
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSELUCI SANTOS DE SALLES 

 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE: 

potencialidades para a cultura da qualidade em uma instituição pública de 

saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2013 
 



 

 

 
  S 168      Salles, Roseluci Santos de 

Educação permanente: potencialidades para a 
cultura da qualidade em uma instituição pública de 
saúde / Roseluci Santos de Salles. – Niterói: [s.n.], 
2013. 

 
68 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde) - Universidade Federal Fluminense, 2013. 
Orientador: Prof. Marcos Paulo Fonseca Corvino. 
 

1. Educação Continuada. 2. Segurança do 
Paciente. 3. Certificação. 4. Acreditação. 5. 
Sistemas de Medicação no Hospital. I. Título. 

 
CDD 374 

 

 



 

ROSELUCI SANTOS DE SALLES 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE: 

potencialidades para a cultura da qualidade em uma instituição pública de 

saúde 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Mestrado Profissional Ensino na 
Saúde: Formação Docente 
Interdisciplinar para o SUS da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 
Universidade Federal Fluminense como 
requisito para a obtenção do Grau de 
Mestre. Linha de pesquisa: Educação 
Permanente no SUS 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. MARCOS PAULO FONSECA CORVINO 

Co-orientadora: Profª Drª MÔNICA VILLELA GOUVÊA 

 

 

 

 

Niterói 

2013 



 

ROSELUCI SANTOS DE SALLES 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE: 

potencialidades para a cultura da qualidade em uma instituição pública de saúde 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Mestrado Profissional Ensino na 
Saúde: Formação Docente 
Interdisciplinar para o SUS da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 
Universidade Federal Fluminense como 
requisito para a obtenção do Grau de 
Mestre. Linha de pesquisa: Educação 
Permanente no SUS 

 
Aprovada em 28 de outubro de 2013. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________________________
Presidente: Prof. Dr. Marcos Paulo Fonseca Corvino - Orientador 

UFF 
 

___________________________________________________________________
1ª Examinadora: Profª. Drª. Beatriz Gerbassi Costa Aguiar 

UNIRIO 
___________________________________________________________________

2º Examinadora: Profª. Drª. Donizete Vago Daher 
UFF 

 

___________________________________________________________________
1ª Suplente: Profª. Angela Maria La Cava 

UNIRIO 
 

___________________________________________________________________
2ª Suplente: Profª. Drª. Mônica Villela Gouvêa 

UFF 
 

 

Niterói 

2013 



 

DEDICATÓRIA 

Às minhas filhas Isabella e Neidinha pelo 

companheirismo imprescindível entre os que 

sabem que o amor se constrói na 

simplicidade do dia a dia. 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por estar certa que o sobrenatural de Amor e de 

Misericórdia está entre nós. Inexplicável, mas ao alcance dos que se 

sabem miseráveis sem Ele. 

Aos meus pais (in memoriam) por me ensinarem que lutar é um 

dever dos que são dignos de vencer. 

Aos meus irmãos Jorge (in memoriam) e Rosangela pelo amor 

dedicado. 

Ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e em especial às 

Enfermeiras Ivanise Arouche e Jane Conceição pelo apoio para a 

realização deste estudo.  

À equipe de enfermagem do Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia pelo empenho para o fortalecimento da Educação 

Permanente.  

À Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, na figura da 

Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde, pelo exemplo de amor à Educação.  

Aos orientadores deste trabalho, Dr. Marcos Corvino e Dra. Mônica 

Gouvêa, por se dedicarem para que o êxito deste trabalho fosse 

além do cumprimento das tarefas acadêmicas, sendo também 

enriquecedor para o aprimoramento das habilidades necessárias 

para trabalhar-se em equipe. 

 

 



 

"Deus pode fazer mais em um momento, do que o homem em um milênio".  

