os eventos serviram de base e apoio para a construção da Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos em Saúde (NOB/RH/SUS), vigorada em 

fevereiro de 2002, a qual estabelecia a responsabilidade de todos os entes 

federativos relacionada às atribuições e ao direcionamento quanto ao 

desenvolvimento da Educação Permanente (BRASIL, 2002a; MICCAS; BATISTA, 

2014).  

A NOB/RH/SUS de 2002 traz, pela primeira vez, ao Sistema Único de 

Saúde brasileiro, o conceito de Educação Permanente utilizado para definir as 

diretrizes operacionais da norma vigente: 

 

“Constitui-se no processo de permanente aquisição de informações pelo 

trabalhador, de todo e qualquer conhecimento, por meio de escolarização 
formal ou não formal, de vivências, de experiências laborais e emocionais, 
no âmbito institucional ou fora dele. Compreende a formação profissional, a 
qualificação, a requalificação, a especialização, o aperfeiçoamento e a 
atualização. Tem o objetivo de melhorar e ampliar a capacidade laboral do 
trabalhador, em função de suas necessidades individuais, da equipe de 
trabalho e da instituição em que trabalha”. (BRASIL, 2002a, p.28). 
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Em 2003, o Ministério da Saúde torna a Educação Permanente como 

ideia central da Política de Gestão da Educação no Trabalho em Saúde, passando a 

desenvolver ações significativas no interior do Sistema Único de Saúde e 

estabelecendo programas que tinham como objetivo a qualificação dos 

trabalhadores do SUS (BRASIL, 2003). 

Em 13 de fevereiro de 2004, a Portaria n°. 198/GM/MS institui a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de 

Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor (BRASIL, 

2004). Os objetivos principais da referida Portaria incluem atuar sobre as 

necessidades de formação dos trabalhadores e gestores, estimulando a 

transformação das práticas de saúde e de educação na saúde, articuladas com os 

princípios do SUS, por meio do levantamento de necessidades para a implantação de 

atividades educativas (BRASIL, 2004). 

Nesse momento, a Política de Educação Permanente em Saúde (EPS) 

passa a ter uma conotação estratégica a ser desenvolvida, trazendo na Portaria 

198/GM/MS de 2004: “...conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar 

relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços e entre docência e atenção à 

saúde...” (BRASIL, 2004, p.2). 

Para a operacionalização das ações de EPS, a referida Portaria traz a 

necessidade da implantação dos “Polos de Educação Permanente em Saúde para o 

SUS” como instâncias institucionais e locorregionais, sendo estes espaços 

direcionados à criação de ações de desenvolvimento profissional, com o apoio 

técnico e financeiro do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 

As necessidades levantadas pelos municípios, naquela ocasião, eram 

articuladas junto aos Colegiados de Gestão Regionais (CGR), instância esta 

utilizada como espaço de cogestão regional ordenada por meio de regiões 

vinculadas ao Estado, com o objetivo de formação de rede de comunicação entre 

gestores municipais e estaduais (BRASIL, 2009a). As demandas levantadas pelos 

CGR eram discutidas junto aos Polos de Educação Permanente que, considerados 

como “rodas de gestão”, tinham o objetivo de auxiliar os Colegiados a desenvolver 

as ações pertinentes de EPS, conforme as necessidades levantadas por estes, com 

o objetivo da transformação das práticas no trabalho (BRASIL, 2004). 

Dessa forma, considera-se a EPS como um processo de inovação nos 

instrumentos de gestão, ajudando a alcançar maior eficiência e qualidade das 



Introdução 26 

 

respostas do Sistema Único de Saúde.  

Apesar do exposto, a Portaria n°. 198/GM/MS necessitou ser revista após 

a construção do Pacto pela Saúde - 2006, construído pelos gestores do SUS. 

O referido Pacto propôs um conjunto de reformas institucionais do SUS 

pactuadas entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios), com o 

objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão (BRASIL, 

2006a). 

O Pacto de Gestão do SUS é um dos componentes do Pacto Pela Saúde 

e estabelece as responsabilidades de cada ente federado, de forma a diminuir as 

competências concorrentes e a tornar claro quem deve fazer o quê, contribuindo, 

assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS (BRASIL, 

2006a). Este Pacto tem como uma de suas diretrizes “Trabalho e Educação na 

Saúde” que estabelece aos municípios, União e Estados responsabilidades 

diferentes na promoção da gestão da Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 

2006a).  

Buscando alcançar a adequação da política ao Pacto pela Saúde, a 

descentralização dos recursos financeiros que antes ficava sob gestão do Ministério 

da Saúde e a vinculação das ações da educação somente aos Polos de Educação 

Permanente na saúde, seja nos âmbitos municipal, regional ou estadual, a Portaria 

n°. 198/GM/MS foi revista, sendo definida em 20 de agosto de 2007, a Portaria 

GM/MS nº 1996 que propõe novas diretrizes e estratégias para implementação da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2007). A Educação 

Permanente, por meio da referida Portaria, veio adequar a formação e a qualificação 

dos trabalhadores da área da saúde às necessidades da população e colaborar no 

desenvolvimento do SUS. 

Os Polos de Educação Permanente dão espaço às Comissões 

Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) que, junto ao Colegiado de 

Gestão Regional, têm a responsabilidade de apoiar tecnicamente na formulação e 

desenvolvimento das ações de EPS por meio da definição do Plano de Ação 

Regional de Educação Permanente em Saúde para a região (PAREPS), devendo 

este ser construído coletivamente e pactuado junto à Comissão Intergestora Bipartite 

- CIB (BRASIL, 2007). 

Cabe aos municípios, por meio do Colegiado de Gestão Regional (CGR), 

formular e promover a gestão da Educação Permanente em Saúde, à União apoiar 
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técnica e financeiramente os Estados no desenvolvimento das mesmas e ao Estado 

formular estruturas de coordenação e de execução da política de formação e 

desenvolvimento da gestão em Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2006a). 

Em consonância aos mecanismos de repasses de verbas destinadas às 

ações de EPS e, junto às diretrizes do Pacto de Gestão do SUS, a responsabilidade 

na condução das ações de Educação Permanente é redefinida por meio do Decreto 

7.508/2011 que reitera que os Colegiados de Gestão Regional passam a ser 

representados por meio das Comissões Intergestores Regionais (CIR) com o 

contínuo apoio técnico das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço 

(BRASIL, 2011).  

O Decreto 7.508 de 2011, artigo 2º, inciso IV, que regulamenta a Lei 

8080/1990 define as Comissões Intergestores como “instâncias de pactuação 

consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS” (BRASIL, 2011, p. 1). 

O decreto ainda descreve a articulação de cada ente federativo junto às 

ações e aos serviços de saúde a serem pactuados e definidos, especificando a 

Comissão Intergestores Regional (CIR) como o ente responsável pela organização, 

no âmbito regional, do funcionamento e gestão de ações dos serviços de saúde, 

vinculados à Secretaria Estadual de Saúde (BRASIL, 2011). Estes passam a ter a 

representatividade do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e do 

Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS (BRASIL, 2011). 

Considerando a necessidade da ampliação da gestão do SUS e suas 

ações a serem seguidas e guiadas de forma mais compartilhada, a CIR enfatiza a 

descentralização das ações e recursos destinados à Educação Permanente em 

Saúde, podendo articular de forma autônoma ações conforme seu porte 

demográfico, seu desenvolvimento econômico-financeiro e sua real necessidade 

locorregional (BRASIL, 2011). 

Com essa nova realidade de representação regional vinculada às ações de 

EPS, os objetivos de transformação tornaram-se fortalecidos, a gestão dos recursos 

financeiros destinados a estas ações mais descentralizados trazendo, de fato, ações 

educativas que possibilitariam as transformações efetivas das práticas no trabalho 

(FERRAZ, et al., 2013). 

Segundo um dos princípios doutrinários do SUS, o da Equidade, todo 
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cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido e acolhido 

conforme as suas necessidades. Os serviços de saúde devem considerar que, em 

cada aglomerado populacional, existem grupos que vivem de formas diferentes, com 

problemas específicos em relação ao seu modo de viver, de adoecer e na forma de 

satisfazer suas necessidades de vida (BRASIL, 2006a). Nesse contexto, é esperado 

que ocorram ações de Educação Permanente específicas para cada realidade. 

A Educação Permanente é a educação na vida cotidiana e prevê 

transformar as situações diárias em aprendizagem, analisando reflexivamente os 

problemas da prática e valorizando o próprio processo de trabalho no seu contexto 

intrínseco. Esta perspectiva, centrada no processo de trabalho, não se limita a 

determinadas categorias profissionais, mas a toda a equipe, incluindo médicos, 

enfermeiros, pessoal administrativo, professores, trabalhadores sociais e todas as 

variantes de atores que formam o grupo (BRASIL 2009b). Essa estratégia educativa 

é fundamental para que as transformações no trabalho venham favorecer a atuação 

crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente, sendo 

realizadas de forma efetiva, conforme as reais necessidades trazidas por cada 

município representado regionalmente (CECCIM, 2005; FERRAZ, et al., 2013). 

Colocar a Educação Permanente em Saúde na ordem do dia para o SUS 

pôs em nova evidência o trabalho da saúde, um trabalho que requer práticas 

cuidadoras; trabalhadores que aprendam a aprender; intensa permeabilidade ao 

controle social; compromissos de gestão com a integralidade; desenvolvimento de 

si, dos coletivos, institucional e político da saúde, além da implicação com as 

práticas concretas de cuidado às pessoas e às coletividades, no ensino e na 

produção de conhecimento. A produção da política nacional referente à Educação 

Permanente representou um esforço de cumprir metas formuladas pela saúde 

coletiva do Brasil: tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino-aprendizagem 

no exercício do trabalho (CECCIM, 2005). 

Entretanto, para que isso seja possível, as ações educativas para as 

equipes de saúde, as tecnologias a serem utilizadas e os conteúdos abordados 

devem ser determinados a partir da observação dos problemas que ocorrem no dia 

a dia do trabalho e que precisem ser solucionados, para que os serviços prestados 

ganhem qualidade, e os usuários fiquem satisfeitos com a atenção prestada 

(BRASIL, 2007). 
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1.2 Educação Permanente e Educação Continuada 

 

 

Diante de todo o processo histórico da EPS no Brasil, surgiu a 

necessidade, neste estudo, de abordar e conceituar Educação Permanente em 

Saúde (EPS) e Educação Continuada (EC), visto que ainda existe a falta de 

entendimento junto aos profissionais de saúde entre as duas nomenclaturas. 

Estudos apontam que, quando discutido sobre questões teóricas acerca 

do desenvolvimento de profissionais no trabalho estes, em sua maioria, têm 

dificuldade em diferenciar os conceitos de Educação Permanente e Continuada, e 

que, após longas reflexões passam a entender que a necessidade do serviço é que 

direcionará a ação educativa a ser tomada (GIRADE, CRUZ, STEFANELLI, 2006; 

PASCHOAL, 2004). 

Sabe-se que para que se desenvolva uma assistência de qualidade é 

imprescindível que a equipe tenha segurança e clareza nas ações por eles 

realizadas e que conhecer e entender todo o processo é de suma importância.  

Autores como Paschoal, Montovani e Méier, (2007), se referem à 

educação como um processo dinâmico não só vinculado a uma exigência da vida 

em sociedade, mas que também  trata da aquisição do conhecimento pela união dos 

saberes, que trará ao ser humano a possibilidade de refletir acerca de sua prática 

profissional. 

O termo Educação Permanente aparece em meados da década de 1950, 

na França, sendo oficializado por meio de um documento do Ministro Educacional 

com o objetivo de disseminar uma reforma no ensino público do país (GADOTTI, 

2000; LEMOS, 2016). Diante da necessidade de introduzir novas formas de trabalho, 

na década de 1980, o Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) dissemina o termo Educação 

Permanente em Saúde, utilizando desta nomenclatura uma forma de redesenhar um 

novo conceito metodológico de educação frente às necessidades político-

econômicas do momento (LEMOS, 2016).  

Anterior ao uso do conceito de Educação Permanente em saúde, a 

própria OPAS já descrevia a necessidade de se atualizar após a formação 

acadêmica. A “educação contínua” ou “educação continuada” foi, então, definida 
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pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) como: 

 

"processo permanente que se inicia após a formação básica e está 
destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo, 
frente às evoluções técnico-científicas e às necessidades sociais" 
(ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 1978, p.11).  

 

Décadas depois, estudo conduzido pelo Ministério da Saúde em parceria 

com a OPAS, cujo objetivo era analisar o processo de construção da Educação 

Permanente no Brasil, direcionou para a criação de conceitos de educação 

profissional condizentes com o crescimento econômico do país. O atendimento em 

saúde fragmentado e o crescimento tecnológico estimulam a necessidade de um 

conhecimento em curto prazo (BRASIL, 2006a; LEMOS, 2016). 

A produtividade econômica de um país está atrelada à qualificação do 

profissional atuante, realizada por meio do ensino, que teria como objetivo a melhora 

no rendimento dos trabalhadores devido a sua qualificação profissional (LEMOS, 

2016; VIANA, LIMA, 2010). O investimento no capital humano é uma das estratégias 

de crescimento da economia devido à ampliação da produtividade do trabalhador 

(SCHULTZ, 1964). 

Nesse contexto, a Educação Continuada é considerada fundamental para 

o contínuo desenvolvimento profissional, gerando oportunidades de crescimento 

profissional por meio da aquisição do conhecimento ofertado pelas instituições de 

saúde (CHEREGATHI, 2013; GIRADE; CRUZ; STEFANELLI, 2006; SILVA, et al., 

2010). 

Ainda considerada como um modelo para qualificação profissional 

tradicional no processo de desenvolvimento de trabalhadores nas instituições de 

saúde, não deixa de ser importante e imprescindível para a melhoria dos serviços de 

saúde (CHEREGATHI, 2013; SILVA, et al., 2010).  

Entende-se que as instituições, ainda que articulem o desenvolvimento de 

seus profissionais na forma tradicional de educação por meio de treinamentos 

fragmentados, vêm passando por um período de transição e têm agregado junto aos 

seus processos de EC, a estratégia de EP, articulando o conceito teórico com uma 

nova ferramenta metodológica (FERRAZ, et al., 2012). 

A rápida evolução tecnológica de equipamentos e as inovações nos 

processos de trabalho levam à necessidade da atualização profissional após sua 
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formação. Diante da importância de se ter pessoas qualificadas para o 

desenvolvimento de certas atividades, as instituições têm a responsabilidade de 

desenvolver estratégias para qualificar o serviço junto aos profissionais contratados 

(GIRADE; CRUZ; STEFANELLI, 2006). 

Para Cheregathi (2013), a Educação Continuada compreende ações 

consideradas importantes e abordadas em programas de admissão, atualização, 

treinamento, entre outros, trazidos dentro de um conceito de atualização e melhoria 

da capacidade técnico-profissional. 

Cabe destacar que o treinamento caracteriza-se como um momento curto 

do processo educativo, destinando-se a inserir no serviço um profissional recém-

admitido ou transferido de outro setor. Trata-se de um momento de transmissão de 

conhecimentos ou informações, de modo a possibilitar ao profissional a adaptação 

ao novo trabalho. Rosa (2010) complementa que no treinamento os conhecimentos 

são comunicados, sem o retrabalho entre agente e sujeito, quer por quem exprime o 

conhecimento, quer por quem os escuta e os aprende. Nesse caso, há prevalências 

do agente, graças à exclusão do "sujeito" e da atividade de pensar. 

Nessa perspectiva, o homem é visto como objeto, e as condutas são 

padronizadas por outrem, o que reforça a necessidade de tornar o treinamento o 

mais curto possível e se estimular o processo reflexivo. 

A OPAS descreve uma diferenciação entre as definições de Educação 

Permanente e Educação Continuada, considerando esta última como um processo 

imediato e direcionado a objetivos específicos e traz a Educação Permanente como 

uma possibilidade de reestruturação do sistema de saúde na década de 

1980,dianteda mudança da realidade econômica na América Latina (HADDAD, 

1994).  

A Educação Permanente começa a ser disseminada no Brasil como uma 

estratégia de reformulação na política de saúde para não só a educação profissional 

fragmentada e um único objetivo, mas sim, como uma estratégia de recomposição 

da prática (BRASIL, 2003). 

Para Paschoal (2004), a educação também é um processo de prática 

social, contínuo e dinâmico, de suma importância para a construção do 

conhecimento. A transformação não seria possível sem a presença de ações 

educativas que devem potencializar a capacitação técnica dos sujeitos. Também são 

compreendidas como a construção do conhecimento dentro do mundo do trabalho, 
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de forma dinâmica e estratégica, para que os profissionais envolvidos possam 

alicerçar estas mudanças junto às práticas profissionais (RICALDONI; SENA, 2006). 

A EPS, segundo a Portaria nº 1996/GM/MS de 2007, é uma estratégia de 

desenvolvimento pessoal que leva à mudança de atitude na prática decorrente da 

busca do conhecimento para desenvolver competências (BRASIL, 2007).  

A proposta da estratégia de Educação Permanente é de se atrelar a teoria 

com a prática trazida pelos sujeitos que integram o cotidiano no trabalho, articulada 

às políticas institucionais que possam apoiar estas ações. Este processo, 

considerado uma forma inovadora de educar e desenvolver profissionais no trabalho 

articula a realidade prática com o conhecimento científico, inseridos em um contexto 

histórico e social (SILVA, et al., 2010). 

Dessa forma, compreende-se que analisar as situações do cotidiano do 

trabalho como momentos de aprendizagem valoriza o próprio processo de trabalho 

em seu contexto diário, não se limitando a classes profissionais específicas, mas sim 

a várias categorias profissionais que, com seus saberes distintos, formam uma 

equipe de aprendizado (BRASIL, 2009b). 

Diante disso, trata-se da “educação do trabalho no trabalho”, para a 

melhoria da qualidade do serviço e refletindo na saúde da população (ROVERE, 

1994).  

Contínuo a todo esse processo de se educar junto ao dia a dia do 

trabalho, vale ressaltar que há, também, as mudanças nos processos de trabalho 

que pedem a atuação de trabalhadores que possam articular o conhecimento crítico-

reflexivo à prática, e a Política de Educação Permanente vem apoiar, de forma a 

alicerçar por meio de uma política consistente, as ações educativas (CECCIM, 

2005). 

A busca pela aproximação da educação e do trabalho alinhados à 

concepção de EP valoriza o espaço de atuação dos profissionais como fonte de 

conhecimento, resultando em mudança nas práticas sociais e não apenas no 

indivíduo.  

Nesse contexto, mudanças vêm sendo inseridas, agregando o método de 

problematização ao processo de educação dos profissionais, visto que as mudanças 

não são limitadas a um único problema levantado, mas sim, a objetivos de médio e 

longo prazo resultantes da reflexão crítica realizada pela equipe interdisciplinar 

(MONTANHA; PEDUZZI, 2010). 
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Mudanças político-econômicas levam à busca de novas estratégias 

educativas para o aprimoramento de profissionais que possam desenvolver 

mudanças no cotidiano de trabalho de forma permanente, haja vista a nova 

demanda da sociedade que busca uma articulação equânime da saúde. 

Nesse sentido, é imprescindível que se avaliem as ações de EPS 

implantadas, com vistas a aprimorar e qualificar os processos que podem servir de 

exemplo para as instituições de saúde que almejam utilizar essa estratégia para a 

formação dos trabalhadores.  

Destaca-se, nesse sentido, o referencial desenvolvido por Donabedian 

(1988), na medida em que possibilita avaliar os serviços de saúde por meio da 

estrutura, processo e resultados. As avaliações podem ser voltadas ao 

relacionamento com os usuários, ao desempenho técnico e à adequação de 

instalações e equipamentos; ou direcionadas a avaliar o cuidado à saúde, aí 

devendo abranger os três componentes supracitados: estrutura, processo e 

resultados.  

A estrutura diz respeito aos recursos disponíveis nos serviços, o processo 

volta-se à forma de sua utilização para solucionar os problemas a serem superados 

e o resultado refere-se ao que pode ser obtido em termos dos objetivos propostos e 

que resulta da interação entre os serviços prestados e a comunidade. Importante 

destacar que quando a qualidade do cuidado pode ser adequadamente medida, 

tem-se um meio para monitorar sistematicamente a sua entrega, a fim de manter ou 

melhorar a sua qualidade (CHASSIN et al., 2010).  
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2.JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
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Considerando o compromisso com a integralidade, a Política de 

Educação Permanente em Saúde veio trazer aos serviços um novo modo de gestão, 

cuja qualificação dos profissionais de saúde, por meio da aprendizagem significativa 

ocorrida no mundo do trabalho, pode levar a um atendimento mais humanizado e 

atento às necessidades específicas da população atendida. É de responsabilidade, 

principalmente do gestor, ter a percepção de identificar na equipe as dificuldades por 

ela encontradas e promover a Educação Permanente, cabendo ao município 

complementar o apoio necessário a esta política (BRASIL, 2009b).    

Todo município deve formular e promover a gestão da Educação 

Permanente em Saúde e processos relativos à mesma, orientados pela integralidade 

da atenção à saúde, criando, quando for o caso, estruturas de coordenação e de 

execução da política de formação e desenvolvimento, participando do seu 

financiamento (BRASIL, 2009b). 

Em 2009 e 2010, foram desenvolvidas ações de EPS nas três Comissões 

Intergestores Regionais (CIR) do Departamento Regional de Saúde XIII (DRS XIII), 

sendo elas: “Implantando Acolhimento”, “Gerência: Instrumento de Construção de 

Mudança ou de Manutenção do Modelo de Atenção à Saúde”, “Tabwin Direcionado 

para Sistemas de Informação SUS” e “Regulação, Avaliação e Auditoria de Serviços 

e Sistema de Saúde”. Avaliar a utilização da estratégia de Educação Permanente 

pelos CIR do DRS XIII oferece a oportunidade de aprimoramento das ações, de 

verificar se essas ações foram implantadas, de enxergar suas dificuldades e quais 

as consequências de sua implantação ou não para os profissionais de saúde que 

trabalham nestes serviços. 

Com base no exposto, emergem os seguintes questionamentos: Como é 

avaliada a estrutura de oferecimento das ações de EPS, no que se refere aos 

horários, aos locais propostos e ao transporte dos profissionais? Como é avaliado o 

processo percorrido nas ações de EPS, no que tange ao número de encontros e 

estratégias utilizadas para o oferecimento das atividades? Quais foram os resultados 

gerados a partir das ações de EPS oferecidas? Houve continuidade das propostas 

construídas? 

Cabe destacar que são incipientes as publicações acerca de ações 

propostas pelos Núcleos de Educação Permanente e Humanização desse e dos 

demais Departamentos Regionais de Saúde, fato que ratifica a necessidade do 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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3.OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

 

 Avaliar a utilização da estratégia de Educação Permanente pelas 

Comissões Intergestores Regionais do DRS XIII, no desenvolvimento 

das ações educativas “Implantando Acolhimento”, “Gerência: 

Instrumento de Construção de Mudança ou de Manutenção do Modelo 

de Atenção à Saúde”, “Tabwin Direcionado para Sistemas de 

Informação SUS” e “Regulação, Avaliação e Auditoria de Serviços e 

Sistema de Saúde”. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar a estrutura e o processo percorrido no desenvolvimento das 

ações de educação permanente demandadas pelas Comissões 

Intergestores Regionais aos municípios que integram o DRS XIII, na 

visão dos profissionais que participaram desse processo; 

 Analisar os resultados alcançados pelos participantes após a 

implantação das ações propostas pelas Comissões Intergestores 

Regionais; 

 Identificar sugestões para a implementação de futuras ações de 

Educação Permanente em Saúde. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 
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Neste estudo, dada a natureza da pesquisa avaliativa, buscou-se um 

aprofundamento teórico acerca da tríade para avaliação de serviços de saúde 

desenvolvida por Donabedian, integrando-os à avaliação por um contexto 

educacional. A avaliação da estrutura, processo e resultados advindos da utilização 

da Educação Permanente em Saúde pelas Comissões Intergestores Regionais do 

DRS XIII permitirá identificar as potencialidades e fragilidades dessa estratégia 

nesse contexto, podendo servir de exemplo para outras instituições de saúde.  

Isso porque os processos educativos necessitam ser avaliados de forma 

que sejam adequados às diferentes realidades, para que haja a efetiva 

transformação das práticas no trabalho. A avaliação é parte necessária para planejar 

e tomar decisões, permitindo redirecionar rumos, atividades e programas, além de 

promover o alcance de melhores resultados (RIGHT, SCHMIDT, VENTURINI, 2010). 

Consiste em se emitir juízo de valor sobre uma intervenção ou sobre seus 

componentes, buscando tomada de decisões que pode ser caracterizada como o 

desencadeamento de um processo avaliativo (RIGHT, SCHMIDT, VENTURINI, 

2010). 

Para avaliar a efetividade de ações educativas, é necessário traduzir os 

conceitos e definições gerais, da melhor maneira, em critérios operacionais, 

parâmetros e indicadores, validados e calibrados pelos atributos da estrutura, 

processo e resultados (DONABEDIAN, 1988).  

Estrutura denota as definições e os atributos que devem ocorrer por meio 

do cuidado. Nesta estão inclusos os recursos materiais (equipamento, dinheiro), as 

pessoas (número de profissionais qualificados) e uma estrutura organizacional que 

envolve organização dos trabalhadores de saúde, assim como métodos de revisão e 

reembolso (DONABEDIAN, 1988). O estudo da estrutura avalia fundamentalmente 

medidas que se referem à organização administrativa da atenção médica; descrição 

das características das instalações, da equipe disponível, em relação à sua 

adequação com as normas vigentes; perfil dos profissionais empregados, seu tipo, 

preparação e experiência (DONABEDIAN, 1988). 

O processo indica o que realmente foi feito, concretizado, ou seja, como 

as ações educativas foram oferecidas e recebidas. Na etapa do processo, incluem-

se atividades relacionadas à busca pelo cuidado e à elaboração de diagnósticos e 

sugestões de implementação de tratamento (DONABEDIAN, 1988). Silva e Fomigli 

(1994) consideram ser a etapa do processo o caminho mais direto para o exame da 
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qualidade do cuidado. A avaliação do processo abrange as relações entre paciente e 

trabalhador de saúde.  

Resultado representa o efeito do cuidado no estado de saúde dos 

pacientes e da população. Os resultados possuem a característica de refletir os 

efeitos de todos os insumos do cuidado, podendo, pois, servir de indicador para a 

avaliação indireta da qualidade, tanto da estrutura quanto do processo.  Como, em 

termos de saúde, os resultados se devem a muitos fatores, a sua medida e 

avaliação constituem o que existe de mais próximo em termos de avaliação do 

cuidado total (DONABEDIAN, 1992).  

O autor afirma que a soma de uma boa estrutura, acrescida a um bom 

processo, reflete em um bom resultado. Destaca ainda a importância da estrutura 

para o desenvolvimento dos processos e seus resultados, na medida em que a 

própria função de monitoramento é parte da estrutura, além dos diversos outros 

aspectos organizacionais e daqueles relacionados com os recursos materiais que 

influenciam o processo. 

Ao colocar o conceito de cada parte da tríade “Estrutura, Processo e 

Resultado”, o autor destaca a importância de compreender de forma orgânica e 

integrada a avaliação da qualidade em saúde, em que as partes são analisadas de 

forma particular, contudo, olha de forma conjunta para o resultado (DONABEDIAN, 

1988). 

Para o autor, a qualidade de um processo implantado deve ser avaliada 

pelo equilíbrio entre ganhos (benefícios) e perdas (danos) em toda a extensão da 

assistência ao usuário, objetivando os melhores resultados possíveis 

(DONABEDIAN, 2003).  

A qualidade em um serviço prestado é atribuída por ações desenvolvidas 

sob os “pilares da qualidade”, sendo estes a eficácia, definida como a oferta da 

melhor assistência dentro das condições favoráveis do serviço; a efetividade, 

representada pelas melhorias atingidas frente à oferta da assistência nas condições 

de saúde possíveis; a eficiência que é a melhor assistência dentro do menor custo 

possível; a otimização, sendo este o balanço entre os benefícios ofertados em uma 

assistência de qualidade relacionada ao menor custo deste; a aceitabilidade, definida 

como a conformidade sob ótica do receptor do serviço junto às suas expectativas na 

assistência recebida; a legitimidade que é descrita como a conformidade vinculada 

às preferências sociais expressas em valores, leis e regulamentações; e a equidade 
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que seria a determinação do que é justo na distribuição das ações de saúde e seus 

benefícios. Estes atributos podem ser avaliados tanto isoladamente quanto em 

conjunto para indicar a qualidade de serviços relacionados à assistência e 

introduzidos à tríade proposta (DONABEDIAN, 1990).  

Ações educativas que visem ao alcance da qualidade e que são avaliadas 

à luz do referencial donabediano demonstram a valorização dos trabalhadores de 

saúde junto às instituições e a melhoria do cuidado prestado, especialmente se há a 

implantação de propostas de Educação Permanente (PINA-OLIVEIRA; CARNIEL; 

CHIESA, 2015). A utilização das ferramentas de avaliação sob a perspectiva da 

tríade estrutura, processo e resultado vinculada aos pilares da qualidade de um 

serviço propõe uma estratégia de avaliação das inovações dos serviços de saúde 

sendo que, propostas educativas vinculadas às ações de Educação Permanente são 

escolhas impactantes para o alcance de objetivos de qualidade da assistência em 

serviços de saúde (GARDNER; GARDNER; O´CONNELL, 2012; PINA-OLIVEIRA, 

CARNIEL, CHIESA, 2015). 

Ferreira, et al., (2015) utilizam as dimensões avaliativas descritas por 

Donabedian para mensurar dispositivos que poderiam contribuir para a 

reorganização dos serviços de saúde a partir do processo de Educação 

Permanente, estratégia esta que pode ser avaliada de forma integrada à tríade 

estrutura, processo e resultado. A partir deste referencial, pode-se criar um 

mecanismo de avaliação que pudesse descrever os resultados que levaram a 

mudanças duradouras alcançadas a partir da estrutura e dos processos definidos 

com o uso da estratégia de Educação Permanente (FERREIRA, et al.,2015).  

Estudos têm se utilizado da tríade de Donabedian para nortear a 

construção de instrumentos que possam mensurar os resultados obtidos em ações 

educativas para a melhoria de serviços de saúde prestados. A avaliação de forma 

sistemática, utilizando o referencial de Donabedian, pode ser adaptada tanto para a 

avaliação dos resultados de ações educativas implantadas quanto o impacto destas sob 

a ótica dos profissionais que participam do processo (BITEW; AYICHILUHM; YIMAM, 

2015; ROWAN et al., 2013). 

Direcionar os objetivos da Educação Permanente junto a um referencial 

metodológico definido apoia os objetivos propostos de ações educativas, podendo 

auxiliar na elaboração de indicadores que corroborem a qualidade da Educação 

Permanente nos serviços de saúde (FERREIRA et al., 2015; PINA-OLIVEIRA, 
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CARNIEL, CHIESA, 2015).  

Após a implementação de programas e estratégias educativas, é sempre 

necessária a busca de uma avaliação do serviço proposto para que se possa 

analisar de forma sistemática se estas ações impactaram significativamente em 

mudanças na prática de trabalho de profissionais de serviços de saúde (ROWAN et 

al., 2013; SKI et al., 2014). 

Dessa forma, fica evidente que avaliar as ações de Educação 

Permanente na perspectiva da tríade proposta é importante para o alcance da 

qualidade almejada no cenário da saúde.  

A EPS implica no desenvolvimento de ações educativas cuja estratégia 

pedagógica consiste em desenvolver profissionais por meio do uso de ferramentas 

de aperfeiçoamento que possam ser avaliadas, de forma a possibilitar a detecção da 

parcela de ações que não foram dominadas sob a ótica dos participantes destas 

ações (BRASIL, 2004).  

Diante desse exposto, a escolha pelo referencial teórico de Donabedian 

deu-se pela sua flexibilidade dentro de sua matriz de avaliação, podendo adequar as 

ações educativas a serem avaliadas neste estudo dentro de uma avaliação de 

formação, visto que a finalidade das ações de Educação Permanente seja minimizar 

os problemas levantados pelos profissionais no cotidiano de trabalho, por meio do 

aprendizado significativo, possibilitando mudanças concretas e duradouras.  
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5. MATERIAL E MÉTODO 



Material e Método44 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de cunho 

avaliativo e abordagem quantitativa.  

Segundo Fonseca (2002), na pesquisa de cunho quantitativa, os 

resultados demonstram um retrato real de todos os participantes da pesquisa, sendo 

este processo realizado por meio da análise dos dados recolhidos com o auxílio de 

instrumentos que descrevem as causas de um fenômeno e a relação entre suas 

variáveis.  

A escolha desta metodologia permite delinear, por meio da análise dos 

resultados quantificados, as características dos fatos ou fenômenos, além de propor 

a construção de instrumentos validados nacional ou internacionalmente além de 

viabilizar o cruzamento de suas variáveis (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

Após o processo de coleta dos dados, é possível a realização de uma 

análise, objetivando uma avaliação que possa demonstrar a efetividade das ações 

que foram propostas. Vale ressaltar que, enquanto a pesquisa científica busca 

conclusões, na pesquisa avaliativa os resultados buscam, no geral, subsidiar a 

tomada de decisões (FEDERAL, 2008).  

A avaliação é realizada para saber o que se passou com aquilo que foi 

feito, emitindo um julgamento ao final do processo, com base em critérios 

estabelecidos e para a tomada de decisão, podendo auxiliar na melhoria de serviços 

e da qualificação profissional. Auxilia na obtenção de resultados concretos quando 

direcionada para as necessidades reais dos serviços avaliados além de 

instrumentalizar gestores na tomada de decisão (TANAKA; TAMAKI, 2012). 

Assim, esta modalidade de pesquisa foi escolhida por propiciar melhor 

abordagem do campo de estudo e melhor análise dos fenômenos por meio da 

observação dos resultados (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005). 
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5.2 Local do estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido utilizando-se uma amostra composta por 

profissionais que participaram das ações educativas ofertadas aos 26 municípios da 

abrangência do Departamento Regional de Saúde XIII (DRS XIII), que atualmente, 

com a territorialização estão divididos em três Comissões Intergestores Regionais 

(CIR), a saber: Aquífero Guarani (Cravinhos, Guatapará, Jardinópolis, Luís Antônio, 

Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, 

Serra Azul, Serrana); Vale das Cachoeiras (Altinópolis, Batatais, Brodowski, Cajuru, 

Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria); e 

Horizonte Verde (Barrinha, Dumont, Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, 

Pontal, Pradópolis, Sertãozinho). 

Os Departamentos Regionais de Saúde são instâncias de gestão regional 

as quais foram reorganizadas e dispostas conforme o Decreto n. 51.433 de 28 de 

dezembro de 2006. Este Decreto permitiu a reorganização das Direções Regionais 

de Saúde (DIR), instituídas pelo Decreto 49.343 de 24 de janeiro de 2005, alterando, 

além da sua nomenclatura, a organização das estruturas funcionais, permitindo a 

execução de ações adequadas à realidade atual do Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2006a). 

Nessa vertente, o Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, 

considerado o décimo terceiro Departamento formado pelo Estado de São Paulo – 

DRS XIII, foi o local utilizado para o estudo em questão, diante da sua 

responsabilidade na coordenação das atividades da Secretaria de Estado de Saúde 

a nível regional e sua articulação junto aos municípios pertencentes.  

 

 

5.3 Participantes do estudo 

 

 

Os participantes do estudo foram todos os profissionais vinculados à 

Secretaria de Saúde de cada um dos 26 municípios atrelados ao Departamento 

Regional de Saúde XIII e que participaram das ações de EPS, realizadas nos anos 
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de 2009 e 2010, sendo estas: “Implantando Acolhimento”, “Gerência: Instrumento de 

Construção de Mudança ou de Manutenção do Modelo de Atenção à Saúde”, 

“Tabwin Direcionado para Sistemas de Informação SUS” e “Regulação, Avaliação e 

Auditoria de Serviços e Sistema de Saúde”.  

Participou das ações de Educação Permanente relacionadas neste 

estudo um total de 330 profissionais vinculados às Secretarias de Saúde, sendo 221 

pertencentes ao CIR Aquífero Guarani, 40 do CIR Horizonte Verde e 69 do CIR Vale 

das Cachoeiras. Dentre esses profissionais encontram-se profissionais em cargos de 

secretário de saúde (SS), coordenadores (CC), chefes de setores (CS), enfermeiros 

(E), auxiliares de enfermagem (AE), auxiliares administrativos (AA), auxiliares de 

campo (AP), dentistas (D), médicos (M), atendentes (AT), agentes comunitários de 

saúde (ACS), assistentes sociais (AS) e ainda profissionais que não especificaram 

cargos na instituição (NI).  

Os critérios de inclusão para participação da pesquisa foram: estar 

presente e disponível no período da coleta de dados; ter participado dos processos 

educativos elencados na pesquisa e consentirem na participação da mesma. Foram 

excluídos da participação da pesquisa os profissionais que estavam de férias, 

afastamento, bem como aqueles que, mesmo tendo participado das ações 

educativas, não se encontravam trabalhando mais no mesmo município. 

 

 

5.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados se deu em duas etapas, a saber:  

1) Aplicação de instrumento de coleta de dados para posterior avaliação da 

estrutura, processo e resultados alcançados a partir da implementação das ações 

de EPS, realizadas no ano de 2010, nos diferentes municípios. Essa etapa visou 

alcançar o primeiro e segundo objetivos específicos do estudo;  

2) Retorno aos municípios para reflexão das ações educativas realizadas a partir 

das dificuldades levantadas, com vistas a identificar novas sugestões para as 

próximas ações, de forma a atingir o terceiro objetivo específico do estudo.  
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Etapa 1: O instrumento utilizado para a coleta foi elaborado com base no 

referencial teórico de Donabedian e, portanto, baseado na tríade para avaliação dos 

serviços de saúde: estrutura, processo e resultado (Apêndice I).  

Após a elaboração do instrumento, o mesmo foi submetido à validação de 

face e conteúdo, em abril de 2013. Para esta validação foi selecionado, por 

conveniência da pesquisadora, um município de cada Comissão Intergestores 

Regional e, em cada município, três profissionais que participaram das ações 

educativas. Desta forma, participaram da validação três profissionais de Ribeirão 

Preto, representando a CIR Aquífero Guarani; três de Sertãozinho, representando a 

CIR Horizonte Verde; e três de Batatais, representando a CIR do Vale das 

Cachoeiras, totalizando nove sujeitos. Nessa fase, os sujeitos foram selecionados e 

abordados pelos interlocutores de cada município. Estes fariam parte da amostra 

apenas se não houvesse modificação no instrumento, após a validação. 

De posse dos instrumentos respondidos pelos participantes, convidaram-

se quatro juízes especializados na temática, sendo estes docentes, pesquisadores e 

trabalhadores vinculados à Educação Permanente pelo Departamento Regional de 

Saúde XIII, com experiência na área abordada, que deram continuidade ao processo 

de validação de face e conteúdo. Os juízes, a partir das respostas dos sujeitos, não 

propuseram modificação no instrumento de coleta de dados.  

Devido ao grande número de municípios vinculados ao DRS XIII, optou-se 

por solicitar o apoio dos interlocutores da EPS na coleta de dados. Assim, antes do 

início dessa etapa, a pesquisadora e orientadora ofereceram uma capacitação aos 

26 interlocutores de EPS, de forma que os mesmos pudessem se apropriar dos 

objetivos do estudo e do procedimento para a coleta de dados, para padronizar a 

coleta e evitar vieses. Cada interlocutor ficou responsável pela entrega e coleta dos 

instrumentos respondidos em seu município de atuação. 

A coleta de dados foi, então, realizada pela pesquisadora e pelos 

interlocutores da EPS dos diferentes municípios do DRS XIII, no mês de setembro 

de 2013, no período diurno. Nessa ocasião, foram entregues 330 instrumentos de 

coleta de dados aos trabalhadores que deveriam devolvê-los num prazo de três dias. 

Porém, aos profissionais que não haviam devolvido no prazo estipulado foram dados 

outros três dias após a data de envio, pois o objetivo era obter um maior número 

possível de instrumentos respondidos. Dessa forma, após o prazo total de seis dias, 

foram recolhidos 136 questionários. 
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O instrumento é composto por questões de múltipla escolha, 

considerando as opções SIM e NÃO, com as devidas justificativas que deveriam ser 

discorridas de forma dissertativa. Após os dados demográficos, os respondentes 

respondiam a três partes, sendo a primeira referente às questões relacionadas à 

avaliação da estrutura oferecida, a segunda parte à avaliação do processo realizado, 

e a terceira à avaliação dos resultados alcançados após as ações educativas 

propostas, bem como às sugestões para as próximas ações educativas.   

Os participantes somente respondiam aos instrumentos após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices II e III). 

Etapa 2: No primeiro semestre de 2015, após a elaboração dos 

resultados parciais deste estudo, a pesquisadora e interlocutores da EPS retornaram 

aos municípios com o intuito de proceder à reflexão das ações educativas realizadas 

a partir das dificuldades identificadas, momento em que foram feitas novas 

sugestões para as próximas ações. Nessa ocasião participaram os trabalhadores da 

etapa 1 que ainda atuavam nas mesmas unidades e demais profissionais envolvidos 

na EPS no ano de 2015, sendo as respostas registradas pelos próprios 

interlocutores e pesquisadora. 

As sugestões dadas na primeira etapa foram agregadas àquelas 

identificadas na segunda etapa, de forma que a análise dessa questão ocorreu 

conjuntamente. 

 

 

5.5 Tratamento dos dados  

 

 

Após a coleta, os dados das etapas 1 e 2, foram duplamente digitados em 

planilha Excel de forma que se pudesse obter uma descrição de todas as 

informações trazidas pelo instrumento de coleta.  

Posteriormente à digitação, as respostas foram codificadas e 

categorizadas, com base nas respostas justificadas pelos participantes. Optou-se 

por utilizar as seguintes categorias para análise: “Estrutura oferecida nas ações 

educativas”; “Processo realizado no oferecimento das ações educativas”; 

“Resultados encontrados a partir das ações educativas implementadas”. 
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Em seguida, os dados foram enviados a um estatístico para tratamento 

das informações, sendo utilizado o software SPSS, versão 22, e o programa R 

versão 3.1.2.. As categorias identificadas foram descritas de forma numérica e 

separadas por ação educativa abordada.  

 

 

5.6 Análise e interpretação dos dados 

 

 

Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva, 

utilizando frequência absoluta e porcentuais, além do cálculo de média, desvio-

padrão, mediana, mínimo e máximo, por meio de tabelas e gráficos. 

Com o intuito de aprimorar a análise dos resultados, foram realizados 

testes de associação destes com perfis sociodemográficos dos participantes e, desta 

forma, foram realizados testes de associação entre as variáveis de avaliação 

dicotômicas (sim/não) e de justificativas relacionadas à Estrutura, ao Processo e aos 

Resultados.  

Dessa forma, obtiveram-se cruzamentos entre “estrutura” e os perfis 

formação acadêmica (nível médio, superior ou mais), cargo ocupado (cargo de 

gestão, de nível médio e superior) e período de trabalho (integral e meio período). Já 

o indicador “processo” foi cruzado com perfis formação acadêmica e cargo ocupado; 

e para o indicador “resultado” foram feitos cruzamentos com a formação acadêmica, 

cargo ocupado e tempo de trabalho na instituição. 

Para fins estatísticos e de análise com as variáveis de ações educativas e 

sociodemográficas, foram utilizados os testes Qui-Quadrado de Pearson e Exato de 

Fisher. Já para relacionar a variável Tempo de Trabalho com as variáveis de 

categorias de análise foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

Os mesmos testes de associação foram realizados para as quatro ações 

educativas, sendo estas Tabwin, Gerência, Acolhimento e Regulação. Somente 

foram realizados cruzamentos entre as questões com respostas descritas sim/não e 

justificadas, sendo estas as questões I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X. Nestes casos, a 

hipótese nula é a de que não existe associação entre as questões dicotômicas 

(sim/não) e as variáveis sociodemográficas, assim como, entre as justificativas para 
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cada questão e as mesmas variáveis. O teste utilizado nesta etapa é o teste Qui-

Quadrado de Cochrane-Mantel-Haenzel. 

Todos os testes foram realizados com nível de significância adotado de 5% 

(alfa = 0.05). 

 

 

5.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

Como primeira conduta, foi solicitada autorização aos gestores dos 

diferentes municípios. Em reunião da CIR, onde participam os gestores municipais, 

foi aprovada a realização da pesquisa pelos gestores municipais, comprovada pelas 

Atas nº 52, 53 e 54, registradas na reunião do CIR de abril de 2012. Em sequência, 

o diretor do DRS XIII, representando todos os gestores, assinou a Autorização para a 

Realização da Pesquisa (anexo I) e, posteriormente, o projeto foi encaminhado e 

aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / USP 

(Protocolo nº 02657412.8.0000.5393), a fim de se cumprirem as exigências da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as normas para 

a realização de pesquisas que envolvem seres humanos (Anexo II).Para participação 

na pesquisa, os sujeitos foram consultados quanto ao interesse e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme determinado na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Apêndices II e III). Cabe ressaltar que 

ficarão garantidos o caráter confidencial e voluntário da participação, bem como o 

compromisso de divulgação dos resultados do trabalho. 

Destaca-se que também será garantido o anonimato dos municípios, 

sendo os resultados apresentados de acordo com a composição de cada CIR. 
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Para todas as ações educativas propostas aos municípios que compõem 

o DRS XIII foram planejados os locais, o horário de oferta das ações, as vagas 

disponibilizadas, o número de encontros e as horas programadas para trabalho em 

campo, conforme pode ser visualizado na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 53 

 

Tabela 1 - Relação de ações educativas, número de encontros, vagas disponibilizadas, horas para trabalho em campo, horário e 
local de realização por Comissão Intergestores Regional 

 

Ação Educativa 
Número de 
Encontros 

Vagas 
Disponíveis 

Trabalho em 
campo 

Horário dos 
encontros 

Locais de oferta das ações educativas 

Vale das 
Cachoeiras 

Horizonte Verde Aquífero Guarani 

Implantando Acolhimento 11 25 12 horas 
Horário de 
trabalho 

Batatais Ribeirão Preto Ribeirão Preto 

Regulação, Avaliação, 
Auditoria de Sistemas de 

Serviços de Saúde 
 

8 20 
Não incluso na 
carga horária 

Extensão após o 
horário de 
trabalho 

Ribeirão Preto Ribeirão Preto Ribeirão Preto 

Gerência: instrumento de 
construção de mudanças 

ou de manutenção do 
modelo de Atenção à 

Saúde 
 

16 30 18 horas 
Extensão após o 

horário de 
trabalho 

Batatais Ribeirão Preto Ribeirão Preto 

Tabwin direcionado para 
sistemas de Informações 

do SUS 
 

5 20 
Não incluso na 
carga horária 

Horário de 
trabalho 

Ribeirão Preto Ribeirão Preto Ribeirão Preto 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Em todas as ações educativas, foi utilizada a metodologia da 

problematização, sendo que, para as ações “Acolhimento” e “Gerência” foi planejado 

um número de horas para que os profissionais pudessem realizar as buscas nos 

locais de trabalho para apoiar a construção das propostas. 

Participaram dessas ações educativas 330 profissionais alocados nos 26 

municípios pertencentes ao DRS XIII, sendo que, destes, 136 devolveram os 

instrumentos respondidos. No entanto, como alguns participaram de mais de uma 

ação educativa, obtiveram-se para análise desta pesquisa 166 avaliações 

respondidas. Abaixo, segue o gráfico de distribuição dos participantes em cada ação 

educativa. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Gráfico 1 - Distribuição de participantes por ação educativa ofertada 

 

 

Pelo gráfico, pode-se observar que o número de participantes em cada 

uma das ações educativas foi similar entre elas, havendo percentual um pouco 

maior de trabalhadores (28,3%) naquela intitulada “Implantando Acolhimento”.  

O acolhimento, considerado diretriz operacional da Política Nacional de 

Humanização, tem a estratégia de garantir acesso humanizado e resolutividades às 

diferentes demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2010a). 

Trata-se de uma das ferramentas de estratégia de trabalho que possibilita reflexão e 
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mudança na forma de desenvolver saúde, restabelecendo uma nova relação entre 

trabalhador e usuário (LOPES et al. 2015; COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015). 

Estudo que descreveu o perfil sociodemográfico dos usuários do Sistema 

Único de Saúde, assim como o padrão de utilização dos serviços procurados entre 

os anos de 2003 – 2008, apontou a importância no desenvolvimento de profissionais 

junto ao processo de acolhimento. A procura pelo serviço de saúde varia de acordo 

com os motivos de doença e atividades de prevenção, como pré-natal e vacinação. 

Além desta diferenciação, o extremo de escolaridade, como a procura maior por 

usuários com menos de 3 anos, demonstra a necessidade de intervenções frente a 

esta realidade, visto que o processo de acolher se refere à uma atenção ao usuário 

de forma qualificada (LOPES et al., 2015; SILVA et al., 2011). 

Esta diversificação entre o perfil do usuário e a demanda por ele 

procurada reforça a importância do preparo dos profissionais do sistema de saúde, 

fato que pode justificar a maior demanda de profissionais na ação educativa 

“Implantando Acolhimento”. Para Lopes et al., (2015), a implantação do acolhimento 

nos serviços de saúde favoreceu a melhoria das relações entre usuário e 

trabalhador, pois provoca influências como a resolutividade, atitude acolhedora e 

reciprocidade. Profissionais qualificados para uma escuta diferenciada possibilitam 

um trabalho que introduz o usuário a um plano terapêutico efetivo (LOPES et al., 

2015; MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012). 

O acolhimento e a EPS estão atrelados, na medida em que se faz 

necessária a instrumentalização do profissional frente às demandas dos usuários 

que procuram os serviços de saúde, a partir de uma metodologia problematizadora, 

com o objetivo de sistematizar o processo de acolhimento nos modelos de atenção à 

saúde, considerando esta uma diretriz para a materialização dos princípios do SUS 

(COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015; GUERRERO, et al., 2013; LOPES, et al., 

2015; SILVA et al., 2011). 

Após a ação educativa “Implantando Acolhimento”, nota-se que o número 

de participantes entre as ações intituladas “Gerência: Instrumento de Construção de 

Mudança ou de Manutenção do Modelo de Atenção à Saúde” e “Tabwin Direcionado 

para Sistemas de Informação SUS” foi o mesmo (25,3%).  

Devido às mudanças e aos novos desafios enfrentados pelo SUS nos 

últimos anos, a necessidade de se qualificar a gestão pública é necessária desde a 

concepção do Pacto pela Saúde em 2006, visto que a cada ano são avaliados as 
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necessidades da população usuária do sistema e os compromissos públicos que se 

deve enfrentar (CECCIM; FEUERWERKER, 2004; MACHADO, et al., 2009). 

Dentre as atribuições descritas no art. 18 da Lei 8080/1990, a gestão 

municipal tem como uma de suas competências a gestão e execução dos serviços 

públicos vigentes na esfera municipal, além da articulação com as demais esferas 

de gestão do SUS (BRASIL, 2006a). Para Mendes (2007), a resolutividade dos 

serviços dá-se pela coordenação desempenhada pelos gestores em detrimento ao 

Pacto de Gestão do SUS que tem como finalidade principal a autonomia de Estados 

e municípios para que se possa fortalecer a gestão compartilhada do SUS. Desta 

forma, ações de EP que possam subsidiar e alicerçar gestores para qualificação de 

suas ações frente à política pública de saúde do Brasil são de suma importância 

para que se possa desenvolver uma gestão de qualidade (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004). 

Dentre as diretrizes estabelecidas no Pacto de Gestão do SUS, a 

descentralização da gestão do sistema é a primeira premissa descrita. Desta forma, 

cada ente federativo em sua instância de gestão tem como alicerce gerenciar seus 

recursos e ações de saúde, conforme suas reais necessidades. Para esta atuação, o 

planejamento baseado nas responsabilidades entre cada esfera de governo se faz 

necessário, para que os objetivos e diretrizes do SUS sejam implementados de 

forma locorregional (BRASIL, 2006a). Diante destas diretrizes, a Educação 

Permanente em Saúde para a gestão qualificada se faz necessária para a 

readequação de modelos assistenciais mais descentralizados e com um 

planejamento de trabalho efetivo (GOMES et al., 2014). 

Entretanto, para que a gestão seja efetiva, o preparo técnico dos gestores 

é de grande importância, para que o mesmo possa desempenhar suas atribuições 

de forma qualificada por meio de uma gestão comprometida e inserida nas 

competências necessárias, de forma a se ter uma visão global das necessidades de 

saúde dos usuários dos serviços de saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004; 

GOMES et al., 2014; MACHADO et al., 2009). 

Em relação à ação educativa denominada “Tabwin Direcionado para 

Sistemas de Informação SUS”, a temática foi elencada como uma necessidade de 

aprimoramento profissional por meio de ações educativas ofertadas devido à 

importância de qualificar profissionais no manuseio de dados e informações na 

gestão do município. 
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O “Tabwin” (Tab para Windows) é um software que permite a execução 

de várias ações, como importação de tabelas geradas pelo aplicativo TABNET; 

realização de operações aritméticas e estatísticas nos dados da tabela gerada ou 

importada e realização de outras operações na tabela (BRASIL, 2016). 

O TABNET é um tabulador genérico de domínio público que permite 

organizar dados de forma rápida, conforme a consulta que se deseja tabular. Foi 

desenvolvido pelo DATASUS para gerar informações das bases de dados do SUS 

(BRASIL, 2016). 

Dessa forma, para os usuários do setor saúde, o Tabwin facilita a 

construção e aplicação de índices e indicadores de produção de serviços, de 

características epidemiológicas (incidência de doenças, agravos e mortalidade) e dos 

aspectos demográficos de interesse por Estado e município; o planejamento e 

programação de serviços; a avaliação e tomada de decisões relativas à alocação e 

distribuição de recursos; e a avaliação do impacto de intervenções nas condições de 

saúde (BRASIL, 2016). 

Os programas de informação em saúde permitem aos municípios e 

Estados a integração das informações no formato de tabelas de forma online no 

sistema de tabulação e, conforme necessidade do gestor, podem-se obter 

informações estatísticas importantes para a tomada de decisão relacionadas à 

alocação e distribuição de recursos (DANIEL; MACADAR; PEREIRA, 2013; 

PINHEIRO et al., 2015) 

A tecnologia adequada, atrelada à gestão dos serviços de saúde, amplia a 

qualidade da tomada de decisão, pois favorece o conhecimento da realidade da 

saúde no local de atuação. A integração entre o planejamento junto a instrumentos de 

informação norteia o trabalho por meio do embasamento da tomada de decisão, pois 

está mais pautada na realidade e necessidade dos usuários dos serviços de saúde 

(PINHEIRO et al., 2015; REMOR et al., 2010). 

No entanto, para que se possa utilizar de forma efetiva as ferramentas de 

informação, é preciso que os profissionais tenham conhecimento da necessidade da 

utilização destes materiais de trabalho a ,fim de que se apoderem do uso destas 

tecnologias para que, assim, estas possam ser efetivas no apoio à tomada de decisão 

dos gestores. Com isso, ações educativas para este aprimoramento se fazem 

necessárias, diante da incorporação de apoios tecnológicos (DANIEL; MACADAR; 

PEREIRA, 2013; PINHEIRO et al., 2015; GAVA, 2016). 
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Em menor número de participantes, a ação educativa denominada 

“Regulação, Avaliação e Auditoria de Serviços e Sistema de Saúde” contou com a 

participação de 21,1% em relação ao total de participantes nas demais ações 

ofertadas.  

Para Santos e Merhy (2006), o ato de regular envolve diversos atores da 

gestão pública de saúde e tem sua função no SUS devido ao modelo de prestação 

de serviços adotado ao longo dos anos, sendo que este processo tem a capacidade 

de realizar intervenções na prestação do serviço entre a demanda e a assistência 

ofertada.  

A necessidade de uma regulação no fluxo assistencial se faz necessária 

devido às pactuações previamente acordadas entre as esferas de gestão do sistema 

de saúde e, portanto, centrais implantadas para esta finalidade são alternativas 

efetivas para gerenciar a assistência ao usuário do sistema de forma equânime 

(BRASIL, 2006a). As centrais de regulação têm como perfil a otimização dos 

recursos disponíveis, públicos ou privados, ordenados de forma a disponibilizar a 

agilidade na tomada de decisões por meio da atuação de profissionais vinculados à 

central de regulação. 

A Portaria/SAS/MS nº. 356, de 22 de setembro de 2000, já enfatizava a 

construção de um Complexo Regulador Assistencial que direcionava aos municípios 

a implantação do serviço por meio de ações educativas que pudessem nortear os 

gestores quanto as suas formas de implementação. Após a implantação do Pacto 

pela Saúde, em 2006, ficam definidos, de forma detalhada, os subsídios para a 

instalação e financiamento do Complexo Regulador. Porém, foi por meio da Portaria 

MS/GM nº 1.559 de 2008 que fica instituída no Brasil uma Política Nacional com o 

objetivo de direcionar e padronizar as centrais de regulação em todo o Brasil 

(BRASIL, 2000; 2006b; 2008).  

Nesse sentido, a EPS pode e deve apoiar a implantação e condução do 

Complexo Regulador, a fim de prepará-los para implantar e padronizar seus fluxos 

assistenciais. Somente a partir da qualificação dos interessados é que se pode 

desenvolver um serviço com uma visão ampla da regulação de todo o sistema e, 

desta forma, ser resolutivo (FARIAS et al., 2011). Além da reordenação do fluxo 

entre a demanda e os serviços ofertados, os centros reguladores produzem 

informações por meio de indicadores pertinentes à gestão da saúde de uma 

população definida, podendo aprimorar a tomada de decisão dos gestores 
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municipais devido ao sistema regionalizado, promovendo, assim, um canal de 

comunicação mais adequado (BARBOSA D. V. S; BARBOSA N. B.; FARIAS et al., 

2011; RODRIGUES; JULIANI, 2015; NAJBERG, 2016). 

Estudos apontam que a implantação do processo de regulação de forma 

regionalizada se inicia por meio de ações educativas realizadas por oficinas, a fim de 

sensibilizar os atores envolvidos no processo para que possam se apropriar das 

políticas pertinentes. Ações educativas fazem parte do início da estratégia 

governamental para efetivar a aproximação entre profissionais de saúde e gestores, 

para que possam se criar uma adesão e melhoria da comunicação entre as equipes 

para a construção de complexos regulatórios (ALBIERI; CECILIO, 2015; TORRES; 

BELISÁRIO; MELO, 2015).   

Diante das Portarias e demandas significativas para otimizar os serviços 

de saúde como um todo, torna-se necessária a procura por ações educativas que 

possam apoiar as mudanças nas práticas de trabalho. Nesse sentido, o 

Departamento Regional de Saúde XIII se caracteriza como uma instância que pode 

auxiliar os municípios nesse processo, por meio de ações propostas pelo Núcleo de 

Educação Permanente em Saúde e Humanização (NEP-H), apoiando gestores a 

promoverem uma comunicação qualificada, bem como ações de saúde que 

contribuam com a melhoria das práticas assistenciais. 

 

 

6.1 Perfil sociodemográfico dos participantes 

 

 

A análise dos dados sociodemográficos tornou possível o delineamento do 

perfil dos profissionais participantes das ações educativas elencadas. Abaixo, 

demonstram-se por meio de tabelas os perfis identificados. 
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Tabela 2 - Perfil sociodemográfico dos participantes em relação ao gênero, à idade e 
à formação acadêmica 

 

Variável N=166 % 

Sexo 

Feminino 136 81,9 

Masculino 30 18,1 

Total 166 100,0 

Idade (anos) 

25 a 35 47 28,3 

36 a 45 28 16,9 

46 a 55 66 39,8 

Acima 56 anos 14 8,4 

Não informado 11 6,6 

Total 166 100,0 

Formação Acadêmica 

Superior 87 52,4 

Médio 46 27,7 

Especialização 20 12,0 

Mestrado 11 6,6 

Não informado 2 1,3 

Total 166 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Como pode ser observado na tabela acima, o sexo feminino (81,9%) é 

maioria entre os participantes das ações educativas.  

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no ano de 2009, identificou o perfil dos recursos humanos vinculados às 

prefeituras dos municípios e o gênero feminino também é descrito como maior 

número de profissionais vinculados às prefeituras em nível nacional, sendo este, 

acima de 70% em relação ao sexo masculino (BRASIL, 2010b). A predominância do 

sexo feminino na saúde já podia ser observada desde os anos 2000, principalmente 

entre os profissionais vinculados à enfermagem, o que se caracteriza por processos 

históricos da profissão no Brasil (MOURA, et al, 2013; WERMELINGER, et al., 

2010).  

Pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estatística também 

demonstram em nível internacional o número maior entre profissionais do sexo 

feminino nas áreas da saúde. Estudos como o de Tomasi et al. (2008), Carrillo-

Garcia (2013) e Nunes et al. (2015), também, corroboram a predominância feminina, 
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sendo esta presente em mais de 70% dos profissionais vinculados a serviços de 

saúde. 

Em relação à idade dos participantes, a maior porcentagem é observada 

entre a faixa etária de 46 a 55 anos (39,8%), seguida de profissionais de 25 a 35 

anos (28,3%) e, posteriormente, a idade de 36 a 45 anos (16,9%).  

O estudo de Tomasi et al. (2008), que identifica o perfil sociodemográfico 

dos trabalhadores de saúde nas regiões Sul e Nordeste do Brasil, não corrobora os 

números descritos nesta pesquisa, pois foi relatada uma média de idade entre os 

profissionais de saúde de 31 anos para região Sul do Brasil e 45 anos para região 

Nordeste. 

Em contrapartida, os estudos de Carrillo-Garcia (2013) e Nunes et al. 

(2015) demonstram uma faixa etária nos profissionais de saúde entre 31 e 40 anos 

(66,7%) e entre 29 e 44 anos (76,5%), valores próximos entre as faixas etárias 

predominantes neste estudo. 

Quanto à formação acadêmica, observa-se maior prevalência de 

profissionais com nível superior (52,4%). Porém, os profissionais com pós-

graduação (especialização e mestrado) representam um número considerável 

(18,6%), evidenciando a procura pelo aprimoramento dos profissionais após a 

formação acadêmica. Assim, os participantes com nível superior ou mais 

representam a maioria dos profissionais investigados, perfazendo um total de 71%. 

Apesar do exposto, é importante destacar a significativa participação de 

profissionais de ensino médio (27,7%), o que remete ao fato de que os auxiliares e 

técnicos na área da saúde estão sendo incluídos nas ações educativas. Estas 

informações podem ser entendidas, de acordo com Morosiniet al. (2013), como um 

crescimento da inserção de programas como, por exemplo, a Estratégia de Saúde 

da Família nos municípios, acarretando na construção de Unidades de Saúde que 

agregam um maior número de profissionais de nível médio que compõem os cargos 

de técnicos e auxiliares, como os de enfermagem, saúde bucal, agentes 

comunitários de saúde e outros. 
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Tabela 3 - Perfil sociodemográfico dos participantes em relação ao tempo de 
trabalho, ao cargo ocupado na instituição e à profissão 

 

Variável N=166 % 

Tempo de trabalho na Instituição (anos) 

Não informado pelo participante 11 6,5 

De 1 a 5 anos 24 14,5 

De 6 a 10 anos 41 24,7 

De 11 a 15 anos 28 16,9 

De 16 a 20 anos 22 13,3 

De 21 a 25 anos 31 18,7 

Acima de 25 anos 9 5,4 

Total 166 100,0 

Cargo Ocupado  

Enfermeiro 40 24,1 

Chefe de setor 27 16,3 

Auxiliar administrativo 17 10,2 

Atendente 15 9,0 

Coordenação 13 7,8 

Não informado pelo participante 12 7,2 

Auxiliar de enfermagem 11 6,6 

Agente comunitário 8 4,8 

Dentista 6 3,6 

Secretário de saúde 6 3,6 

Assistente social 5 3,0 

Médico  4 2,4 

Auxiliar campo 2 1,4 

Total 166 100,0 

Profissão 

Enfermeiro 62 37,3 

Auxiliar administrativo 19 11,4 

Auxiliar de enfermagem 18 10,8 

Não informado pelo participante 12 7,2 

Dentista  11 6,6 

Escriturária 9 5,5 

Médico 7 4,2 

Agente comunitário de saúde 6 3,6 

Atendente/Recepcionista 5 3,1 

Assistente social 5 3,1 

Farmacêutico 2 1,2 

Biólogo 2 1,2 

Agente de saneamento básico 1 0,6 

Agente sanitário 1 0,6 

Auxiliar odontológico 1 0,6 

Administrador 1 0,6 

Técnico em Informática 1 0,6 
continua... 



Resultados e Discussão 63 

 

 

Variável N=166 % 

Terapeuta ocupacional 1 0,6 

Psicólogo 1 0,6 

Professor 1 0,6 

Total 166 100,0 

conclusão 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Conforme a tabela acima, em relação ao tempo de trabalho na 

instituição, observa-se o maior número de profissionais com tempo de trabalho na 

instituição entre 6 e 10 anos (24,7%), seguido daqueles que atuam entre 21 e 25 

anos na mesma instituição (18,7%).  

Esta realidade ainda é diferente do estudo de Ribeiro e Mancebo (2014) 

que demonstram maior número de profissionais que atuam  entre 5 e 9 anos na 

mesma instituição. Pinto, Menezes e Villa (2010) encontraram um tempo de trabalho 

de mais de 14 anos para profissionais de saúde que atuam em instituições públicas, 

justificado pela aprovação dos mesmos em concurso público que garante a 

estabilidade e a manutenção do vínculo por grande período. 

Profissionais que apresentam vínculos empregatícios estáveis 

demonstram uma postura profissional mais alicerçada na instituição, observada pelo 

tempo de trabalho mais extenso. Profissionais com vínculos mais instáveis tendem a 

comprometer o planejamento de ações educativas em longo prazo devido à 

rotatividade profissional (GONÇALVES et al., 2014; SANTOS et al., 2015).  

Em relação ao cargo ocupado na instituição de trabalho, o maior número 

de participantes é composto por enfermeiros (24,1%), seguido de profissionais que 

identificaram seus cargos como “chefes de setor” (16,3%). 

Apesar de não ser possível identificar se as pessoas que ocupam cargos 

de “chefe de setor” têm nível superior, é importante destacar que, diante desta 

nomenclatura descrita pelos participantes, estes profissionais ocupam espaços na 

gestão dos serviços e estão envolvidos em ações educativas, podendo atuar como 

apoiadores da equipe, no que se refere às oportunidades de mudanças.  

Posteriormente, encontram-se os profissionais com cargos de 

“coordenação” (7,8%) que, se fossem agrupados juntos aos profissionais 

identificados como “chefes de setores” e “secretários de saúde”, totalizariam 27,7% 
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em relação ao total de participantes.  

Duarte e Oliveira (2012) apontam que coordenadores consideram a EPS 

uma estratégia de suma importância para a qualificação dos profissionais no 

cotidiano do trabalho, além de ser uma ferramenta efetiva de mudança, já que a 

participação é multiprofissional. A atuação de toda a equipe, inclusive dos 

coordenadores, é de extrema importância para o fortalecimento das ações de EPS, 

visto que ações educativas vinculadas à participação destes profissionais tornam as 

melhorias mais efetivas (DUARTE; OLIVEIRA, 2012; VENDRUSCOLO et al., 2014). 

No entanto, esta percepção não é evidenciada no estudo de Andrade, 

Arruda e Arruda (2015), pois coordenadores não participam diretamente das ações 

de EPS, avaliando essa estratégia como uma ferramenta de treinamento para 

profissionais de áreas específicas.  

Em relação à profissão, a maior parte dos participantes é enfermeiro 

(37,3%).  Destaca-se que um percentual maior se classificou como enfermeiro nesse 

item, quando comparado ao percentual que assinalou a mesma classificação no 

cargo ocupado, o que leva a crer que vários enfermeiros ocupam cargos de chefia 

ou coordenação nas instituições estudadas.  

O enfermeiro desenvolve funções gerenciais e habilidades de liderar, 

aprendidas desde a graduação e acentuadas na maturidade profissional. Frente a 

este perfil profissional, cada vez mais enfermeiros têm se apoderado do exercício de 

coordenação e direção em serviços de saúde e utilizam ferramentas vinculadas a 

ações educativas junto às equipes de trabalho para implementar as mudanças 

necessárias (LOWEN et al., 2015; VEDRUSCOLO et al., 2014). 

A predominância da participação de enfermeiros em relação a outros 

profissionais de saúde em ações educativas foi também evidenciada no estudo de 

Mendonça e Gouvea (2011). 

Um grande número de respondentes refere-se aos auxiliares 

administrativos (11,4%) e aos auxiliares de enfermagem (10,8%). Pode-se observar 

que esta participação condiz com as ações educativas ofertadas, visto que foram 

propostas ações relacionadas à gestão do serviço e ao processo de atendimento ao 

usuário em unidades de saúde. 

Ainda na identificação da profissão dos participantes, observa-se a 

presença de profissões identificadas como dentista (6,6%), escriturários (5,5%), 

médicos (4,2%) e agentes comunitários de saúde (3,7%), demonstrando a 
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participação multiprofissional nas ações educativas, o que vai ao encontro da 

proposta de EPS. 

 

Tabela 4 -Perfil sociodemográfico dos participantes em relação às horas semanais 
trabalhadas e ao período de trabalho 

 

Variável N=166 % 

Carga Horária Semanal  

40 horas 106 63,9 

30 horas 37 22,3 

36 horas 12 7,2 

20 horas 9 5,4 

44 horas 2 1,2 

Não informado  0 0,0 

Total 166 100,0 

Período de trabalho 

Período Integral 108 65,1 

Manhã 41 24,7 

Noite 8 4,8 

Tarde 5 3,0 

Não informado 4 2,4 

Total 166 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Considerando a carga horária semanal de trabalho dos profissionais 

participantes das ações educativas, nota-se que a maioria (63,9%) atua em uma 

carga horária de 40 horas semanais, o que vai ao encontro do maior número de 

participantes que descreveram seu período de trabalho como “período integral” 

(65,1%).  

A diferença entre a maior porcentagem da identificação de horário de 

trabalho no período integral (n=108) em relação aos profissionais atuantes em carga 

horária de 40 horas semanais (n=106) se deve ao fato de que 1,2% atua com carga 

horária de 44 horas semanais.  

Há ainda um grande número de trabalhadores que atua no período da 

manhã (24,7%), seguido do período noturno (4,8%) e tarde (3,0%). Nesses casos, a 

carga horária de trabalho de 30 horas (22,3%), 36 horas (7,2%) e 20 horas semanais 

(5,4%) é representativa destes períodos, sendo que o conhecimento da carga 

horária é importante, já que pode facilitar ou dificultar a participação em ações 
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educativas. 

A carga horária semanal de trabalho, assim como o período do dia para a 

atuação do profissional condiz com o vínculo de trabalho exercido na instituição. 

Instituições públicas podem possuir diferentes jornadas semanais de trabalho entre 

os profissionais de saúde, sendo que a diversidade de escalas é vinculada aos 

locais de trabalho, como hospitais municipais, atenção básica e cargos 

administrativos (RIBEIRO; MANCEBO, 2014). 

Devido aos horários necessários de cobertura na assistência, 

principalmente em locais de atendimento 24 horas, como os serviços de Pronto-

Atendimento, os profissionais de enfermagem tendem a atuar em escalas de 

revezamento de horário, para que tenha cobertura na assistência por todo o período 

de funcionamento do serviço. O período diurno contempla grande parte dos 

profissionais, sendo cumprido em maior prevalência com a carga horária de 30ou 36 

horas semanais. Uma porcentagem menor atua em período integral, normalmente em 

ações administrativas e com carga horária de 40 horas semanais (RIBEIRO; 

MANCEBO, 2014).  

Importante ressaltar que este estudo não corrobora os resultados dos 

autores supracitados, visto que a carga horária integral é determinante. Tal fato pode 

ser considerado um fator positivo, pois os profissionais que permanecem maior 

tempo no serviço (40 horas semanais), ou que têm a oportunidade de desenvolver 

as ações educativas no horário de trabalho, participam mais ativamente, quando 

comparados àqueles que são convidados a participar fora do horário em que estão 

trabalhando. 

 

 

6.2 Análise dos resultados segundo as categorias identificadas 

 

 

6.2.1 Estrutura oferecida nas ações educativas 

 

A estrutura influencia o que acontece no local de trabalho, tanto 

aumentando como restringindo o que uma organização pode realizar (BOLMAN; 

DEAL, 2008). Portanto, analisar essa vertente da tríade proposta por Donabedian é 
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essencial para identificar se as ações de EPS foram adequadamente desenvolvidas. 

As tabelas descritas abaixo apresentam os resultados encontrados. 

 

 

Tabela 5 - Descrição do horário de oferecimento das ações de EPS (Questão 
norteadora I) 

 

Questão 

Norteadora 
Respostas 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

I. O horário de 

oferecimento das 

ações de EPS foi 

adequado às suas 

atividades? 

SIM 38 90,5 41 97,6 45 95,7 27 77,1 

NÃO 4 9,5 1 2,4 0 0,0 7 20,0 

Não 

responderam 
0 0,0 0 0,0 2 4,3 1 2,9 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

As ações educativas em análise foram todas ofertadas em horário de 

trabalho, no entanto, ações como “Tabwin” e “Acolhimento” foram abordadas em 

apenas um período do dia. Para as ações “Gerência” e “Regulação”, além de serem 

ofertadas durante o período de trabalho, se estenderam para realização aos finais 

de semana.  

Diante disso, observa-se que concordâncias e discordâncias quanto aos 

horários de realização das ações de EPS são pontuadas, impactando na 

assiduidade dos mesmos. 

Observa-se que, para todas as ações educativas, a resposta dos 

participantes, em sua maioria, foi descrita como positiva para o horário de oferta das 

ações de EPS. Porém, para uma pequena parcela de profissionais que participaram 

dos encontros, o horário ofertado não foi considerado adequado como nas ações 

educativas “Tabwin” (9,5%), “Gerência” (2,4%) e “Regulação” (20,0%). 

A Tabela 6 apresenta as justificativas descritas pelos participantes que 

responderam sim ou não para o questionamento do horário de oferta das ações 

educativas. 
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Tabela 6 - Justificativa das respostas para a questão norteadora I 
 

Justificativas para Respostas Positivas (SIM) 

Ação Educativa 
   TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 
N % N % N % N % 
38 90,5 41 97,6 45 95,7 27 77,1 

Oferta das ações de EPS em horário de trabalho 10 26,3 17 41,5 14 31,1 8 29,6 

Extensão das ações de EPS após o horário de trabalho 1 2,6 1 2,4 1 2,2 3 11,1 

Apoio do gestor para participação 0 0,0 1 2,4 3 6,7 0 0,0 

Programação das ações de EPS 3 7,9 3 7,3 8 17,8 1 3,7 

Oferta de transporte pelo município 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,7 

Ações de EPS no período da manhã 3 7,9 1 2,4 2 4,4 1 3,7 

Não justificou a resposta 21 55,3 18 43,9 17 37,8 13 48,1 

Total 38 100,0 41 100,0 45 100,0 27 100,0 

Justificativas para Respostas Negativas (NÃO) 

 
Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

4 9,5 1 2,4 0 0,0 7 20,0 

Falta de recursos humanos para remanejamento e participação 
dos profissionais 

3 75,0 1 100,0 0 0,0 1 14,3 

Dificuldades de deslocamento 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Oferta das ações de EPS em horário de trabalho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 

Oferta das ações de EPS após o horário de trabalho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 57,1 

Não justificou a resposta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 1 100,0 0 100,0 7 100,0 

Não responderam 0 0 0 0 2 4,3 1 2,9 
TOTAL  42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
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Grande número de profissionais não justificou as respostas, sendo 55,3% 

dos participantes da ação educativa “Tabwin”, 43,9% em “Gerência”, 37,8% em 

“Acolhimento” e 48,1% para “Regulação”. Dentre os que justificaram e aprovaram o 

horário de oferecimento das ações educativas, ressalta-se o apoio do gestor como 

um fator positivo, assim como a oferta das ações durante o horário de trabalho e a 

extensão das ações de EPS fora do horário de trabalho. 

Para os profissionais que responderam “sim”, a oferta de ações de EPS 

em horário de trabalho foi a principal justificativa, podendo ser observada por meio 

dos relatos a seguir: 

 

SS2:"Horário comercial, de trabalho. Se fosse em horário diferente eu não 

teria disponibilidade para participar". 

NI1: "Não ultrapassou o horário de trabalho". 

CC1: "Dentro do horário de trabalho facilitando a frequência". 

D5: "Pois atividades relacionadas ao trabalho que desempenhamos 

devem ser realizadas durante o expediente" 

CS2: "Acho pertinente que as capacitações sejam realizadas no horário 

de trabalho. Acredito que dessa forma os profissionais consigam 

estabelecer com o usuário a importância do aprimoramento". 

AT2: "Horário de trabalho, sendo possível remanejar cobertura com outros 

enfermeiros do setor". 

 

Os relatos acima ratificam que o desenvolvimento da ação educativa no 

horário de trabalho é considerado mais adequado, garantindo maior assiduidade dos 

participantes.  

Acrescenta o profissional AT2 que a participação nas ações educativas 

em horário de trabalho se dá pela facilidade em se obter cobertura para sua função, 

enquanto o mesmo participa dos encontros. 

A realização de ações educativas em horário de trabalho estimula a 

participação dos profissionais, visto que estes já estão atuando na instituição no 

horário de oferta destas ações.  

É característico de profissionais de saúde, como enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, médicos e dentistas, a conciliação de mais de um vínculo 

empregatício para a complementariedade da renda familiar (ÁVILLA et al., 2014; 



Resultados e Discussão 70 

 

TRINDADE; PIRES, 2013), portanto, a oferta de ações de EPS, durante a atuação 

dos profissionais nos serviços, facilita a participação dos mesmos. 

Porém, apesar do número expressivo de apontamentos para a 

importância em se realizar as ações educativas durante o horário de trabalho, dois 

profissionais que participaram da ação “Regulação, Avaliação e Auditoria de 

Serviços e Sistema de Saúde” e que responderam “não” à adequação do horário de 

trabalho, justificam pelo acúmulo de pendências geradas: 

 

AA3: "Curso em horário de trabalho, minhas atividades ficaram 

atrasadas". 

E35: “Horário de trabalho não dá, fica difícil participar, acumula muita 

coisa depois”. 

 

Para alguns participantes que concordam com a adequação do horário de 

trabalho, a extensão das ações de EPS fora do horário de trabalho foi uma 

estratégia positiva: 

 

AT7: "Esse horário não interferiu muito no trabalho, pois se estendeu aos 

sábados". 

CS8: "Curso ultrapassava meu horário de trabalho, mas não interferiu na 

minha vida pessoal, considero bom”. 

E1: "Sextas e sábados, não prejudicando o trabalho". 

D3: "Período diferente do horário de trabalho, facilitando a organização do 

serviço”. 

 

A extensão de ações educativas fora do horário laboral, conforme as 

respostas descritas, pode ser uma estratégia por não prejudicar o processo de 

trabalho, otimizando os serviços para que estes não fiquem defasados.  

Em contrapartida, para aqueles que responderam “não”, foi considerada 

negativa essa extensão das ações de EPS fora do horário de trabalho para os 

que participaram da ação de “Regulação” (57,1%): 

 

D1: "Se estendeu no final de semana, não foi bom". 

CC3: "Foi aos sábados, fora do horário de trabalho interferindo em uma 
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atividade minha”. 

 

Apesar da discordância de poucos profissionais em relação ao 

oferecimento das ações de EPS fora do horário de trabalho, é importante ressaltar 

que alguns estudos apontam que ações educativas realizadas aos fins de semana 

podem contribuir para a participação dos mesmos, por não se tornar empecilho 

devido ao processo de trabalho (DANIEL; SANDRI; GRILLO, 2014). 

Ainda em relação ao horário, destaca-se na fala dos entrevistados que o 

período da manhã foi descrito como horário adequado às ações de EPS, em todos 

os processos como “Tabwin” (7,9%), “Gerência” (2,4%), “Acolhimento” (4,4%) e 

“Regulação” (3,7%). 

 

AA8: "Foi no horário da manhã com 4 horas de duração. Não ficou 

cansativo". 

AT5: "Período da manhã sempre é o melhor para o deslocamento e 

também para captar as informações". 

AA12: "Período da manhã, maior adesão". 

 

Dentre os horários em que foram ofertadas as ações, houve atividades 

realizadas no período da manhã, fator este apontado como positivo, assim como a 

extensão das ações em dias ou horários além do laboral do profissional. 

Outro aspecto ressaltado como positivo se refere ao apoio do gestor, 

sendo essencial para o desenvolvimento de qualquer ação no ambiente de trabalho. 

Contudo, esse reconhecimento surgiu apenas daqueles que participaram do 

processo educativo sobre “Gerência” (2,4%) e “Acolhimento” (6,7%): 

 

E3: "A instituição colaborou para que o funcionário estivesse liberado para 

participar". 

AA5: "Chefe permitiu me ausentar das atividades de trabalho, facilitando a 

assiduidade". 

 

A priorização da EPS pelos gestores estimula a participação dos 

profissionais e facilita o processo e implantação das ações a serem posteriormente 

elaboradas. Esta postura corrobora potencialidades elencadas para a participação 
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nas ações de EPS, visto que o apoio da gestão diminui as dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais e gera sustentabilidade nas ações (LARANJA, 2012; LIMA; 

ALBUQUERQUE; VENCESLAU, 2014).  

A Programação das ações de EPS foi ressaltada por aqueles que 

julgaram o horário de oferecimento adequado e descrita em todas as ações 

educativas ofertadas, sendo “Tabwin” (7,9%), “Gerência” (7,3%), “Acolhimento” 

(17,8%) e “Regulação” (3,7%). 

 

AE5: "Organizado, pois foi previamente agendado". 