J. Blanchard 



 

RESUMO 

Os processos de Educação Permanente surgem para os serviços em geral e seus 
setores de treinamento ou capacitação com a necessidade da adoção da concepção 
pedagógica problematizadora, com o propósito de estimular a reflexão da prática e a 
construção do conhecimento. Nas instituições de saúde não é diferente, porquanto 
seus trabalhadores cotidianamente precisam também aplicar adequadamente seus 
conhecimentos à realidade, o que frequentemente ocorre em um cenário complexo, 
onde a habilidade técnica deve-se aliar à de realizar ações que assegurem a 
continuidade do processo de trabalho. Nesse contexto, a segurança do paciente 
internado em um hospital está ligada ao desenvolvimento de algumas ações 
preventivas, que devem estar baseadas em princípios universais e na realidade 
específica da unidade de saúde. O gerenciamento do uso seguro de medicamentos 
é uma prioridade quando se trata de minimizar riscos para o paciente. Nesse 
cenário, foi delimitado como objetivo principal descrever sobre uma educação 
permanente fundada na cultura institucional da qualidade, a partir do cotidiano de 
profissionais envolvidos no processo de medicação do paciente internado; como 
objetivos secundários: relacionar as principais questões/problemas ligadas ao 

processo de educação permanente; conhecer possíveis estratégias adotadas pelos 
profissionais envolvidos com a saúde dos pacientes internados, no enfrentamento de 
questões ligadas ao processo de medicação e sua efetividade e; identificar 
estratégias educacionais com potencial de promover a interação/discussão e a 
solução multiprofissional de questões e problemas ligados ao processo de 
medicação dos pacientes internados. Metodologia: estudo descritivo de abordagem 

qualitativa, desenvolvido no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), 
instituição pública de saúde, acreditada há seis anos, de referência nacional no 
atendimento de alta complexidade, localizado no município do Rio de Janeiro. 
Utilizaram-se como técnicas de coleta de dados: entrevistas em profundidade e 
grupo focal, em amostra intencional composta por 15 profissionais de saúde. Os 
dados foram tratados por análise de conteúdo conforme Bardin. Resultados: Da 
análise dos dados emergiram três categorias, a saber: A Educação Permanente para 
o compromisso; A Educação Permanente para o convívio e; A Educação 
Permanente para a mudança. As categorias emergidas mostraram as perspectivas 
do fenômeno estudado no que compete às dificuldades, ações multiprofissionais 
para resolução de problemas e para geração da mudança do processo de trabalho 
no que se relaciona ao processo de medicação do paciente internado. Conclusão: A 
concepção de Educação Permanente em um serviço de saúde no cumprimento de 
seu objetivo transformador de ações cotidianas prevê o conhecimento contínuo 
sobre seus trabalhadores e os aspectos que os tornam participantes do processo na 
construção de mudanças. A reflexão sobre educação em serviços de saúde dialoga 
com a que se dá sobre a qualidade da assistência em tais serviços. Assim, o 
desenvolvimento dos processos de trabalho de uma unidade hospitalar que prima 
pela qualidade na assistência prestada ao seu cliente, vai além de implementar uma 
metodologia de gestão que garanta a realização das tarefas conforme os padrões 
pré-estabelecidos em manuais, rotinas e protocolos.  
 
Descritores: Educação Permanente em Saúde; Segurança do Paciente; 

Certificação da Qualidade; Acreditação Hospitalar; Sistemas de Medicação no 
Hospital  



 

ABSTRACT 

The processes of Permanent Education for services in general and their training 
sectors or capacity with the need to adopt the questionable instructional design, in 
order to stimulate reflection on practice and knowledge construction. In health 
institutions is no different, because its workers daily need also appropriately apply 
their knowledge to reality, which often occurs in a complex scenario, where technical 
skill should be combined with actions to ensure continuity of the work process. In this 
context, the safety of the patient at hospital is linked to the development of some 
preventive actions, which must be based on universal principles and the specific 
reality of the health unit. Manage the safe use of medicines is a priority when it 
comes to minimizing risks to the patient. Main aim: to describe about one permanent 

education founded on institutional quality culture, from the everyday lives of 
professionals involved in medication process of the in-patient. Secondary aims: 

relate the main issues related to the process of education permanent; know possible 
strategies adopted by professionals involved with the health of hospitalized patients, 
in coping of issues related to the medication process and its effectiveness and; 
identify educational strategies with potential to promote interaction / discussion and 
multidisciplinary solution of issues and problems related to medication process of 
inpatients. Methodology: A descriptive qualitative study, developed at the National 

Institute of Traumatology and Orthopaedics (INTO), public health institution, 
accredited for six years, national reference in high-complexity care, located in the 
municipality of Rio de Janeiro. Were used as techniques of data collection: in-depth 
interviews and focus groups in intentional sample of 15 health professionals. Data 
were treated by content analysis according to Bardin. Results: Data analysis 
revealed three categories, namely: Permanent Education for commitment; 
Permanent Education for socializing and; Permanent Education for change. The 
categories that emerged showed the prospects of the studied phenomenon related to 
difficulties, multidisciplinary actions for problem solving and generation change in the 
working process as it relates to the process of inpatient medication. Conclusion: The 
concept of Permanent Education in a health service in fulfilling its goal of 
transforming everyday actions provides the continued knowledge about its 
employees and the aspects that make them participants in the construction process 
of change. The reflection about education in health services dialogues with a 
reflection that occurs about the quality of care in such services. Thus, the 
development of work processes within a hospital unit that excels in quality of care 
provided to your customer goes beyond implementing a management methodology 
that ensures the tasks according to pre-established standards in manuals, routines 
and protocols. 
 
Keywords: Permanent Education in Health; Patient Safety; Quality Certification; 

Accreditation Hospital; Medication Systems, Hospital 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

Os processos de Educação Permanente surgem para os serviços em geral e 

seus setores de treinamento ou capacitação com a necessidade da adoção da 

concepção pedagógica problematizadora, com o propósito de estimular a reflexão da 

prática e a construção do conhecimento. Nas instituições de saúde não é diferente, 

porquanto seus trabalhadores cotidianamente precisam também aplicar 

adequadamente seus conhecimentos à realidade, o que frequentemente ocorre em 

um cenário complexo, onde a habilidade técnica deve-se aliar à de realizar ações 

que assegurem a continuidade do processo de trabalho. Para tanto, é necessário 

reconhecer que as práticas educativas, mesmo que frequentes, se estão 

descontextualizadas dos problemas reais, dificilmente permitirão o desenvolvimento 

da capacidade de reflexão (BRIONES; 1999).  

Assim, pensar propostas inovadoras de Educação Permanente supõe o 

desafio de estimular experiências de aprendizagem que interessem às pessoas 

envolvidas, que possibilitem elos no processo de compreensão e construção do 

conhecimento, e que promovam modos de pensar inteligentes, criativos e profundos. 

O desenvolvimento pessoal, social e a capacidade reflexiva dos trabalhadores da 

saúde são favorecidos quando a Educação Permanente os permite tal 

desenvolvimento, apresentando-lhes caminhos facilitadores para pensarem suas 
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práticas. As ações de Educação Permanente devem motivar, portanto, aos 

trabalhadores em serviço na saúde a uma aprendizagem solidária e democrática, 

que fortaleça os processos de crescimento pessoal e de melhoria da qualidade 

oferecida por meio do serviço prestado aos seus clientes.  

Este estudo tem como objeto a Educação Permanente no Instituto Nacional 

de Traumatologia e Ortopedia (INTO), instituição pública especializada e de 

referência em sua área de atuação, cuja principal atividade é a cirurgia ortopédica de 

alta complexidade. Esta pesquisa pretende incentivar a reflexão sobre as ações 

educativas dirigidas aos trabalhadores do referido instituto. Conhecer melhor e cada 

vez mais as condições humanas e sociais que influenciam esses profissionais 

enquanto sujeitos críticos e reflexivos, condição que é exaustivamente citada como 

essencial a um autêntico processo de educação em serviço, constitui-se um 

compromisso com o fortalecimento da Educação Permanente em Saúde (EPS) na 

instituição cenário do estudo. 

Neste sentido, este estudo se une à missão do INTO, pretendendo contribuir 

com a proposta de Educação Permanente fundada na cultura institucional de 

qualidade, promovendo uma reflexão sobre as ações educativas destinadas aos 

seus trabalhadores. Para tanto, este trabalho de pesquisa foi plenamente 

desenvolvido a partir do cotidiano da equipe interdisciplinar, tendo sido escolhido um 

dos processos de trabalho por ela desenvolvidos a fim de facilitar a compreensão do 

cenário e dar objetividade e clareza durante a coleta de dados, permitindo, então, 

resultados que possam contribuir com a realidade estudada. O processo de 

medicação do paciente internado faz parte do dia a dia institucional, e conta com a 

participação técnica e humana efetivas dos diferentes profissionais que integram a 

equipe interdisciplinar, além de ser um dos alicerces presente na maioria dos 

tratamentos oferecidos durante o período de internação de um paciente cirúrgico 

ortopédico.  