AT6: "Organizado, agendado com antecedência". 

E8: "Foi algo programado e foi possível assim adequar a agenda, de 

acordo com a demanda do serviço e curso". 

 

Diante dessas respostas, é possível observar a importância da 

programação para o desenvolvimento das ações de EPS, visto que permite facilitar a 

assiduidade dos participantes aos encontros, favorecendo o sucesso às ações 

educativas ofertadas. Dessa forma, a comunicação prévia e de forma planejada das 

ações de EPS foi uma estratégia que garantiu maior número de profissionais 

participantes. 

O estudo de Koerich (2014) ratifica as falas descritas acima, pois 

descreve que as programações das ações educativas consolidam as práticas de 

EPS, visto que é possível estimular previamente a participação dos profissionais, 

além de organizar, de forma gerencial, horários e locais adequados para a 

ocorrência destas ações. 

O ato de planejar um processo educativo compreende elaborar todo o 

processo de trabalho, incluindo a forma como será feita, quando será realizada e 

local (PAIM, 2006). Portanto, é um processo que precede a ação, devendo ser 

realizado em consonância às pessoas, já que se trata de um processo social no qual 

participam sujeitos, de forma individual ou coletiva (MERHY, 1995). 

Dessa forma, o ato de elaborar previamente as ações educativas a serem 

implementadas contribui para a concretização dos objetivos propostos, afim de que 

se obtenham resultados significativos (MERHY, 1995; PAIM, 2006). 

Outro aspecto elencado como positivo foi a oferta de transporte no 

horário previsto para ocorrer a ação “Regulação” (3,7%): 
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CC7: "Não tive problemas com transporte". 

 

No entanto, outro participante da ação educativa “Tabwin” avalia como 

inadequado o horário de oferta das ações de EPS, tendo como justificativa a 

dificuldade de deslocamento (25,0%): 

 

CS4: "Difícil locomoção para municípios longe, praticamente perde-se um 

dia de trabalho". 

 

Esta afirmativa é pertinente, apesar de ser descrita apenas em uma das 

ações educativas e pela minoria dos participantes, uma vez que a questão de 

transporte pode ser um fator impactante para a não participação nas ações. 

Outro fator que pode dificultar a assiduidade nas ações de EPS refere-se 

à falta de recursos humanos para remanejamento e cobertura dos 

profissionais que participam das ações de EPS, descrita como maior justificativa 

da não adequação ao horário de trabalho, como demonstrado nas ações de 

“Tabwin” (75,0%), “Gerência” (100,0%) e “Regulação” (14,3%): 

 

CS2: “O trabalho fica parado, principalmente por falta de recursos 

humanos". 

E4: "A maior dificuldade é não ter funcionário para cobrir os que vão aos 

cursos”. 

AA5: “Horário até adequado, porém, pela falta de recursos humanos 

acabamos acumulando atividades para poder participar”. 

 

Uma das estratégias usadas para suprimir a dificuldade de falta de 

recursos humanos pode ter sido a oferta de ações educativas fora do horário de 

trabalho, como ocorridas nas ações “Gerência” e “Regulação”, apesar de ter sido 

considerada como fator negativo na visão de alguns profissionais. 

Problemas relacionados à escassez de recursos humanos em instituições 

públicas de saúde correspondem a um processo histórico decorrente de reformas 

políticas e a um conceito quantitativo de profissionais advindos da ausência de 

planejamento da força de trabalho. Fatores como o modelo de atenção vigente, a 

resistência ou o apoio de sujeitos envolvidos na gestão do processo e determinantes 
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culturais impactam no planejamento adotado por municípios, para estabelecer 

processos vinculados à força de trabalho (CARVALHO, SANTOS, CAMPOS, 2013). 

Para Magnago e Pierantoni (2015), um dos impasses descritos pela 

gestão municipal vinculados ao número precário de profissionais de saúde se 

relaciona a questões de cunho legal resultante de reformas liberais como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) em que se limitam os gastos com pessoal a 60% da 

receita corrente líquida. 

Dessa forma, vínculos de trabalho inadequado e estruturas precárias para 

o exercício profissional têm resultado na alta rotatividade dos profissionais nos 

serviços de saúde e, portanto, políticas de gestão do trabalho devem ser revistas 

para que os profissionais possam ser considerados atores fundamentais na 

concepção saúde (MAGNAGO, PIERRONI; 2015). 

A fim de enriquecer a análise dos achados, optou-se pela realização de 

cruzamento entre o perfil sociodemográfico dos participantes e as respostas dadas 

às questões, conforme demonstra a tabela a seguir.  

 

 

Tabela 7 - Teste de associação entre a questão norteadora I e a formação 
acadêmica, por ação educativa 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes 

TOTAL 
p-valor 

SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 
 

SIM 

Ensino Médio 11 84,6 2 15,4 13 31,0 

 

Superior ou 
mais 25 96,2 2 3,8 27 64,2 

Não informado 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Total 
 

38 
 

90,5 
 

4 
 

9,5 
 

42 
 

100,0 
 

Profissionais 
não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 0,7826 

NÃO 

Ensino Médio 32  

 

Superior ou mais 88  

Total 120  

  Excludente 4   

  
TOTAL 
 

166 
   

continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes 

TOTAL p-valor SIM NÃO 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

GERÊNCIA 

SIM 

Ensino Médio 4 100,0 0 0 4 9,5 

0,8177 

Superior ou mais 37 97,4 1 2,6 38 90,5 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 41 97,6 1 2,4 42 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   41    

Superior ou mais   79    

Total   120    

  Excludente     4       

  

TOTAL 
     

166 
       

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 14 100,0 0 0,0 14 31,1 

0,9018 

Superior ou mais 31 100,0 0 0,0 31 68,9 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 45 100,0 0 0 45 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   31    

Superior ou mais   86    

Total   117    

  Excludente     4       

  

TOTAL 
     

166 
       

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 12 92,3 1 7,7 13 38,2 

0,7767 
Superior ou mais 15 71,4 6 28,6 21 61,8 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 
 27 79,4 7 20,6 34 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

 NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou mais   96    

Total   128    

  Excludente     4       

  TOTAL     166       

conclusão 
Fonte: Dados da Pesquisa;  
Teste Qui-Quadrado 
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Na Tabela 7, foi considerado o cruzamento entre três variáveis, sendo a 

ação educativa analisada, os profissionais que participaram ou não desta ação e a 

formação acadêmica. Foi considerada “excludente” a falta de informação estatística, 

ou seja, profissionais que não informaram a formação acadêmica ou que não 

responderam à questão norteadora em análise, ou ambas.  

Nota-se que, para esta associação, não houve significância estatística. 

Entretanto, é possível analisar que, dentre os profissionais que participaram de 

todas as ações educativas, aqueles de nível superior ou mais ficaram mais 

satisfeitos com o horário de oferecimento dessas ações. Dentre os poucos que não 

ficaram satisfeitos com o horário, os profissionais de nível superior ou mais também 

se destacaram, sendo seis na ação “Regulação” (28,6%),  um na ação “Tabwin” 

(3,8%) e um na ação “Gerência” (2,6%). 

A presença de profissionais de nível médio é visível, sendo que na ação 

denominada “Tabwin”, dentre os que participaram das ações educativas, aqueles 

cujas respostas estão descritas como “não” representam 15,4% (n=2). 
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Tabela 8 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio 
Superior ou 

mais 
N=22 % N=58 % N % 

Extensão das ações de EPS após o 
horário de trabalho 

2 33,3 4 66,7 6 100,0 

0,8990 

Programação das ações de EPS 4 30,8 9 69,2 13 100,0 

Oferta de transporte pelo município 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Ações de EPS no período da manhã 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

Total 
 

22 
 

27,5 
 

58 
 

72,5 
 

80 
 

100,0 
 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio 
Superior ou 

mais 

N=3 % N=9 % N % 

Falta de recursos humanos para 
remanejamento e participação dos 
profissionais 

1 20,0 4 80,0 5 100,0 

0,1670 

Dificuldades de deslocamento 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Oferta das ações de EPS em horário de 
trabalho 

1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Oferta das ações de EPS após o horário 
de trabalho 

0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Total 3 25,0 9 75,0 12 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

A tabela acima aponta que, para esta associação, também não houve 

significância estatística. 

Nota-se que tanto os profissionais de nível médio quanto de nível superior 

relatam a preferência da oferta de ações de EPS no horário de trabalho. Apenas um 

pequeno número, em ambas as formações acadêmicas, demonstra que as ações 

devem se estender além do horário de trabalho.  

A programação das ações de EPS é também relevante tanto para 

profissionais de nível médio (30,8%) quanto para profissionais de nível superior ou 

mais (69,2%). Este achado ratifica a importância da previsão quanto ao horário de 

oferta das ações de EPS, conforme as necessidades dos profissionais que 

participarão dos encontros.  

Para Donabedian (1992), faz parte da construção da qualidade dos 

serviços prestados a estrutura dentro do contexto em que são ofertados. Diante 

disso, o primeiro componente descrito por fatores vinculados à estrutura está 

relacionado à gestão de pessoas (FERREIRA; AMENDOEIRA, 2015). Portanto, não 

se pode deixar de avaliar as variáveis relacionadas às características profissionais 
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que podem vir a influenciar no processo estrutural das ações educativas ofertadas, 

como o horário de trabalho e a força de atuação destes nos serviços. 

Nesse sentido, o quantitativo de pessoal é um aspecto importante a ser 

considerado, haja vista que essa foi uma das justificativas descritas pelos 

profissionais que avaliam como não adequado o horário de oferta das ações de 

EPS, considerando que o número de profissionais também faz parte do componente 

estrutural descrito por Donabedian. O baixo quantitativo de pessoal é mais evidente 

na categoria de nível  superior ou mais (80,0%).  

Tal achado corrobora o estudo de Signor et al., (2015) que evidencia que 

o reduzido número de profissionais é um dos fatores impactantes na implantação de 

ações educativas em serviços de saúde, uma vez que a causa compromete a 

assistência prestada aos usuários (SIGNOR, et al., 2015). 

 

 

Tabela 9 - Teste de associação entre a questão norteadora I e o cargo ocupado na 
instituição, por ação educativa 

 

Ação 
Educativa 

Profissionais 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

 SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Gestão 13 86,7 2 13,3 15 35,7  

Nível Superior 6 85,7 1 14,3 7 16,7  

Nível Médio 15 93,8 1 6,3 16 38,1 

 Não informado 4 100,0 0 0,0 4 9,5 

Total 38 90,5 4 9,5 42 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 
 

0,2145 

NÃO 

Gestão   31    

 

Nível Superior   50    

Nível Médio   30    

Total   111    

 Excludente   13    

 TOTAL   166    
 

continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes 

TOTAL 
p-valor 

 
SIM NÃO  

 
N % N % N % 

GERENCIA 

SIM 

Gestão 13 100,0 0 0,0 13 31,0 

0,1083 

Nível Superior 24 96,0 1 4,0 25 59,4 

Nível Médio 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Não informado 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Total 41 97,6 1 2,4 42 100,0 

Profissionais não 
participantes 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   33    

Nível Superior   32    

Nível Médio   46    

Total   111    

 Excludente   13    

 TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 9 100,0 0 0,0 9 20,0 

0,2269 

Nível Superior 19 100,0 0 0,0 19 42,2 

Nível Médio 14 100,0 0 0,0 14 31,1 

Não informado 3 100,0 0 0,0 3 6,7 

Total 45 100,0 0 0,0 45 100,0 

Profissionais não 
participantes 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   37    

Nível Superior   39    

Nível Médio   32    

Total   108    

 Excludente   13    
 TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

SIM NÃO TOTAL p-valor 
N % N % N % 

SIM 

Gestão 8 88,9 1 11,1 9 26,5 

0,0775 

Nível Superior 3 37,5 5 62,5 8 23,5 

Nível Médio 15 93,8 1 6,2 16 47,1 

Não informado 1 100 0 0 1 2,9 

Total 27 79,4 7 20,6 34 100,0 

continuação... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes 

TOTAL 
p-valor 

 
SIM NÃO  

N % N % N % 

REGULAÇÃO 

NÃO 

Gestão   37   
 

Nível Superior  50  
0,0775 

Nível Médio  32  
 

Total  119  
 

Excludente Excludente   13    

  TOTAL   166    

conclusão. 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

A tabela acima demonstra que, para esta associação, não houve 

significância estatística. 

Cabe ressaltar que o agrupamento das categorias profissionais feito 

nessa tabela se deu baseado no cargo ocupado referido pelos participantes, de 

modo que aqueles que se identificaram como “chefes de setor”, “secretários de 

saúde” e “coordenadores”, foi designada a nomenclatura “cargos de gestão”. Os 

demais foram agrupados em “cargos de nível médio” (auxiliar administrativo, 

atendente, auxiliar de enfermagem, agente comunitário, auxiliar de campo) e “cargos 

de nível superior” (enfermeiro, médico, assistente social, dentista). 

Em relação às respostas positivas quanto ao horário de oferta das ações 

e ao cargo ocupado pelos participantes, os profissionais de nível médio se fizeram 

mais presentes nas ações educativas “Tabwin” e “Regulação”, ambos representando 

um percentual de 93,8%.  

Para Silva (2009), o programa Tabwin proposto pelo serviço Datasus visa 

à melhoria dos serviços de gestão dos municípios, Estados e União. Elaborado de 

forma a ser baixado via Internet gratuitamente, ainda é de fácil manuseio, podendo 

ser manipulado por profissionais de nível técnico e até o próprio gestor (SILVA, 

2009). 

O Ministério de Saúde, em conjunto ao Datasus, buscou na elaboração do 

programa Tabwin uma forma de facilitar o tratamento das informações que os 

municípios apontam mensalmente à União. Esta estratégia tem o propósito de 

ofertar ao município os dados posteriormente digitalizados, sem despender de 

gastos com outros programas de tecnologia (SILVA, 2009).Diante disso, o preparo 
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dos profissionais responsáveis pela manipulação dos dados decorrentes dos 

serviços prestados aos usuários do SUS é importante. 

Para as ações “Acolhimento” e “Gerência”, o maior número de respostas 

positivas deu-se pelos participantes em cargos de nível superior (n=19 e n=24, 

respectivamente). 

Diante da demanda exposta na procura dos serviços de saúde, o 

processo de acolher envolve a ética e o compromisso junto ao usuário, devendo ser 

apoiada pela política de humanização e realizada por todos os profissionais 

envolvidos nos serviços (BRASIL, 2010a). 

Apesar de não ter representado um percentual alto, a participação de 

profissionais com cargo de gestão deu-se em todas as ações realizadas, fato de 

extrema importância por demonstrar o engajamento dos coordenadores, chefes de 

setor e gestores nas ações de EPS. Ademais, a grande maioria considerou 

adequado o horário de oferecimento das ações, demonstrando que há possibilidade 

de participação dos trabalhadores, desde que haja programação prévia. 

No estudo de Cardoso (2012), o número de gestores que participam das 

ações educativas ainda é mínimo, e a não adesão destes junto aos encontros é 

avaliada pelos demais como um fator negativo para a resolubilidade dos problemas 

elencados além da falta de integração da gestão junto às equipes. Frente à 

importância vista pelos profissionais de saúde na integração dos gestores junto às 

ações de EPS, é clara a necessidade do estímulo da participação deste profissional 

em ações educativas para que propostas possam ser construídas junto às equipes de 

trabalho (CARDOSO, 2012; LIMA; ALBUQUERQUE; VENCESLAU, 2014). 

Vale ressaltar que na ação educativa de “Gerência”, o número de 

profissionais em cargos de gestão que vieram a participar da ação deu-se de forma 

inferior aos demais participantes (31,0%), sobressaindo os profissionais de nível 

superior (59,5%). 

Deve-se avaliar que, para que possam ser encorajadas ações assertivas 

pelos gestores, a participação destes profissionais nas ações apoia o 

desenvolvimento destas competências, desenvolvendo um olhar global para o 

serviço (GOMES et al., 2014). 

Apesar de a atuação em gerência ser uma atribuição aos profissionais 

envolvidos com a gestão no trabalho, vale ressaltar que profissionais de nível 

superior também atuam de forma gerencial, assim como o profissional enfermeiro 
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que detém a supervisão do cuidado junto à sua equipe e, portanto, é considerado 

um protagonista do processo de mudanças (LOWEN et al., 2015). 

Observa-se que a ação educativa “Regulação, Avaliação e Auditoria de 

Serviços e Sistema de Saúde” foi a ação com maior número de respostas negativas 

quanto ao horário de oferta desta ação (n=7), sendo que os profissionais que 

pontuaram esta queixa ocupam cargos de gestão (11,1%), nível superior (62,5%) e 

nível médio (6,2%). Ressalta-se que esta ação se estendeu além do horário de 

trabalho e, apesar de menor número de profissionais avaliarem este horário como 

negativo, deve-se levar em consideração para que seja mais bem programada em 

outra oportunidade. 

Importante ainda destacar que na ação “Regulação”, grande parte dos 

participantes possuía nível médio. Não se desconsidera a importância da aquisição 

do conhecimento acerca desse tema para esses profissionais, já que participam do 

processo.  

Contudo, a Regulação deve articular e integrar mecanismos que permitam 

ao gestor regular as ações e serviços de saúde, dentre estas, estabelecer pactos 

entre gestores e prestadores; reformular as atividades de controle assistencial e da 

avaliação da atenção à saúde; desenvolver os protocolos assistenciais e 

implementar a regulação do acesso por meio dos complexos reguladores (Brasil, 

2006b), sendo, portanto, essencial a participação dos gestores, bem como de 

profissionais de nível superior nessa ação educativa. 

Somada às ações regulatórias, a auditoria e a avaliação de serviços e de 

Sistema de Saúde, também, são competências dos profissionais de nível superior, 

devendo o gestor estar envolvido.  

Dentre as prioridades para se estruturar um Complexo Regulador, a 

Política de Regulação descreve a necessidade e importância de profissionais 

capacitados que possam exercer as atividades de trabalho dentro do processo. 

Dentre os envolvidos cabe ao profissional gestor do complexo, denominado este 

como coordenador do serviço, a condução das pactuações, sendo este o principal 

interlocutor entre o complexo e a gestão municipal (BRASIL, 2006b).  

Além deste, fazem parte da equipe de trabalho os profissionais de nível 

superior como de cargo médico cuja atribuição está relacionada à auditoria do processo 

de trabalho, avaliação do cumprimento dos protocolos estabelecidos por meio de laudos 

médicos, a definição da alocação de vagas, entre outros (BRASIL, 2006b). 
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Apesar do grande número de profissionais em nível superior que devem 

compor o complexo regulador, a política estabelece a atividade de profissionais de 

nível médio, como atendente de regulação, administrador da rede e técnico de 

informática (BRASIL, 2006b). 

Dessa forma, observa-se que, para a construção desta ferramenta de 

gestão nos municípios, se faz necessária a participação dos profissionais de nível 

superior que são peças-chaves no desenvolvimento do trabalho além dos 

profissionais de nível médio e de gestão. No entanto, o estudo desvelou que, em sua 

maioria, o número de profissionais de nível superior e de gestão esteve aquém do 

total de número de participantes.  

Diante do exposto, percebe-se que os gestores, por motivos não 

identificados, enviaram representantes, a despeito do cargo ocupado e da 

contribuição futura ao município.  

 

Tabela 10 - Teste de associação entre as justificativas e o cargo ocupado na 
instituição 

 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor Gestão 

Nível 
Superior 

Nível Médio 

N=29 % N=27 % N=22 % N % 

Oferta das ações de EPS em horário de 
trabalho 

16 34,0 21 44,7 10 21,3 47 100,0 

0,0240 

Extensão das ações de EPS após o 
horário de trabalho 

4 66,7 0 0,0 2 33,3 6 100,0 

Apoio do gestor para participação 0 0,0 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Programação das ações de EPS 7 53,8 3 23,1 3 23,1 13 100,0 

Oferta de transporte pelo município 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Ações de EPS no período da manhã 2 28,6 0 0,0 5 71,4 7 100,0 

Total 29 37,2 27 34,6 22 28,2 78 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor 

Gestão 
Nível 

Superior 
Nível Médio 

N=3 % N=7 % N=2 % N % 

Falta de recursos humanos para 
remanejamento e participação dos 
profissionais 

1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 100,0 

0,4460 

Dificuldades de deslocamento 1 
100,

0 
0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Oferta das ações de EPS em horário de 
trabalho 

0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Oferta das ações de EPS após o horário 
de trabalho 

1 25,0 3 75,0 0 0,0 4 100,0 

Total 3 25,0 7 58,3 2 16,7 12 100,0 

Fonte: dados da pesquisa; Teste Qui-Quadrado 
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Em continuidade à análise da questão norteadora I, a Tabela 10 

demonstra significância estatística entre os cargos ocupados pelos participantes da 

pesquisa e as justificativas positivas quanto ao horário de oferta das ações de EPS. 

A programação das ações de EPS é descrita como positiva para todos os 

cargos, principalmente para aqueles que ocupam cargos de gestão (53,8%). 

Ratifica-se que a programação prévia e o planejamento das ações de 

EPS estimulam a participação dos profissionais, pois facilitam a organização dos 

processos de trabalho para que estes possam se envolver com as ações educativas 

propostas e planejar intervenções (BATISTA; GONÇALVES, 2011). 

A oferta das ações no horário de trabalho aparece novamente com 

grande percentual para todos os profissionais, reforçando que essa estratégia deve 

ser utilizada em outros encontros de EP. 

Novamente, as justificativas negativas relacionadas ao horário de 

oferecimento são apresentadas por um número pequeno de profissionais (n=12). 

Entretanto, esses destacam a falta de recursos humanos, correspondendo a 60,0% 

das justificativas apontadas aos profissionais de nível superior. 

A falta de recursos humanos e a grande demanda de trabalho em serviços 

de saúde são  fatores impactantes para a não adesão dos profissionais, visto que a 

política de EPS ainda não é vista nos serviços como uma cultura de educação no 

trabalho e, portanto, não há adequado estímulo dos gestores para a implementação 

destas (SILVA et al., 2012; SIGNOR et al., 2015).  

 
Tabela 11 - Teste de associação entre a questão norteadora I e o período de 

trabalho, por ação educativa 
 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Período de 
Trabalho 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Período Integral 30 93,8 2 6,3 32 76,2 

0,1126 

Meio Período 7 77,8 2 22,2 9 21,4 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,4 

Total 38 90,5 4 9,5 42 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período Integral   73    

Meio Período   48    

Total   121    
 Excludente   3    

 TOTAL   166    

continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Período de 
Trabalho 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

GERENCIA 

SIM 

Período Integral 24 100,0 0 0,0 24 57,1 

0,1064 

Meio Período 17 94,4 1 5,6 18 42,9 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 41 97,6 1 2,4 42 100,0 

Profissionais não 
participantes 

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período Integral   82    

Meio Período   39    

Total   121    

 Excludente   3    

 TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 
 

Profissionais 
participantes  

Período de 
Trabalho 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Período Integral 25 100,0 0 0,0 25 55,6 

0,0775 
Meio Período 20 100,0 0 0,0 20 44,4 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 45 100,0 0 0,0 45 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Período de 
Trabalho 

N não participante p-valor 

NÃO 

Período Integral     80       

0,0775 
Meio Período   38    

Total     118       

  Excludente   3    

  TOTAL     166       

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes  

Período de 
Trabalho 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Período Integral 21 87,5 3 12,5 24 70,6 

0,0849 

Meio Período 6 60,0 4 40,0 10 29,4 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 27 79,4 7 20,6 34 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Período de 
Trabalho N não participante 

NÃO 

Período Integral     82       

Meio Período   47    

Total     129       

  Excludente 3   

  TOTAL     166       

conclusão 
Meio Período: Inclusos os períodos da manhã, tarde e noite 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 
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A tabela acima demonstra não haver significância estatística em nenhuma 

das ações educativas analisadas, quando realizada a associação entre o período de 

trabalho dos participantes e questão norteadora I.  

Nota-se que houve maior participação daqueles que são contratados para 

trabalhar em período integral. Este achado ratifica o descrito por Trindade e Pires 

(2013), em que há programas em que são instituídos profissionais que atuem em 

período integral como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família em que 

profissionais como agentes comunitários de saúde e enfermeiros atuam em período 

integral.  

Diante desse exposto, é possível descrever que os profissionais 

envolvidos nas ações educativas estejam atuando em unidades de saúde ou 

programas vinculados à Secretaria de Saúde e, portanto, em sua maioria, a 

prevalência da força de trabalho atuante em período integral é maior. 

Os que avaliaram o horário como inadequado e trabalham meio período 

são em menor número. No entanto, destes profissionais, 22,2% representam a ação 

educativa “Tabwin”, 5,6%, “Gerência” e 40,0% , “Regulação”. 

Possivelmente, aqueles que trabalham em apenas um turno tiveram mais 

dificuldade de participar, já que teriam de estender além do horário de trabalho para 

algumas ações educativas ofertadas, como as ações “Gerência” e “Regulação” que 

tiveram esta extensão de horário. 
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Tabela 12 - Teste de associação entre as justificativas e o período de trabalho 
 

Justificativas para Respostas Positivas (SIM) 

Período de Trabalho 
TOTAL 

p-valor Integral Meio período 

N=56 % N=25 % N % 

Oferta das ações de EPS em horário de trabalho 33 67,3 16 32,7 49 100,0 

0,2790 

Extensão das ações de EPS após o horário de 
trabalho 

6 100,0 0 0,0 6 100,0 

Apoio do gestor para participação 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Programação das ações de EPS 10 66,7 5 33,3 15 100,0 

Oferta de transporte pelo município 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Ações de EPS no período da manhã 5 83,3 1 16,7 6 100,0 

Total 56 69,1 25 30,9 81 100,0 

Justificativas para Respostas Negativas (NÃO) 

 
Período de Trabalho TOTAL 

p-valor Integral Meio período 

N=5 % N=7 % N % 

Falta de recursos humanos para remanejamento e 
participação dos profissionais 

1 20,0 4 80,0 5 100,0 

0,4690 
Dificuldades de deslocamento 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Oferta das ações de EPS em horário de trabalho 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Oferta das ações de EPS após o horário de trabalho 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Total 5 41,7 7 58,3 12 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

As justificativas apontam que a oferta das ações de EPS no horário de 

atuação dos profissionais, tanto para os que trabalham período integral (67,3%) 

quanto os que atuam em apenas um período do dia na instituição (32,7%), é 

avaliada como mais adequada.  

Nota-se que, dentre as justificativas da não concordância com o horário 

ofertado para as ações de EPS, a falta de recursos humanos para remanejamento 

tem destaque, sendo o maior percentual relacionado aos profissionais que atuam em 

apenas um período do dia (80,0%). 
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Tabela 13 - Descrição dos locais onde ocorreram as ações de EPS (Questão 
norteadora II) 

 

Questão Norteadora Respostas 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

II. Os locais onde 
ocorreu(ram) as ações 
de EPS foram 
adequados? 

SIM 37 88,1 39 92,9 42 89,4 33 94,3 

NÃO 4 9,5 3 7,1 5 10,6 1 2,9 

Não 
responderam 

1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 2,9 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A questão acima destaca a visão dos participantes das ações de EPS em 

relação aos locais de oferta dos encontros. É importante salientar que estes 

encontros foram realizados apenas nos municípios de Ribeirão Preto e Batatais, o 

que fez com que os profissionais de outras cidades se deslocassem. 

Ainda assim, a Tabela 13 demonstra que a maioria dos profissionais julga 

que houve adequação do local de oferecimento de todas as ações educativas. 

No entanto, em todas as ações alguns participantes referiram o local 

como não adequado às ações de EPS, sendo que ação “Acolhimento” teve maior 

percentual (10,6%). Desta forma, se levantou a interrogativa sobre quais eram as 

justificativas, tanto para a consideração de adequações, quanto para as 

inadequações, descritas na tabela a seguir. 
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Tabela 14 - Justificativa das respostas para a questão norteadora II 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 
37 88,1 39 92,9 42 89,4 33 94,3 

Ambiência 17 45,9 17 43,6 21 50,0 13 39,4 

Acessibilidade 2 5,4 4 10,3 6 14,3 3 9,1 

Localização 0 0,0 2 5,1 2 4,8 1 3,0 

Não justificou a resposta 18 48,6 16 41,0 13 31,0 16 48,5 

Total 37 100,0 39 100,0 42 100,0 33 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 
N % N % N % N % 

4 9,5 3 7,1 5 10,6 1 2,9 

Ambiência 4 100,0 3 100,0 4 80,0 0 0,0 

Acessibilidade 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Localização 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 

Não justificou a resposta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 3 100,0 5 100,0 1 100,0 

Não responderam 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 2,9 

TOTAL  42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Frente às justificativas positivas apontadas pelos participantes, a 

ambiência foi um dos quesitos de maior relevância, em todas as ações educativas 

analisadas, sendo esta evidenciada pelas falas abaixo: 

 

E6: “Eram salas grandes (foi no sindicato municipal), com cadeiras para 

todos os participantes; ambiente com ar condicionado e ainda era 

oferecido um coffeebreak". 

NI2: “Local adequado para o número de participantes facilitando a 

comunicação”. 

E9: "Porque foi um ambiente arejado e adequado para as discussões". 

NI1: "Espaço amplo com possibilidade de prática". 

CS7: "Com poucas pessoas e tinha 01 computador para cada 

participante". 

AP2: "Ambiente bom, prático para rodas de conversa e sanitários ótimos". 

E38: "Sala confortável, local adequado, bons equipamentos". 
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Apesar de descrito como adequado, houve participantes relatando a 

ambiência como justificativa de inadequação para a realização dos encontros. As 

falas que evidenciaram tal justificativa foram encontradas para as ações “Tabwin” 

(n=4), “Gerência” (n=3) e “Acolhimento” (n=4): 

 

E13: “Achei o espaço físico inadequado às ações de capacitação”. 

E9: "Precisaria de espaço para ocorrer as discussões em grupo. Todos os 

grupos formados para discussão na mesma sala, barulho intenso que 

atrapalha". 

AE9: "Espaço físico pequeno para os cursos". 

 

O ambiente de realização de ações de EPS é tão importante quanto a 

ocorrência destes, devendo ser elencado junto à programação de ações educativas 

propostas para que seja possível criar meios de discussão a fim de que estratégias 

sejam construídas (BRASIL, 2009a). 

A acessibilidade foi a segunda maior justificativa das falas dos 

participantes das ações educativas, descritas como adequada, conforme as frases 

abaixo: 

 

CC1: "Fácil acesso e local para estacionar". 

AT5: "Próximo ao local de trabalho". 

D6: "Curso em uma unidade do meu município, facilitando a locomoção”. 

 

Os relatos apontam que a acessibilidade corresponde à proximidade do 

local de trabalho ou o fácil acesso ao local do evento, item que facilita a locomoção e 

transporte.  

A localização também foi justificativa descrita em todas as ações 

educativas apesar de menor percentual, excetuando-se na ação educativa “Tabwin”: 

 

AP2: "Fácil localização". 

AA1: “Local fácil de encontrar”. 
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Em relação às justificativas da inadequação no local de oferta das ações 

educativas, foi relatada a localização apenas para a ação “Acolhimento” (n=1), 

observada na fala do participante AT1: 

 

AT1: “Muito longe do trabalho, ficamos perdidos”. 

 

A proximidade dos locais de oferta das ações de EPS assim como o 

acesso facilitado são fatores impactantes para a efetiva participação. 

Mendonça e Gouvea (2011) ratificam em seu estudo esses achados 

quanto à importância de locais apropriados e de acessibilidade adequada para a 

participação dos profissionais em ações educativas. Questões relacionadas à falta 

de local adequado para as ações desmotivam a participação (MENDONÇA, 

GOUVEA, 2011). 

Complementam Avilla et al. (2014), ao revelarem que a não adesão de 

profissionais médicos em ações de EPS vinculou-se à inadequação do espaço físico 

associada à localização que dificulta o acesso, enquanto espaços físicos adequados 

motivaram os participantes a estarem presentes nos encontros. 

Diante das justificativas descritas, abaixo é apresentada a associação 

entre as respostas vinculadas à questão norteadora II e os perfis sociodemográficos, 

por ser considerada de relevância neste estudo para que se possa ratificar as falas 

dos participantes e elucidar as análises da pesquisa.  
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Tabela 15 - Teste de associação entre a questão norteadora II e a formação 
acadêmica, por ação educativa 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

 SIM NÃO 
N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Ensino Médio 11 84,6 2 15,4 13 31,7 

0,6486 

Superior ou 
mais 

25 96,2 1 3,8 26 63,4 

Não 
informado 

1 50,0 1 50,0 2 4,9 

Total 37 90,2 4 9,8 41 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou 
mais 

  87    

Total   118    

  Excludente   7    

  TOTAL   166    

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 4 100 0 0,0 4 9,5 

0,7015 

Superior ou 
mais 35 94,6 2 5,4 37 88,1 

Não 
informado 0 0,0 1 100,0 1 2,4 

Total 39 92,9 3 7,1 42 100,0 

Profissionais não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   41    

Superior ou 
mais   76    

Total   117    

  Excludente     7       

  TOTAL     166       

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 13 86,7 2 13,3 15 31,9 

0,6731 

Superior ou 
mais 28 93,3 2 6,7 30 63,8 
Não 
informado 1 50 1 50 2 4,3 

Total 42 89,4 5 10,6 47 100,0 

Profissionais não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   29    
Superior ou 
mais   83    

Total   112    

  Excludente     7       

  TOTAL     166       
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

 SIM NÃO 
N % N % N % 

REGULAÇÃO 

SIM 

Ensino Médio 13 100,0 0 ,00 13 38,2 

0,5486 

Superior ou 
mais 20 95,2 1 4,8 21 61,8 

Não 
informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 33 97,1 1 2,9 34 100,0 

Profissionais não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou 
mais   93    

Total   125    

  Excludente     7       

  TOTAL     166       

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

 

Nota-se que não houve significância estatística na tabela acima.  

Os locais onde ocorreram as ações de EPS foram considerados 

adequados em todas as ações educativas analisadas, havendo maior percentual de 

concordância entre os profissionais de nível superior, especialmente ação 

“Gerência” (n=35).  

Já em relação à discordância da adequação dos locais, destacam-se os 

profissionais de nível médio, sendo maior na ação “Tabwin” (n=2).  
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Tabela 16 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio Superior ou mais 

N=22 % N=64 % N % 

Ambiência 19 28,8 47 71,2 66 100,0 

0,3130 
Acessibilidade 3 20,0 12 80,0 15 100,0 

Localização 0 0,0 5 100,0 5 100,0 

Total 22 25,6 64 74,4 86 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Formação Acadêmica TOTAL 

p-valor 
Ensino Médio Superior ou mais 
N=4 % N=9 % N % 

Ambiência 3 27,3 8 72,7 11 100,0 

0,2520 
Acessibilidade 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Localização 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Total 4 30,8 9 69,2 13 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Percebe-se que tanto a ambiência quanto a acessibilidade são dois 

fatores importantes que ratificam a adequação dos locais ofertados para as ações de 

EPS, observadas em maior percentual, tanto para profissionais de nível médio 

quanto nível superior.   

Para as justificativas relacionadas às adequações do local de oferta das 

ações, a ambiência é citada por 66 pessoas, sendo 19 de nível médio (28,8%) e 47 

de nível superior (71,2%). 

O ambiente adequado à realização de ações de EPS facilita a adesão dos 

profissionais aos encontros, tornando ambientes de possibilidade de discussões de 

forma a melhorar as ações de EPS (AVILLA et al., 2014). 

Nota-se que, para as justificativas negativas, a queixa de maior número 

está relacionada à ambiência inadequada (n=11), podendo ser uma das justificativas 

principais que pode impactar na não adesão dos participantes. 
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Tabela 17 - Teste de associação entre a questão norteadora II e o cargo ocupado na 
instituição 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

SIM NÃO 
N % N % N %  

TABWIN 

SIM 

Gestão 14 100,0 0 0,0 14 34,1  

Nível Superior 7 77,8 2 22,2 9 22,0  

Nível Médio 15 88,2 2 11,8 17 41,5  

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,4  

Total 37 90,2 4 9,8 41 100,0  

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante    0,6666 

NÃO 

Gestão   30     

Nível Superior   48     

Nível Médio   31     

Total   109     

  Excludente   16     

  TOTAL   166     

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 12 100,0 0 0,0 12 28,6 

0,6637 

Nível Superior 23 92,0 2 8,0 25 59,5 

Nível Médio 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Não informado 2 66,7 1 33,3 3 7,1 

Total 39 92,9 3 7,1 42 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   30    

Nível Superior   33    

Nível Médio   45    

Total   108    

  Excludente   16    

  TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

SIM NÃO TOTAL 

0,7903 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 8 100,0 0 0,0 8 17,0 

Nível Superior 17 89,5 2 10,5 19 40,4 

Nível Médio 13 86,7 2 13,3 15 31,9 

Não informado 4 80,0 1 20,0 5 10,6 

Total 42 89,4 5 10,6 47 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   33    

Nível Superior   38    

Nível Médio   32    

Total   103    

  Excludente   16    
  TOTAL   166    
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

SIM NÃO 
N % N % N %  

REGULAÇÃO 

SIM 

Gestão 9 100,0 0 0,0 9 26,5 

0,7898 

Nível Superior 7 87,5 1 12,5 8 23,5 

Nível Médio 16 100,0 0 0,0 16 47,1 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,9 

Total 33 97,1 1 2,9 34 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   33    

Nível Superior   51    

Nível Médio   32    

Total   116    

  Excludente   16    

  TOTAL   166    

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

 

A tabela acima descreve a associação entre as respostas apontadas à 

questão 2, referente ao local de oferecimento das ações de EPS e ao cargo ocupado 

pelos participantes.  

Nota-se, em relação às respostas positivas, um maior percentual de 

profissionais que ocupam cargos de nível médio na ação “Tabwin” (n=15) e 

“Regulação” (n=16). Para a ação educativa “Gerência” (n=23) e “Acolhimento” 

(n=17), há maior percentual de resposta dos profissionais que ocupam cargo de 

nível superior. 

Profissionais em cargos de gestão estiveram presentes em todas as 

ações e consideraram o local apropriado em todas elas. 
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Tabela 18 - Teste de associação entre as justificativas e o cargo ocupado na 
instituição 

 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 
TOTAL 

p-valor Gestão Nível Superior Nível Médio 
N=26 % N=32 % N=26 % N % 

Ambiência 20 31,3 25 39,1 19 29,7 64 100,0 

0,3850 
Acessibilidade 4 26,7 4 26,7 7 46,7 15 100,0 

Localização 2 40,0 3 60,0 0 0,0 5 100,0 

Total 26 31,0 32 38,1 26 31,0 84 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição TOTAL 

p-valor 
Gestão Nível Superior Nível Médio 

N=5 % N=5 % N=3 % N % 

Ambiência 5 45,5 4 36,4 2 18,2 11 100,0 

0,2670 
Acessibilidade 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Localização 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Total 5 38,5 5 38,5 3 23,1 13 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Nesse caso, também a ambiência (n=64) e acessibilidade (n=15), em 

todos os cargos ocupados, apareceram em destaque, sendo consideradas 

importantes para a oferta de ações educativas. Já em relação às queixas frente aos 

locais ofertados, a ambiência novamente aparece em maior número para todos os 

cargos (n=11). 

É evidente que, independente do cargo ocupado, o ambiente adequado e 

de fácil localização facilita a presença nas ações educativas ofertadas pelos 

municípios, devendo as Comissões Intergestores Regional organizar este processo 

junto à demanda de cada município pertencente (BRASIL, 2009a) 

A falta de estrutura física adequada nos municípios para a realização de 

ações de Educação Permanente, durante as práticas de trabalho, pode ser fator que 

dificulta a implementação de ações educativas. Locais inapropriados, assim como a 

falta de local privativo para a realização de encontros, impactam negativamente, 

contribuindo para a desistência na participação dos encontros ou para a oferta de 

reuniões fora dos locais de trabalho, dificultando o deslocamento dos profissionais 

(MOURA; DIAS; LEMOS, 2016). 

Complementa Donabedian (1988) que fatores estruturais estão 

intrinsecamente relacionados à qualidade de serviços de saúde e, portanto, são 

fatores que devem ser acompanhados, para que ações resultem em melhoria dos 
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serviços prestados. Dessa forma, ambiência, acessibilidade e locais adequados são 

fatores de impacto para a implementação de ações de EPS. 

 

Tabela 19 - Teste de associação entre a questão norteadora II e o período de 
trabalho 

 

Ação Educativa 

Profissionais 
participantes 

da Ação 
Educativa 

Período de 
Trabalho 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Período 
Integral 

30 93,8 2 6,3 32 78,0 

0,3561 

Meio 
Período 

6 85,7 1 14,3 7 17,1 

Não 
informado 

1 50,0 1 50,0 2 4,9 

Total 37 90,2 4 9,8 41 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período 
Integral 

  74    

Meio 
Período 

  45    

Total   119    

Excludente     6       

  TOTAL     166       

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes  

Período de 
Trabalho 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Período 
Integral 

24 100,0 0 0,0 24 57,1 

0,3837 

Meio 
Período 

15 88,2 2 11,8 17 40,5 

Não 
informado 

0 0,0 1 100,0 1 2,4 

Total 39 92,9 3 7,1 42 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período 
Integral 

  82    

Meio 
Período 

  36    

Total   118    

Excludente     6       

  TOTAL     166       

 
continua... 
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Ação Educativa 

Profissionais 
participantes 

da Ação 
Educativa 

Período de 
Trabalho 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

ACOLHIMENTO 

SIM 

Período 
Integral 

24 88,9 3 11,1 27 57,5 

0,4658 

Meio 
Período 

18 94,7 1 5,3 19 40,4 

Não 
informado 

0 0,0 1 100,0 1 2,1 

Total 42 89,4 5 10,6 47 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período 
Integral 

  79    

Meio 
Período 

  34    

Total   113    

Excludente     6       

  TOTAL     166       

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes  

Período de 
Trabalho 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Período 
Integral 

24 100,0 0 0,0 24 70,6 

0,4339 

Meio 
Período 

9 90,0 1 10,0 10 29,4 

Não 
informado 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 33 97,1 1 2,9 34 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período 
Integral 

  83    

Meio 
Período 

  43    

Total   126    

Excludente     6       

  TOTAL     166       

conclusão 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

 

Na tabela acima não é evidenciada relevância estatística para o 

cruzamento em questão. 

Nota-se que, em todas as ações educativas, o maior percentual dos 

profissionais que avaliam o local como adequado é representado pelos profissionais 

que atuam em período integral de trabalho.  
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Os profissionais que avaliaram como inadequado os locais de oferta das 

ações de EPS atuam apenas por meio período de trabalho na instituição para as 

ações “Gerência” (n=2) e “Regulação” (n=1). 

 

Tabela 20 - Teste de associação entre as justificativas e o período de trabalho 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Período de Trabalho 
TOTAL 

p-valor Integral Meio período 
N=58 % N=29 % N % 

Ambiência 40 59,7 27 40,3 67 100,0 

0,0360 
Acessibilidade 14 93,3 1 6,7 15 100,0 

Localização 4 80,0 1 20,0 5 100,0 

Total  58 66,7 29 33,3 87 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Período de Trabalho TOTAL 

p-valor Integral Meio período 

N=5 % N=8 % N % 

Ambiência 4 36,4 7 63,6 11 100,0 

0,3250 
Acessibilidade 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Localização 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Total  5 38,5 8 61,5 13 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

A tabela acima demonstra relevância estatística entre o cruzamento para 

o período de trabalho dos profissionais e as justificativas positivas descritas por 

estes. 

Nota-se que há predominância em relação à ambiência, tanto para 

profissionais que atuam por meio período de trabalho na instituição (40,3%) quanto 

aos profissionais que atuam em período integral (59,7%). 

Cabe destacar que o ambiente, assim como o local e acesso para 

chegada ao mesmo, são fatores estruturais descritos por Donabedian (1988) que 

podem impactar na assiduidade dos profissionais para as ações de EP. 
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Tabela 21 - Descrição quanto às dificuldades encontradas para a participação das 
ações de EPS(Questão norteadora III) 

 

Questão Norteadora Respostas 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

III. Houve dificuldade 
para poder participar 
das ações de EPS 
(horário, transporte e 
outras)? 

SIM 6 14,3 9 21,4 9 19,1 6 17,1 

NÃO 34 81,0 32 76,2 38 80,9 28 80,0 

Não 
responderam 

2 4,8 1 2,4 0 0,0 1 2,9 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Importante destacar, nesse caso, que a maioria dos participantes de 

todas as ações educativas não identificou dificuldades na estrutura de oferecimento. 

Contudo, as dificuldades relatadas devem ser analisadas, como ocorre a seguir.  

 

Tabela 22 - Justificativa das respostas para a questão norteadora III 
 

Justificativas para Respostas 
Negativas (SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 
N % N % N % N % 

6 14,3 9 21,4 9 19,1 6 17,1 

Falta de transporte 5 83,3 5 55,6 7 18,4 3 50,0 

Acessibilidade e localização 
inadequados 

1 16,7 1 11,1 1 2,6 1 16,7 

Extensão da ação de EPS após o 
horário trabalho 

0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 

Não justificou a resposta 0 0,0 3 33,3 0 0,0 2 33,3 

Total 6 100,0 9 100,0 9 23,7 6 100,0 

Justificativas para Respostas 
Positivas (NÃO) 

 
Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

34 81,0 32 76,2 38 80,9 28 80,0 

Oferta de transporte 3 8,8 3 9,4 2 5,3 3 10,7 

Acessibilidade e localização 
adequadas 

1 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Apoio do gestor para participação 1 2,9 0 0,0 0 0,0 1 3,6 

Utilização de carro particular para 
deslocamento 

0 0,0 3 9,4 2 5,3 2 7,1 

Divulgação das ações de EPS aos 
profissionais 

0 0,0 2 6,3 0 0,0 0 0,0 

Não justificou a resposta 29 85,3 24 75,0 34 89,5 22 78,6 

Total 34 100,0 32 100,0 38 100,0 28 100,0 

Não responderam 2 4,8 1 2,4 0 0,0 1 2,9 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 



Resultados e Discussão 102 

 

A tabela acima descreve as justificativas em relação às dificuldades 

encontradas pelos participantes, sendo que a falta de transporte é a mais 

destacada, como pode ser evidenciado nos relatos que se seguem: 

 

AT5: "Local muito distante da prática cotidiana, dificulta o deslocamento". 

AA16: "Não teve transporte". 

NI1: Transporte, mas depois houve reembolso do combustível para carro 

próprio”. 

AE8: "O município tem pouco transporte e sempre chegávamos 

atrasados". 

 

Os relatos desvelam a importância da garantia de transporte como 

motivador para participação nas ações de EPS, especialmente quando estas 

ocorreram em municípios vizinhos.  

No caso das ações educativas em questão, houve a programação prévia 

de que tais atividades ocorreriam em Ribeirão Preto ou Batatais, o que demandou o 

oferecimento de transporte pela Secretaria de Saúde dos municípios participantes. 

As queixas elencadas corroboram os achados de Silva et al. (2012) que 

destacam que barreiras para a adesão dos profissionais a ações educativas estão 

envolvidas com a distância entre os pontos de EPS e os locais de trabalho dos 

profissionais. 

O acesso e localização inadequados também foram descritos como 

dificuldade para participação das ações, fato que corrobora as respostas descritas 

na questão norteadora II: 

 

CS13: “Local longe e difícil de encontrar”. 

M1: "Houve locais com estacionamento difícil, distante do local de 

trabalho". 

E10: "Sem estacionamento próximo ao local disponível aos participantes 

da capacitação, isto fez com que tivesse maior gasto com o mesmo sem 

reembolso pela instituição". 

 

Diante disso, ratifica-se que barreiras relacionadas à acessibilidade para a 

participação de ações educativas, atreladas aos horários de oferta das ações, 
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podem vir a impactar a adesão dos profissionais aos encontros (MENDONÇA; 

GOUVEA, 2011; SILVA et al., 2012). 

Além do exposto, outra dificuldade apontada se refere aos empecilhos 

gerados pela extensão do horário das ações de EPS após o trabalho, descrita na 

ação “Acolhimento” (2,6%): 

 

E7: "A dificuldade foi só porque eu tinha outro trabalho e o horário era fora 

do meu plantão”. 

 

Os trabalhadores também destacaram justificativas quando não 

encontraram dificuldades na estrutura oferecida. Para alguns, apesar desta 

distância, não houve dificuldade por ter havido oferta de transporte pelo 

município: 

 

AA9: "Prefeitura disponibilizou transporte". 

NI2: "Não houve problema o horário era bem acessível e o transporte era 

bom". 

CS5: "Não, mas tinha problema principalmente no final da semana, pois 

como trabalho em uma UBS às vezes tínhamos dificuldades em 

transporte". 

 

Destaca-se a fala do participante CS5 que, apesar de descrever que não 

houve dificuldade para a participação da ação, deixa claro o problema de 

deslocamento em dias que extrapolam o horário de trabalho, como fins de semana.  

Ainda é importante destacar as respostas para a ação “Gerência” (9,4%), 

“Acolhimento” (5,3%) e “Regulação” (7,1%) que relatam a utilização de carro 

particular para o deslocamento para os encontros de EPS.  

 

E1: "Não houve dificuldade, pois tenho carro próprio”. 

E23: "Tenho veículo próprio, não dependia do transporte do município". 

 

Cabe destacar que tais falas retratam situações particulares, sem o olhar 

para os demais atores que compõem o processo, o que segue na contramão dos 

pressupostos da EPS que prescinde da participação do coletivo.  
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O apoio do gestor para a participação nas referidas ações foi 

reconhecido também como facilitador, sendo observado nas ações Tabwin (2,9%) e 

Regulação (3,6%): 

 

SS5: "A chefia imediata foi favorável à participação, incentivando e 

contribuindo com a proposta". 

CC7: “A chefia ajudou para que eu participasse”. 

 

Frente às dificuldades enfrentadas pela redução no quantitativo de 

pessoal nas instituições e, diante da necessidade de implantar ações de EPS que 

possam qualificar a assistência prestada, o apoio da gestão, favorecendo a ausência 

no trabalho para participação dos encontros, pode ser um fator de estímulo para que 

os profissionais invistam na transformação das práticas. 

O apoio dos gestores no estímulo para a adesão dos profissionais em 

ações de EPS é ponto primordial, para que a estratégia possa resultar em impacto 

de mudança nas práticas de trabalho, pois diante das necessidades elencadas pelos 

participantes é que se construirão propostas (LIMA; ALBUQUERQUE; VENCESLAU, 

2014).  

A divulgação das ações de EPS aos profissionais também foi descrita 

como categoria de facilidade para participar das ações de EPS, identificadas apenas 

na ação “Gerência” (6,3%): 

 

E32: “Soube do treinamento antes, achei legal, foi oferecido”. 

E33: “Na minha unidade foram convidados todos que trabalhavam no 

local”. 

 

A divulgação de uma ação qualquer é essencial para o seu sucesso, e 

sua concepção deve ser criada a partir de necessidades articuladas de forma 

coletiva, para que as mudanças possam ser realizadas de forma integrada. Desta 

forma, um maior número de profissionais vinculados ao processo de trabalho, como 

gestores e trabalhadores, se torna necessário para que as propostas sejam 

construídas de forma permanente (SILVA, 2011). 

No estudo de Silva (2011), a participação dos profissionais nas ações de 

EPS se realiza de forma ativa e passiva, ou seja, parte dos profissionais atua 
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ativamente no processo, articulando a integração de vários profissionais para os 

encontros e apoiando a execução de ações, enquanto outros atuam de forma 

passiva, muitas vezes participando dos encontros como ouvintes e articulando 

poucas contribuições frente às propostas. 

 

 

Tabela 23 - Teste de associação entre a questão norteadora III e a formação 
acadêmica 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

SIM NÃO 

N % N % N % 
 
 

TABWIN 

SIM 

Ensino Médio 3 21,4 11 78,6 14 35,0  

Superior ou 
mais 

3 12,0 22 88,0 25 62,5  

Não informado 0 0,0 1 100,0 1 2,5  

Total 6 15,0 34 85,0 40 100,0  

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 0,5824 

NÃO 

Ensino Médio   31    

 

Superior ou 
mais 

  88    

Total   119    

Excludente     7       

  TOTAL     166       

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL p-valor 

N % N % N %  

SIM 

Ensino Médio 1 25,0 3 75,0 4 9,8  
 
 
 
 

0,4773 

Superior ou 
mais 

8 21,6 29 78,4 37 90,2 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 9 22,0 32 78,0 41 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante  

NÃO 

Ensino Médio   42    

 

Superior ou 
mais 

  76    

Total   118    
Excludente     7       

  TOTAL     166       

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes 

TOTAL p-valor 

SIM NÃO   

N % N % N % 
 
 

ACOLHIMENTO 

SIM 

Ensino Médio 4 26,7 11 73,3 15 31,9 
 
 
 
 

0,6126 

Superior ou 
mais 

4 13,3 26 86,7 30 63,8 

Não 
informado 

1 50,0 1 50,0 2 4,3 

Total 9 19,1 38 80,9 47 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante  

NÃO 

Ensino Médio     30       

 

Superior ou 
mais 

  82     

Total     112       

Excludente     7       
  TOTAL     166       

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL p-valor 

N % N % N %  

SIM 

Ensino Médio 2 15,4 11 84,6 13 38,2 

0,6077 

Superior ou 
mais 

4 19,0 17 81,0 21 61,8 

Não 
informado 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 6 17,6 28 82,4 34 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante  

NÃO 

Ensino Médio   33    

 

Superior ou 
mais 

  92    

Total   125    

Excludente     7       

  TOTAL     166       

conclusão 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Dentre os profissionais que apresentaram dificuldades para participar das 

ações de EPS, destacam-se os de nível superior nas ações “Gerência” (n=8) e 

Regulação (n=4). 

Abaixo são descritas as justificativas para tais dificuldades. 
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Tabela 24 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Justificativas para Respostas Negativas 
(SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio 
Superior ou 

mais 

N=9 % N=16 % N % 

Falta de transporte 9 45,0 11 55,0 20 100,0 

0,1720 
Acessibilidade e localização inadequadas 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Extensão da ação de EPS após o horário 
trabalho 

0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Total 9 36,0 16 64,0 25 100,0 

Justificativas para Respostas Positivas 
(NÃO) 

 
Formação Acadêmica 

TOTAL 
p-valor Ensino Médio 

Superior ou 
mais 

N=6 % N=17 % N % 

Oferta de transporte 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

0,3530 

Acessibilidade e localização adequadas 0 0 1 100,0 1 100,0 

Apoio do gestor para participação 0 0 2 100,0 2 100,0 
Utilização de carro particular para 
deslocamento 

1 14,3 6 85,7 7 100,0 

Divulgação das ações de EPS aos profissionais 0 0 2 100,0 2 100,0 

Total 6 26,1 17 73,9 23 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Teste: Qui-Quadrado 

 

 

Nota-se que, tanto para profissionais de nível médio (45,0%) quanto para 

profissionais de nível superior ou mais (55,0%), a dificuldade de participação das 

ações de EPS se relaciona à falta de transporte.  

Contraditoriamente, a oferta de transporte ocorreu em algumas situações, 

haja vista que é uma das justificativas para a ausência de dificuldades para o 

mesmo grupo de profissionais.  
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Tabela 25 - Teste de associação entre a questão norteadora III e o cargo ocupado 
 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Gestão 1 7,1 13 92,9 14 35,0 

0,6955 

Nível Superior 0 0,0 6 100,0 6 15,0 

Nível Médio 4 25,0 12 75,0 16 40,0 

Não informado 1 25,0 3 75,0 4 10,0 

Total 6 15,0 34 85,0 40 100,0 
Profissionais 
não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   33    

Nível Superior   56    

Nível Médio   37    

Total   126    
  Excludente 16  

  TOTAL   166    

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 3 25,0 9 75,0 12 29,2 

0,5986 

Nível Superior 6 24,0 19 76,0 25 61,0 

Nível Médio 0 0,0 2 100,0 2 4,9 

Não informado 0 0,0 2 100,0 2 4,9 

Total 9 22,0 32 78,0 41 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   35    

Nível Superior   38    

Nível Médio   52    

Total   125    

  Excludente 16  

  TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 1 12,5 7 87,5 8 17,0 

0,6470 

Nível Superior 3 15,8 16 84,2 19 40,5 

Nível Médio 4 26,7 11 73,3 15 31,9 

Não informado 1 20,0 4 80,0 5 10,6 

Total 9 19,1 38 80,9 47 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   33    

Nível Superior   37    

Nível Médio   33    

Total   103    

  Excludente   16    
  TOTAL   166    

continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

REGULAÇÃO 

SIM 

Gestão 1 11,1 8 88,9 9 26,5 

0,6462 

Nível Superior 3 37,5 5 62,5 8 23,5 

Nível Médio 2 12,5 14 87,5 16 47,1 

Não informado 0 0,0 1 100,0 1 2,9 

Total 6 17,6 28 82,4 34 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   39    

Nível Superior   55    

Nível Médio   38    

Total   132    

  Excludente 16  

  TOTAL   166    

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

A tabela acima descreve a associação entre os cargos ocupados pelos 

participantes e a questão norteadora III, por ação educativa. 

Entre os cargos que avaliam ter sofrido dificuldades para a participação 

das ações de EPS ofertadas, os de nível médio são maior percentual nas ações 

“Tabwin” (n=4) e “Acolhimento” (n=4). Para as ações “Gerência” e “Regulação”, o 

maior número é descrito pelos profissionais que ocupam cargos de nível superior 

(n=6 e n=3, respectivamente). 

Essas respostas condizem com o esperado, haja vista que “Tabwin” e 

“Acolhimento” são ações desenvolvidas também pelo pessoal de nível médio, 

enquanto “Gerência” e “Regulação” são ações desenvolvidas por profissionais de 

nível superior ou mais. 

São atribuições gerenciais os processos que envolvem a gestão do 

serviço de saúde e, portanto, o apoio por meio de ferramentas que possam informar 

a realidade de saúde de uma população é uma estratégia que contribui para as 

ações adequadas (SILVA, 2009). 

Nesse sentido, faz-se necessário que a gestão seja eficaz, mas também 

que os profissionais de nível médio possam manipular de forma efetiva as 

informações decorrentes dos serviços ofertados aos usuários, entregando um 
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serviço qualificado. 

Assim como questões envolvendo informações em saúde utilizadas por 

tecnologias de informação, os processos regulatórios também têm a atribuição de 

ordenar de forma equânime os serviços ofertados por municípios (BRASIL, 2006b). 

O médico envolvido nas ações regulatórias é o profissional de nível 

superior que deve estar envolvido às ofertas de serviços de saúde do município e 

atrelar a este conhecimento ações de planejamento, controle e avaliação (ALBIERI; 

CECILIO, 2015). 

Portanto, ações educativas que possam estimular as trocas e discussões 

entre os profissionais envolvidos nos serviços auxiliam na implantação de 

estratégias que possam adequar os processos de trabalho. 

Importante ressaltar que os gestores não identificaram dificuldades nas 

ações oferecidas; apenas alguns ressaltaram pontos problemáticos, especialmente 

na ação “Gerência” (n=3).  

Pelo exposto, nota-se que, independente dos cargos, foram apontadas 

algumas dificuldades, cujas justificativas estão apontadas na Tabela 26. 
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Tabela 26 - Teste de associação entre as justificativas e o cargo ocupado 
 

Justificativas para Respostas 
Negativas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor 

Gestão 
Nível 

Superior Nível Médio 

N=6 % N=8 % N=10 % N % 

Falta de transporte 3 15,8 6 31,6 10 52,6 19 100,0 

0,0620 

Acessibilidade e localização 
inadequadas 

3 75,0 1 25,0 0 0,0 4 100,0 

Extensão da ação de EPS após o 
horário trabalho 

0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Total 6 25,0 8 33,3 10 41,7 24 100,0 

Justificativas para Respostas 
Positivas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor Gestão 

Nível 
Superior 

Nível Médio 

N=6 % N=11 % N=4 % N % 

Oferta de transporte 2 22,2 3 33,3 4 44,5 9 100,0 

0,1010 

Acessibilidade e localização adequadas 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Apoio do gestor para participação 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

Utilização de carro particular para 
deslocamento 

2 28,6 5 71,4 0 0,0 7 100,0 

Divulgação das ações de EPS aos 
profissionais 

2 
100,

0 
0 0,0 0 0,0 2 100,0 

Total 6 28,6 11 52,4 4 19,0 21 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Mais uma vez, a falta de transporte é a maior dificuldade enfrentada, 

sendo destacada por todos os cargos. Em relação à acessibilidade e localização, 

apenas não houve destaque do pessoal de nível médio, sendo uma preocupação 

dos demais. 

As justificativas daqueles que não apresentaram dificuldades também 

remetem à oferta de transporte, sendo também ressaltadas por todos os cargos. 

  



Resultados e Discussão 112 

 

Tabela 27 - Teste de associação entre a questão norteadora III e o período de 
trabalho 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Período de 
Trabalho 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Período Integral 5 16,1 26 83,9 31 77,5 

0,5066 

Meio Período 1 12,5 7 87,5 8 20,0 

Não informado 0 0,0 1 100,0 1 2,5 

Total 6 15,0 34 85,0 40 100,0 

Profissionais 
não 
participantes da 
Ação Educativa 

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período Integral   78    

Meio Período   48    

Total   126    

 Excludente 6  

 TOTAL   166    

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Período de 
Trabalho 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Período Integral 4 16,7 20 83,3 24 58,5 

0,5025 

Meio Período 5 29,4 12 70,6 17 41,5 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 9 22,0 32 78,0 41 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período Integral   82    

Meio Período   37    

Total   119    

 Excludente 6  

 TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Período de 
Trabalho 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Período Integral 5 18,5 22 81,5 27 57,5 

0,4482 

Meio Período 3 15,8 16 84,2 19 40,4 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,1 

Total 9 19,1 38 80,9 47 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período Integral   78    

Meio Período   35    

Total   113    

 Excludente 6  
 TOTAL   166    

 

continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Período de 
Trabalho 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

REGULAÇÃO 

SIM 

Período Integral 3 12,5 21 87,5 24 70,6 

0,4620 

Meio Período 3 30,0 7 70,0 10 29,4 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 6 17,6 28 82,4 34 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Período de 
Trabalho 

N não participante 

NÃO 

Período Integral   81    

Meio Período   45    

Total   126    

 Excludente 6  

 TOTAL   166    

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 
 

 

A tabela acima descreve o cruzamento entre o período de trabalho dos 

profissionais e as respostas pontuadas para a questão norteadora III. 

As dificuldades relatadas na participação das ações de EPS foram 

trazidas em maior número pelos participantes que atuam em período integral na 

instituição.  

Nota-se, contudo, que aqueles que referiram não ter havido dificuldades 

também atuam em turno integral em todas as ações educativas oferecidas, sendo as 

justificativas as mesmas elencadas anteriormente. 

Morosini, et al., (2013) reiteram o exposto, visto que profissionais em 

serviços de saúde vinculados à Secretarias da Saúde tendem a cumprir horários de 

trabalho comerciais devido à funcionalidade destes serviços. Assim, há maior 

número de profissionais que atuam em período integral de trabalho, ou seja, com 

carga horária de 40 horas semanais, quando comparados aos profissionais que 

atuam com menor carga horária (MOROSINI et al., 2013). 
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Tabela 28 - Teste de associação entre as justificativas e o período de trabalho 
 

Justificativas para Respostas Negativas (SIM) 

Período de Trabalho 
TOTAL 

p-valor Integral Meio período 

N=12 % N=13 % N % 

Falta de transporte  12 60,0 8 40,0 20 100,0 

0,0560 
Acessibilidade e localização inadequadas 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Extensão da ação de EPS após o horário trabalho 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Total  12 48,0 13 52,0 25 100,0 

Justificativas para Respostas Positivas (NÃO) 

 
Período de Trabalho TOTAL 

p-valor Integral Meio período 

13 % 10 % N % 

Oferta de transporte 7 63,6 4 36,4 11 100,0 

0,0570 

Acessibilidade e localização adequadas 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Apoio do gestor para participação 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

Utilização de carro particular para deslocamento 1 14,3 6 85,7 7 100,0 

Divulgação das ações de EPS aos profissionais 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

Total  13 56,5 10 43,5 23 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Na Tabela 28 é possível observar que para o cruzamento descrito não há 

relevância estatística. 

A oferta de transporte é descrita para os dois períodos de trabalho, em 

maioria, tanto como fator causador de dificuldades para a participação das ações 

quanto como forma de facilitar a participação. 

Dentre os que não identificaram dificuldades na participação, destacam-

se os que tinham carros particulares e que trabalhavam apenas meio período do dia 

(85,7%).  

 

 

6.2.2 Processo realizado no oferecimento das ações educativas 

 

 

A avaliação de processo remete às relações entre o que foi feito e como 

os profissionais envolvidos absorveram a estratégia utilizada, portanto, tem a 

importância de estabelecer uma avaliação entre o que é ofertado, as relações entre 
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oferta e receptor e as propostas utilizadas para avaliação da qualidade do serviço 

(DONABEDIAN, 1988). 

 
 
Tabela 29 - Descrição do número de encontros oferecidos nas ações de EPS 

(Questão norteadora IV) 
 

Questão Norteadora Resposta 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

IV. O número de 
encontros foi suficiente 
para as discussões e 
problematizações das 
propostas? 

SIM 26 61,9 36 85,7 41 87,2 30 85,7 

NÃO 14 33,3 5 11,9 5 10,6 4 11,4 

Não 
responderam 

2 4,8 1 2,4 1 2,1 1 2,9 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação aos encontros, destaca-se que cada ação educativa teve um 

número diferente, já que havia uma proposta de horas para cada ação no projeto 

inicial. Portanto, para a ação “Tabwin”, foram ofertados um encontro inaugural de 2 

horas e mais quatro encontros de 4 horas cada; para a ação “Gerência” foram 

propostos um encontro inaugural de 2 horas e mais 15 encontros de 4 horas cada; 

para o “Acolhimento”, um encontro inaugural de 2 horas e outros 10 encontros de 4 

horas cada; e, por fim, para a ação educativa “Regulação”, foram ofertados oito 

encontros de 8 horas para cada. 

Diante dos resultados apontados na tabela, é possível verificar que as 

ações foram suficientes para a maior parcela de profissionais em todas as ações 

educativas analisadas.  

No entanto, ainda nota-se que, para a ação educativa “Tabwin”, o 

percentual de profissionais que avaliam o número de encontros insuficientes é o 

maior (33,3%). Este alto percentual permite dizer que esta ação, em comparação às 

demais, pode não ter alcançado o resultado esperado. 

 

  



Resultados e Discussão 116 

 

Tabela 30 -Justificativa das respostas para a questão norteadora IV 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

26 61,9 36 85,7 41 87,2 30 85,7 

Eficácia no tempo proposto 11 42,3 13 36,1 15 36,6 10 33,3 

Possibilidade de discussões 3 11,5 4 11,1 6 14,6 3 10,0 

Grupos reduzidos 0 0,0 0 0,0 1 2,4 1 3,3 

Não justificou a resposta 12 46,2 19 52,8 19 46,3 16 53,3 

Total 26 100,0 36 100,0 41 100,0 30 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

14 33,3 5 11,9 5 10,6 4 11,4 

Tempo Insuficiente 8 57,1 5 100,0 5 100,0 3 75,0 

Falta de conteúdo teórico 3 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Falta continuidade 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 

Não justificou a resposta 3 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 14 100,0 5 100,0 5 100,0 4 100,0 
Não responderam 2 4,8 1 2,4 1 2,1 1 2,9 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Dentre as justificativas fornecidas por aqueles que consideraram 

suficiente o número de encontros, ressalta-se a eficácia no tempo proposto, ou 

seja, o tempo foi suficiente para as discussões e problematizações, durante os 

encontros.  

 

CS1: “Consegui durante os encontros entender e pôr em prática em 

minhas atividades". 

NI1: “O conteúdo proposto foi cumprido". 

AT5: “Curso foi dividido e todos os assuntos foram explanados e 

discutidos, além de colocado em prática". 

CS5: “Foi adequado, pois abrangeu todo o assunto dentro do período" 

NI2: “O conteúdo foi direcionado de uma forma participativa, sendo 

suficiente o número de encontros" 

 

Em algumas falas, mesmo sendo descrito o alcance dos objetivos no 
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tempo proposto, ainda foi relatada a necessidade da continuidade das ações 

educativas: 

 

AA9: “Encontros suficientes, mas para sua aplicação é necessária 

capacitação permanente”. 

CC1: “Para a proposta do curso, acredito que foi suficiente, porém, acho 

que teriam que ter mais encontros sobre o assunto durante o ano para dar 

continuidade". 

 

Apesar de haver troca de experiências e elaboração de propostas, a 

continuidade dos encontros faz parte da política de EPS, a estratégia não traz 

apenas a capacitação do profissional, mas sim mudanças institucionais que devem 

ser agregadas, ao longo do tempo (BRASIL, 2009b) 

Entende-se por capacitar a oferta de ações que objetivam a melhoria da 

qualificação profissional pelo desenvolvimento de novas competências de trabalho e, 

portanto, serve de base para as transformações culturais de acordo com as 

necessidades (ROSCHKE; BRITO; PALACIOS, 2002). 

Nesse sentido, o conceito de Educação Permanente em Saúde supera a 

definição de capacitação, uma vez que prescinde da transformação de práticas, a 

partir de ações reais no próprio mundo do trabalho. 

Paradoxalmente, alguns profissionais consideraram o tempo insuficiente 

para as discussões e problematizações, sendo esse um dos principais argumentos 

daqueles que participaram da ação “Tabwin” (57,1%), “Gerência” (100,0%), 

“Acolhimento” (100,0%) e “Regulação” (75,0%), conforme desvelam os relatos a 

seguir: 

 

E12: “Os cursos são condensados em poucos dias, não foi suficiente”. 

CS2: “Faltou mais horário para desenvolvermos mais a parte prática e 

elaborarmos os indicadores". 

E38: “Faltou treinamento básico e maior intimidade e melhor capacitação 

operacional com o tabwin". 

AE3: “Acho o número de encontros insuficiente, pois uma vez por semana 

é pouco, sempre na semana seguinte já tinha me esquecido o que foi 

finalizado no outro". 
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AP2: “Poderiam ter ocorrido mais encontros e em períodos mais 

próximos; alguns conteúdos foram discutidos de forma superficial". 

 

Foi possível verificar que, em diversas falas, as ações educativas são 

descritas como “cursos”, “treinamentos”, o que denota o não entendimento do 

conceito de Educação Permanente. 

O estudo desenvolvido por Sousa, Brandão e Parente (2015) corrobora o 

exposto acima, já que os profissionais envolvidos em ações vinculadas à EPS 

também descreveram este tipo de atividade como aprendizagem dentro da definição 

metodológica vinculada à educação continuada. 

No treinamento, os conhecimentos são comunicados, sem o retrabalho 

entre agente e sujeito, quer por quem exprime o conhecimento, quer por quem os 

escuta e os aprende. Nesse caso, há prevalências do agente, graças à exclusão do 

"sujeito" e da atividade de pensar (ROSA, 2010).  

Já a educação permanente surge como uma nova vertente junto à 

educação no trabalho, quebrando o paradigma da metodologia tradicional por um 

novo processo de construção do conhecimento em conjunto (BRASIL, 2009b). 

Nesse contexto, o treinamento pode fazer parte da EPS, porém, como um 

período curto, necessário à adaptação de um profissional à sua realidade de 

trabalho. Após esse período, começa o processo educativo propriamente dito, sendo 

necessária a incorporação do conhecimento teórico, bem como a aplicação desse 

conhecimento na prática. 

Apesar do exposto, Ferreira (2015) relata que há profissionais que 

tendem a direcionar seu conhecimento de forma teórica e não a uma postura 

interventora e, portanto, acabam não se envolvendo com as responsabilidades da 

construção das ações que devem ser implementadas. 

Isso parece ter ocorrido nesse cenário de estudo, já que alguns ainda não 

têm claro o conceito de EPS. Contudo, alguns participantes destacaram que houve 

possibilidade de discussões, aspecto essencial nas ações de Educação 

Permanente: 

AE5: “O tempo foi bem dividido, podendo realizar as discussões e, com 

isso, trocar experiências". 

CS13: “O conteúdo foi direcionado de uma forma participativa, sendo o 

suficiente o número de encontros, foi legal as trocas de experiências". 
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E31: “Foram grupos bastante proveitosos com discussões coerentes e 

trocas de ideias". 

E35: “Foram articulados muitos assuntos e cada aluno pode compartilhar 

suas ideias, formar ou concluir conceitos, etc.". 

 

A mudança das práticas de trabalho proposta pela Política de EPS baseia-se 

na reflexão crítica do processo de trabalho entre os integrantes das equipes, portanto, 

as discussões são extremamente necessárias para a construção de propostas 

(BRASIL, 2009b). 

Em menor percentual, foi apontado como positivo o fato de terem sido 

formados grupos reduzidos, facilitando as ações necessárias.  

 

D2: “Possibilitou um entendimento bom, pois não tinha tanta gente. 

Quando tem muita gente atrapalha, as discussões se perdem”. 

E9: “Acredito que sim, acho que foram de 7 a 9 encontros aonde 

pudemos discutir vários assuntos sobre acolhimento porque os grupos 

não eram grandes". 

 

Para a construção dos grupos, foram ofertadas pela DRSXIII de 20 a 30 

vagas, a depender da ação educativa. 

Cabe detalhar que o processo metodológico que envolve a estratégia da 

problematização foi descrita pelo educador Paulo Freire (1977), sendo utilizada hoje 

como uma proposta de transformação dos sujeitos por meio de grupos de discussão. 

A ação de problematizar é realizada a partir de ações educativas que 

objetivem o estímulo dos participantes a identificar problemas, impulsionar a busca 

de explicações para estes problemas e organizar a construção de propostas de 

soluções (ZANOTTO; ROSE, 2003). 

Portanto, grupo coletivo é uma estratégia para propiciar trocas de 

experiência, discussões e melhorias nos processos de trabalho, sendo que o 

número de participantes deve ser o suficiente para que todos possam se expressar 

(ZANOTTO; ROSE, 2003). 

Três profissionais (21,4%) que participaram da ação “Tabwin” destacaram 

a falta de conteúdo teórico como aspecto negativo relacionado ao número de 

encontros: 
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AT6: “Porém, quando retornei ao local de trabalho para implantar as 

ações me senti insegura no processo e mecanismo de ação. Achei que 

faltou teoria”. 

CS27: “Faltou conteúdo teórico para melhor aproveitar o uso do sistema". 

AT7: “Tabwin é um programa complexo, difícil de ser assimilado, deveriam 

ter mais aulas teóricas”. 

 

O Tabwin é um programa de software elaborado para aprimorar os 

processos de gestão nos municípios por meio de um programa que compila 

informações de saúde alimentadas por sistemas propostos pelo Ministério da Saúde 

(GAVA, 2016).  

Os programas de informação em saúde não deixam de ter sua 

importância para a articulação da gestão com outros serviços, sendo, portanto, de 

extrema importância (PINHEIRO, et al., 2015).  

Não se suprime a necessidade de instrumentalizar os profissionais para 

que possam usar os sistemas informatizados em sua amplitude. O estranhamento 

ocorre quando alguns relatam sentir necessidade de mais “aulas teóricas”, ou de 

“conteúdos teóricos”, aparentemente ministrados de forma tradicional.  

Há de se ressaltar que na EPS tal aprofundamento se faz coletivamente, 

num processo de construção conjunta entre os membros da equipe interprofissional, 

o que parece não ter ocorrido nessa realidade. 

Em síntese, cabe destacar que a modificação nas práticas do trabalho 

extrapola as metodologias tradicionais, implicando não apenas no trabalho vinculado à 

melhoria das habilidades técnicas dos profissionais, mas, sobretudo, ao contexto que 

alimenta as práticas enraizadas nos serviços, conforme as necessidades levantadas 

pelos profissionais (BRASIL, 2009b). 
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Tabela 31 - Teste de associação entre a questão norteadora IV e a formação 
acadêmica 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Ensino Médio 7 50,0 7 50,0 14 35,0 

0,1992 

Superior ou 
mais 

18 72,0 7 28,0 25 62,5 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,5 

Total 26 65,0 14 35,0 40 100,0 

Profissionais 
não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou 
mais 

  88    

Total   120    

 Excludente   6    

 TOTAL   166     

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 2 50,0 2 50,0 4 9,8 

0,1914 

Superior ou 
mais 

34 94,4 2 5,6 36 87,8 

Não informado 0 0,0 1 100,0 1 2,4 

Total 36 87,8 5 12,2 41 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   43    

Superior ou 
mais 

  76    

Total   119    

 Excludente   6    

 TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 13 86,7 2 13,3 15 32,6 

0,0980 

Superior ou 
mais 

27 90,0 3 10,0 30 65,2 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,2 

Total 41 89,1 5 10,9 46 100,0 
Profissionais 
não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   31    

Superior ou 
mais 

  83    

Total   114    

 Excludente   6    
 TOTAL   166    

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

REGULAÇÃO 

SIM 

Ensino Médio 12 92,3 1 7,7 13 38,2 

0,0921 

Superior ou 
mais 

18 85,7 3 14,3 21 61,8 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 30 88,2 4 11,8 34 100,0 

Profissionais 
não 

participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   34    

Superior ou 
mais 

  92    

Total   126    

 Excludente   6    

 TOTAL   166    

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Na ação educativa “Tabwin”, 50% dos profissionais de nível médio não 

consideraram suficiente o número de encontros. Em relação aos profissionais de 

nível superior, apesar de 72,0% julgarem o número de encontros adequados, 28,0% 

também concordam com a necessidade de mais encontros. Tal fato leva a crer que, 

para essa ação, deveria ter tido mais encontros, especialmente por se tratar de um 

programa informatizado que, para seu uso, requer preparo e prática.   

Dentre os objetivos do Tabwin, o fornecimento e o suporte de informações 

do SUS junto aos municípios apoiam a tomada de decisão dos gestores, pois favorece 

o conhecimento de forma sistematizada da realidade dos serviços (BRASIL, 2002b; 

GAVA, 2016). 

Na ação educativa “Gerência”, grande parte dos profissionais de nível 

superior ou mais concordou com o número de encontros (94,4%). Importante 

ressaltar que um número pequeno de participantes nessa ação era de nível médio 

(n=4), o que pode ser explicado pelas discussões que envolvem o tema, bem como 

pelo cargo, que é ocupado, na maioria das vezes, por profissionais de nível superior.  

Já as ações educativas “Acolhimento” e “Regulação” contemplaram 

participantes de todos os níveis de formação, sendo que os de nível superior ou 

mais estavam presentes em maior número, quando comparados aos de nível médio. 

Apesar de a maioria julgar adequado o número de encontros, há de se 
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ressaltar que na ação educativa “Regulação, Avaliação e Auditoria de Serviços e 

Sistema de Saúde”, a participação de 38,2% de profissionais de nível médio causou 

estranhamento, haja vista que são os profissionais de nível superior ou mais que 

desenvolvem tais atividades, em sua maioria. 

Não se descarta, no entanto, a importância do aprofundamento do 

conhecimento por todos os profissionais. A preocupação, nesse caso, é a de que os 

gestores, ao designarem alguém que pudesse representar o município, não tenham 

refletido sobre essa participação, de modo a enviar um profissional que realmente 

pudesse ser um elo entre os demais membros da equipe, favorecendo a 

organização das três dimensões de atuação da Política Nacional de Regulação do 

SUS (Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde, 

Regulação do Acesso à Assistência), bem como de aspectos essenciais e auditoria 

e da avaliação de serviços de saúde. 

A Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, que institui a Política 

Nacional de Regulação, aponta que a Regulação de Sistemas de Saúde tem como 

objeto os sistemas municipais, estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos os 

próprios gestores públicos, definindo macrodiretrizes para a Regulação da Atenção à 

Saúde e executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e 

vigilância desses sistemas (BRASIL, 2008). 

A Regulação da Atenção à Saúde visa a garantir adequada prestação de 

serviços à população, sendo seu objeto a produção das ações diretas e finais de 

atenção à saúde, estando dirigida aos prestadores públicos e privados. Também tem 

como sujeitos seus respectivos gestores públicos que definem estratégias para a 

Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, executando 

ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da 

assistência à saúde no âmbito do SUS (BRASIL, 2008).  

Já a Regulação do Acesso à Assistência tem como objetos a 

organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos 

assistenciais no âmbito do SUS. Tem também como sujeitos seus respectivos 

gestores públicos, sendo que esta dimensão abrange a regulação médica, 

exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, 

classificação de risco e demais critérios de priorização (BRASIL, 2008). 

Nota-se, pelo exposto, a necessidade de participação, nessa ação 

educativa, de pessoas com competências profissionais adequadas, se não do 
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próprio gestor, para garantir a modificação da prática nesse sentido. 

 

Tabela 32 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio Superior ou mais 

N=19 % N=46 % N % 

Eficácia no tempo proposto 18 36,7 31 63,3 49 100,0 

0,0650 
Possibilidade de discussões 1 7,1 13 92,9 14 100,0 

Grupos reduzidos 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

Total 19 29,2 46 70,8 65 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Formação Acadêmica TOTAL 

p-valor 
Ensino Médio Superior ou mais 

N=9 % N=16 % N % 

Tempo Insuficiente 6 28,6 15 71,4 21 100,0 

0,1730 
Falta de conteúdo teórico 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Falta de continuidade 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Total 9 36,0 16 64,0 25 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

A eficácia no tempo proposto é apontada em maior percentual pelos 

profissionais de nível superior (63,3%), quando comparados com os profissionais de 

nível médio (36,7%). 

É possível depreender que foi eficiente o tempo proposto, de modo que 

49 profissionais, tanto de nível médio (n=18) como superior ou mais (n=31), 

consideraram essa uma justificativa positiva. 

Em contrapartida, justificativa semelhante foi apontada por aqueles que 

não avaliaram o número de encontros suficiente.  Seis participantes de nível médio e 

15 de nível superior ou mais consideraram o tempo insuficiente para o 

desenvolvimento das ações educativas. 