A motivação para a realização deste estudo partiu de minha trajetória 

profissional. Sou enfermeira, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO) há 25 anos e trabalho há 12 anos no INTO, dos quais, os oito 

últimos, dedicados, ao lado de outras enfermeiras, ao gerenciamento do processo 

de ensino e capacitação dos trabalhadores da equipe de enfermagem. Neste 

período, as experiências vividas validam a busca para compreender melhor o 

processo que é capaz de levar o trabalhador de saúde desta instituição a aplicar o 
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pensamento crítico à realização de suas tarefas cotidianas percebendo-as, assim, 

passíveis de transformação. 

1.1 Questão norteadora  

Quais lacunas no processo de educação permanente dificultam o alcance da 

qualidade do serviço institucional no que tange ao processo de medicação do 

paciente internado? 

1.2 Justificativa 

Desde 2011, o INTO funciona em novas instalações prediais, com área física 

cinco vezes maior que a anterior. Esta dimensão conta com dezoito leitos para 

hospital dia, 48 leitos de terapia intensiva, 255 de internação, trinta e oito (38) salas 

de ambulatório e 21 salas cirúrgicas. Esta realidade possibilitou que o número de 

atendimentos triplicasse nos últimos anos. A referida mudança vem exigindo 

ambientação às novas instalações e adaptação a novos espaços de trabalho, 

valendo lembrar que a mudança realizada pelo INTO não teve seus limites às 

questões físicas ou prediais, mas também, e, sobretudo, às relacionadas à 

continuidade do serviço prestado aos seus clientes com a manutenção da qualidade 

preconizada pelas políticas públicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde 

(SUS), ratificadas pela própria instituição e esperada pela sociedade. Assim, além 

dos desafios frente a grande diferença para a movimentação dos trabalhadores em 

estrutura física significativamente maior, tal processo de mudança prevê ainda que 

seus profissionais desenvolvam suas funções assegurando as boas práticas e 

contribuindo para o alcance de excelentes níveis na medida dos indicadores de 

qualidade escolhidos para auxiliar a gerência de suas ações.  

Nesse contexto, a instituição que mantém o selo de Acreditação Hospitalar, 

conferido pela Joint Comission Internacional / Consórcio Brasileiro de Acreditação 

(JCI / CBA), há seis anos, vem investindo em melhorias e reengenharia de 

processos bem como na sedimentação de uma cultura de qualidade e segurança. 

Assim, o INTO vive tempos de reconhecimento de seu papel e dedicação à 

qualidade na atenção aos seus pacientes. No entanto, os espaços ainda 

inexplorados em Educação Permanente, que notoriamente se abrem a partir das 
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potencialidades já referidas, surgem como oportunidade de contribuição necessária 

ao cumprimento da responsabilidade institucional. 

Desta forma, esse momento para o instituto é oportuno para aproximar 

profissionais, superar desafios, ampliar espaços próprios para ações educativas e 

fortalecer a cultura da qualidade, cujo reflexo manifesta-se no reconhecimento da 

instituição como referência nacional em sua área de atuação.  

Frente a essas considerações e sabendo-se da relevância da educação no 

trabalho, especificamente nos serviços da rede pública de atenção à saúde, esse 

estudo almeja aprofundar reflexões para que a Educação Permanente na instituição, 

que abre suas portas para acolher este exercício na área educacional, amplie suas 

ações para a construção do conhecimento, permitindo cada vez mais, melhorias 

contínuas em suas realizações como unidade hospitalar. O processo de medicação 

do paciente internado como recorte escolhido do conjunto de atividades de trabalho 

que são realizadas pela equipe interdisciplinar do INTO, permitiu um olhar objetivo e 

ao mesmo tempo rico do cotidiano vivido por esse grupo de profissionais 

especialistas e experientes em suas tarefas. 

1.3 Objetivos 

Tendo em vista a problemática já exposta, foram delimitados os seguintes 

objetivos: 

1.3.1 Objetivo principal 

 Descrever sobre uma educação permanente fundada na cultura 

institucional da qualidade, a partir do cotidiano de profissionais 

envolvidos no processo de medicação do paciente internado. 