Pode-se assumir que os profissionais de nível superior tivessem mais 

facilidade na incorporação do conhecimento e, nesse caso, não comporiam, como 

ocorreu neste estudo, o maior percentual daqueles que consideram o tempo 

insuficiente. Concorda Ferreira (2015), ao descrever que ações educativas voltadas 

para profissionais de nível superior seriam mais efetivas pelo fato de estes terem 

maior facilidade para serem multiplicadores das discussões para os demais 

integrantes de nível técnico.  
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Apesar de este estudo contrariar o que destaca o autor, não há como 

desconsiderar que os profissionais de nível superior compõem o maior percentual de 

participantes. 

Tronchin (2009) também revela a participação maior entre profissionais de 

nível superior nas ações educativas propostas pelas instituições de saúde, quando 

comparados aos de nível médio e complementa que, normalmente, os encontros 

ofertados são separados entre os níveis de formação. Tal fato não ocorreu na 

pesquisa em questão, visto que profissionais de ambos os níveis de formação 

estiveram juntos nos encontros, como prevê a estratégia de EPS. 

A integração entre os participantes faz parte do processo de educação-

ação, sendo que as trocas de saberes podem apoiar o aperfeiçoamento profissional 

com o uso da estratégia problematizadora a todos os níveis de formação (PAULINO; 

SOUZA; BORGES, 2010).  

 

 

Tabela 33 - Teste de associação entre a questão norteadora IV e o cargo ocupado 
 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Gestão 9 64,3 5 35,7 14 35,0 

0,8032 

Nível Superior 4 66,7 2 33,3 6 15,0 

Nível Médio 10 62,5 6 37,5 16 40,0 

Não informado 3 75,0 1 25,0 4 10,0 

Total 26 65,0 14 35,0 40 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   29    

Nível Superior   52    

Nível Médio   33    

Total   114    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

GERENCIA 

SIM 

Gestão 9 75,0 3 25,0 12 29,2 

0,5308 

Nível Superior 23 92,0 2 8,0 25 61,0 

Nível Médio 2 100,0 0 0,0 2 4,9 

Não informado 2 100,0 0 0,0 2 4,9 

Total 36 87,8 5 12,2 41 100,0 

Profissionais  
não 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   32    

Nível Superior   34    

Nível Médio   47    

Total   113    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 8 100,0 0 0,0 8 17,4 

0,5596 

Nível Superior 16 84,2 3 15,8 19 41,3 

Nível Médio 13 86,7 2 13,3 15 32,6 

Não informado 4 100,0 0 0,0 4 8,7 

Total 41 89,1 5 10,9 46 100,0 
Profissionais 
não 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   35    

Nível Superior   39    

Nível Médio   34    

Total   108    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

SIM NÃO TOTAL 
P-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 7 77,8 2 22,2 9 26,5 

0,4230 

Nível Superior 7 87,5 1 12,5 8 23,5 

Nível Médio 15 93,8 1 6,2 16 47,1 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,9 

Total 30 88,2 4 11,8 34 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   35    

Nível Superior   51    

Nível Médio   34    

Total   120    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

Fonte: dados da pesquisa; Teste Qui-Quadrado 
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A Tabela 33 trata da associação entre a resposta à questão IV, ou seja, 

se o número de encontros para as discussões, nas diferentes ações educativas, foi 

suficiente e o cargo ocupado.  

Nota-se que, nas diferentes ações educativas, profissionais que ocupam 

cargos em todos os níveis relatam a suficiência no número de encontros para a 

construção de propostas. Além disso, é possível verificar profissionais que ocupam 

cargos de gestão participando de todas, apesar de estarem em menor número. 

Importante ressaltar, contudo, especialmente no “Tabwin”, que cinco dos 

nove gestores não concordaram com o número de encontros, provavelmente por se 

tratar de um programa informatizado que requer habilidade no manuseio e 

conhecimento das ferramentas disponíveis.   

 

 

Tabela 34 - Teste de associação entre as justificativas e o cargo ocupado 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 
TOTAL 

p-valor Gestão Nível Superior Nível Médio 

N=17 % N=25 % N=21 % N % 

Eficácia no tempo proposto 11 24,4 16 35,6 18 40,0 45 100,0 

0,4670 
Possibilidade de discussões 5 31,2 8 50,0 3 18,8 16 100,0 

Grupos reduzidos 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0 

Total 17 27,0 25 39,7 21 33,3 63 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição TOTAL 

p-valor 
Gestão Nível Superior Nível Médio 

N=9 % N=8 % N=7 % N % 

Tempo Insuficiente 8 40,0 8 40,0 4 20,0 20 100,0 

0,2170 
Falta de conteúdo teórico 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 100,0 

Falta continuidade 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Total 9 37,5 8 33,3 7 29,2 24 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Ao se proceder à associação entre as justificativas dadas e o cargo 

ocupado, nota-se que ainda prevalece a eficácia no tempo proposto, se destacando 

os trabalhadores que ocupam cargos de nível médio (40,0%), seguidos dos 

profissionais que ocupam cargos de nível superior (35,6%).  

Para os que avaliam como o tempo insuficiente, o percentual entre os 

profissionais em cargos de gestão é igual aos profissionais em cargos de nível 
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superior (40,0%) e, em menor percentual seguem os profissionais em cargos de 

nível médio (20,0%). 

A presença de profissionais que ocupam cargos de gestão nas ações 

educativas é considerada importante, visto que são nestes espaços que devem ser 

discutidas propostas de melhoria nos serviços, de forma compartilhada com todos os 

cargos (CARDOSO, 2012; LIMA; ALBUQUERQUE; VENCESLAU, 2014). 

Ainda que seja em menor número, devem ser consideradas as respostas 

daqueles que relatam a insuficiência dos encontros propostos para as ações 

educativas, devendo-se pensar em estratégias de manutenção das discussões, após 

o término das ações ofertadas, como é proposto pela EPS.  

Concorda Freitas (2011) que as mudanças das práticas são feitas por 

meio da lógica de pactuações e construção de melhorias em conjunto por meio de 

espaços de discussões promovidos pela Política de EPS. Desta forma, entende-se 

que pautas são definidas conforme as demandas dos profissionais e, portanto, a 

continuidade do processo é constante, não havendo término desta ação. 

 
 
Tabela 35 - Descrição das estratégias utilizadas nas ações de EPS (Questão 

norteadora V) 
 

Questão Norteadora Resposta 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

V. As estratégias 
utilizadas para o 
oferecimento das 
atividades de educação 
foram pertinentes? 

SIM 36 85,7 34 81,0 41 87,2 29 82,9 

NÃO 3 7,1 8 19,0 5 10,6 4 11,4 

Não 
responderam 

3 7,1 0 0,0 1 2,1 2 5,7 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Diante das necessidades trazidas pelos interlocutores da EPS dos 

municípios, foram elaboradas propostas de ações educativas que fossem ofertadas 

aos trabalhadores de saúde.  

Frente aos temas abordados, a ação educativa “Tabwin” objetivou trazer o 

conhecimento desta ferramenta gerencial e as formas de manipulação, além da 

utilização da estratégia de problematização para discussão da implantação deste 

instrumento nos serviços. Para facilitar o entendimento, foram ofertados 
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computadores para cada um dos participantes, durante os encontros, para que estes 

pudessem aprender a manusear o programa e discutir as possibilidades de 

implantação.  

Para as demais ações, foram realizados encontros que pudessem 

oferecer, por meio da estratégia de problematização, subsídios para a discussão de 

problemas inerentes aos temas e à construção de propostas para implantação nos 

locais de trabalho. 

Nota-se que os resultados apontam que a maioria dos profissionais 

considerou as estratégias utilizadas nas ações educativas pertinentes para o 

alcance dos objetivos, sendo a ação “Acolhimento” a de maior percentual (87,2%). 

No entanto, ainda houve profissionais que identificaram as estratégias 

como inadequadas em todas as ações educativas, especialmente na “Gerência” 

(19,0%).  

O ensino é essencial na EPS usando o enfoque problematizador, cujos 

trabalhadores são estimulados a refletir sobre as suas práticas de trabalho por meio 

da interação com os demais envolvidos, para resultar em propostas de intervenções 

(BRASIL, 2009b). 

Mesmo havendo um menor número de profissionais que avaliam as 

estratégias utilizadas como inadequadas, faz-se essencial entender o porquê, a fim 

de usar outras estratégias que possam minimizar ou corrigir esse problema. Dessa 

forma, a seguir são retratadas as justificativas elencadas pelos participantes. 
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Tabela 36 -Justificativa das respostas para a questão norteadora V 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 
36 85,7 34 81,0 41 87,2 29 82,9 

Metodologia adequada 9 25,0 10 29,4 16 39,0 8 27,6 

Possibilidade de discussões 3 8,3 9 26,5 7 17,1 5 17,2 

Qualificação do facilitador 2 5,6 0 0,0 0 0,0 1 3,4 

Não justificou a resposta 22 61,1 15 44,1 18 43,9 15 51,7 

Total 36 100,0 34 100,0 41 100,0 29 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

3 7,1 8 19,0 5 10,6 4 11,4 

Falta de conteúdo teórico-prático 2 66,7 3 37,5 3 60,0 3 75,0 

Falta de direcionamento do facilitador 0 0,0 3 37,5 1 20,0 1 25,0 

Falta de discussões 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 

Não justificou a resposta 1 33,3 1 12,5 1 20,0 0 0,0 

Total 3 100,0 8 100,0 5 100,0 4 100,0 

Não responderam 3 7,1 0 0,0 1 2,1 2 5,7 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Para os profissionais que consideraram as estratégias pertinentes às 

ações educativas, a metodologia adequada foi a justificativa mais destacada, 

sendo descrita nas ações “Acolhimento” (39,0%), “Gerência” (29,4%), “Regulação” 

(27,6%) e “Tabwin” (25,0%). 

SS1: “Acho o método da problematização um importante método de 

ensino-aprendizagem". 

CS7: “Didática adequada a partir de dados existentes e por isso, ficou fácil 

de entender”. 

SS3: “Os participantes tiveram maior enfoque nas atitudes, e o conteúdo 

foi melhor aproveitado pelo método utilizado". 

E6: “Os recursos utilizados nas aulas facilitam o aprendizado e a 

metodologia da problematização, deixa que os alunos enfatizem seu 

conhecimento, e os docentes conduzem o curso acrescentando 

conhecimento científico". 

AA2: “Considero a didática do curso oferecido uma das melhores que já 

vi, apesar da complexidade do tema, o curso conseguiu ser objetivo, 
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enxuto e capacitar uma visão crítica para identificar equívocos de forma a 

saná-los”. 

 

A metodologia ofertada foi considerada pelos participantes como 

pertinente em todas as ações educativas realizadas. 

Para as ações em que foi utilizada a estratégia de problematização, 

destaca-se que esta faz parte do instrumento metodológico proposto pela política de 

EPS, que consiste no levantamento das dificuldades dentro de cada serviço de 

saúde feito pelos profissionais envolvidos, a fim de buscar alternativas que possam 

melhorar os processos de trabalho (BRASIL, 2009a). 

A estratégia problematizadora traz os sujeitos para uma relação de uns 

com os outros, estimulando a construção do processo ensino-aprendizagem de 

forma libertadora. Portanto, o profissional não recebe o conhecimento por uma via 

unilateral, e sim, participa do processo de construção em conjunto com os demais 

envolvidos (FREIRE, 2005; SIMON, et al., 2014). 

O estudo de Silva et al. (2014) ratifica as qualidades da estratégia 

problematizadora em ações educativas, pois possibilita a construção do 

conhecimento de forma dinâmica, envolvendo a teoria com as práticas de trabalho e 

estimulando o pensamento crítico-reflexivo.     

O estudo de Pereira, Barbosa e Vernasque (2014) também corrobora os 

resultados apontados, ao afirmar que os profissionais envolvidos nas ações de EPS 

apoiaram a utilização da estratégia de problematização, considerando esta 

ferramenta de educação pertinente para a reflexão dos processos de trabalho. 

Apesar de ser considerado eficaz o método adotado, alguns profissionais 

(n=11) destacaram a falta de conteúdo teórico-prático em todas as ações de EPS: 

 

AT7: “Estratégia de problematização até é boa, mas acho que faltou mais 

conteúdo e resposta aos participantes dos cursos". 

CS13: “Aula precisa ser mais dinâmica. Primeiro passo dar conceitos e 

depois entrar em discussão do assunto”. 

E25: “Conteúdo abordado de maneira superficial”. 

E40: “Muita divagação sem abstração de algo mais concreto, faltou 

teoria". 
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Pelos relatos é possível extrair que há uma expectativa dos participantes 

em relação ao oferecimento de um conteúdo pronto. Apesar de ser possível ministrar 

alguns conteúdos que possibilitem a discussão, a metodologia da problematização 

prevê a construção coletiva desses conceitos e conteúdo. 

Corroboram o exposto Vendruscolo et al. (2014), quando trazem que a 

necessidade de processos teóricos para consolidar o conhecimento demonstra a 

falta de entendimento pelos profissionais sobre o adequado uso das ferramentas da 

EPS. 

Na estratégia de problematização, a construção teórica do conhecimento 

deve ser desvencilhada da concepção de professor que detém o conhecimento para 

si e passa o que deve ser memorizado, mas sim, trazer o estudante para o processo 

de ensino-aprendizagem a fim de se libertar da busca do conhecimento tradicional 

de forma bancária (FREIRE, 2005).  

A necessidade de conteúdo teórico por profissionais envolvidos nas ações 

de EPS relaciona-se à cultura da prática tradicional que dificulta o entendimento das 

estratégias utilizadas pelos municípios. No entanto, essa prática tradicional ainda é 

utilizada pelos serviços, sendo incorporadas ações de capacitação em que se 

confundem entre os profissionais as definições conceituais de Educação 

Permanente e Continuada (FERREIRA, 2015; MISHIMA et al., 2015; TROCHIN et 

al., 2009). 

O estudo de Souza, Brandão e Parente (2015) também descreve que a 

percepção dos profissionais enfermeiros ainda se detém sobre a Educação 

Permanente como uma estratégia de Educação Continuada vinculada somente ao 

conhecimento teórico e seu aprimoramento.  

Apesar do exposto, alguns participantes reconhecem que a possibilidade 

de discussão e construção de ideias é um dos objetivos da EPS, e que a 

construção em equipe de estratégias para melhorias das práticas se faz necessária: 

 

AA2: “Estratégia fez com que as pessoas se interagissem com demais 

municípios e nos deu visão de como está a saúde em outros lugares". 

E15: “Como, por exemplo, as discussões em grupo. Acredito que foi 

pertinente, pois pudemos observar que os problemas em todas as 

instituições são parecidos". 

E19: “Possibilitou integração do grupo". 
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A integração dos profissionais propicia a troca de experiências, e a 

estratégia de construção em conjunto das ações de melhoria das práticas de 

trabalho faz parte dos pressupostos da própria EPS. Paradoxalmente, um 

participante da ação “Gerência” discordou e trouxe que houve falta de discussões: 

 

CS11: “Foi mais ou menos, pois deveria haver mais debates e troca de 

experiências dos diferentes locais dos participantes. A discussão ficava 

concentrada em um problema só, de um município". 

 

A discussão entre os profissionais é essencial e denota o envolvimento na 

ação educativa; desta forma, há o estímulo de construção das estratégias 

pertinentes para os problemas elencados (PAULINO; SOUZA; BORGES, 2010). 

Portanto, debates, trocas de experiências e discussões fazem parte das 

potencialidades da estratégia de EPS e devem ser introduzidos. 

Outra justificativa da adequação das estratégias utilizadas foi descrita por 

três participantes e se refere à qualificação do facilitador, considerado como 

mediador das ações de EPS, apoiando o grupo e direcionando as ações:  

 

SS5: “Eram pessoas que tinham vivência das áreas e sabiam dar aulas, 

ou seja, passar a informação". 

E20: “Aula clara e com resposta das dúvidas, professor conhecia bem a 

área". 

CC5: “O professor estimulou nosso raciocínio e a busca pelo 

conhecimento". 

 

Na ação educativa “Tabwin”, duas pessoas julgaram qualificados os 

facilitadores, não havendo opiniões contrárias. Já na ação “Regulação”, uma pessoa 

avaliou como qualificado o facilitador e outra como não adequado o direcionamento 

dado por ele. Na “Gerência” e “Acolhimento”, houve apenas menções negativas 

referentes ao direcionamento do facilitador, conforme descrito a seguir: 

 

E1: “A cada encontro surgia uma dificuldade a mais, não exposta no que 

eles já tinham planejado, causando sempre mais discussões sem 

direcionamento deles". 
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CC2: “Poderia ter sido melhor se o pessoal que direciona fosse mais 

qualificado”. 

E23: “Conteúdo abordado de maneira superficial e encontros muito 

espaçados, e achei que o professor fosse direcionar mais”. 

 

O papel do facilitador frente a ações de EPS é o de estimular o 

empoderamento dos profissionais que participam. Está também relacionado à 

mediação entre as análises coletivas desses participantes, estimulando a autonomia e a 

construção de ideias, assim como ao direcionamento do que deve ser feito e as formas 

de fazê-lo (SILVA et al., 2011). 

No entanto, apesar de os facilitadores serem conhecedores do processo, 

barreiras são enfrentadas por eles na construção desta estratégia, visto que os 

profissionais que participam das ações educativas têm enraizados conceitos, difíceis 

de promover a quebra dessas barreiras (SILVA et al., 2011; SOUZA; BRANDAO; 

PARENTE, 2015).  

 

 

Tabela 37 - Teste de associação entre a questão norteadora V e a formação 
acadêmica 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 
 

SIM 

Ensino Médio 11 91,7 1 8,3 12 30,8 

 
Superior ou mais 24 92,3 2 7,7 26 66,7 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,6 

Total 36 92,3 3 7,7 39 100,0 
Profissionais 

não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 0,3209 

NÃO 

Ensino Médio   31    

 

Superior ou mais   89    

Total   120    

 Excludente     7       

  TOTAL     166       

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

GERENCIA 

SIM 

Ensino Médio 3 75,0 1 25,0 4 9,5 

0,4537 

Superior ou mais 31 81,6 7 18,4 38 90,5 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 34 81,0 8 19,0 42 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   40    

Superior ou mais   77    

Total   117    

 Excludente   7    

 TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 15 100,0 0 0,0 15 32,6 

0,3110 

Superior ou mais 25 83,3 5 16,7 30 65,2 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,2 

Total 41 89,1 5 10,9 46 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   28    

Superior ou mais   85    

Total   113    

 Excludente   7    

 TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 11 91,7 1 8,3 12 36,4 

0,3015 

Superior ou mais 18 85,7 3 14,3 21 63,6 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 29 87,9 4 12,1 33 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou mais   94    

Total   126    

 Excludente   7    

 TOTAL   166    

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 
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A tabela traz a associação entre a formação dos profissionais e as 

respostas descritas sobre as estratégias utilizadas, por ação educativa. 

Os profissionais que mais reconhecem a adequação das estratégias usadas 

em todas as ações educativas são os de nível superior ou mais, perfazendo um total de 

24 no “Tabwin”, 31 na “Gerência”, 25 no “Acolhimento” e 18 na “Regulação”. No 

entanto, chama a atenção o fato de que esses profissionais, também em maior 

número quando comparados aos de nível médio, julgam as estratégias inadequadas 

em todas as ações (n=17). 

O descontentamento de alguns com as estratégias utilizadas é 

preocupante em todas as ações, porém, destaca-se o “Acolhimento” que busca 

qualificar diretamente a assistência prestada aos usuários dos serviços. 

Silva e Romano (2015) apontam que ainda existem fragilidades quanto à 

conformação, postura e envolvimento profissional frente ao acolhimento realizado 

pelos profissionais dos serviços de saúde. Outras necessidades como questões 

relacionadas ao distanciamento entre o acolhimento do usuário e o profissional de 

nível superior são observadas e precisam ser trabalhadas (SILVA; ROMANO, 2015). 

Portanto, criar formas de discussão e problematização das dificuldades 

enfrentadas por estes profissionais se fazem necessárias em quaisquer das ações 

desenvolvidas.  

 

Tabela 38 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio Superior ou mais 

N=19 % N=51 % N % 

Metodologia adequada 15 34,9 28 65,1 43 100,0 

0,1530 
Possibilidade de discussões 4 16,7 20 83,3 24 100,0 

Qualificação do facilitador  0 0,0 3 100,0 3 100,0 

Total 19 27,1 51 72,9 70 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Formação Acadêmica TOTAL 

p-valor 
Ensino Médio Superior ou mais 

2 % 15 % N % 

Falta de conteúdo teórico-prático 1 9,1 10 90,9 11 100,0 

0,0070 
Falta de direcionamento do facilitador 0 0,0 5 100,0 5 100,0 

Falta de discussões 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Total 2 11,8 15 88,2 17 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 
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A Tabela 38 demonstra que houve significância estatística em relação às 

justificativas negativas relacionadas às estratégias propostas e à formação 

acadêmica dos profissionais. 

Destaca-se o percentual de profissionais de nível superior ou mais que 

deu como justificativa para a inadequação das estratégias utilizadas a falta de 

conteúdo teórico-prático (90,9%).  

Reforça-se que os profissionais de nível superior ou mais ainda têm 

introjetada a metodologia tradicional da educação formal, demonstrando dificuldades 

frente às mudanças metodológicas propostas pela EPS. 

Outro aspecto a ser observado é o posicionamento de cinco participantes 

de nível superior ou mais em relação à falta de direcionamento do facilitador, 

demonstrando-se descontentes com as estratégias adotadas. 

No estudo de Pagani e Andrade (2012), também foi descrita a dificuldade do 

entendimento pelos grupos de EPS sobre o papel do facilitador nas rodas de conversa, 

tendo, entre os participantes, entendimentos diferentes entre as funções 

desempenhadas por eles. A pouca clareza sobre a função do profissional junto aos 

grupos de discussão, bem como o não entendimento da prática de EPS pelos 

participantes, desencadeia a percepção das falhas do facilitador (FORTUNA et al., 

2011; PAGANI; ANDRADE, 2012).  

Apesar do exposto, cabe destacar que a metodologia foi considerada 

adequada pela maioria dos profissionais, perfazendo um total de 61,4%. 
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Tabela 39 - Teste de associação entre a questão norteadora V e o cargo ocupado 
 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Gestão 13 92,9 1 7,1 14 35,9 

0,2848 

Nível Superior 5 83,3 1 16,7 6 15,4 

Nível Médio 14 93,3 1 6,7 15 38,5 

Não informado 4 100,0 0 0,0 4 10,2 

Total 36 92,3 3 7,7 39 100,0 

Profissionais 
não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   31    

Nível Superior   52    

Nível Médio   32    

Total   115    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 9 69,2 4 30,8 13 31,0 

0,3989 

Nível Superior 21 84,0 4 16,0 25 59,4 

Nível Médio 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Não informado 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Total 34 81,0 8 19,0 42 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   33    

Nível Superior   34    

Nível Médio   45    

Total   112    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor 
SIM NÃO 

N % N % N % 

ACOLHIMENTO 

SIM 

Gestão 8 88,9 1 11,1 9 19,6 

0,2389 

Nível Superior 15 78,9 4 21,1 19 41,3 

Nível Médio 15 100,0 0 0,0 15 32,6 

Não informado 3 100,0 0 0,0 3 6,5 

Total 41 89,1 5 10,9 46 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   37    

Nível Superior   39    

Nível Médio   32    

Total   108    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 8 88,9 1 11,1 9 27,3 

0,2357 

Nível Superior 7 87,5 1 12,5 8 24,2 

Nível Médio 13 86,7 2 13,3 15 45,5 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 3,0 

Total 29 87,9 4 12,1 33 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Cargo 
Ocupado 

N não participante 

NÃO 

Gestão   37    

Nível Superior   51    

Nível Médio   33    

Total   121    

 Excludente   12    

 TOTAL   166    

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

É possível notar que os profissionais que ocupam cargos de nível médio 

se sobressaem em percentual nas respostas positivas quanto às estratégias 

utilizadas, tanto na ação educativa “Tabwin” (93,3%) quanto na “Regulação” 

(86,7%).  

Na ação educativa “Gerência”, o maior percentual para a satisfação 

ocorre com os profissionais que ocupam cargos de nível superior (84,0%). 
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Já na ação “Acolhimento”, a percepção positiva relacionada às estratégias 

foi igual em número,  quando comparados os profissionais que ocupam cargos de 

nível médio (n=15) e de nível superior (n=15). 

Quanto às negativas, é visível percentual maior de profissionais que 

ocupam cargo de nível superior ou mais na ação “Acolhimento” (n=4) e “Gerência” 

(n=4). Também foram quatro os participantes que ocupam cargos de gestão e que 

não concordaram com as estratégias utilizadas nesta ação. 

 

Tabela 40 - Teste de associação entre as justificativas e o cargo ocupado 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 
TOTAL 

p-valor Gestão 
Nível 

Superior 
Nível médio 

N=21 % N=26 % N=20 % N % 

Metodologia adequada 16 39,0 13 31,7 12 29,3 41 100,0 

0,0920 
Possibilidade de discussões 3 13,1 13 56,5 7 30,4 23 100,0 

Qualificação do facilitador 2 66,7 0 0,0 1 33,3 3 100,0 

Total 21 31,3 26 38,8 20 29,9 67 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor Gestão 

Nível 
Superior 

Nível Médio 

N=7 % N=7 % N=3 % N % 

Falta de conteúdo teórico-prático 5 45,4 3 27,3 3 27,3 11 100,0 

0,3210 
Falta de direcionamento do facilitador 1 20,0 4 80,0 0 0,0 5 100,0 

Falta de discussões 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Total 7 41,2 7 41,2 3 17,6 17 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Os profissionais que descrevem como inadequadas as estratégias 

utilizadas nas ações educativas apontam a falta de conteúdo teórico-prático como 

principal justificativa, independente do cargo ocupado.   

Observa-se que, independentemente dos cargos ocupados ou da 

formação acadêmica dos participantes discutida anteriormente, ainda existem 

barreiras no processo de mudança das práticas, haja vista as dificuldades de 

entendimento dos processos pedagógicos que permeiam as ações de EPS e a 

percepção dos atores frente às funções desempenhadas pelos facilitadores do 

processo. 

Para que ocorra qualidade nas ações de EPS e, consequentemente, 
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melhoria nas práticas de trabalho, é preciso que o processo educativo esteja 

descrito e seja contínuo, de forma que possa contribuir de forma satisfatória às 

ações propostas. Nesta vertente, a avaliação do processo executado, seguindo 

referencial teórico proposto por Donabedian, faz parte da qualificação do serviço 

prestado, pois permite adequar o que foi implementado e que requer modificações. 

Ao processo envolvem-se os procedimentos que subsidiaram as ações, 

assim como as estratégias pertinentes para o alcance dos resultados 

(DONABEDIAN, 1988). Nesta etapa, avaliam-se as ferramentas utilizadas ao longo 

do percurso educativo, e de que forma foram recebidas pelos profissionais 

envolvidos. 

Ações educativas em saúde, para que sejam efetivas, devem ser 

permanentes, contínuas e vinculadas a propostas de forma organizada, sistemática, 

em seguimento à metodologia adequada, para que ocorra o fortalecimento dos 

profissionais envolvidos com a melhoria dos serviços (BRASIL, 2009b; MOURA; 

DIAS; LEMOS, 2016). 

A qualificação do facilitador também é apontada, sendo mais relevantes 

aqueles que ocupam cargos de gestão (n=2). 

Cabe ao facilitador mediar o diálogo e as reflexões dos profissionais 

envolvidos, gerando incômodo para estimular as trocas e discussões entre o grupo 

(CECCIM, 2004). 

Para que essa articulação seja eficiente, os profissionais envolvidos 

precisam ser preparados para executar esta ação, visto que a diversidade de 

municípios, assim como de profissionais envolvidos, é extensa (FORTUNA et al., 

2011). 

 

 

6.2.3 Resultados encontrados a partir das ações educativas implementadas 

 

 

A EPS objetiva a readequação dos processos de trabalho entre os 

membros da equipe por meio da estratégia problematizadora. Diante disso, avaliar 

os resultados gerados pelas ações educativas auxilia na construção de estratégias 

futuras que possam apoiar as práticas de trabalho (RIGHT; SCHMIDT; VENTURINI, 

2010). 
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Tabela 41 - Descrição das ações realizadas no serviço após a atividade educativa 
(Questão norteadora VI) 

 

Questão Norteadora Resposta 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

VI. Você realizou 
alguma ação 
(discussão, 
orientação, divulgação 
e outros) no seu 
serviço após a 
atividade educativa? 

SIM 21 50,0 30 71,4 42 89,4 25 71,4 

NÃO 21 50,0 12 28,6 4 8,5 8 22,9 

Não 
responderam 

0 0,0 0 0,0 1 2,1 2 5,7 

TOTAL  42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Um dos principais objetivos que envolviam as ações educativas se refere 

à construção de propostas que pudessem ser implantadas dentro dos municípios 

participantes. Com vistas a alcançá-lo, para as ações educativas “Gerência” e 

“Acolhimento” foram dispendidas horas de trabalho em campo, ou seja, período em 

que o participante envolvia os demais trabalhadores do serviço para a construção de 

ações que pudessem modificar as práticas de trabalho. 

No entanto, para as ações “Tabwin” e “Regulação”, devido à necessidade 

de aporte teórico para otimizar a implantação destas ferramentas nos serviços, não 

foram disponibilizadas atividades de construção de propostas dentro dos locais de 

trabalho, mas somente durante os encontros dos envolvidos. 

A Tabela 41 mostra se as propostas construídas se transformaram em 

ações após a participação de atividades educativas, sendo possível observar que 

nas ações “Gerência” (71,4%), “Acolhimento” (89,4%) e “Regulação” (71,4%) houve 

ações implantadas.  

Nota-se que a não realização de ações na atividade “Tabwin” representa 

50,0% em relação ao total de respostas, percentual igual ao dos participantes que 

realizaram ações. Isso demonstra que os resultados dessa ação não geraram o 

impacto desejado à prática profissional. 
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Tabela 42 -Justificativas das respostas para a questão norteadora VI 
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 
21 50,0 30 71,4 42 89,4 25 71,4 

Multiplicação do conhecimento aos demais 
profissionais do serviço 

8 38,1 16 53,3 28 66,7 12 48,0 

Aplicação de propostas nas práticas de 
trabalho 

11 52,4 12 40,0 14 33,3 12 48,0 

Não justificou a resposta 2 9,5 2 6,7 0 0,0 1 4,0 

Total 21 100,0 30 100,0 42 100,0 25 100,0 

Justificativas para Respostas Negativas 
(NÃO) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

21 50,0 12 28,6 4 8,5 8 22,9 

Falta de adequação do local de trabalho 
(estrutura física, recursos humanos) 

10 47,6 3 25,0 0 0,0 1 12,5 

Sobrecarga de trabalho 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 

Transferência de setor 0 0,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0 

Não integração da gestão com ações de 
EPS 

2 9,5 2 16,7 0 0,0 5 62,5 

Falta de oportunidade 0 0,0 1 8,3 1 25,0 0 0,0 

Complexidade do assunto 3 14,3 0 0,0 0 0,0 1 12,5 

Não justificou a resposta 6 28,6 3 25,0 3 75,0 1 12,5 

Total 21 100,0 12 100,0 4 100,0 8 100,0 

Não responderam 0 0,0 0 0,0 1 2,1 2 5,7 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Nota-se, diante das respostas dos profissionais que realizaram ações, 

que a multiplicação do conhecimento para os demais profissionais do serviço 

foi a ação de maior percentual nas atividades “Gerência” (53,3%) e “Acolhimento” 

(66,7%). 

 

E3: “"Passei para o pessoal da enfermagem e recepção alguns casos que 

foram discutidos e que achei importante falar a eles, como: apresentação 

pessoal, postura, linguagem clara, dentre outras coisas". 

CS13: "Foram realizados grupos de discussão na unidade em que 

trabalho com a equipe, não somente de enfermagem, mas também 

profissionais da recepção, limpeza, etc., porém, com dificuldade para 

incluir a equipe médica". 
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E1: "Orientações e discussões com a equipe após os dias de aulas, 

reforçando algumas ações ou solicitando a realização de outras". 

AA1: "Sim, através da divulgação do conhecimento adquirido para 

funcionários que não participaram das capacitações. Parte destes não 

participou da capacitação por ter ocorrido fora do horário de trabalho, 

outros porque não têm motivação de aperfeiçoamento do trabalho". 

 

Na fala descrita pelo participante AA1, é possível observar que não foram 

envolvidos todos os profissionais do serviço na ação educativa ofertada. Além disso, 

chama a atenção o apontamento da “falta de motivação”, demonstrando que ainda 

existem barreiras que prejudicam o estímulo dos profissionais no envolvimento com 

as ações educativas. 

Segundo Klein e Mascarenhas (2014), a motivação no trabalho é 

influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos ao trabalho. Já Lima et al., (2010) 

apontam que a desmotivação profissional frente às ações de EPS é decorrente da 

percepção do participante como um ser passivo no serviço, ou seja, apenas uma 

pessoa executora de tarefas. Esta percepção pode estar vinculada ao modelo de 

gestão adotado, especialmente quando não há estímulo à autonomia dos 

profissionais para que as mudanças ocorram (KLEIN; MASCARENHAS, 2014).  

Outros fatores motivacionais que também podem dificultar as mudanças 

estão relacionados à demanda excessiva de trabalho e outras problemáticas das 

instituições como, a mudança da gestão, que faz com que as estratégias de EPS 

sempre se reiniciem causando desmotivação na construção de novas propostas 

(LIMA et al., 2010; KLEIN; MASCARENHAS, 2014).  

Apesar das dificuldades enfrentadas, a multiplicação do conhecimento 

adquirido aos demais profissionais dos serviços demonstra que uma ação foi 

implementada e que, portanto, mudanças no trabalho podem vir a ocorrer. 

Outra descrição apontada pelos profissionais para a realização de ações é a 

aplicação de propostas nas práticas de trabalho, descritas na ação educativa 

“Tabwin” (52,4%), “Gerência” (40,0%), “Acolhimento” (33,3%) e “Regulação” 

(48,0%):  

 

NI1: “Foi implantado uma apostila "Implantando acolhimento" no 

município e rodas de conversa nas unidades”. 
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NI2: "Acrescentei relatórios em minha rotina de trabalho". 

D1: "Fizemos discussões e colocamos em prática principalmente o 

levantamento de dados. Implantamos planilhas, reavaliamos processos 

de trabalho. No módulo de auditoria fomos nós quem demos o curso". 

CS8: "Questionário elaborado pelos participantes do município que 

foram aplicados aos funcionários das unidades de saúde". 

 

Pode-se observar que foram diversas as ações realizadas nos locais de 

trabalho resultantes dos encontros de EPS. 

Salum e Prado (2014) apontam que a estratégia de EPS auxilia no 

desenvolvimento de competências profissionais que possibilitam aos envolvidos a 

aplicabilidade destes nas práticas de trabalho devido ao uso da metodologia 

problematizadora.  

A estratégia proporciona um desafio aos profissionais, envolvendo-os na 

construção das ações de forma social pelo aprimoramento do seu conhecimento 

técnico, além de influenciar suas atitudes para um novo olhar ao serviço (SALUM; 

PRADO, 2014). 

Os resultados são considerados os efeitos alcançados após a ação de 

intervenção e o impacto desta nos serviços de saúde (DONABEDIAN, 1988). Diante 

disso, é possível verificar pelas falas que ações palpáveis, como a elaboração de 

protocolos, relatórios e a implantação de novos serviços, foram possíveis devido à 

construção de projetos decorrentes dos encontros.  

No entanto, ainda é incipiente avaliar se estas ações impactaram em 

qualidade na assistência prestada ao usuário e, consequentemente, em mudanças 

no atendimento dos mesmos. 

Estudos corroboram esses achados, pois apontam que na avaliação dos 

resultados das atividades de EPS, o envolvimento dos profissionais junto aos 

problemas levantados, o aprimoramento profissional e a construção de estratégias 

que apoiam as mudanças são possíveis (DUARTE; OLIVEIRA, 2012; JUSWIAK; 

CASTRO; BATISTA, 2013). 

Dessa forma, os profissionais envolvidos nos encontros provenientes da 

EPS puderam implantar mudanças nas práticas após a melhoria do conhecimento e 

troca de saberes, diante dos temas abordados (JUSWIAK; CASTRO; BATISTA, 

2013). 
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Apesar desses resultados, a não realização de ações nas práticas de 

trabalho foi descrita em menor número para todas as ações analisadas. No entanto, 

foi “Tabwin” a ação que apresentou o maior percentual de não realização de 

intervenções.  

Diversas foram as justificativas para a não implementação de ações, 

sendo a falta de adequação do local de trabalho a de maior percentual nas ações 

“Tabwin” (47,6%) e “Gerência” (25,0%): 

 

CS4: "Por falta de recursos humanos, espaço físico e equipamentos". 

CS11: “O município não tem estrutura física nem humana para mudar 

nada. O máximo que foi possível realizar foi ser mais um ouvinte dos 

funcionários e buscar opiniões". 

D4: “Programa que temos não se encaixa com Tabwin”. 

 

As falas dos participantes apontam que a ação educativa “Tabwin” foi 

caracterizada por um evento pontual, se aproximando mais da estratégia de 

educação continuada. Em paralelo, não havia preparo estrutural do serviço para a 

implantação desta ferramenta, impactando nos resultados desta ação educativa. 

A Educação Permanente perpassa os objetivos dos saberes, ou seja, tem 

como estratégia transcender o conhecimento técnico-cientifico, estimulando a busca 

de soluções por meio do empoderamento dos profissionais (SILVA et al., 2010). 

Portanto, apesar das dificuldades frente às inadequações estruturais dos 

serviços de saúde apontadas por participantes de ações educativas, segundo Cunha 

et al., (2014), propostas podem ser trabalhadas de forma multidisciplinar na busca 

de melhorias dos processos de trabalho. 

Outra justificativa se refere à não integração da gestão nas ações de 

EPS, apresentando um maior percentual na ação educativa “Regulação” (62,5%), 

seguida da ação “Gerência” (16,7%) e “Tabwin” (9,5%). 

 

SS5: "Não houve cobrança nem interesse de meu superior". 

E35: "Para o gestor municipal, esse curso não teve significado algum; o 

importante é ter gente de confiança em tais locais e não gente capacitada 

com desejo de mudança". 
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SS4: "Porque o gerente da unidade não fez a capacitação e nem apoiou 

as mudanças”. 

AT5: "Até passei para o secretário na época, porém, logo mudou a chefia 

e nada mudou". 

 

Cardoso (2012) ratifica que a falta de integração da gestão nas ações de 

EPS é considerada um nó crítico que interfere na implementação de ações nos 

serviços, visto que para os trabalhadores, a ausência do gestor nas discussões 

reduz a possibilidade de resolução dos problemas.  

Para os participantes do estudo realizado por Santos, Laimer C. G. e 

Laimer V. R. (2016),o comprometimento no trabalho junto às equipes é uma 

atribuição que deve estar atrelada aos profissionais de gestão para apoiar as 

melhorias propostas. O gestor do serviço deve se envolver com as pessoas de 

forma direta, integrando-se com as necessidades apontadas para que mudanças 

possam ser consolidadas (SANTOS; LAIMER, C. G.; LAIMER, V. R., 2016). 

Além disso, ainda é pontuada a falta de oportunidade como uma das 

justificativas descritas nas ações “Acolhimento” (25,0%) e “Gerência” (8,3%).  

 

AA5: “Não tive oportunidade para colocar em prática”. 

D6: “Acabou que não tive oportunidade”. 

 

As frases acima não detalham quais os reais motivos que descrevem o 

significado da falta de oportunidade.  

Em relação à ação educativa “Gerência”, estudos descrevem que ofertar 

ações para este público subsidia ferramentas gerenciais, fazendo com que estes 

estejam adequadamente preparados para o exercício das suas funções e, portanto, 

dá apoio ao profissional para que possa enxergar as oportunidades de mudança nos 

setores (LIMA et al., 2010).   

Já o acolhimento, de acordo com a Política Nacional de Humanização, 

enfatiza um novo processo de trabalho por meio de posturas ativas diante das 

demandas dos serviços, resgatando as relações entre os profissionais e o usuário 

dos serviços (BRASIL, 2013; LIMA; MOREIRA; JORGE, 2013). 

Diante disso, apesar da descrição da falta de oportunidade para colocar 

em prática o conhecimento adquirido, existem estratégias gerenciais que podem ser 
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aprimoradas, assim como mudanças comportamentais frente à demanda do usuário 

que podem apoiar o trabalho dos profissionais (LIMA et al., 2010). 

A complexidade do assunto também foi uma justificativa para a não 

realização de intervenções após a participação das ações de EPS descritas nas 

ações “Tabwin” (14,3%) e “Regulação” (12,5%). 

 

AT7: "Número de aulas não foi suficiente para aplicação do mesmo, 

assunto é muito complexo". 

AA9: "Não consegui realizar nenhuma ação, pois o conteúdo foi muito 

confuso, precisava de mais aulas”. 

 

Os relatos desvelam as falhas no processo, considerado por Donabedian 

(1988) como a forma com que são realizadas as ações e o recebimento destas pelos 

profissionais. Tais falhas têm repercussão sobre os resultados alcançados, tornando 

difícil a implantação de qualquer estratégia ou ação.  

Assim, erros nos processos acarretam em mudanças nos resultados 

esperados, portanto, esta fase deve ser incluída na avaliação da qualidade do 

serviço prestado e no alcance de objetivos (DONABEDIAN, 1988).  

 

 

Tabela 43 - Teste de associação entre a questão norteadora VI e a formação 
acadêmica 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Ensino Médio 6 42,9 8 57,1 14 33,3 

0,4921 

Superior ou mais 14 51,9 13 48,1 27 64,3 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,4 

Total 21 51,2 21 51,2 42 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou mais   89    

Total   121    

  Excludente     3       

  TOTAL     166       
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

GERENCIA 

SIM 

Ensino Médio 3 75,0 1 25,0 4 9,5 

0,3294 

Superior ou mais 27 71,1 11 28,9 38 90,5 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 30 71,4 12 28,6 42 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio     43       

Superior ou mais   78    

Total   121    

  Excludente     3       

  TOTAL     166       

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 12 80,0 3 20,0 15 32,6 

0,2192 

Superior ou mais 29 96,7 1 3,3 30 65,2 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,2 

Total 42 93,3 4 8,9 46 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio     31       

Superior ou mais   86    

Total   117    

  Excludente     3       

  TOTAL     166       

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 
9 

69,
2 4 30,8 13 39,4 

0,3297 

Superior ou mais 
16 

80,
0 4 20,0 20 60,6 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 
25 

75,
8 8 24,2 33 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio     34       

 Superior ou mais   96    

Total   130    

  Excludente 3    

  TOTAL     166        

conclusão 
Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Qui-quadrado 
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Observa-se, na Tabela 39,que o número de profissionais que realizou 

ações no local de trabalho é maior, quando comparado aos que não realizaram, 

exceto para a ação educativa “Tabwin”, cujo número de profissionais que realizou é 

igual ao que não realizou (n=21). 

O estudo de Lima et al. (2010) é contrário ao exposto acima, pois aponta 

que ações educativas para melhorias no uso de sistemas tecnológicos auxiliam os 

profissionais, otimizando suas atividades. 

Em relação à ação educativa “Acolhimento”, maior número de 

profissionais de nível médio aponta para a não implementação de ações, após a 

participação na atividade (n=3).  

Conforme já mencionado na avaliação dos indicadores de estrutura e 

processo, a ação “Acolhimento” envolveu todas as categorias profissionais, em 

todos os níveis de formação. Portanto, atividades realizadas pelos profissionais nos 

serviços de saúde poderiam ser aprimoradas com vistas a aumentar a qualidade da 

assistência ofertada. 

 

Tabela 44 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio 
Superior ou 

mais 

N=30 % N=81 % N % 

Multiplicação do conhecimento aos demais 
profissionais do serviço 

17 27,4 45 72,6 62 100,0 

0,9170 Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho 

13 26,5 36 73,5 49 100,0 

Total 30 27,0 81 73,0 111 100,0 

Justificativas para Respostas Negativas 
(NÃO) 

 
Formação Acadêmica 

TOTAL 
p-valor 

Ensino Médio 
Superior ou 

mais 
N=10 % N=22 % N % 

Falta de adequação do local de trabalho 
(estrutura, recursos humanos) 

4 28,6 10 71,4 14 100,0 

0,5890 

Sobrecarga de trabalho 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Transferência de setor 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

Não integração da gestão com ações de EPS 3 33,3 6 66,7 9 100,0 

Falta de oportunidade 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Complexidade do assunto 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Total 10 31,3 22 68,8 32 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Qui-quadrado 
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A tabela demonstra que tanto a multiplicação do conhecimento quanto a 

aplicação desse conhecimento nas práticas de trabalho foram realizadas em grande 

parte pelos trabalhadores de nível superior (72,6% e 73,5% respectivamente). 

Contudo, há de se considerar que os profissionais de nível médio também se 

envolveram nesse processo, o que é essencial para o sucesso de qualquer ação de 

EPS. 

O estudo de Lima et al. (2010) destacou, como resultado das ações de 

EPS implantadas, a reorganização dos processos de trabalho e mudanças nos 

modelos de atenção do município do estudo. Resultados semelhantes também são 

visíveis no estudo de Montanha e Peduzzi (2010), em que a melhora dos serviços 

em curto prazo deu-se devido à qualificação dos profissionais envolvidos. 

Desse modo, faz-se essencial a multiplicação e aplicação do conhecimento 

adquirido para que se alcancem os resultados almejados. Entretanto, há aqueles que 

não realizaram ações após a participação nas ações educativas, sendo uma das 

maiores justificativas a falta de adequação do serviço, apontada em maior percentual 

pelos profissionais de nível superior (71,4%). 

A dificuldade relacionada ao quantitativo de pessoal nos serviços públicos 

de saúde é uma realidade devido às variáveis nos processos de contratação dos 

diferentes municípios. Em paralelo, a realidade financeira incompatível com o 

aumento da rede de serviços de saúde acaba impactante no déficit de profissionais 

que ali atuam (MIRANDA, et al., 2008).  

Somada a esta dificuldade, destaca-se a falta de integração da gestão 

com as equipes, abordada tanto pelos profissionais de nível médio (33,3%) quanto 

pelos profissionais de nível superior ou mais (66,7%). 

A importância da interação da gestão, já relatada em outras questões 

analisadas, é fator primordial à implantação de mudanças nos serviços. 

Lima et al. (2010) complementam que um dos potenciais de dificuldade na 

construção de ações também ocorre por questões de cunho político-administrativo e 

partidário que acabam interrompendo estratégias construídas nas ações de EPS. 
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Tabela 45 - Teste de associação entre a questão norteadora VI e o cargo ocupado 
 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

 
 
 
 

 
SIM 

Gestão 7 46,7 8 53,3 15 37,5 

 

Nível Superior 6 75,0 2 25,0 8 20,0 

Nível Médio 7 41,2 10 58,8 17 42,5 

Não informado 1 50,0 1 50,0 2 5,0 

Total 21 52,5 21 52,5 40 100,0 

TABWIN 
Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

0,1492 
NÃO 

Gestão   31    

Nível Superior   52    

Nível Médio   33    

Total   116    

 Excludente   10    

 TOTAL   166    

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 12 92,3 1 7,7 13 31,0 

0,0586 

Nível Superior 16 64,0 9 36,0 25 59,5 

Nível Médio 1 50,0 1 50,0 2 4,8 

Não informado 1 50,0 1 50,0 2 4,8 

Total 30 71,4 12 28,6 42 95,2 

Profissionais não 
participantes 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   33    

Nível Superior   34    

Nível Médio   47    

Total   114    

 Excludente   10    

 TOTAL   166    

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

ACOLHIMENTO 

SIM 

Gestão 10 100,0 0 0,0 10 21,7 

0,0410 

Nível Superior 19 95,0 1 5,0 20 43,5 

Nível Médio 13 81,3 3 18,8 16 34,8 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 42 93,3 4 8,9 46 100,0 

Profissionais 
não 
participantes 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   36    

Nível Superior   40    

Nível Médio   34    

Total   110    

 Excludente   10    

 TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Cargo Ocupado 
na Instituição  

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 7 77,8 2 22,2 9 27,3 

0,0599 

Nível Superior 7 87,5 1 12,5 8 24,2 

Nível Médio 10 66,7 5 33,3 15 45,5 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 3,0 

Total 25 75,8 8 24,2 33 97,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante  

NÃO 

Gestão   38    

 
Nível Superior   52    

Nível Médio   33    

Total   123    

  Excludente 10   

  TOTAL   166     

conclusão 
Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Qui-quadrado 
 

 

Nota-se que, conforme a Tabela 45, o cruzamento estatístico entre o 

cargo ocupado e as respostas apresenta significância estatística apenas na ação 

educativa “Acolhimento”. Para esta ação educativa, a realização de ações nos 

serviços é maior para aqueles que ocupam cargo superior. 

O estudo de Santos et al., 2016, em que foram analisadas as ações de 

acolhimento pelas equipes de saúde na atenção básica, corrobora os resultados 



Resultados e Discussão 154 

 

demonstrados na Tabela 45, visto que o ato de acolher acaba sendo centralizado na 

figura do profissional de nível superior, médico ou enfermeiro, sobrecarregando o 

processo de trabalho destes profissionais.  

Além disso, chama atenção a realização de ações por profissionais em 

cargos de gestão nas ações “Tabwin” (n=7), “Gerência” (n=12), “Acolhimento” (n=10) 

e “Regulação” (n=7), demonstrando a participação e realização de ações por estes 

profissionais. 

Em contrapartida, profissionais que ocupam cargos de gestão se 

sobressaem pela não implementação de ações, após o término do processo 

educativo, especialmente na atividade “Tabwin” (n=8), sendo também apontada por 

profissionais que ocupam outros cargos, como é o caso dos profissionais de nível 

médio (n=10).  

Dificuldade da gestão em implantar mudanças é entendida pelos 

profissionais como entraves relacionados, principalmente, à necessidade de 

modificações na estrutura física das instituições ou transformações vinculadas à 

contratação de profissionais. Assim, apenas uma pequena parcela de profissionais 

avalia as ações educativas como possibilidade de impacto para as mudanças nas 

práticas de trabalho (CUNHA, et al., 2014). 

Os profissionais em cargos de nível superior são mais representativos na 

implementação de ações nas atividades educativas “Gerência” (n=16) e 

“Acolhimento” (n=19), demonstrando que possíveis mudanças podem acontecer nos 

serviços, após a participação de ações de EPS. 

O envolvimento de profissionais em vários níveis de formação é 

importante, visto que fazem parte dos processos de trabalho e podem realizar ações 

dentro de suas atividades (JUSWIAK; CASTRO; BATISTA, 2013). 

Diante disso, ações educativas tendem a apoiar estratégias de mudanças 

construídas pelos profissionais dos serviços, devendo ser articuladas e postas em 

prática por todos os envolvidos. 
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Tabela 46 - Teste de associação entre as justificativas e o cargo ocupado 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 
TOTAL 

p-valor Gestão Nível Superior Nível Médio 

N=35 % N=42 % N=28 % N % 

Multiplicação do conhecimento aos 
demais profissionais do serviço 

18 29,0 24 38,7 20 32,3 62 100,0 

0,2620 Aplicação do conhecimento na 
prática de trabalho 

17 39,5 18 41,9 8 18,6 43 100,0 

Total 35 33,3 42 40,0 28 26,7 105 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição TOTAL 

p-valor Gestão Nível Superior Nível Médio 

N=8 % N=9 % N=12 % N % 

Falta de adequação do local de 
trabalho (estrutura, recursos 
humanos) 

5 35,7 3 21,4 6 42,9 14 100,0 

0,3310 

Sobrecarga de trabalho 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Transferência de setor 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Não integração da gestão com 
ações de EPS 

3 33,3 3 33,3 3 33,3 9 100,0 

Falta de oportunidade 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Complexidade do assunto 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

Total 8 27,6 9 31,0 12 41,4 29 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Qui-quadrado 

 

 

Nota-se pela tabela que a maioria dos profissionais, independente do 

cargo que ocupa, aponta mais respostas positivas do que negativas, destacando a 

multiplicação e aplicação do conhecimento adquirido.  

Já em relação à justificativa para a não realização de ações, após a 

finalização dos processos educativos propostos, é destacada a falta de adequação 

da estrutura física, especialmente por aqueles que ocupam cargos de nível médio 

(42,9%) e de gestão (35,7%). 

Outra justificativa que chama a atenção, já apontada anteriormente, é a 

não integração da gestão às ações de EPS, relatada por profissionais de todos os 

cargos, inclusive aqueles que ocupam cargo de gestão (33,3%),o que remete à falta 

de apoio de gestores, como do próprio secretário de saúde, por exemplo. 

Vale ressaltar que a percepção de gestores frente às ações de EPS ainda 

é articulada ao conceito de treinamento, e que propostas de mudanças por meio de 

projetos elaborados pelos participantes das ações educativas são vistas como 

reivindicações, e não como a construção de estratégias de trabalho que possam 

aperfeiçoar a qualidade da assistência (ANDRADE; ARRUDA; ARRUDA, 2015). 
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Em contrapartida, em algumas instituições, profissionais que ocupam 

cargos de gerência entendem a necessidade da realização de ações educativas que 

possam aperfeiçoar as práticas de trabalho e, portanto, apoiam estas atividades 

para o fortalecimento do serviço (GOMES, et al., 2014). 

 
 
Tabela 47 - Teste de associação entre o tempo de trabalho na instituição (ano) e as 

justificativas para a questão norteadora VI 
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Multiplicação do conhecimento aos demais 
profissionais do serviço 

11,910 10,000 1,000 34,000 7,207 
0,0410 

Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho 

15,110 16,000 3,000 29,000 7,732 

 
Justificativas para Respostas Negativas 

(NÃO) 
Média Mediana Mínimo Máximo 

Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Falta de adequação do local de trabalho 
(estrutura, recursos humanos) 

10,000 7,000 2,000 23,000 8,741 

0,3120 

Sobrecarga de trabalho 15,090 8,730 12,370 18,000 9,556 

Transferência de setor 10,500 10,500 4,000 17,000 9,192 

Realidade incompatível com a ação de EPS 16,130 14,000 13,000 25,000 4,190 

Não integração da gestão com ações de 
EPS 

19,630 17,000 8,000 36,000 10,542 

Falta de oportunidade 13,500 13,500 11,000 16,000 3,536 

Número de encontros insuficiente 9,750 8,000 6,000 17,000 4,924 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A tabela acima traz o cruzamento entre o tempo de trabalho dos 

profissionais (anos) e as justificativas apontadas, sendo que houve significância na 

estatística para as respostas positivas. 

Evidencia-se que a multiplicação do conhecimento aos demais 

profissionais está associada àqueles que têm média de tempo na instituição de 

11,9anos.Já para a aplicação do conhecimento na prática de trabalho, a média de 

tempo de trabalho dos profissionais é de 15,1anos. 

Lima et al. (2010) apontam que o tempo de permanência dos profissionais 

em serviços de saúde gira em torno de 10 anos e em cargos de gestão, 05 anos. 

Desta forma, por meio da permanência efetiva dos profissionais, as mudanças nas 

práticas de EPS podem ser mais duradouras e de longo prazo (LIMA et al., 2010). 

Para Santos, Laimer e Laimer (2016), foi identificado um tempo de 

permanência dos profissionais em serviços públicos de saúde de 1 a 36 anos, sendo 
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que em determinados cargos, até mais de 20 anos. Portanto, profissionais em 

serviços públicos tendem a desempenhar ações devido a experiências de trabalho 

vivenciadas (SANTOS; LAIMER; LAIMER, 2016). 

 

 

Tabela 48 - Descrição das modificações na prática de trabalho após as ações de EPS 
(Questão norteadora VII) 

 

Questão Norteadora Resposta 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

VII. Você percebe que 
houve modificações em 
sua prática após as 
ações de EPS? 

SIM 20 47,6 33 78,6 44 93,6 23 65,7 

NÃO 21 50,0 9 21,4 3 6,4 9 25,7 

Não 
responderam 

1 2,4 0 0,0 0 0,0 3 8,6 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A tabela acima aponta que a ação educativa “Acolhimento” teve maior 

representatividade (93,6%), seguida da ação “Gerência” (78,6%), em relação à 

percepção dos participantes sobre mudanças ocorridas na prática. 

Seguindo o conceito metodológico proposto, a educação permanente no 

trabalho baseia-se na aprendizagem significativa por meio de ações que partem da 

reflexão crítica dos serviços, estimulando os profissionais para que se apoderem das 

necessidades e construam em conjunto ações efetivas (SILVA et al., 2010). 

Cabe salientar, contudo, que na ação “Tabwin”, 50% dos trabalhadores 

não perceberam alteração na prática, o que corrobora o exposto anteriormente de 

que essa proposta foi a que teve menos impacto para o trabalhador. 
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Tabela 49 -Justificativas das respostas para a questão norteadora VII 
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

20 47,6 33 78,6 44 93,6 23 65,7 

Melhoria no processo de trabalho do 
profissional 

8 40,0 26 78,8 24 54,5 10 43,5 

Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho 

9 45,0 4 12,1 15 34,1 10 43,5 

Não justificou a resposta 3 15,0 3 9,1 5 11,4 3 13,0 

Total 20 100,0 33 100,0 44 100,0 23 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

21 50,0 9 21,4 3 6,4 9 25,7 

Incompatibilidade do tema com a prática 
de trabalho 

7 33,3 1 11,1 1 33,3 4 44,4 

Falta de continuidade das ações de EPS 3 14,3 2 22,2 0 0,0 2 22,2 

Falta apoio gestor 3 14,3 2 22,2 0 0,0 1 11,1 

Transferência de setor 0 0,0 2 22,2 0 0,0 0 0,0 

Sobrecarga de trabalho 0 0,0 1 11,1 1 33,3 2 22,2 

Não agregou melhoria 2 9,5 1 11,1 1 33,3 0 0,0 

Não justificou a resposta 6 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 21 100,0 9 100,0 3 100,0 9 100,0 

Não responderam 1 2,4 0 0,0 0 0,0 3 8,6 

TOTAL  42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A Tabela 49 descreve as justificativas para as mudanças ocorridas após 

as ações educativas, sendo a melhoria no processo de trabalho do profissional 

mencionada em todas as ações: 

 

SS2: “Aprimoramento do conhecimento e, com isso, a equipe sente maior 

segurança na minha liderança”. 

D5: “Visualizei melhor as ações, planejei melhor os projetos, facilitou as 

ações necessárias”. 

AA1: “Dentro da minha função limitada, melhorou a visão panorâmica 

sobre a saúde pública e seus mecanismos que me fizeram corrigir 

equívocos em ações e conceitos”. 

CC5: “Ampliação do conhecimento, fortalecimento do papel de gerente e 

reorganização do serviço”. 
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E20: “A forma como recebo as informações e distribuo aos funcionários e 

a forma de lidar com as situações”. 

 

As falas evidenciam que houve a incorporação do conhecimento para 

vários participantes, após as ações de EPS. 

Melhorias nos processos de trabalho e oportunidade de aprendizado são 

resultados apontados por participantes de ações vinculadas à EPS nos estudos de 

Lima et al. (2010), Cardoso (2012) e Duarte e Oliveira (2012), ratificando os achados 

deste estudo.  

Outra justificativa que caracteriza resultado positivo é a aplicação do 

conhecimento na prática de trabalho, observada em maior percentual na ação 

“Tabwin” (45,0%), seguida da ação “Regulação” (43,5%):  

 

E16: “Passamos a olhar o sistema de uma forma diferenciada e também 

melhoramos a forma de receber e orientar os usuários do sistema”. 

AA6: “O serviço de regulação médica foi implantado após a capacitação”. 

AT6: “Adaptações técnicas embasadas com normas e regras, saindo do 

amadorismo”. 

AT8: “Discussão dos casos entre os reguladores, confecção de 

protocolos”. 

 

Ações pontuais e específicas, como a implantação de um novo serviço ou 

rotina, requerem quehaja envolvimento dos profissionais, o que fica evidente nos 

relatos acima. 

Em contrapartida, justificativas que descrevem a percepção de não haver 

mudanças também são apontadas, de modo que a incompatibilidade do tema 

com a prática de trabalho foi evidenciada em todas as ações, em maior percentual 

para “Regulação” (44,4%) e “Tabwin” (33,3%). 

 

E3: “Não trabalho diretamente com a capacitação realizada”. 

E20: “Curso de pouca relevância com a realidade do dia a dia”. 

AA2: “O sistema não permitia que desenvolvesse mudança no trabalho”. 

 

Fica evidente pelos relatos que a estratégia de EPS não ocorreu de forma 
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ascendente, ou seja, os profissionais não participaram da discussão sobre os 

problemas a serem trabalhados nessa ocasião.  

Montanha e Peduzzi (2010) e Freitas (2011) ratificam que a construção 

das temáticas devem ser realizadas conforme a necessidade levantada pelos 

profissionais envolvidos com o trabalho, para que, assim, possam ocorrer mudanças 

em médio e longo prazo. 

Isso porque a construção das temáticas de trabalho em conjunto às 

equipes fortalece as ações de EPS e reforça a adoção de uma gestão mais 

compartilhada e democrática (LIMA et al., 2010). 

A falta de continuidade das ações de EPS também é apontada como 

uma falha, avaliada segundo o referencial teórico adotado (Donabedian, 1988) como 

um erro na etapa do processo, que repercute em resultados não alcançados.  

Esta justificativa aparece na ação “Gerência” e “Regulação” com o mesmo 

percentual (22,2%), seguida da ação educativa “Tabwin” (14,3%): 

 

CC2: “No serviço de regulação do município, a pessoa não é capacitada 

para tal. Eu acho que deveria ter mais encontros”. 

CS10: “Creio que o que faltou foram ferramentas de gestão úteis para uso 

no dia a dia. Talvez se continuasse poderia ter sido melhor”. 

AA9: “Houve no início, mas com o passar do tempo as práticas foram se 

perdendo, visto que não há educação continuada permanente". 

 

A fala do participante AA9 evidencia, além do desconhecimento do 

conceito de EPS, a necessidade da inclusão de uma estratégia educativa que seja, 

de fato, permanente, visto que não foram mantidos os encontros para apoiar 

propostas. 

A continuidade no processo de EPS, por vezes, se perde devido à 

rotatividade da gestão nos municípios, resultando em recomeços frequentes de 

forma verticalizada, não havendo a interação dos demais profissionais (LIMA et al., 

2010). 

A falta de apoio do gestor foi descrita em maior número na ação 

“Gerência”(22,2%), “Tabwin” (14,3%) e “Regulação” (11,1%): 

 

AT5: “Houve modificação mais a nível pessoal, pois a troca de experiência 
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causa reflexão da prática. No entanto, no próprio trabalho de conclusão 

de curso que dependia do gestor não houve aplicabilidade”. 

E39: “Não foram acatadas as dicas e não foram adiante; gestor não 

apoiou as mudanças”. 

NI2: “Se tivéssemos conseguido a implantação de uma divisão de 

enfermagem, haveria mudanças mais notáveis, melhorando nosso 

trabalho e serviços oferecidos à população, mas o gestor não apoiou 

isso”. 

 

As gerências têm como atribuição a articulação das ações com as 

equipes de trabalho, proporcionando uma relação interna mais efetiva, trazendo para 

si uma gestão mais participativa (SALUM; PRADO, 2014).  

Complementam Lima et al., (2010) que uma das queixas decorrentes que 

vem a desestimular os profissionais nas ações de EPS é a falta de governabilidade 

na tomada de decisão, devido à dependência dos gestores, pois estes tendem a 

deter o poder de tomada de decisão nas instituições. 

Outra barreira encontrada é a transferência de setor constante, descrita 

na ação educativa “Gerência”, com 22,2% das justificativas. 

 

E19: “Me mudaram de setor, então, não pude dar continuidade no 

trabalho”. 

CS8: “Fui transferida; voltei para a assistência”. 

 

A transferência de setor, quando ocorre, pode prejudicar sobremaneira a 

continuidade das ações de EPS. Trabalhadores da rede pública, muitas vezes, são 

deslocados de setor, especialmente após a troca de gestores, impactando 

diretamente nas ações desenvolvidas na unidade. 

A sobrecarga de trabalho também foi apontada em maior número na 

ação educativa “Gerência” (11,1%), “Acolhimento” (22,2%) e “Regulação” (11,1%). 

 

AA12: “Muitas reuniões não tive tempo de implantar nada”. 

AT6: “A falta de recurso humano atrapalha, não dá tempo de fazer muita 

coisa”. 

E30: “Muitas atividades no dia a dia dificultavam parar para a 



Resultados e Discussão 162 

 

capacitação”. 

A falta de pessoas, além do aumento dos serviços ofertados nos 

municípios sem a reposição adequada de profissionais, também são empecilhos às 

mudanças das práticas de trabalho (LIMA et al., 2010). 

 

Tabela 50 - Teste de associação entre a questão norteadora VII e a formação 
acadêmica 

 

Ação Educativa 

Profissionais 
participantes 

da Ação 
Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Ensino Médio 5 35,7 9 64,3 14 34,2 
 
 
 

0,7038 

Superior ou mais 14 53,8 12 46,2 26 63,4 

Não informado 1 
100,

0 
0 0,0 1 2,4 

Total 20 48,8 21 51,2 41 100,0 

Profissionais 
não 

participantes 
da Ação 

Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

 

NÃO 

Ensino Médio   30    

Superior ou mais   90    

Total   120    

  Excludente   5    

  TOTAL   166    

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 4 
100,

0 
0 0,0 4 9,5 

0,5520 

Superior ou mais 27 75,0 9 25,0 36 85,7 

Não informado 2 
100,

0 
0 0,0 2 4,8 

Total 33 78,6 9 21,4 42 100,0 

Profissionais 
não 

participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   40    

Superior ou mais   79    

Total   119    

  Excludente   5    

  TOTAL   166    

 
continua... 
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Ação Educativa 

Profissionais 
participantes 

da Ação 
Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

ACOLHIMENTO 

SIM 

Ensino Médio 15 
100,

0 
0 0,0 15 31,9 

0,2692 

Superior ou mais 27 90,0 3 10,0 30 63,8 

Não informado 2 
100,

0 
0 0,0 2 4,3 

Total 44 93,6 3 6,4 47 100,0 

Profissionais 
não 

participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   29    

Superior ou mais   85    

Total   114    

  Excludente   5    

  TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 6 54,5 5 45,5 11 34,4 

0,4469 

Superior ou mais 17 85,0 3 15,0 20 62,5 

Não informado 0 0,0 1 
100,

0 
1 3,1 

Total 23 71,9 9 28,1 32 100,0 

Profissionais 
não 

participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio     38       

Superior ou mais   96    

Total   134    

  Excludente     5       

  TOTAL     166       

conclusão 
Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Qui-quadrado 

 

 

A Tabela 46 demonstra que não houve relevância estatística para o 

cruzamento entre a formação dos participantes da pesquisa e a questão norteadora 

VII.  

Fica evidenciado na tabela que, na ação “Tabwin”, a maioria dos 

trabalhadores de nível médio (n=9) não teve sua prática modificada. Ressalta-se, 

ainda, que grande número dos profissionais de nível superior ou mais também fez o 

mesmo apontamento (n=12). Ainda que não se configure em maioria, esse é um 

número expressivo, ratificando a dificuldade na aplicação dos conhecimentos sobre 
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esse sistema informatizado. 

Contraditoriamente, a maioria dos profissionais de nível superior ou mais 

refere ter sofrido alterações na prática no que se tange à ação “Gerência” (n=27), 

assim como no “Acolhimento” (n=27) e “Regulação” (n=17). Os trabalhadores de 

nível médio também perceberam modificações, especialmente nas duas últimas 

ações mencionadas. 

É evidente a necessidade da periodicidade nas ações de EPS junto aos 

profissionais para que mudanças possam se consolidar ao longo do tempo, pois 

discussões contínuas auxiliam na avaliação das dificuldades levantadas (SILVA et 

al., 2013; ANDRADE; ARRUDA, 2015). 

 

Tabela 51 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Justificativas para Respostas Positivas (SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor 
Ensino 
Médio 

Superior ou 
mais 

N=25 % N=79 % N % 

Melhoria no processo de trabalho do profissional 13 19,1 55 80,9 68 100,0 

0,1070 
Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho 

12 33,3 24 66,7 36 100,0 

Total 25 24,0 79 76,0 104 100,0 

Justificativas para Respostas Negativas 
(NÃO) 

 
Formação Acadêmica 

TOTAL 
p-valor Ensino 

Médio 
Superior ou 

mais 

N=11 % N=25 % N % 

Incompatibilidade do tema com a prática de 
trabalho 

2 15,4 11 84,6 13 100,0 

0,1460 

Falta de continuidade das ações de EPS 3 37,5 5 62,5 8 100,0 

Falta apoio gestor 4 66,7 2 33,3 6 100,0 

Transferência de setor 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Sobrecarga de trabalho 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Não agregada melhoria 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

Total 11 30,6 25 69,4 36 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Qui-quadrado 
 

 

É possível observar que o cruzamento entre a formação dos profissionais 

e as justificativas descritas não demonstra relevância estatística. 

No entanto, cabe destacar que tanto os profissionais de formação de nível 

médio (19,1%) quanto superior (80,9%) descreveram a melhoria em seu processo 

de trabalho, após a participação nas ações de EPS. 

Para Silva, et al., (2013), a estratégia de EPS, articulada à teoria e à 
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prática, tem a possibilidade de transformação profissional, estimulando a aplicação 

desta nos locais de trabalho, pois leva, dentre outras coisas, os profissionais à 

proximidade entre os grupos (SILVA et al., 2013). 

A falta de continuidade destas ações, relatada por profissionais de nível 

médio (37,5%) e de nível superior (62,4%) caracteriza a necessidade do 

envolvimento dos profissionais na política de EPS, fato já evidenciado nas demais 

questões norteadoras. 

Destaca-se ainda que, dos 25 profissionais de nível superior ou mais que 

responderam que não houve modificações na prática, 11 relatam a incompatibilidade 

do tema com a prática de trabalho, reforçando que a EPS deve seguir seus preceitos 

de prática ascendente e interdisciplinar. 
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Tabela 52 - Teste de associação entre a questão norteadora VII e o cargo ocupado 
 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Gestão 9 60,0 6 40,0 15 36,6 

 

Nível Superior 3 42,9 4 57,1 7 17,1 

Nível Médio 7 41,2 10 58,8 17 41,5 

Não informado 1 50,0 1 50,0 2 4,9 

Total 20 51,3 21 53,8 41 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 0,3125 

NÃO 

Gestão   30    

 

Nível Superior   51    

Nível Médio   31    

Total   112    

  Excludente     13       

  TOTAL     166       

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

SIM NÃO TOTAL p-valor 

N % N % N %  

SIM 

Gestão 12 92,3 1 7,7 13 31,0 

0,6865 

Nível Superior 17 68,0 8 32,0 25 59,5 

Nível Médio 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Não informado 2 100,0 0 0,0 2 4,8 

Total 33 78,6 9 21,4 42 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição  

N não participante  

NÃO 

Gestão     33       

 

Nível Superior   34    

Nível Médio   44    

Total   111    

  Excludente     13       

  TOTAL     166       

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

SIM NÃO TOTAL p-valor 

N % N % N %  

SIM 

Gestão 10 100,0 0 0,0 10 21,3 

0,3691 

Nível Superior 17 85,0 3 15,0 20 42,6 

Nível Médio 16 100,0 0 0,0 16 34,0 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 2,1 

Total 44 97,8 3 6,7 47 100,0 

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

SIM NÃO 

N % N % N % 

ACOLHIMENTO 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição  

N não participante p-valor 

NÃO 

Gestão     36        

Nível Superior   39    

0,3691 

Nível Médio   31    

Total   106    

  Excludente     13       

  TOTAL     166       

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição  

SIM NÃO TOTAL 
 

p-valor 

N % N % N %  

SIM 

Gestão 6 66,7 3 33,3 9 28,1  
 
 
 
 

0,6535 

Nível Superior 7 87,5 1 12,5 8 25,0 

Nível Médio 9 64,3 5 35,7 14 43,8 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 3,1 

Total 23 71,9 9 28,1 32 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição  

N não participante  

NÃO 

Gestão     38       

 

Nível Superior   51    

Nível Médio   32    

Total   121    

  Excludente     13       

  TOTAL     166       

conclusão 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Teste Qui-quadrado 

 

 

A tabela acima descreve a associação e sua não relevância estatística, 

entre os cargos ocupados pelos participantes e as respostas frente à questão VII. 

Aspecto a ser ressaltado se refere ao “Tabwin”, já que os resultados, mais 

uma vez, apontam que não houve adesão à qualificação para o uso desse sistema 

informatizado. Há grande número de respostas negativas em todos os cargos 

ocupados, porém, chama atenção os trabalhadores de nível médio, já que 10, dos 

17 que participaram da referida ação, não perceberam modificação na prática. 

Nas demais ações educativas, houve percepção de mudança na prática 

por grande parte dos trabalhadores, nos diferentes cargos. 
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Faz-se importante destacar que, apesar de ser um desafio aos gestores 

dos serviços, ações que possam assegurar práticas inovadoras em sua atuação por 

meio de ações educativas voltadas a este público têm sua importância, visto que 

gerir processos e pessoas faz parte das ações atribuídas a estes profissionais 

(ANDRADE; ARRUDA, 2015). Acresce-se que tais gestores devem incentivar os 

demais trabalhadores para a adoção dessas práticas inovadoras, especialmente por 

meio da Educação Permanente. 

 

Tabela 53 - Teste de associação entre as justificativas e o cargo ocupado 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor Gestão 

Nível 
Superior 

Nível Médio 

N=31 % N=40 % N=27 % N % 

Melhoria no processo de trabalho do 
profissional 

20 32,8 27 44,2 14 23,0 61 100,0 

0,4110 Aplicação do conhecimento na prática 
de trabalho 

11 29,7 13 35,1 13 35,1 37 100,0 

Total 31 31,6 40 40,8 27 27,6 98 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor Gestão 

Nível 
Superior 

Nível Médio 

N=9 % N=14 % N=11 % N % 

Incompatibilidade do tema com a 
prática de trabalho 

5 45,4 3 27,3 3 27,3 11 100,0 

0,5610 

Falta de continuidade das ações de 
EPS 

3 37,5 3 37,5 2 25,0 8 100,0 

Falta apoio gestor 1 16,7 2 33,3 3 50,0 6 100,0 

Transferência de setor 0 0,0 1 
100,

0 
0 0,0 1 100,0 

Sobrecarga de trabalho 0 0,0 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Não agregada melhoria 0 0,0 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Total 9 26,5 14 41,2 11 32,3 34 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Qui-quadrado 
 

 

A tabela acima não demonstra relevância estatística, porém, apesar disso, 

a descrição da incompatibilidade da prática de trabalho com as ações de EPS 

ofertadas é destaque para aqueles que ocupam cargos de gestão, sendo cinco 

dentre os nove profissionais. 

Observa-se, ainda, que as justificativas “sobrecarga de trabalho” e “falta 

de apoio dos gestores” também impactam a modificação da prática. 
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Tabela 54 - Relação entre o tempo de trabalho na instituição (ano) e as justificativas 
da questão norteadora VII 

 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Multiplicação do conhecimento aos 
demais profissionais do serviço 

12,680 10,000 1,000 29,000 7,113 
0,4740 

Aplicação do conhecimento na prática 
de trabalho 

13,770 13,000 2,000 25,000 6,796 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Incompatibilidade do tema com a prática 
de trabalho 

16,083 18,000 5,000 29,000 7,879 

0,6890 

Falta de continuidade das ações de EPS 16,880 19,500 4,000 27,000 8,951 

Falta apoio gestor 12,330 12,500 3,000 20,000 6,346 

Transferência de setor 14,450 12,005 3,000 26,000 7,650 

Sobrecarga de trabalho 14,750 9,000 5,000 36,000 14,660 

Não agregada melhoria 12,500 13,000 10,000 14,000 1,736 

Fonte: Dados da pesquisa 
Teste Kriskall-Wallis 

 

 

A associação entre o tempo de trabalho na instituição (ano) e as 

justificativas não evidenciou significância estatística. 

Ribeiro e Mancebo (2013) apontam que as condições de trabalho em 

serviços públicos tendem a ser mais desfavoráveis para atuação, no entanto, são 

mais procurados e avaliados como vantajosos por trazerem benefícios em longo 

prazoe, portanto, tendem a descrever períodos longos de permanência dos 

profissionais nas instituições. Em contrapartida, desmotivações diversas acabam 

tornando-se rotineiras com o tempo e, portanto, profissionais podem não visualizar 

mudanças nas práticas.  

Apesar do exposto, aqueles trabalhadores que percebem mudança na 

prática, após a implementação das ações de EPS, e justificam por meio da aplicação 

do conhecimento no local de atuação, têm a media de tempo de trabalho de 13,77 

anos, demonstrando que é possível visualizar mudanças, mesmo estando há mais 

tempo em uma mesma instituição. 

Para as justificativas negativas, novamente aparecem como destaque a 

“incompatibilidade do tema com a prática de trabalho” (média de 16,08 anos) e a 

“falta de continuidade das ações de EPS” (média de 16,88 anos), reforçando a 

importância de que sejam seguidos os pressupostos da estratégia de EPS, conforme 
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dispostos na Portaria nº 1996, ou seja, a continuidade das ações, a 

interdisciplinaridade e lógica ascendente de identificação dos problemas (BRASIL, 

2007). 

 
Tabela 55 - Descrição da implementação nos municípios das propostas construídas 

(Questão norteadora VIII) 
 

Questão Norteadora Resposta 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

VIII. No seu município, 
houve implementação 
das propostas 
construídas no processo 
da ação de EPS, após a 
sua finalização?  

SIM 11 26,2 9 21,4 17 36,2 14 40,0 

NÃO 28 66,7 28 66,7 27 57,4 17 48,6 

Não 
responderam 

3 7,1 5 11,9 3 6,4 4 11,4 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em continuidade à avaliação do indicador de resultado, a questão acima 

objetivou identificar se houve ou não implementação de propostas extraídas das 

ações educativas desenvolvidas. Contraditoriamente ao que se esperava, em todas 

as ações analisadas as respostas negativas são maioria, sendo que as ações 

“Tabwin” e “Gerência” apontam o mesmo percentual (66,7%). 

A explicação para tal fato se deve à pouca adesão dos participantes ao 

sistema informatizado em questão. Conforme retratado anteriormente, o Tabwin, na 

visão dos trabalhadores envolvidos, deveria ter sido mais bem explorado por meio, 

por exemplo, do aumento do número de encontros. Da forma como foi oferecido, 

não gerou o retorno previsto aos municípios. 

Já na ação “Gerência”, nota-se que os gestores, em muitas ocasiões, 

enviaram representantes para participarem dessa ação educativa, enquanto, na 

verdade, eles deveriam ser os protagonistas. Muitas dessas pessoas indicadas pelo 

gestor tinham visão limitada acerca da gerência, o que pode ter contribuído com a 

redução da implementação de propostas nos municípios. 

Para as respostas afirmativas, o “Acolhimento” foi a ação de maior 

percentual (36,2%) em relação às demais, demonstrando que para esta ação houve 

maiores resultados de implantação de ações pelos municípios. 
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Tabela 56 - Justificativas das respostas para a questão norteadora VIII 
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

11 26,2 9 21,4 17 36,2 14 40,0 

Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho  

4 36,4 6 66,7 6 35,3 10 71,4 

Multiplicação do conhecimento aos demais 
profissionais do serviço 

3 27,3 2 22,2 5 29,4 3 21,4 

Não justificou a resposta 4 36,4 1 11,1 6 35,3 1 7,1 

Total 11 100,0 9 100,0 17 100,0 14 100,0 

Justificativas para Respostas Negativas 
(NÃO) 

 
Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

28 66,7 28 66,7 27 57,4 17 48,6 

Falta de adequação do local de trabalho 
(estrutura, recursos humanos) 

7 25,0 4 14,3 5 18,5 7 41,2 

Rotatividade de profissionais 1 3,6 3 10,7 1 3,7 0 0,0 

Dificuldades frente à gestão 4 14,3 16 57,1 15 55,6 4 23,5 

Sobrecarga de trabalho 5 17,9 4 14,3 3 11,1 4 23,5 

Transferência de setor 1 3,6 1 3,6 0 0,0 0 0,0 

Local de trabalho incompatível com a ação 
de EPS 

3 10,7 0 0,0 0 0,0 1 5,9 

Não justificou a resposta 7 25,0 0 0,0 3 11,1 1 5,9 

Total 28 100,0 28 100,0 27 100,0 17 100,0 

Não responderam 3 7,1 5 11,9 3 6,4 4 11,4 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A tabela acima descreve as justificativas relacionadas à implantação ou 

não de propostas construídas no processo das ações de EPS, após a sua 

finalização. 

Dentre as justificativas positivas, a aplicação do conhecimento na 

prática de trabalho foi a mais evidenciada nas quatro ações, sendo “Tabwin” 

(36,4%), “Gerência” (66,7%), “Acolhimento” (35,3%) e “Regulação” (71,4%).  

 

CS1:“Houveações por pessoas que tiveram interesse em construir 

propostas”. 

AE6: “Modificação no meu jeito de trabalhar e implantação de regulação 

municipal”. 

AT6: “Discussões em grupo para rever uma gestão mais integrada, saúde 
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primária com secundária, começamos a descrever uma diferenciação da 

assistência”. 

 

O estudo de Cunha et al., (2014) ratifica os resultados aqui identificados, 

pois aponta como resposta às ações educativas vinculadas à estratégia de EPS a 

aplicabilidade do conhecimento às práticas de trabalho devido ao aprimoramento 

dos profissionais, possível mediante as trocas de saberes entre os participantes. 