1.3.2 Objetivos secundários: 

 Relacionar as principais questões/problemas ligadas ao processo de 

educação permanente;  

 Conhecer possíveis estratégias adotadas pelos profissionais 

envolvidos com a saúde dos pacientes internados, no enfrentamento 

de questões ligadas ao processo de medicação e sua efetividade;  

 Identificar estratégias educacionais com potencial de promover a 

interação/discussão e a solução multiprofissional de questões e 
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problemas ligados ao processo de medicação dos pacientes 

internados. 
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CAPÍTULO ll 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-REFERENCIAIS 

O estudo parte do cotidiano de profissionais envolvidos no processo de 

medicação do paciente internado e tem os estudos de Paulo Freire como importante 

referência teórica (FREIRE; 1979; 1995; 1997a; 1997b). Desta forma, o trabalho se 

fundamenta na educação crítico-reflexiva sedimentada por este autor e está 

referenciado na Política Nacional de Educação Permanente dos Trabalhadores da 

Saúde (PNEP) (BRASIL; 2004; 2009).  

A PNEP pressupõe a aprendizagem significativa e propõe a transformação 

das práticas profissionais baseada em uma reflexão crítica sobre as práticas reais, 

com pessoas que vivenciam juntas uma experiência ou trabalho em saúde. A 

proposta é que a formação/capacitação do pessoal de saúde seja estruturada a 

partir da problematização do processo de trabalho. Seu objetivo é a transformação 

das práticas profissionais e a reorganização do trabalho, tendo como referência as 

necessidades de saúde das pessoas e das populações, a gestão setorial e o 

controle social em saúde. 

A prática problematizadora proposta foi escolhida pela defesa do diálogo e da 

autonomia cidadã. Paulo Freire valoriza e incentiva os sujeitos a adotarem uma 

postura ativa em seus ambientes políticos e sociais. Dessa forma, este referencial 

desafiador e estimulante, bem como o diálogo e a problematização são norteadores 
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deste estudo à medida que a pesquisadora procura conhecer, refletir e intervir com 

outros trabalhadores da saúde sobre a EPS na instituição em que atua.  

Para o educador Paulo Freire, é essencial que consideremos a história dos 

que integram o processo ensino-aprendizagem:  

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser 
formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em 
consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece 
a importância dos “conhecimentos de experiência feitos” com que chegam à 
escola. O respeito devido á dignidade do educando não me permite 
subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a escola 
(FREIRE, 1996, p. 12).   

A educação se refere ao desenvolvimento das pessoas desde que nascem e 

durante toda a vida nos seus processos e satisfação de suas necessidades. No 

entanto, Freire (1996) ressalta que este desenvolvimento educacional ocorre nas 

relações sociais e pode ser utilizado como instrumento de dominação ou libertação. 

Nesse sentido, a possibilidade dialógica de troca de conhecimentos e da educação 

horizontalizada e libertadora mostra-se como grande desafio em instituições de 

saúde, tanto para gestores como para os profissionais que prestam a assistência de 

forma direta aos pacientes.   

2.1 Educação permanente na construção da qualidade em saúde  

A proposta de EPS origina-se na década de 1980, de forma mais 

sistematizada a partir do apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

para o desenvolvimento dos chamados “recursos humanos em saúde" (HADDAD; 

ROSCHKE; DAVINI; 1994). Após mais de duas décadas de experiências isoladas, no 

Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu, em 2004, a PNEP (BRASIL; 2004; 2009). 

Conceitualmente, é uma estratégia que toma os problemas da prática como objeto 

de reflexão das equipes de saúde, considerando o trabalho como eixo educativo e 

adotando a problematização como base de estruturação de suas práticas 

pedagógicas. Assim, propõe a substituição da cultura de treinamentos emergenciais 

que carregam uma visão gerencial de que a baixa eficácia das ações de saúde é 

devida à falta de competência dos trabalhadores, o que poderia ser corrigido por 

cursos compensatórios.  

Merhy (2005) alerta para a importância de encarar a construção das ações 

nos campos da saúde e da educação, implicadas com a visão destes dois territórios 
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de práticas sociais, lembrando que todo processo comprometido com as questões 

da Educação Permanente deve ser capaz de gerar no trabalhador um movimento 

que transforme sua prática. Isso implica em “força de produzir capacidade de 

problematizar a si mesmo no agir, pela geração de problematizações”, no seu 

cotidiano de produção do cuidado em saúde (p. 173).  