Outra justificativa já evidenciada em outras questões é a multiplicação 

do conhecimento aos demais profissionais, descrita em maior percentual na 

ação “Acolhimento” (29,4%).  

 

E7: “No início sim, conversei com os profissionais da unidade, pode contar 

o que aprendi, mas percebi que com o tempo as orientações caem no 

esquecimento”. 

CS20: “Houve também uma capacitação para aos funcionários de 

recepção, enfermagem, agentes de saúde trazidos pela equipe que 

participou”. 

 

Há que se atentar para a fala do enfermeiro E7 que relata que as 

“orientações caem no esquecimento”, reforçando a necessidade de manter as ações 

de EPS em cada serviço com todos os membros da equipe. 

Dentre as justificativas que relataram quais foram os fatores que 

interferiram no apoio dos municípios, se destaca a falta de adequação do local de 

trabalho, sendo mencionada em todas as ações educativas, especialmente nas 

ações “Tabwin” (25,0%) e “Regulação” (41,2%). 

 

CS5: “Os computadores do município estão sucateados e há muita 

demora para baixar o programa”. 

CS8: “Devido à sobrecarga de trabalho dos enfermeiros das unidades e a 

falta destes não foi possível implantar ações tão eficazes”. 

AA9: “Falta de pessoal para pôr em prática, espaço físico, equipamento”. 

AA12: “Conhecimento é de fundamental importância para o 

desenvolvimento do trabalho, contudo, existem outros fatores como 

condições apropriadas de trabalho, valorização profissional que devem 
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ser observadas pelo gestor”. 

 

Diante dos resultados expostos, entende-se que a percepção dos 

profissionais em relação aos municípios é de que estes não realizaram sua contra 

partida no que se refere às adequações dos locais de trabalho e no quantitativo de 

pessoal. 

Segundo Donabedian (1988), é inerente aos indicadores estruturais o 

quantitativo, assim como o qualitativo envolvendo recursos humanos, além de 

adequações de estrutura física que possam proporcionar a qualidade dos serviços. 

Portanto, ainda são apontadas dificuldades encontradas nos serviços, vinculadas a 

questões estruturais que impactam nos resultados almejados. 

Adicionalmente à falta de pessoal, a rotatividade dos profissionais 

também é um fator impactante e descrito pelos participantes em todas as ações. 

Vale ressaltar que este também é um nó crítico, envolvendo os serviços de saúde 

que acabam interferindo na consolidação das mudanças. 

 

E5: “Mudança de gestão; profissionais capacitados foram remanejados 

para outro setor e outra atividade”. 

E21: “Não houve mudança no meu serviço pela falta de incentivo por 

parte do gestor que acaba influenciando também na rotatividade dos 

funcionários com frequência. Isso interfere na mudança”. 

CS16: “No município não houve mudança, pois 50% dos profissionais que 

participaram não estão mais no quadro de funcionários da saúde do 

município”. 

 

Os relatos apontam que cada mudança, gerada a partir de novo processo 

de eleição, resulta em possibilidades de rotatividade dos profissionais, seja para 

outros setores de trabalho para aqueles profissionais estáveis que não sofrem com 

desligamentos, seja com a saída de profissionais por interesses políticos envolvidos 

(CKAGNAZAROFF, 2002). 

Reforça-se que o processo de descontratualização dos profissionais de 

serviços de saúde temse modificado nas práticas do SUS, e a contratação em 

período temporário tem se tornado uma realidade que pode justificar a rotatividade 

dos profissionais nos serviços públicos. Atrelada a esta realidade questões políticas 
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e cargos comissionados, podem vir a estimular a rotatividade de profissionais em 

nível de gestão, visto que a manutenção nos cargos pode não ser duradoura 

(MIRANDA, et al., 2008). 

Outra justificativa a ser destacada se refere à sobrecarga de trabalho, 

descrita nas ações “Tabwin” (17,9%), “Gerência” (14,3%), “Acolhimento” (11,1%) e 

“Regulação” (23,5%). 

 

E11: “Devido à falta de tempo e meu acúmulo de funções; não temos 

tempo”. 

CC9: “Poucas pessoas para participar do curso; equipe sobrecarregada”. 

AT5: “Já temos muita coisa para fazer, enquanto não aumentar o quadro 

de pessoal ficará difícil”. 

 

A sobrecarga de trabalho é resultante da elevada rotatividade de pessoal, 

fazendo com que, diante das barreiras financeiras, o quantitativo de profissionais 

não acompanhe o crescimento dos serviços (LIMA et al., 2010; MIRANDA et al., 

2008). 

Além desses fatores, surgiram como justificativa da impossibilidade de 

implementação de propostas as dificuldades frente à gestão, sendo mais 

evidentes nas ações “Gerência” (57,1%) e “Acolhimento” (55,6%): 

 

AT3: “Mudança de secretário de saúde por duas vezes consecutivas, 

alterando o modelo de gestão”. 

D1: “Mesmo havendo implementação das propostas, sempre existem 

questões que atrapalham. Poderíamos ter avançado mais se o gestor 

aderisse, acreditasse na importância das informações e práticas do 

complexo regulador do município”. 

CC7: “Falta de participação dos gestores junto à equipe”. 

AT4: “Não houve interesse por parte da Secretaria de Saúde em 

implementar ou modificar o sistema; houve dispersão do grupo 

participante do curso”. 

E20: “O secretário de saúde não chamou a equipe e nem deu abertura 

para os participantes exporem o processo da capacitação”. 

E23: “Falta de abertura do superior, desmotivação”. 
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E29: “A secretária não mostrou interesse nas propostas da equipe”. 

 

Torna-se evidente pelos relatos que existem dificuldades na relação das 

equipes junto aos gestores, impactando na implementação das propostas advindas 

das ações de EPS. 

Esses achados corroboram o estudo de Cunha et al. (2014), visto que os 

profissionais, quando questionados sobre as dificuldades vivenciadas junto às ações 

de EPS, apontam a falta de apoio dos gestores para a construção de mudanças. 

Esta percepção dá-se pela concepção teórica da estratégia de EPS, visto que os 

profissionais envolvidos não desenvolvem de forma autônoma a resolução de suas 

dificuldades, ficando a depender de ações gerenciais. 

Dessa forma, o comprometimento organizativo está articulado ao 

envolvimento do gestor, de modo que apercepção de resultados possíveis de serem 

alcançados vinculados à gestão participativa pode impactar na implantação de 

mudanças (AGAPITO; FILHO; SIQUEIRA, 2015). 

 

 

Tabela 57 - Teste de associação entre a questão norteadora VIII e a formação 
acadêmica 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Ensino Médio 2 14,3 12 85,7 14 35,9 

0,4121 

Superior ou mais 9 36,0 16 64,0 25 64,1 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 11 28,2 28 71,8 39 100,0 

Profissionais 
não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   30    

Superior ou mais   82    

Total   112    

  Excludente   15    

  TOTAL   166    

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

GERENCIA 

SIM 

Ensino Médio 0 0,0 3 100,0 3 8,1 

0,1971 

Superior ou mais 9 26,5 25 73,5 34 91,9 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 9 24,3 28 75,7 37 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   41    

Superior ou mais   73    

Total   114    

  Excludente   15    

  TOTAL   166    

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 7 46,7 8 53,3 15 34,1 

0,3435 

Superior ou mais 10 34,5 19 65,5 29 65,9 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 17 38,6 27 61,4 44 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   29    

Superior ou mais   78    

Total   107    

  Excludente   15    

  TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 3 25,0 9 75,0 12 38,7 

0,2899 

Superior ou mais 11 57,9 8 42,1 19 61,3 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 14 45,2 17 54,8 31 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou mais   88    

Total   120    

  Excludente   15    

  TOTAL   166    

conclusão... 
Fonte: dados da pesquisa; Teste Qui-Quadrado 
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A Tabela 57 demonstra não ter havido significância estatística entre a 

associação da implementação de propostas após a finalização das ações de EPS e 

a formação acadêmica. Contudo, vale ressaltar que o percentual de respostas 

negativas foi maior para todas as ações educativas, com destaque aos profissionais 

de nível superior ou mais. Apenas na “Regulação” houve predominância do pessoal 

de nível médio nessa categoria de respostas (75%). 

Os profissionais de nível superior ou mais também representam maior 

número para as respostas positivas, ou seja, são eles que relatam ter havido 

implementação das propostas elaboradas pelos participantes das ações de EPS, 

junto aos municípios. Destaca-se a ação “Gerência”, uma vez que somente essa 

categoria de profissionais identificou a implantação de propostas nesse sentido. 

 

Tabela 58 - Teste de associação entre justificativas e a formação acadêmica 
 

Total de Respostas Positivas (SIM) 

Formação Acadêmica 

TOTAL 
p-valor Ensino Médio 

Superior ou 
mais 

N=6 % N=33 % N % 

Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho 

5 19,2 21 80,8 26 100,0 

0,6430 Multiplicação do conhecimento aos demais 
profissionais do serviço 

1 7,7 12 92,3 13 100,0 

Total 6 15,4 33 84,6 39 100,0 

Total de Respostas Negativas (NÃO) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio 
Superior ou 

mais 

N=27 % N=60 % N % 

Falta de adequação do local de trabalho 
(estrutura, recursos humanos) 

14 60,9 9 39,1 23 100,0 

0,0130 

Rotatividade de profissionais 1 20,0 4 80,0 5 100,0 

Dificuldades frente à gestão 6 15,4 33 84,6 39 100,0 

Sobrecarga de trabalho 4 25,0 12 75,0 16 100,0 

Transferência de setor 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Local de trabalho incompatível com a ação de 
EPS 

1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Total 27 31,0 60 69,0 87 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

A tabela acima aponta significância estatística apenas na associação 

entre a formação dos participantes das ações de EPS e as justificativas para a não 

implementação das propostas, nos municípios de trabalho. 

Para os profissionais de nível médio (60,9%) esta não implementação 
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deu-se pela falta de adequação estrutural e de recursos humanos, sendo esse 

aspecto também identificado pelos profissionais de nível superior ou mais (39,1%). 

Já a dificuldade frente à gestão do município é apontada em maior 

percentual pelos profissionais de nível superior ou mais (84,6%), assim como a 

sobrecarga de trabalho (75,0%). Este achado provavelmente está relacionado ao 

perfil das atividades destes profissionais e a seu contato direto com a gestão dos 

serviços. 

Os estudos de Lima et al.(2010) e Viana et al. (2015) corroboram os 

resultados identificados, salientando que profissionais relatam dificuldades no 

serviço devido à sobrecarga de trabalho e, por este fator, acabam por deixar ações 

de EPS em segundo plano.  
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Tabela 59 - Teste de associação entre a questão norteadora VIII e o cargo ocupado 
 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

SIM NÃO 

N % N % N %  

TABWIN 

SIM 

Gestão 4 26,7 11 73,3 15 38,5 

 

Nível Superior 4 50,0 4 50,0 8 20,5 

Nível Médio 2 13,3 13 86,7 15 38,5 

Não informado 
1 

100,
0 0 0,0 1 2,6 

Total 11 28,2 28 71,8 39 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 0,7308 

NÃO 

Gestão   28    

 

Nível Superior   50    

Nível Médio   31    

Total   109    
  Excludente     18       

  TOTAL     166       

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

SIM NÃO TOTAL p-valor 

N % N % N %  

SIM 

Gestão 4 40,0 6 60,0 10 27,0 

0,8333 

Nível Superior 4 16,7 20 83,3 24 64,9 

Nível Médio 1 50,0 1 50,0 2 5,4 

Não informado 
0 0,0 1 

100,
0 1 2,7 

Total 9 24,3 28 75,7 37 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição  

N não participante  

NÃO 

Gestão     34       

 

Nível Superior   34    

Nível Médio   43    

Total   111    

  Excludente     18       

  TOTAL     166       

 
continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-valor 

SIM NÃO 

N % N % N %  

ACOLHIMENTO 

SIM 

Gestão 3 33,3 6 66,7 9 20,5 

0,7948 

Nível Superior 6 31,6 13 68,4 19 43,2 

Nível Médio 7 50,0 7 50,0 14 31,8 

Não informado 1 50,0 1 50,0 2 4,5 

Total 17 37,8 27 60,0 44 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão     35       

Nível Superior   38    

Nível Médio   31    

Total   104    
  Excludente     18       
  TOTAL     166       

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 5 55,6 4 44,4 9 29,0 

0,8395 

Nível Superior 4 57,1 3 42,9 7 22,6 

Nível Médio 5 33,3 10 66,7 15 48,4 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 14 45,2 17 54,8 31 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição  

N não participante 

NÃO 

Gestão     35       

Nível Superior   51    

Nível Médio   31    

Total   117    

  Excludente     18       

  TOTAL     166       

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

Chama a atenção os profissionais de nível superior que pontuaram a não 

implementação das propostas pelos municípios na ação educativa “Gerência” 

(83,3%), sendo esta também descrita pelos profissionais que ocupam cargos de 

gestão (60,0%). 

Apenas na “Regulação” os profissionais que ocupam cargos de gestão e 

de nível superior deram mais respostas positivas do que negativas, ou seja, 

perceberam que houve a implementação de propostas advindas das ações de EPS 
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na realidade em que trabalham. 

As atividades de “Regulação, Avaliação e Auditoria de Serviços e Sistema 

de Saúde” cabem aos profissionais de nível superior ou mais, portanto, é essa 

categoria que mais entende desse tema, identificando as mudanças realizadas com 

mais facilidade. 

Esses profissionais envolvidos com o Complexo Regulador tendem a 

participar da elaboração de protocolos regulatórios, pois a atuação tende a interferir 

diretamente na mobilização de recursos, evitando prejuízos aos usuários. Portanto, 

profissionais especializados neste processo de trabalho e gestores se envolvem 

para manter, de forma equitativa, a eficiência dos recursos (FERREIRA, 2010). 

 

Tabela 60 - Teste de associação entre justificativas e o cargo ocupado 
 

Total de Respostas Positivas (SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 
TOTAL 

p-valor Gestão 
Nível 

Superior 
Nível Médio 

N=13 % N=15 % N=10 % N % 

Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho 

7 28,0 9 36,0 9 36,0 25 100,0 

0,1610 Multiplicação do conhecimento aos 
demais profissionais do serviço 

6 46,2 6 46,2 1 7,7 13 100,0 

Total 13 34,2 15 39,5 10 26,3 38 100,0 

Total de Respostas Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor Gestão 

Nível 
Superior 

Nível Médio 

N=28 % N=36 % N=23 % N % 

Falta de adequação do local de trabalho 
(estrutura, recursos humanos) 

12 52,2 2 8,7 9 39,1 23 100,0 

0,0080 

Rotatividade de profissionais 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 100,0 

Dificuldades frente à gestão 6 15,4 26 66,7 7 17,9 39 100,0 

Sobrecarga de trabalho 6 37,5 5 31,3 5 31,3 16 100,0 

Transferência de setor 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0 

Local de trabalho incompatível com a 
ação de EPS 

1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0 

Total 28 32,2 36 41,4 23 26,4 87 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Qui-Quadrado 

 

 

A Tabela 56 evidenciou significância estatística junto aos cargos 

ocupados pelos profissionais quanto à não implementação das propostas 

elaboradas nas ações de EPS pelos municípios. 

Mais uma vez, nota-se a percepção dos profissionais que ocupam cargos 
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de gestão em relação à falta de adequação do próprio município quanto a questões 

estruturais e de recursos humanos (52,2%), fato evidenciado em menor proporção 

também pelos profissionais que ocupam os demais cargos.  

Chama a atenção que a dificuldade frente à gestão é muito evidente para 

os profissionais que ocupam cargos de nível superior (66,7%), ratificando que esta é 

realmente uma barreira para a implementação de propostas de EPS nos municípios. 

A sobrecarga de trabalho aparece novamente como justificativa em todos 

os cargos ocupados, evidenciando a necessidade de revisão do processo de 

trabalho, para que seja possível adotar a estratégia de EPS. 

Concordam  Gonçalves et al. (2016) ao relatarem que a principal 

dificuldade elencada pelas equipes participantes de ações de EPS é a falta de 

recursos humanos que resulta na sobrecarga de funções. Diante disso, é evidente 

que, para que resultados sejam alcançados, as ações de EPS devem ser envolvidas 

no próprio processo de trabalho, para que ocorra a introdução de novos mecanismos 

de atuação. 

 

Tabela 61 - Relação entre o tempo de trabalho na instituição (ano) e as justificativas 
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Multiplicação do conhecimento aos demais 
profissionais do serviço 

15,000 13,000 5,000 25,000 8,246 
0,4430 

Aplicação do conhecimento na prática de 
trabalho  

17,380 19,000 4,000 26,000 6,807 

Justificativas para Respostas Negativas 
(NÃO) 

Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Falta de adequação do local de trabalho 
(estrutura, recursos humanos) 

14,610 12,000 3,000 36,000 7,844 

0,2310 

Rotatividade de profissionais 9,000 4,000 3,000 23,000 8,456 

Dificuldades frente à gestão 11,640 10,000 1,000 29,000 7,019 

Sobrecarga de trabalho 12,380 9,000 4,000 29,000 8,906 

Transferência de setor 6,000 6,000 2,000 10,000 5,657 

Local de trabalho incompatível com a ação de 
EPS 

17,000 17,000 14,000 20,000 4,243 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste Kriskall-Wallis 

 

 

A associação entre o tempo de trabalho (ano) e as categorias elencadas 

para a questão norteadora VIII não demonstrou significância estatística. 

Ainda assim, é possível observar que a média dos profissionais que 
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aplicaram o conhecimento na prática é de 17,38 anos, sendo esse um tempo 

elevado de permanência dos profissionais nos serviços.  

Já em relação às justificativas negativas, chama a atenção que os 

trabalhadores com a média de tempo menor são aqueles que destacam a 

transferência de setor (6 anos), como argumentos para a não implantação das 

propostas de EPS. Talvez isso ocorra porque esses trabalhadores com menor tempo 

de trabalho sejam os que mais façam rodízio nas unidades ou os que mais se 

desligam do serviço por encontrarem alternativas de trabalho. 

Sancho et al. (2011) destacam que diversos são os fatores que podem 

levar o trabalhador à saída da instituição em que atua. Desestímulos, como as 

grandes distâncias entre perímetros urbanos, podem ser um fator que ratifique sua 

saída devido ao deslocamento diário, além de outras propostas melhores de 

trabalho. 

Outro ponto que merece destaque se trata da rotatividade dos próprios 

gestores. Lima et al. (2010) apontam que as mudanças de gestão impactam nas 

ações de EPS, pois a rotatividade de gestores é maior do que a rotatividade dos 

profissionais dos serviços, visto que estes apresentam tempo de permanência de 

apenas 05 anos nos cargos, enquanto os profissionais efetivos permanecem mais 

de 10 anos na instituição. 

Tendo em vista as justificativas expostas para todas as categorias 

elencadas neste estudo, tanto para a estrutura, como para o processo e resultados, 

buscou-se identificar, junto aos participantes de todas as ações educativas 

implantadas, sugestões para aprimorar a prática de trabalho, de modo que a EPS 

realmente faça sentido aos profissionais. Nessa perspectiva, foi feita a questão 

norteadora IX (Comente sobre a ação de EPS oferecida. Qual a sua sugestão para 

melhorar a prática?). 

Reitera-se que tais sugestões são provenientes das duas etapas da 

coleta de dados, realizadas mediante a aplicação do questionário (etapa 1), bem 

como posteriormente, ao se retornar ao município para discutir e refletir sobre os 

resultados encontrados acerca das dificuldades extraídas dos relatos da primeira 

etapa (etapa 2). Tais dados foram agrupados, estando sintetizados na Tabela 62. 
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Tabela 62 - Sugestões dos participantes para a questão norteadora IX, por ação 
educativa 

 

Sugestões para a melhoria das práticas 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

24 57,1 22 52,4 35 74,5 19 54,3 

Continuidade das ações de EPS 8 33,3 6 27,3 7 20,0 5 26,3 

Transformações compatíveis com as práticas 
de trabalho 

8 33,3 0 0,0 1 2,9 0 0,0 

Ações educativas no local de trabalho 4 16,7 0 0,0 0 0,0 2 10,5 

Monitoramento das ações propostas 3 12,5 1 4,5 1 2,9 4 21,1 

Oferta de ações educativas aos demais 
profissionais 

1 4,2 8 36,4 16 45,7 4 21,1 

Oferta das ações de EPS em horário de 
trabalho 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 

Mudanças na metodologia aplicada 0 0,0 1 4,5 2 5,7 1 5,3 

Apresentar resultados de mudanças em 
outros municípios 

0 0,0 1 4,5 1 2,9 1 5,3 

Qualificação dos mediadores 0 0,0 3 13,6 3 8,6 0 0,0 

Aplicação de questionários de avaliação logo 
após a capacitação 

0 0,0 1 4,5 1 2,9 0 0,0 

Menor espaçamento de um encontro para o 
outro 

0 0,0 1 4,5 3 8,6 1 5,3 

Total 24 100,0 22 100,0 35 100,0 19 100,0 

Não responderam 18 42,9 20 47,6 12 28,6 16 45,7 

Total 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

É possível depreender pela tabela que as sugestões são semelhantes às 

justificativas descritas em outras questões em relação à não implementação de 

ações, após a participação das estratégias de EPS. 

Nota-se que uma das solicitações se refere a transformações 

compatíveis com as práticas de trabalho apontadas nas ações “Tabwin” (33,3%) 

e “Acolhimento” (2,9%). 

Tal colocação sugere que sejam identificadas as situações reais de 

trabalho antes de serem propostas ações de educação permanente que têm como 

propósito promover mudanças na prática. As ações de EPS efetuadas, na visão dos 

trabalhadores, não foram pensadas coletivamente e, especialmente no caso do 

“Tabwin”, não gerou a transformação esperada. 

A construção das propostas feitas pelos profissionais que atuam 

diretamente no serviço tem maiores chances de melhorias do que modificações 

estabelecidas em níveis hierárquicos acima, pois a estratégia de EPS vincula 



Resultados e Discussão 185 

 

mudanças das práticas diante da realidade do local e sob construção das equipes 

para que estas possam ser implementadas (LIMA et al., 2010). 

Adicionalmente, foi sugerido que as ações educativas “Tabwin” (16,7%) 

e “Regulação” (10,5%) fossem realizadas no local de trabalho. Sabe-se que a EPS 

deve fazer parte do mundo de trabalho dos profissionais, porém, hão de haver o 

entendimento e a incorporação da estratégia entre os envolvidos. 

Para tanto, deve haver a adoção das rodas de educação permanente 

pelos serviços de saúde, entendidas como instâncias de pactuações e negociações 

compostas por atores envolvidos em todas as áreas da estratégia como as 

instituições de saúde, trabalhadores, usuários e gestores dos serviços (CECCIM, 

FUERWERKER; 2004). 

O método de “roda” foi descrito por Campos (2000) e estrutura-se em 

espaços coletivos de diversos profissionais envolvidos, a fim de discutir ofertas e 

demandas necessárias aos serviços que podem vir a se transformar em projetos, 

programas e ações. 

Para Campos (2000), a estratégia de roda consiste em um processo 

intrínseco ao método elaborado pelo autor, denominado Paidéia, em que a 

discussão entre os profissionais envolvidos é realizada na forma de troca de saberes 

de forma democratizada. 

Lima et al. (2010) concordam coma criação de núcleos de interação entre 

os profissionais de cargos variados que se reúnem para discutir estratégias e 

propostas de melhorias nos serviços que atuam. 

Dessa forma, por meio de núcleos de interação e/ou rodas de conversas, 

a EPS se configura, transformando o cotidiano e o processo de trabalho e 

promovendo a qualificação do cuidado prestado ao usuário. 

O monitoramento das ações propostas se caracteriza como outra 

sugestão dos participantes para todas as ações: “Tabwin” (12,5%), “Gerência” 

(4,5%), “Acolhimento” (2,9%) e “Regulação” (21,1%). 

 

CS17: “Deveriam, após a capacitação, acompanhar a implantação dos 

processos nos municípios”. 

CS19: “Sugiro que haja, pelos aplicadores das capacitações, um 

monitoramento dos resultados dos cursos que sejam mais próximos ao 

término dos mesmos para as orientações necessárias”. 
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A Política de EPS aponta como atribuição das Comissões Intergestores 

Regionais (CIR) o processo de acompanhar, isto é, monitorar e avaliar ações 

educativas atribuídas à estratégia de EP (BRASIL, 2009a). Esse papel cabe também 

aos Departamentos Regionais de Saúde, representados pelos Centros de 

Qualificação e Desenvolvimento (CDQ) e Núcleos de Educação Permanente (NEP), 

compostos por trabalhadores de saúde, representantes das instituições de ensino 

superior e técnico, interlocutores de educação permanente e usuários. 

Donabedian (1988) ressalta a importância de que sejam avaliados os 

resultados das ações implementadas, a fim de obter respostas que possam 

descrever as melhorias de impacto nos serviços de saúde. 

Articulada à proposta da Política de EPS, bem como ao referencial teórico 

que aborda a importância do processo de acompanhamento/avaliação dos 

resultados alcançados, julga-se que o monitoramento é uma estratégia de 

intervenção que visa a manter as ações educativas iniciadas, dando sentido a elas 

no cotidiano de trabalho.  

O processo de monitorar apoia uma cultura institucional reflexiva que 

valoriza a análise dos desempenhos de gestão, a fim de se manter a continuidade 

dos processos de mudança (FACCHINI, 2013). 

Outra sugestão de relevância por apresentar alto percentual nas ações 

“Gerência” (36,7%) e “Acolhimento” (45,7%) é a oferta das ações educativas aos 

demais profissionais: 

 

D4: “Esta capacitação foi oferecida há cinco anos e não foi para todos os 

funcionários. Apenas alguns têm este privilégio”. 

E40: “Minha sugestão é que todos os funcionários pudessem ouvir um 

pouco mais e participassem das capacitações”. 

CS8: “Envolver as pessoas-chave; não adianta 1 profissional apenas 

participar, pois tem as dificuldades na aceitação de novas propostas que 

barram o trabalho”. 

 

Sabe-se que a nível estadual existe o apoio das estratégias de EPS junto 

aos municípios por meio de parcerias firmadas pelas Comissões Intergestores 

Regionais. No entanto, cabe aos municípios a adoção de estratégias de EPS nos 
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locais de trabalho, bem como a indicação dos interlocutores que irão promover a 

disseminação da estratégia entre os trabalhadores, servindo de apoiadores nesse 

processo. 

Para cada ação educativa proposta, participaram trabalhadores indicados 

pelos gestores que tinham a atribuição, dentre outras coisas, de divulgar o conteúdo 

aos demais, fato que parece não ter ocorrido em todas as realidades. Ademais, 

parece que não há as mesmas oportunidades para todos, de modo que sempre as 

mesmas pessoas são indicadas, sem implementação das propostas nos cenários 

em que atuam. 

Assim, há de se atentar para o perfil do trabalhador indicado. O gestor 

deve buscar alguém que seja motivado e que tenha potencial para estimular a 

ocorrência de mudanças na prática, de modo a não criar barreiras que as impeçam. 

Mudanças na metodologia aplicada também foram sugeridas pelos 

participantes. Apesar de essa sugestão aparecer em menor proporção, e apenas 

nas ações “Gerência” (4,5%), “Acolhimento” (5,7%) e “Regulação” (5,3%), é algo que 

deve ser destacado, já que o método de ensino a ser adotado nas ações de EPS 

não deve ser verticalizado, como pensam os participantes: 

 

M4: “A abordagem do curso deveria ser diferente para os diversos níveis 

técnicos e administrativos”. 

CC2: “Deveria se construir um cronograma de temas de discussão, fazer 

uma introdução teórica expositiva e depois abrir para discussão, ou seja, 

associar metodologia tradicional com problematização”. 

 

Os relatos apontam para a necessidade do conhecimento da Política de 

EPS pelos trabalhadores de saúde, de forma que favoreça a quebra do paradigma 

entre a concepção da Educação Permanente, que prevê a adoção de uma 

metodologia ativa e problematizadora, e da Educação Continuada, que visa a 

transmitir conhecimentos para que haja a atualização técnico-científica. Importante 

ressaltar que a Educação Permanente pode e deve contemplar a atualização 

técnico-científica, não devendo, contudo, se restringir a ela.  

Outros estudos também demonstram a falta de entendimento sobre a 

estratégia de EPS, no entanto, a construção de espaços que reforcem esta 

modalidade educativa tende a transcender a concepção de qualificação profissional, 
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promovendo uma gestão participativa por meio de uma abordagem 

problematizadora (SILVA et al., 2013). 

A continuidade das ações de EPS é essencial para o alcance de 

resultados positivos, sendo sugerida por participantes de todas as ações analisadas: 

 

E6: “A mudança no local de trabalho se deu no início, porém, percebi que 

com o tempo as orientações que fiz aos funcionários caíram no 

esquecimento. É preciso que continue”. 

AA5: “Foi um bom trabalho, mas deveriam ter mais encontros”. 

E21: “Em minha opinião foi ótima a capacitação, só acho que poderia 

acontecer com mais frequência devido à grande rotatividade de 

funcionários no município”. 

 

Observa-se que, apesar da satisfação na participação dos envolvidos, há 

a percepção da necessidade da continuação da estratégia, fato que não ocorreu em 

algumas realidades. Aliás, se o conceito for amplamente compreendido, haverá 

ações de EPS ocorrendo onde quer que a transformação se faça necessária, no dia 

a dia do trabalho, em qualquer situação que envolva duas ou mais pessoas. 

Entretanto, Silva et al. (2013) apontam que os profissionais envolvidos em 

ações de EPS, apesar de estarem presentes nos encontros ofertados para as 

discussões, não se envolvem de forma efetiva com a construção das propostas, 

avaliando a estratégia apenas como qualificação profissional. Portanto, também 

cabe aos profissionais dos serviços a aplicabilidade na prática a partir das 

possibilidades construídas, sendo que a manutenção dos encontros como 

estratégias de discussão pode (e deve) ser mantida junto às equipes de trabalho nos 

próprios setores de atuação (SILVA et al., 2013). 

Vale ressaltar que a qualificação dos mediadores também foi sugerida 

nas ações “Gerência” (13,6%) e “Acolhimento” (8,6%): 

 

E7: “Abordar mais assuntos de acolhimento e de forma mais aprofundada, 

o professor não sabia conduzir”. 

CC1: “Acho que o interlocutor tinha que ter mais vivência na prática”. 

 

Um aspecto a ser considerado se refere à busca dos mediadores, pois 
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estes têm papel essencial no estabelecimento das ações de EPS. 

Para Rigo e Moura (2015) o profissional envolvido com a execução da 

mediação de um grupo deve ter embasamento para exercer esta atividade, a fim de 

promover o relacionamento que deve existir entre os sujeitos participantes e o objeto 

de conhecimento. 

As falas evidenciam a expectativa dos participantes na função de 

“professor” do interlocutor, o que sugere o desconhecimento dos pressupostos da 

EPS. Talvez, a desqualificação do mediador pelos sujeitos seja decorrente da 

expectativa de que houvesse um “curso”, cujo conteúdo fosse transmitido 

verticalmente, fato que não deveria ocorrer nesse caso. 

Diante das sugestões, é evidente a necessidade de implantação de ações 

de EPS nos municípios de atuação, para que a construção de mudanças ocorra de 

forma constante. Além disso, é urgente a busca do conhecimento dos profissionais 

acerca da Política Nacional de EPS, de forma que seja concretizada efetivamente no 

cotidiano de trabalho. 

 

Tabela 63 - Descrição do impacto positivo no trabalho após a ação educativa 
(Questão norteadora X) 

 

Questão Norteadora Resposta 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

X. Essa atividade 
educativa, em sua 
opinião, provocou algum 
impacto positivo 
importante em seu 
serviço?  

SIM 19 45,3 17 40,5 32 68,1 21 60,0 

NÃO 20 47,6 24 57,1 14 29,8 12 34,3 

Não 
responderam 

3 7,1 1 2,4 1 2,1 2 5,7 

TOTAL 42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 63 descreve que as ações de maior impacto nas práticas de 

trabalho foram as ações “Acolhimento” (68,1%) e “Regulação” (60,0%). 

Para as ações denominadas “Tabwin” (47,6%) e “Gerência” (57,1%), as 

respostas negativas relacionadas ao impacto positivo nos serviços foram maiores. 

Vale ressaltar a importância de avaliar os motivos que provocaram 

mudanças positivas nos serviços, para que ações pudessem ser planejadas, bem 

como as razões pelas quais não foi evidenciado impacto algum. Diante disso, a 

tabela abaixo descreve as justificativas desta questão. 
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Tabela 64 - Justificativas das respostas para a questão norteadora X 
 

Justificativas para Respostas 
Positivas (SIM) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 

19 45,3 17 40,5 32 68,1 21 60,0 

Melhoria no processo de 
trabalho do profissional 

8 42,1 13 76,5 16 50,0 9 42,9 

Melhoria dos serviços e locais 
de trabalho 

9 47,4 4 23,5 12 37,5 11 52,4 

Não justificou a resposta 2 10,5 0 0,0 4 12,5 1 4,8 

Total 19 100,0 17 100,0 32 100,0 21 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 
20 47,6 24 57,1 14 29,8 12 34,3 

Falta de continuidade das ações 
de EPS 

1 5,0 6 25,0 4 28,6 0 0,0 

Incompatibilidade das ações de 
EPS com as práticas de trabalho 

4 20,0 1 4,2 0 0,0 1 8,3 

Número de encontros 
insuficientes 

5 25,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 

Rotatividade de profissionais 0 0,0 6 25,0 0 0,0 0 0,0 

Dificuldades na gestão e 
processos de trabalho 

3 15,0 4 16,7 4 28,6 2 16,7 

Não justificou a resposta 7 35,0 7 29,2 6 42,9 8 66,7 

Total 20 100,0 24 100,0 14 100,0 12 100,0 

Não responderam 3 7,1 1 2,4 1 2,1 2 5,7 

TOTAL  42 100,0 42 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na questão norteadora avaliada, novamente são apontadas as melhorias 

no processo de trabalho do profissional em maior percentual na ação “Gerência” 

(76,5%) seguida das ações “Acolhimento” (50,0%), “Regulação” (42,9%) e “Tabwin” 

(42,1%). 

 

E1: “Coloquei em prática o que aprendi; penso que algumas pessoas 

procuraram mudar também". 

E7: “A mudança no local de trabalho depende um pouco de cada 

funcionário, mas, para mim, a capacitação foi boa porque sempre estou 

pedindo às funcionárias que não se esqueçam de como devem tratar o 

cliente”. 

E9: “Os profissionais treinados puderam melhorar sua maneira de acolher 

e dar mais resolutividade às demandas recebidas”. 

AA2: “Fizemos discussões e colocamos em prática, principalmente 

levantamentos de dados. Implantamos planilhas, reavaliamos processos 
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de trabalho”. 

E39: “Foram ampliadas as medidas de regulação, ocorreu um estímulo às 

mudanças de agendamento médico-assistencial, criação de vagas 

eventuais”. 

CS9: “Quando você melhora profissionalmente, o trabalho também 

começa a mudar”. 

 

O estudo de Radaell e Zavareza (2011) ratifica esses achados, pois 

descreve que o aprimoramento tende a fortalecer o trabalho do profissional por 

auxiliar na construção de competências que poderiam não estar presentes, 

embasando suas ações dentro do serviço. 

Para que a construção destas habilidades seja possível e fortalecedora, 

ações vinculadas à estratégia de EPS articuladas de forma contínua tendem a 

embasar as mudanças nas práticas de trabalho, portanto, atividades educativas 

junto aos profissionais nos locais de trabalho devem ser estimuladas (RADAELL; 

ZAVAREZA, 2011). 

Em relação ao apontamento negativo acerca da percepção de impacto 

nos serviços, a falta de continuidade nas ações de EPS é novamente considerada 

um dos motivos: 

 

E12: “O curso foi insuficiente para modificar nossa prática de trabalho”. 

NI2: “Até tentamos implantar, mas pela complexidade que é o uso do 

Tabwin, não implantamos. Talvez se tivesse continuado poderia ter 

mudado algo”. 

AT7: “Deveria continuar os encontros para que pudéssemos ir melhorando 

aos poucos”. 

 

A fala do participante AT7 aponta a necessidade de melhoria contínua, 

realizada de modo gradativo nos serviços. Pode-se afirmar que a continuidade nas 

ações e discussões entre os profissionais dos serviços apoia as mudanças em longo 

prazo, além de fortalecerem as equipes de trabalho. Portanto, implantação de ações 

educativas mais lentas, porém contínuas, pode surtir mais efeito do que ações 

pontuais (LIMA et al., 2010). 

A categoria incompatibilidade das ações com as práticas de trabalho 
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também foi descrita nesta questão norteadora aparecendo nas ações “Tabwin” 

(20,0%), “Gerência” (4,2%) e “Regulação” (8,3%): 

 

CS6: “Me mandaram ir, o treinamento não tem nada a ver com a área que 

trabalho”. 

CS22: “Este treinamento não está voltado para o setor que trabalho”. 

AP2: “Quando acontecer um treinamento, este deve ser voltado mais para 

a área de atuação do funcionário indicado para o mesmo”. 

 

É visível a obrigatoriedade em participação de profissionais em encontros 

descritos como EPS, o que permite questionar a forma como são divulgadas as 

ações e feita a seleção dos participantes. Muitas vezes, pessoas são envolvidas em 

processos educativos que são descolados de sua atividade profissional, tornando 

sua participação desmotivadora e os resultados não aplicáveis à sua prática.  

Rodrigues, Vieira e Torres (2010) complementam que ações de EPS 

construídas em conjunto às equipes com problemas decorrentes dos processos de 

trabalho apoiam a construção de grupos operativos para que estes mantenham as 

discussões, buscando o aprimoramento e estratégias de soluções às dificuldades 

elencadas. 

Há de se destacar ainda o desconhecimento do conceito de EPS, haja 

vista que os três trabalhadores entenderam o processo educativo como 

“treinamento”.  

Em serviços de saúde, treinamentos como processos educativos visam 

ao desenvolvimento profissional para uma série de atividades emergenciais e 

pontuais, não devendo ser excluídos das atividades de aprimoramento. No entanto, 

já é sabido que o acúmulo de informações não tem modificado as práticas de 

trabalho e, portanto, a interação de práticas educativas vinculadas à estratégia de 

Educação Permanente tende a apoiar mudanças devido à sua construção pela 

participação de todos (CARDOSO, 2015). 

A categoria descrita como dificuldade na gestão e processos de 

trabalho foi relatada em todas as ações avaliadas, ficando com maior percentual na 

ação “Acolhimento” (28,6%): 
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SS2: “Verifico que há certa dificuldade de alguns responsáveis em relação 

a mudanças para colocarem em prática o que foi ofertado”. 

NI1: “No meu município fatores políticos interferem muito no 

desenvolvimento de nossas atividades enquanto profissionais, 

principalmente pela falta de verba para todas as atividades”. 

E30: “No meu trabalho não houve implementação das propostas. Isenção 

de liberdade de expressão dos participantes é um fator”. 

 

Barreto et al. (2012) apontam que a gestão de forma participativa 

depende da contribuição dos gestores vinculados aos serviços que, atuando junto à 

esta estratégia de trabalho, propicia o diálogo interno nos diferentes níveis 

profissionais. No entanto, diante de um processo histórico vinculado à gestão 

autoritária dos serviços de saúde do Brasil, esta realidade ainda não ocorre como 

deveria e, portanto, ações de educação permanente devem ser estimuladas para a 

quebra desta estrutura hierarquizada (BARRETO et al., 2012). 

Outro aspecto que chama atenção é o número de justificativas negativas 

para a ação “Gerência”, relacionada à rotatividade dos profissionais (n=6). A troca de 

gestores tem um impacto importante nas unidades de saúde, dificultando 

sobremaneira a implantação das ações de EPS. 

O estudo de Rodrigues (2016) ratifica que os profissionais em cargos de 

gerência, de maneira geral, são contratados diretamente para atuar em cargos 

políticos e, portanto, tendem a demonstrar uma maior rotatividade, pois a cada 

mudança de gestão pode haver a modificação destes cargos.  
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Tabela 65 - Teste de associação entre as respostas para a questão norteadora X e a 
formação acadêmica 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Ensino Médio 2 16,7 10 83,3 12 30,8 

0,2560 

Superior ou mais 16 61,5 10 38,5 26 66,7 

Não informado 1 
100,

0 
0 0,0 1 2,5 

Total 19 48,7 20 51,3 39 100,0 

Profissionais 
não 
participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   31    

Superior ou mais   88    

Total   119    

  Excludente   8    

  TOTAL   166    

GERÊNCIA 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 3 75,0 1 25,0 4 9,8 

0,0792 

Superior ou mais 14 37,8 23 62,2 37 90,2 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 17 41,5 24 58,5 41 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   40    

Superior ou mais   77    

Total   117    

  Excludente   8    

  TOTAL   166    

 
continua... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 195 

 

 

Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Formação 
Acadêmica 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

ACOLHIMENTO 

SIM 

Ensino Médio 10 66,7 5 33,3 15 32,6 

0,1613 

Superior ou mais 21 70,0 9 30,0 30 65,2 

Não informado 1 
100,

0 
0 0,0 1 2,2 

Total 32 69,6 14 30,4 46 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   28    

Superior ou mais   84    

Total   112    

  Excludente   8    

  TOTAL   166    

REGULAÇÃO 

Profissionais 
participantes 

Formação 
Acadêmica 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Ensino Médio 5 41,7 7 58,3 12 36,4 

0,1888 

Superior ou mais 16 76,2 5 23,8 21 63,6 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 21 63,6 12 36,4 33 100,0 

Profissionais 
não 
participantes  

Formação 
Acadêmica 

N não participante 

NÃO 

Ensino Médio   32    

Superior ou mais   93    

Total   125    

  Excludente   8    

  TOTAL   166    

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste: Qui-Quadrado 

 

 

Apesar de os profissionais de nível superior ou mais perceberem mais 

impacto positivo, quando comparados aos demais profissionais, chama a atenção, 

nesse caso, para o número de pessoas que deram resposta negativa à questão. O 

investimento para implementação de ações de EPS é grande, tanto por parte dos 

mediadores, como dos próprios trabalhadores e gestores que se disponibilizaram a 

participar.  