Além disso, a Educação Permanente é vista como uma nova forma de 

reorientar os serviços, trabalhando com todos os indivíduos envolvidos com a saúde, 

oferecendo subsídios para que consigam resolver seus problemas e estabeleçam 

estratégias que atendam às necessidades de sua comunidade. 

Conforme conceito do MS (BRASIL; 2005), a Educação Permanente pode ser 

entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das 

pessoas e das organizações. Ela é realizada a partir dos problemas enfrentados na 

realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as 

pessoas já possuem. 

É notório que os espaços de interseção entre ensino e serviço são de grande 

relevância para a formação em saúde e para potencializar os valores e o papel 

universal do SUS. Nesse sentido, o conhecimento construído, a partir da reflexão 

sobre o vivido, pode se difundir por intermédio dos sujeitos que por ali passam. 

Neste espaço é que se explicitam conflitos, dificuldades e ações com vistas à 

produção do saber. 

Para Freire (1996), a aprendizagem é efetiva quando o educando relaciona os 

conteúdos à sua realidade. A relação com a realidade passa pelo plano de 

expressão dos educandos, por meio da explicitação do seu saber e da apreensão 

dos novos saberes, de modo que educandos e educadores se assumam como 

sujeitos sócio-histórico-culturais. 

Diante disso, a Educação Permanente se propõe à transformação para maior 

qualidade nos serviços de saúde. Portanto, a estratégia de qualificação dos 

profissionais no âmbito desta atenção não pode e não deve ser algo ditatorial, que 

bloqueie a criatividade e limite o pensar, mas que produza o comprometimento dos 

diversos atores nele compreendidos e que os tornem facilitadores e propagadores 

do conhecimento adquirido em benefício da sociedade. 

Esta qualificação pretendida visa integrar as práticas ensino e serviço por 

meio da Educação Permanente de forma a produzir conhecimentos baseados no 

cotidiano e a valorizar as experiências anteriores e as vivências pessoais de cada 
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sujeito na busca de um ensino problematizador, capaz de produzir o pensar em 

saúde. Ao contrário do ensino tradicional, em que as informações, por vezes, são 

apresentadas sem conexão com a realidade dos atores e sem instigar que pensem 

de forma crítica e reflexiva, não promovendo mudança. 

Ao analisar os conceitos e métodos dos processos de EPS, é importante 

considerar que o serviço, o trabalho, a assistência, a educação e a qualidade têm 

como finalidade responder às necessidades e demandas individuais e coletivas de 

saúde da população, o que exige um processo constante de reflexão e crescimento 

(HADDAD; ROSCHKE; DAVINI; 1994). Considera-se, então, o alerta que a 

educação se tornara permanente e social (GADOTTI; 2000). Qualidades como a 

capacidade de comunicar, de trabalhar com os outros, de gerir e de resolver conflitos 

tornam-se cada vez mais importantes (DELORS; 2006). 

Nesse processo de múltiplas determinações e relações, evidencia-se o papel 

fundamental das instituições de saúde no desenvolvimento permanente de seus 

profissionais. Portanto, é necessário rever os métodos educacionais 

tradicionalmente utilizados, no sentido de se estar cada vez mais próximos de um 

processo participativo, tendo como cenário o próprio espaço de trabalho, no qual o 

pensar e o fazer torna possível que se estabeleçam os quatro pilares da educação 

apresentados por Delors: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos e aprender a ser (DELORS; 2006).  

2.2 Educação permanente no contexto de segurança em saúde  

A segurança do paciente internado em um hospital está ligada ao 

desenvolvimento de algumas ações preventivas, que devem estar baseadas em 

princípios universais e na realidade específica da unidade de saúde. O 

gerenciamento do uso seguro de medicamentos é uma prioridade quando se trata 

de minimizar riscos para o paciente. Não é raro encontrar na literatura que aborda o 

assunto relatos de profissionais da saúde que antes de serem alertados não se 

davam conta dos perigos, que ameaçavam seus pacientes durante o período de 

internação hospitalar, advindos de falhas no processo de trabalho que envolve as 

medicações.  

A troca de medicamento ou de paciente e o erro de dosagem ou da via de 

administração são eventos reais nas instituições de saúde do mundo todo. Segundo 
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dados apresentados pela Consórcio Brasileiro de Acreditação (2012), apenas no 

Brasil, cerca de oito mil pessoas são afetadas anualmente por erros envolvendo 

medicação. Assim, a segurança do paciente e dos colaboradores é um dos 

principais temas abordados ao tratar-se de qualidade da assistência prestada pelos 

serviços de saúde.  

Uma das principais preocupações expressas no Manual de Padrões de 

Acreditação da JCI para Hospitais é o uso e o armazenamento de medicações 

consideradas de alta vigilância. Estas devem ser marcadas na embalagem quando 

chegam à farmácia do hospital que as adquiriu de forma a serem reconhecidas 

desde o armazenamento até o preparo, quando deverão ser duplamente checadas 

por profissionais da equipe de enfermagem e então administradas ao paciente. 

Mesmo as medicações que não recebem a classificação de alta vigilância são 

cercadas de várias ações mitigadoras que procuram garantir que não serão causa 

de danos ao paciente. Estas ações podem ir desde a orientação e a supervisão 

rigorosas - para que não haja medicações “reservas” guardadas no setor de 

internação, as quais, portanto, não foram prescritas -, até ao acesso digital do 

armário eletrônico - usado para guardar as medicações ali disponíveis após 

prescrição médica, que as indica para pacientes específicos -, e validação do 

profissional farmacêutico, que se certifica se há tais medicações no estoque.  

Adotar uma política de gerenciamento para o uso seguro de medicamentos e 

utilizar equipamentos modernos que oferecem os benefícios tecnológicos atuais são 

estratégias eficazes que têm sido utilizadas para se evitar o erro de medicação. O 

uso de palmtops e do dispensário eletrônico se destaca por suas vantagens quanto 

às informações armazenadas, segurança no acesso aos medicamentos e controle 

de estoque. Contudo, para que o profissional esteja ativo na barreira ao erro é 

preciso que tenha consciência do risco, compreenda sua responsabilidade no 

processo e conheça minimamente as diferentes etapas que o constituem, assim 

como as pessoas nelas envolvidas. Agregar a cultura da notificação do erro dando 

acesso à informação de falhas ou quase falhas ocorridas também é essencial para 

que os protocolos sejam atualizados e novos eventos sejam evitados. Assim, o papel 

da Educação Permanente no contexto da segurança em saúde fica sublinhado para 

talhar profissionais bem capacitados na realização de técnicas, no manuseio de 

equipamentos, e no cumprimento de protocolos. Mas, sobretudo para preparar os 

profissionais em suas áreas específicas de conhecimento, porém com a visão do 
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todo que envolve o seu trabalho e também, ao mesmo tempo, dos detalhes que 

passam por suas mãos e fazem a diferença entre a segurança e o dano que farão 

parte da vida do paciente.  

A necessidade de desenvolver os processos de trabalho da forma mais 

segura possível está constantemente presente e demanda dos colaboradores a 

utilização apropriada de seus conhecimentos sobre os aspectos gerenciais e 

técnicos das tarefas que realiza. Ele precisa conhecer e lidar com as políticas 

institucionais, seus protocolos e rotinas, além dos princípios científicos que devem 

ser respeitados durante a realização de técnicas, as quais exigem habilidade. Ao 

mesmo tempo, aplicar competência no que faz constitui as ações destes 

colaboradores em fase adequada ao processo para que as etapas realizadas pelos 

outros profissionais alcancem sucesso, no que dele depender. A atuação deste 

profissional precisa torná-lo integrante da barreira ao erro. Alguém ativo como 

elemento formador de uma das fatias do “queijo suíço” (Modelo do Queijo Suíço de 

Reason; 1990), impedindo que perigos avancem e cheguem ao paciente, 

prejudicando sua saúde. 

A Educação Permanente que dá lugar a este profissional torna o cenário mais 

seguro para todos, onde especialistas enriquecem sua ciência a partir de vivências 

interdisciplinares. Esta rede formada por pessoas diferentes e com diferentes 

saberes faz dos fluxos institucionais peças bem ajustadas de um sistema onde a 

segurança dá suficiência aos esforços para o alcance da excelência em qualidade. 
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CAPÍTULO III  

“Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso 

ao conhecimento, em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa 

conceber a educação como um todo.”  