Assim, na avaliação proposta por Donabedian (1988), espera-se encontrar 

resultados positivos, advindos da aplicação na prática, de todas as propostas 
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discutidas coletivamente durante os encontros, fato que parece não ter ocorrido em 

várias situações. 

A exemplo, tem-se a não visualização de impacto pelos trabalhadores de 

nível médio na implementação do “Tabwin” (83,3%) e da “Regulação (58,3%), bem 

como dos trabalhadores de nível superior ou mais na ação “Gerência” (62,2%). 

Esse resultado leva a pensar que deve haver um novo investimento nesse 

sentido, especialmente por parte dos articuladores de EPS que devem estimular a 

implementação das ações no dia a dia. 

Vale ressaltar que há aspectos bastante positivos que também merecem 

destaque como, por exemplo, o fato de 70% dos trabalhadores de nível superior ou 

mais visualizarem impacto positivo no “Acolhimento” e 76,2%, na ação “Regulação”. 

 

Tabela 66 - Teste de associação entre as justificativas e a formação acadêmica 
 

Total de Respostas Positivas (SIM) 

Formação Acadêmica 
TOTAL 

p-valor Ensino Médio 
Superior ou 

mais 

N=18 % N=62 % N % 

Melhoria no processo de trabalho do profissional 11 25,0 33 75,0 44 100,0 

0,5540 Melhoria dos serviços e locais de trabalho 7 19,4 29 80,6 36 100,0 

Total 18 22,5 62 77,5 80 100,0 

Total de Respostas Negativas (NÃO) 

 
Formação Acadêmica 

TOTAL 
p-valor Ensino Médio 

Superior ou 
mais 

N=9 % N=33 % N % 

Falta de continuidade das ações de EPS 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

0,8370 

Incompatibilidade das ações de EPS com as 
práticas de trabalho 

2 33,3 4 66,7 6 100,0 

Número de encontros insuficientes 2 33,3 4 66,7 6 100,0 

Rotatividade de profissionais 1 16,7 5 83,3 6 100,0 

Dificuldades na gestão e processos de trabalho 2 15,4 11 84,6 13 100,0 

Total 9 21,4 33 78,6 42 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste: Qui-Quadrado 
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Quando realizado teste de associação entre a formação dos profissionais 

e as justificativas, tanto para as positivas quanto negativas, não é percebida 

significância estatística. 

Ainda assim, faz-se importante ressaltar que a maioria dos profissionais 

que deram respostas positivas tem nível superior ou mais (n=62), sendo que 33 

julgam que as ações educativas provocaram impacto na prática por terem 

proporcionado melhoria no processo de trabalho, e 29 relatam que houve melhoria 

dos serviços e dos próprios locais de trabalho. 

Já para as respostas daqueles que não observaram impacto positivo nos 

serviços, destaca-se a visão dos profissionais de nível superior ou mais de que não 

houve continuidade das ações de EPS, após finalização dos encontros (n=9), o que 

representa uma falha na compreensão da estratégia. Além disso, foram ressaltadas, 

pelos mesmos profissionais, as dificuldades na gestão e processos de trabalho 

(n=11), que podem impactar diretamente nos resultados da educação permanente. 

 

 

Tabela 67 - Teste de associação entre as respostas para a questão norteadora X e o 
cargo ocupado 

 

Ação 
Educativa 

Profissionais 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

TABWIN 

SIM 

Gestão 9 60,0 6 40,0 15 38,5 

0,0857 

Nível Superior 5 29,4 2 11,8 7 17,9 

Nível Médio 5 33,3 10 66,7 15 38,5 

Não informado 
0 0,0 2 

100,
0 2 5,1 

Total 19 48,7 20 51,3 39 100,0 

Profissionais não 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   31    

Nível Superior   51    

Nível Médio   32    

Total   114    

  Excludente     13       

  TOTAL     166       
 

continua... 
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Ação Educativa 
Profissionais 

participantes da 
Ação Educativa 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL 

p-valor SIM NÃO 

N % N % N % 

GERENCIA 

SIM 

Gestão 8 61,5 5 38,5 13 31,7 

0,0311 

Nível Superior 7 29,2 17 70,8 24 58,5 

Nível Médio 1 50,0 1 50,0 2 4,9 

Não informado 1 50,0 1 50,0 2 4,9 

Total 17 41,5 24 58,5 41 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão     35       

Nível Superior   35     

Nível Médio   42     

Total   112     

  Excludente     13       

  TOTAL     166       

ACOLHIMENTO 

Profissionais 
participantes 

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

SIM NÃO TOTAL 
p-valor 

N % N % N % 

SIM 

Gestão 8 80,0 2 20,0 10 21,7 

0,0531 

Nível Superior 13 65,0 7 35,0 20 43,5 

Nível Médio 11 68,8 5 31,3 16 34,8 

Não informado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 32 72,7 14 31,8 46 100,0 

Profissionais não 
participantes  

Cargo 
Ocupado na 
Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão     38       

Nível Superior   38    

Nível Médio   31    

Total   107    

  Excludente     13       

  TOTAL     166       

 
continuação... 
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Ação 
Educativa 

Profissionais 
participantes da 
Ação Educativa 

Cargo Ocupado 
na Instituição 

Respostas dos 
Participantes TOTAL p-

valor SIM NÃO 

N % N % N % 

REGULAÇÃO 

SIM 

Gestão 7 77,8 2 22,2 9 29,0 

0,0805 

Nível Superior 7 87,5 1 12,5 8 25,8 

Nível Médio 6 40,0 9 60,0 15 48,4 

Não informado 1 100,0 0 0,0 1 3,2 

Total 21 63,6 12 36,4 33 106,5 

Profissionais não 
participantes  

Cargo Ocupado 
na Instituição 

N não participante 

NÃO 

Gestão   38    

Nível Superior   50    

Nível Médio   32    

Total   120    

  Excludente     13       

  TOTAL     166       

conclusão 
Fonte: dados da pesquisa 
Teste: Qui-Quadrado 
 

 

É possível observar, pela tabela que foi identificada, significância 

estatística na ação “Gerência”, sendo essencial destacar, nesse caso, que dentre os 

participantes que ocupam cargos de gestão e cargos de nível superior, grande parte 

não percebeu impactos positivos na prática. 

Contudo, ao se avaliar a percepção dos mesmos profissionais sobre o 

impacto no cenário de prática, nota-se que compõem os grupos que mais se 

destacam em todas as ações. 

Salum e Prado (2014) apontam a importância da utilização de EPS para o 

aprimoramento dos profissionais que atuam em cargos de gestão. Atividades 

educativas a profissionais de nível gerencial aperfeiçoam as ferramentas de atuação 

destes profissionais, podendo aprimorar suas atividades de trabalho. 
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Tabela 68 - Teste de associação entre as categorias de análise e o cargo ocupado 
na instituição para a questão norteadora X 

 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Cargo Ocupado na Instituição 
TOTAL 

p-valor Gestão 
Nível 

Superior 
Nível Médio 

N=29 % N=28 % N=19 % N % 

Melhoria no processo de trabalho do 
profissional 

18 42,9 15 35,7 9 21,4 42 100,0 

0,5900 Melhoria dos serviços e locais de trabalho 11 32,4 13 38,2 10 29,4 34 100,0 

Total 29 38,2 28 36,8 19 25,0 76 100,0 

Justificativas para Respostas 
Negativas (NÃO) 

 
Cargo Ocupado na Instituição 

TOTAL 
p-valor Gestão 

Nível 
Superior 

Nível Médio 

N=12 % N=18 % N=10 % N % 

Falta de continuidade das ações de EPS 1 9,1 8 72,7 2 18,2 11 100,0 

0,0020 

Incompatibilidade das ações de EPS com 
as práticas de trabalho 

3 50,0 0 0,0 3 50,0 6 100,0 

Número de encontros insuficientes 0 0,0 1 20,0 4 80,0 5 100,0 

Rotatividade de profissionais 1 20,0 4 80,0 0 0,0 5 100,0 

Dificuldades na gestão e processos de 
trabalho 

7 53,8 5 38,5 1 7,7 13 100,0 

Total 12 30,0 18 45,0 10 25,0 40 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste: Qui-Quadrado 

 

Os resultados mostram que houve significância estatística para as 

respostas negativas quanto ao impacto das ações nos serviços.  

Salienta-se que a falta de continuidade nas ações de educação 

permanente, mais presente entre os profissionais que ocupam cargos de nível 

superior (72,7%), é um dos nós críticos que gera dificuldade no alcance dos 

resultados almejados.  

Em paralelo, o número de encontros insuficientes é uma justificativa que 

também leva a dificuldades, na visão dos profissionais de nível médio (80,0%), o que 

ratifica a necessidade de se dar continuidade às ações propostas pelos municípios. 

O estudo de Stroschen e Zocche (2011) conclui que são baixos os 

serviços que utilizam a estratégia de EPS, além do fato de não realizarem estas 

ações totalmente embasadas na proposta de problematização. Complementam que 

não são contínuas as ações de EPS e, portanto, acabam tendo conotação pontual 

às necessidades levantadas pelos serviços. 

Em maior número, a justificativa que aponta a dificuldade frente à gestão 

e aos processos de trabalho (n=13) é descrita em todos os cargos, evidenciando 

outra barreira a ser trabalhada. 
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Cabe ressaltar que grande parte dos profissionais, em todos os cargos, 

aponta justificativas positivas, enfatizando a importância da EPS para a melhoria do 

processo de trabalho e dos serviços. 

 

Tabela 69 - Relação entre o tempo de trabalho na instituição (ano) e as justificativas  
 

Justificativas para Respostas Positivas 
(SIM) 

Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Melhoria do processo de trabalho 13,770 12,000 1,000 26,000 7,715 
0,6760 

Melhoria dos serviços e locais de trabalho 14,340 15,000 5,000 27,000 6,620 

Justificativas para Respostas Negativas 
(NÃO) 

Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio- 
Padrão 

P-valor 

Falta de continuidade das ações de EPS 14,630 15,000 5,000 25,000 6,479 

0,1110 

Incompatibilidade das ações de EPS com as 
práticas de trabalho 

16,670 14,500 14,000 23,000 3,882 

Número de encontros insuficientes 14,830 12,500 6,000 29,000 9,109 

Rotatividade de profissionais 7,330 5,500 2,000 17,000 5,502 

Dificuldades na gestão e processos de 
trabalho 

12,080 9,500 2,000 29,000 9,000 

Fonte: dados da pesquisa 
Teste: Kriskal-Wallis 

 

 

A tabela acima não demonstra que não há significância estatística, 

quando associados o tempo de trabalho e as justificativas para a questão norteadora 

IX. 

Aqueles que evidenciam impacto positivo nos serviços têm média de 

tempo de trabalho acima de 13 anos para as justificativas relacionadas às melhorias 

nos processos de trabalho e cima de 14 anos para as melhorias dos locais de 

atuação dos envolvidos. 

Em relação às justificativas negativas, a falta de continuidade das ações 

de EPS aparece em destaque, sendo que os trabalhadores têm média de tempo de 

trabalho de 14,63 anos, o que leva a entender que eles participam de ações 

educativas pontuais. 

Contudo, sabe-se que a continuidade causa impactos positivos nos 

profissionais dos serviços de saúde, visto que a participação em ações educativas gera 

satisfação dos trabalhadores, além de estimular as melhorias dos locais de trabalho 

(VIEIRA; KURCGANT, 2010).  

Assim, períodos longos de permanência na instituição pedem o estímulo 
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dos municípios à educação dos profissionais, objetivando discussões de melhores 

estratégias de trabalho (RIBEIRO; MAMCEBO, 2013).Acresce-se à visão dos 

autores que desde que o trabalhador é admitido, ele deve passar por amplo e 

contínuo processo educativo. 

Como a Educação Permanente deve ser transversal e ascendente, foi 

solicitado aos participantes das ações educativas que fizessem sugestões que 

pudessem contribuir com as próximas ações. As respostas podem ser visualizadas 

na tabela a seguir. 

 

Tabela 70 - Sugestões dos participantes para as próximas ações de EPS (questão 
norteadora XI) 

 

Sugestões para as próximas ações de 
EPS 

Ação Educativa 

TABWIN GERÊNCIA ACOLHIMENTO REGULAÇÃO 

N % N % N % N % 
26 61,9 33 78,6 39 83,0 25 71,4 

Viabilidade do local de trabalho para 
implantação das ações 

11 42,3 7 21,2 5 12,8 4 16,0 

Continuidade das ações de EPS 8 30,8 6 18,2 13 33,3 5 20,0 

Oferta de ações de EPS a todos os 
profissionais  

3 11,5 9 27,3 8 20,5 6 24,0 

Apoio e participação do gestor imediato 
nas capacitações 

1 3,8 3 9,1 4 10,3 2 8,0 

Grupos reduzidos 1 3,8 1 3,0 0 0,0 1 4,0 

Mais conteúdo teórico 1 3,8 1 3,0 2 5,1 1 4,0 

Monitoramento das ações propostas 1 3,8 1 3,0 1 2,6 3 12,0 

Apresentação de realidade de outros 
municípios 

0 0,0 0 0,0 2 5,1 1 4,0 

Ações educativas no município 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 

Melhoria na qualificação do mediador 0 0,0 1 3,0 1 2,6 0 0,0 

Modificação na metodologia  0 0,0 4 12,1 2 5,1 1 4,0 

Sem o que acrescentar 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 

Total 26 100,0 28 45,5 39 100,0 25 100,0 

Não responderam 16 38,1 9 21,4 8 17,0 10 28,6 

Total 42 100,0 37 100,0 47 100,0 35 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como última questão, foi solicitado que os profissionais contribuíssem 

para as próximas ações de EPS ofertadas, de modo que houve menção à 

continuidade das ações de EPS em maior número para ações “Tabwin” (n=8), 

“Gerência” (n=6), “Acolhimento” (n=13) e “Regulação” (n=5).  

 

CS1: “Oferecer mais reciclagem”. 

E1: “Deveria manter esses encontros”. 
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NI1: "Oferecer mais reuniões para discutirmos práticas oferecidas para 

melhorias em geral”. 

AA15: “Devem ser passadas as atualizações e transformações que 

ocorrem continuamente no sistema de saúde, principalmente Sistema 

Público; devem continuar os encontros”. 

NI2: “Várias capacitações em mais áreas da saúde para reciclagem, pois 

muitas vezes as pessoas ficam acomodadas e não tentam mudanças 

para melhorar o serviço”. 

 

Novamente as falas demonstram, em todas as ações educativas, o 

entendimento da estratégia de EPS vinculado à qualificação dos profissionais, desde 

que exercida continuamente, conforme previsto. 

Diante disso, é notória a necessidade dos municípios em ofertar aos 

profissionais espaços de discussões e reflexões acerca das necessidades dos 

serviços. 

Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) 

sugere a formação de Núcleos de Educação Permanente e Humanização (NEPH) 

em instâncias municipais para que possam construir grupos locais de reflexão e 

proposição (BRASIL, 2012). Portanto, a construção de espaços de discussão que 

compõem os NEPH municipais é de responsabilidade da gestão de cada município, 

a fim de se manter o elo de trabalho desta vertente junto à regional de saúde 

(BRASIL, 2012). 

Importante destacar que, conjuntamente à essa sugestão, o 

monitoramento das ações propostas faz-se imprescindível, sendo também 

relatada em todas as ações educativas. 

 

CS17: “Deveriam, após a capacitação, acompanhar a implantação dos 

processos nos municípios”. 

E35: “Deveriam exigir dos municípios que estão participando um retorno 

da implementação durante a capacitação, bem como realizar uma 

avaliação dentro do município para que a capacitação se torne eficaz”. 

 

A monitoração dos resultados visa à qualificação de um serviço prestado, 

por meio das relações entre os indicadores de estrutura e processos, a fim de avaliar 
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o impacto da estratégia nos serviços (DONABEDIAN, 1992). 

Monitorar é uma estratégia vinculada ao conceito de qualidade realizada 

para acompanhar, por meio de indicadores, a continuidade dos resultados de um 

serviço. 

A construção de meios de monitoramento e avaliação, após a 

implantação de um serviço, dá subsídios para que ações possam ser realizadas 

mais rapidamente, conforme as necessidades levantadas (BRASIL, 2012). 

Portanto, é pertinente a proposta de se elaborarem ferramentas de 

monitoramento e avaliação em continuidade às ações de EPS, sendo que esta é 

uma das responsabilidades das Instâncias Regionais.  

A oferta de ações de EPS a todos os profissionais também foi descrita 

como sugestão, em maior número na ação educativa de Gerência (n=9): 

 

E6: “Envolver funcionários de outras categorias, inclusive os chefes”. 

D4: “Exigir que o gestor participe e que melhore com a capacitação por 

parte do trabalho. Indicar participantes; ele indica, mas na hora de 

executar é só com as pessoas que eles querem”. 

E16: "Deveria convencer os gestores a participarem dos cursos”. 

 

O envolvimento de todos os membros da equipe é necessário e, conforme 

as falas acima, a importância da participação dos gestores é considerada relevante. 

As práticas de EPS não devem ser limitadas a um pequeno grupo de 

trabalho, mas sim, deve haver o envolvimento de todos os profissionais, para que 

estes possam criar propostas de trabalho conforme a realidade do serviço 

(NICOLETTO, et al., 2013). 

Diante disso, a participação dos gestores nas discussões vai ao encontro 

da proposta de EPS, visto que a presença deste profissional apoia a construção das 

mudanças (NICOLETTO et al., 2013; LIMA; ALBUQUERQUE; VENCESLAU, 2014). 

Também foram descritas sugestões que se referem à modificação na 

metodologia abordada:  

 

E8: “Deveria ser usado mais teoria e prática nos encontros”. 

E25: “Deveria haver mais teoria e aulas mais dinâmicas, definição de 

conceitos, Datashow”. 
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AT8: “No Tabwin deveriam aprofundar mais o assunto com outros 

materiais didáticos para apoio nos momentos de atividades”. 

 

A dificuldade quanto à percepção da estratégia de EPS vinculada à 

metodologia problematizadora é evidente, quando requerem estratégias tradicionais 

para sanar a necessidade de qualificação profissional.  

Ainda em relação à metodologia utilizada no desenvolvimento das ações 

educativas, foi levantada a necessidade de se apresentar a realidade de outros 

municípios, conforme descrito nas frases abaixo: 

 

AS5: “Deveríamos conhecer a realidade de outros lugares, hospitais para 

ter mais ideias”. 

CS11: “Deveriam ter exemplos práticos de ações exitosas ou visitas 

técnicas em unidades de gestão de saúde”. 

 

Há evidências de que a troca de experiências pode favorecer as 

mudanças das práticas de trabalho. Situações de êxito, bem como de desacertos 

podem ser utilizadas, uma vez que sucessos podem ser reproduzidos, desde que 

haja adequação à própria realidade, e insucessos podem servir de oportunidades 

para se prevenir erros. 

Vale ressaltar também a sugestão de melhorar a qualificação do 

mediador, apesar de descrita apenas nas ações “Gerência” e “Acolhimento”: 

 

CC1: “Aulas mais dinâmicas, uso de Datashow, definição de conceitos e 

aula mais expositiva, acho que o professor poderia ter uma condução 

melhor”. 

CC6: “O professor deveria ter mais conhecimento e vivência na área”. 

AT3: “É preciso que as discussões tenham direcionamento, não achei que 

a pessoa conduziu de forma adequada”. 

 

De acordo com os relatos, verifica-se que o julgamento de que o 

mediador deve melhorar se deve ao fato de ele não usar métodos tradicionais de 

ensino, com aulas mais teóricas. 

Concorda-se que os profissionais que medeiam ou facilitam um processo 



Resultados e Discussão 206 

 

de aprendizagem devem estar preparados para que tenham conhecimento das 

ferramentas de trabalho e da construção junto aos integrantes do conhecimento em 

formação (CAVANCANTI; WANZELER, 2009). No caso da EPS, isso significa ter 

competência para utilizar metodologias ativas, despertando no aluno o interesse 

pela própria aprendizagem e pela discussão coletiva. 

A viabilidade do local de trabalho para implantação das ações ainda é 

fator significativo descrito pelos participantes em todas as ações educativas: 

 

E2: “Devemos participar de atividades que possam nos ajudar na prática 

de trabalho”. 

AA2: “Não adianta participarmos de capacitações se o local de trabalho 

não comporta as mudanças. 

 

As falas acima ratificam a importância da construção coletiva das ações 

de EPS, sendo esta ainda apontada como um dos desafios da implantação desta 

política.  

A esse respeito, Silva et al. (2012), colocam que a discussão conjunta 

pode facilitar a implantação de mudanças, sendo uma estratégia para que a 

proposta seja fortalecida. 

A oferta de ações educativas no município ainda foi relatada como 

sugestão que contribuirá para as próximas ações de EPS: 

 

AA9: “Cursos deveriam ser mais próximos do município”. 

M3: “Envolver servidores de cada local de trabalho; Capacitação IN 

LOCO”. 

SS1: “Capacitação IN LOCO para facilitar a acessibilidade dos encontros”. 

 

Conforme tratado anteriormente, aspectos relacionados à proximidade e 

acessibilidade fazem parte dos quesitos estruturais que devem compor as ações 

educativas.  

Todavia, ações educativas, dentro dos locais de trabalho, prescindem da 

necessidade da construção de núcleos de educação permanente (NEP), vistos pelos 

profissionais como uma forma de manutenção das ações de EPS (LIMA et al., 

2010).  
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Certamente os municípios que têm o NEP implantado têm maior 

facilidade na condução das ações educativas, bem como maior adesão dos 

trabalhadores nos processos estabelecidos.  

Ainda assim, a necessidade de um monitoramento nos processos é 

fundamental, para que as mudanças possam ser implementadas e as modificações 

visíveis. 

A instituição de mecanismos de avaliação em processos de Educação 

Permanente faz parte das atribuições do Ministério da Saúde e das Secretarias 

Estaduais, para que a continuidade do processo se mantenha após a realização de 

ações educativas (BRASIL, 2012). 

Ressalta-se que ainda é incipiente a implantação da estratégia de 

Educação Permanente junto aos municípios, de modo que o esforço na implantação 

dos NEP municipais, bem como o acolhimento das sugestões dadas pelos 

participantes podem ser estratégias que devem facilitar futuras ações educativas. 
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7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A adoção da Educação Permanente, regulamentada pela Portaria GM/MS 

nº 1996 de agosto de 2007, contribui com o processo de mudança das instituições, 

na medida em que permite o desenvolvimento crítico-reflexivo dos profissionais no 

próprio mundo do trabalho. Contudo, faz-se necessário que haja um constante 

monitoramento e avaliação das ações implementadas, de modo que seja viabilizada, 

de fato, a transformação das práticas de trabalho. 

Essa avaliação da qualidade das ações educativas faz com que se possa 

aprimorar a construção da estratégia nos serviços de saúde levantando, conforme 

as necessidades apontadas pelos profissionais envolvidos, questões a serem 

trabalhadas, de forma que realmente se efetive a EPS de acordo ao que propõe a 

Política Nacional.  

Nessa perspectiva, este estudo objetivou avaliar a utilização da estratégia 

de Educação Permanente, no desenvolvimento das ações educativas “Implantando 

Acolhimento”, “Gerência: Instrumento de Construção de Mudança ou de Manutenção 

do Modelo de Atenção à Saúde”, “Tabwin Direcionado para Sistemas de Informação 

SUS” e “Regulação, Avaliação e Auditoria de Serviços e Sistema de Saúde”. Para 

tanto, utilizou o referencial teórico de Donabedian que possibilitou avaliar tais ações, 

envolvendo a estrutura em que foram realizadas, o processo em que foram 

construídos os projetos e os resultados alcançados após as ações educativas. 

Em relação ao indicador “estrutura”, foi evidente que a oferta de ações no 

horário de trabalho dos profissionais facilita a participação nos encontros, bem como 

a comunicação da programação prévia das atividades, especialmente para garantir a 

presença dos gestores.  

Apesar da avaliação positiva de várias ações relacionadas ao indicador 

“estrutura”, dificuldades são evidenciadas, tais como a falta de transporte para 

deslocar o profissional, fato que pode ser solucionado, caso haja a proposição das 

ações no próprio cenário de prática. 

No entanto, apesar de várias ações educativas terem ocorrido fora dos 

locais de trabalho de grande parte dos participantes, deve-se mencionar que a 

facilidade de acesso a esses locais contribuiu com a participação dos trabalhadores, 

sendo avaliado, em sua maioria, como um ponto positivo.  

Quanto ao indicador “processo”, objetivou-se a avaliação especialmente 

em relação à percepção dos profissionais no que se refere à utilização da metodologia 

problematizadora e à suficiência no número de encontros propostos. Nesse caso, 
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ficaram evidenciadas dificuldades quanto às estratégias utilizadas na ação educativa 

“Tabwin”, por exemplo, a insuficiência no número de encontros. Tais dificuldades, 

relatadas pelos profissionais quanto ao uso deste sistema informatizado, deixaram 

claro que não se trata de um programa de utilização rotineira por grande parte deles e 

que os serviços ainda não estão aptos a utilizar esta ferramenta de trabalho. 

Especificamente sobre o “Tabwin”, há de se destacar que ficou 

evidenciado que o tema não foi discutido coletivamente, nem tampouco identificada 

a necessidade dessa educação de forma ascendente, fato que precisa ser corrigido 

na programação das próximas ações de EPS.  

Corroborando as evidências científicas, a EPS nessa realidade ainda é 

interpretada de forma errônea pelos profissionais dos serviços de saúde, pois 

necessidades teórica se formas verticalizadas de ensino foram evidenciadas na 

categoria “processo” e “resultados”. A quebra do modelo tradicional bancário da 

construção do conhecimento pelos profissionais ainda é uma barreira a ser 

trabalhada, sendo que a busca ativa do conhecimento pelo trabalhador se 

caracteriza como uma dificuldade e, em algumas situações, em julgamentos 

inadequados sobre a competência dos próprios mediadores. No entanto, é evidente 

que as trocas de experiência e as possibilidades de discussão com pessoas de 

outros serviços são consideradas como fatores positivos e estimulantes para o 

envolvimento na busca de melhorias. 

No que tange aos resultados alcançados a partir das ações educativas 

ofertadas, destaca-se como aspecto positivo a percepção de que deve haver a 

multiplicação do conhecimento aos demais trabalhadores e a aplicação desse 

conhecimento adquirido nas práticas de trabalho, o que pode se caracterizar como 

um facilitador na construção do conceito da EPS, nos diferentes cenários. 

A percepção de melhorias das práticas de trabalho, atrelada ao 

conhecimento adquirido, é um dos objetivos da estratégia de EPS que foi alcançada 

por um número considerável de profissionais que participaram das ações.  

Ressalta-se que, para o alcance de resultados, a metodologia de 

problematização utilizada desde meados da década de 1970, é uma estratégia que 

aprimora o conhecimento estimulando o profissional a ser crítico-reflexivo. Portanto, 

a adoção desta metodologia vinculada às ações de EPS é uma das diretrizes para a 

construção de mudanças nas práticas de trabalho. 

Apesar dos aspectos positivos identificados, as justificativas para não 
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realização de mudanças vão ao encontro das barreiras que os envolvidos 

encontraram nos serviços e que precisam ser trabalhadas.  

Dentre os vários pontos negativos, a incompatibilidade do tema abordado 

com a prática real de trabalho dos profissionais deve ser prontamente avaliada, de 

forma que a construção das propostas seja realmente feita coletivamente, conforme 

orienta a Política Nacional de EPS. É a partir do desconforto, do incômodo, da 

percepção do problema que o trabalhador apoia as mudanças, e é por meio da 

discussão coletiva, que a equipe se corresponsabiliza com elas. 

Outra dificuldade a ser destacada se refere à própria política municipal 

que, quando se modifica, eleva, em várias situações, a rotatividade nos serviços. Tal 

aspecto é visto como negativo, uma vez que novo investimento sobre EPS deve ser 

feito com o gestor ou com o trabalhador que inicia suas atividades. Nesse caso, 

muitas ações iniciadas são interrompidas, pois as pessoas que estão sendo 

incorporadas têm hábitos, crenças e competências diversificadas. 

Diante do exposto, sugestões foram feitas pelos trabalhadores no intuito 

de contribuir com futuras ações educativas. Dentre elas, destacam-se a continuidade 

das ações já iniciadas nos municípios, o oferecimento dessas ações a todos os 

profissionais envolvidos no serviço, a adoção de estratégias compatíveis à realidade 

das práticas de trabalho, assim como, a avaliação e o monitoramento destes 

processos educativos. 

Adicionalmente, vale ressaltar que a construção de núcleos de educação 

permanente municipais, apoiados pelas Comissões Intergestores Regionais e pelos 

Departamentos Regionais de Saúde, pode aprimorar a estratégia em cada cenário. 

Além disso, para que se consolidem as ações de EPS, há necessidade de promover 

a aproximação e envolvimento dos gestores, de forma a garantir a construção 

coletiva das propostas a serem implementadas. 

Deve-se destacar, em consonância aos resultados encontrados neste 

estudo, que se há condições estruturais adequadas, associadas a um processo 

educacional construído coletivamente, excelentes resultados devem ser alcançados, 

impactando diretamente na assistência prestada ao usuário. 

Espera-se que este estudo possa gerar reflexão e conhecimento para os 

trabalhadores de saúde, gestores e usuários, de modo que acreditem e adotem a 

educação permanente como uma estratégia contínua, transversal, que tem grande 
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potencial para promover a transformação das práticas, trazendo resultados 

assistenciais e gerencias positivos nos diferentes cenários. 

O estudo apresenta como limitação o intervalo de tempo entre a oferta 

das ações educativas e a avaliação dos resultados gerados a partir delas. Esse 

intervalo se deve ao fato de a avaliação das ações de EPS, realizadas no ano de 

2010, ter sido proposta apenas no Plano de Ação Regional de Educação 

Permanente em Saúde (PAREPS) de 2013, com continuidade em 2015, o que 

contribuiu com a redução do número de participantes neste estudo devido à 

rotatividade de pessoas nesse período. 

Contudo, inúmeros benefícios foram gerados. Os resultados 

possibilitaram a elaboração de novas ações de EPS para os municípios do 

Departamento Regional de Saúde em questão, as quais serão contempladas nos 

próximos PAREPS. Ademais, outras instituições de saúde podem utilizar os 

resultados para aprimorar sua prática e estabelecer a EPS, conforme indica a 

Portaria Nacional atual. 
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APÊNDICE I: Instrumento de Coleta de Dados 

 

1. Dados Pessoais: 
Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 
Idade: ______________________________________________________________  
 
2. Dados Profissionais: 
Profissão: ___________________________________________________________ 
Escolaridade: ________________________________________________________ 
Cargo ocupado na instituição de saúde: ___________________________________ 
Horário de Trabalho: Manhã (  )  Tarde ( )  Noite ( ) 
Carga Horária semanal: (  ) Horas  
Tempo de trabalho na instituição de saúde: ________________________________ 
 
3. Questionário: 
3.1 Avaliação da Estrutura  
I. O horário de oferecimento das ações de EPS foi adequado às suas atividades? 
Sim (  )   Não (  )  
Por quê?  
 
II. O(s) local(is) onde ocorreu(ram) as ações de EPS foram adequados? 
Sim (  )   Não (  )  
Por quê?  
 
III. Houve dificuldade para poder participar das ações de EPS (horário, transporte, 
outras)? 
 Sim (  )   Não (  )  
Se sim, quais? 
 
3.2 Avaliação do Processo  
IV. O número de encontros foi suficiente para as discussões e problematizações 
propostas? 
Sim (  )   Não (  ) Por quê?  
 
V. As estratégias utilizadas para o oferecimento das atividades de educação foram 
pertinentes?  
Sim (  )   Não (  )  
Por quê?  
 
3.3 Avaliação dos Resultados 
VI. Você realizou alguma ação (discussão, orientação, divulgação e outros) no local 
de seu serviço, após atividade educativa realizada? 
Sim (  )   Não (  )  
Se sim, quais? Onde? Se não, por quê? 
 
VII. Você percebe que houve modificações em sua prática após as ações de EPS?  
Sim (  )   Não (  )  
Se sim, quais? Se não, por quê? 
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VIII. No seu município, houve implementação das propostas construídas no 
processo da ação de EPS, após a sua finalização?  
Sim (  )   Não (  )  
Se sim, quais?  
 
Se não, quais os fatores que podem ter interferido nesse processo, internos ou 
externos à sua equipe ou local de trabalho? Comente. 
 
IX. Comente sobre a ação de EPS oferecida. Qual a sua sugestão para melhorar 
sua prática? 
 
X. Essa atividade educativa, em sua opinião, provocou algum impacto positivo 
importante no local de seu serviço? 
Sim (  )   Não (  )  
Se sim, quais? Se não, comente. 
 
XI. Faça sugestões que possam contribuir para as próximas ações de EPS. 
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APÊNDICE II: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Nível Médio) 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Avaliação, 
monitoramento e apoio das Ações de Educação Permanente em Saúde e 
Humanização desenvolvidas por Colegiados de Gestão Regional do DRS XIII 
Ribeirão Preto” que tem como objetivos: Avaliar a estrutura utilizada no 
desenvolvimento das capacitações oferecidas pelos Colegiados de Gestão Regional 
aos municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS XIII), bem como o 
processo percorrido no desenvolvimento dessas capacitações; verificar quais foram 
os resultados alcançados após a implantação das ações propostas pelos colegiados 
na visão dos profissionais que participaram desse processo; identificar novas 
propostas de capacitação para as equipes dos diferentes municípios. 

Caso concorde, você responderá a um questionário, com duração média de 15 
minutos, em local e horário que seja adequado a você. Esse questionário 
permanecerá com você por 3 dias consecutivos, sendo recolhido após esse período 
pelo interlocutor da Educação Permanente do seu município. O preenchimento do 
questionário tem a garantia de ser livre, sendo que você poderá recusar-se a 
responder a qualquer pergunta específica ou retirar seu consentimento a qualquer 
momento, sem penalização ou prejuízo. Você será questionado sobre a estrutura de 
oferecimento das capacitações de que você participou, sobre as estratégias 
utilizadas no processo e sobre os resultados alcançados com tais capacitações. 
Após a análise das suas respostas, serão identificadas as necessidades de novas 
capacitações, sendo oferecidas oficinas para sanar essas necessidades por meio da 
estratégia de Educação Permanente. Você receberá orientações em todas as fases 
desta pesquisa, do início ao fim, por parte dos interlocutores da Educação 
Permanente de seu município. Participar desta pesquisa pode gerar 
constrangimento ou desconforto, portanto, você pode solicitar para retirar seu 
consentimento caso desejar. Não há qualquer custo ou obrigação decorrente de sua 
participação. As respostas obtidas não serão fornecidas a ninguém, sendo garantido 
que seu nome não aparecerá em nenhum momento.  

Informamos ainda que você terá como benefício por participar desta pesquisa a 
qualificação do seu trabalho, uma vez que serão desenvolvidas capacitações para 
sanar ou diminuir os problemas que você enfrenta do dia a dia. Caso queira, poderá 
solicitar às pesquisadoras os resultados desta pesquisa. Estes resultados também 
fornecerão informações e trarão benefícios para ajudar o DRS XIII e os Colegiados 
de Gestão Regional a adequarem o processo de educação permanente, com vistas 
a melhorar a qualidade do atendimento nos serviços de saúde. Quando terminarmos 
este estudo, o resultado final poderá ser divulgado em revistas e/ou apresentado em 
encontros científicos.  

Você receberá uma cópia deste Termo assinada, onde constam o endereço e 
telefone do pesquisador principal e poderá solicitar esclarecimentos quando sentir 
necessidade, agora ou em qualquer momento da pesquisa para tirar dúvidas sobre o 
projeto e sobre sua participação.  
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Se aceitar participar, por favor, preencha os dados abaixo: 
 
Nome do Entrevistado: ____________________________________________ 
Assinatura do Entrevistado:_________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável:______________________________ 
Data: ___ / ___ / ______ 
 
Nome do Pesquisador Responsável: Andrea Bernardes 
E-mail: andreab@eerp.usp.br 
Endereço para contato: Av. Bandeirantes, 3900; Campus da USP 
Telefone: (16) 3602 – 3471 
 
 

Recebi e li cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Data: ___ / ___ / _____ 

Assinatura:___________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

mailto:andreab@eerp.usp.br
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APÊNDICE III: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Nível Superior) 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Avaliação, 
monitoramento e apoio das Ações de Educação Permanente em Saúde e 
Humanização desenvolvidas por Colegiados de Gestão Regional do DRS XIII 
Ribeirão Preto” que tem como objetivos:  

- Avaliar a estrutura utilizada no desenvolvimento das capacitações oferecidas 
pelos Colegiados de Gestão Regional aos municípios que integram o DRS XIII na 
visão dos profissionais que participam desse processo; 

 - Verificar quais foram os resultados alcançados após a implantação das ações 
propostas pelos colegiados na visão dos profissionais que participaram desse 
processo;  

- Oferecer subsídios para o aprimoramento de novas propostas de capacitação 
demandadas pelos participantes para suas equipes e municípios, por ocasião das 
capacitações; 

- Proporcionar oportunidades in loco para reflexão do processo de educação 
permanente anteriormente realizado e construção de estratégias que estimulem a 
integração, o comportamento e o compromisso dos profissionais das equipes com o 
serviço. 

Caso concorde, você terá três dias consecutivos para responder a um 
questionário, com duração média de 15 minutos, em local e horário que seja 
adequado a você. Tal questionário será recolhido após esse período pelo 
interlocutor da Educação Permanente do seu município. O preenchimento do 
questionário tem a garantia de ser livre, sendo que você poderá recusar-se a 
responder a qualquer pergunta específica ou retirar seu consentimento a qualquer 
momento, sem penalização ou prejuízo. Você será questionado sobre a estrutura de 
oferecimento das capacitações realizadas, as estratégias utilizadas no processo e os 
resultados alcançados com tais capacitações. Após a análise das suas respostas, 
serão identificadas as necessidades de novas capacitações, sendo oferecidas 
oficinas para saná-las através da estratégia de Educação Permanente. Você 
receberá orientações em todas as fases desta pesquisa por parte dos interlocutores 
da Educação Permanente de seu município. Participar desta pesquisa pode gerar 
constrangimento ou desconforto, portanto, você pode solicitar para retirar seu 
consentimento, caso desejar. Não há qualquer custo ou obrigação decorrente de sua 
participação. As respostas obtidas não serão fornecidas a ninguém, sendo garantido 
que seu nome não aparecerá em nenhum momento.  

Informamos ainda que você terá como benefício por participar desta pesquisa a 
qualificação do seu trabalho, uma vez que serão implementadas estratégias de 
Educação Permanente para sanar ou diminuir os problemas do seu cotidiano. Caso 
queira, poderá solicitar às pesquisadoras os resultados desta pesquisa. Estes 
resultados também fornecerão informações e trarão benefícios para o DRS XIII e os 
Colegiados de Gestão Regional a adequarem o processo de educação permanente, 
com vistas a melhorar a qualidade do atendimento nos serviços de saúde. Quando 
terminarmos este estudo, o resultado final poderá ser divulgado em revistas e/ou 
apresentado em encontros científicos.  

Você receberá uma cópia deste Termo assinada, onde constam o endereço e 
telefone do pesquisador principal e poderá solicitar esclarecimentos quando sentir 
necessidade, agora ou em qualquer momento da pesquisa para tirar dúvidas sobre o 
projeto e sobre sua participação.  



Apêndices235 

 

 
Se aceitar participar, por favor, preencha os dados abaixo: 
 
Nome do Entrevistado: ____________________________________________ 
Assinatura do Entrevistado:_________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável:______________________________ 
Data: ___ / ___ / ______ 
 
Nome do Pesquisador Responsável: Andrea Bernardes 
E-mail: andreab@eerp.usp.br 
Endereço para contato: Av. Bandeirantes, 3900; Campus da USP 
Telefone: (16) 3602 - 3471 

 
Recebi e li cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Data: ___ / ___ / _____ 
Assinatura:___________ 
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ANEXO I–Autorização para Realização da Pesquisa  
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ANEXO 2–Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