Delors 

3 METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Optou-se 

pela abordagem qualitativa considerando o objetivo de estudar a Educação 

Permanente numa instituição hospitalar pública, a partir da visão de alguns dos 

atores envolvidos mais diretamente na questão. Esta opção foi escolhida uma vez 

que tem como pressuposto a ideia de que qualidade se constrói por um dado modo 

de viver o trabalho, nas suas interinfluências, no seu dinamismo, no que contém de 

dramático e, por conseguinte, no que resulta em termos de posturas de qualidade.  

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes percebendo esses fenômenos como parte da 

realidade social, lembrando que o ser humano se distingue não só por agir, mas por 

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

vivida e partilhada com seus semelhantes. “O universo da produção humana que 



24 

 

pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da 

intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido 

em números e indicadores quantitativos” (MINAYO; 2012, p. 21). 

3.1 Cenário do estudo  

O estudo foi realizado em uma instituição pública de saúde de referência 

nacional no atendimento de alta complexidade, que alcançou e vem mantendo o 

selo de Acreditação Hospitalar conferido pela JCI / CBA há seis (06) anos. Em 2011 

a Unidade Hospitalar ganhou novas instalações prediais passando a contar com 

área física cinco vezes maior que a anterior e capacidade para triplicar o número de 

atendimentos.  

A mudança de aspecto físico trouxe a necessidade de mudanças/adaptações 

nos processos de trabalho. Dessa forma, a pesquisa encontrou seu cenário de 

estudo em um momento favorável para a problematização de suas práticas, dentro 

do processo de busca da melhoria contínua de seus processos. 

3.2 Participantes do estudo  

Este estudo utilizou um tipo básico de amostra não probabilística: a 

intencional, a partir da consulta a informantes-chave. Quivy e Campenhoudt (1992, 

p. 69) estabelecem cinco tipos de informantes para estudos qualitativos: especialista, 

informante-chave, informante padrão, informante complementar e informante-

extremista. Os autores esclarecem que a classificação, em cada caso, é dada pelo 

pesquisador a partir de critérios subjetivos relacionados ao objetivo da pesquisa.  

No estudo em questão, foi proposto o tipo informante-chave em que os 

sujeitos selecionados são considerados fontes de informação fundamentais por 

estarem profunda e diretamente envolvidos com os aspectos centrais da questão, de 

tal modo que, caso não sejam entrevistados, possa significar grande perda na 

qualidade dos dados da pesquisa.  

Considerando o objeto da pesquisa, a seleção dos sujeitos participantes, 

envolveu um grupo multiprofissional composto por um administrador de empresas, 

cinco enfermeiros, três farmacêuticos, dois fisioterapeutas, três médicos e um 

nutricionista (Tabela 1). Os participantes foram identificados quanto ao sexo, idade, 
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formação, formação complementar (títulos, cursos), função, tempo de instituição e 

participação em grupos de trabalho para melhoria/manutenção da qualidade 

organizacional. 

A escolha dos informantes respeitou os seguintes critérios de inclusão: a) ser 

profissional de nível superior; b) ter no mínimo dois anos de vínculo institucional; c) 

ser ou já ter sido responsável pela condução de processos gerenciais, educacionais 

ou assistenciais na instituição; e d) ter participado de pelo menos 75% das 

reuniões/ações promovidas pela Assessoria de Qualidade, Área de Desenvolvimento 

ou Serviço de Educação para realinhamento de processos de trabalho com vistas à 

avaliação (CBA/JC; 2012). 

Tabela 1 - Relação de informantes-chave que participaram das entrevistas. Rio de Janeiro, 

2013  

Curso de Formação Numero de informantes 

Administração de empresas 01 
Enfermagem 05 
Farmácia 03 
Fisioterapia 02 
Medicina  03 
Nutrição 01 

Total 15 
Fonte: Elaboração da autora, 2013 

3.3 Aspectos éticos legais  

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da instituição cenário de estudo (Parecer 232.286, de 27 

de março de 2013 - Anexo 1) e do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (Parecer 210.601, de 08 de março de 2013 - 

Anexo 2), sob o CAAE 10004012.3.0000.5243. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice 1), 

contendo os objetivos do estudo e garantindo sigilo e anonimato, foi assinado por 

todos os participantes (BRASIL; 2012).  

Considerando que a metodologia aplicada (problematização) envolveu 

exposição da opinião dos informantes-chave em encontro coletivo (grupo focal), a 

pesquisadora ficou atenta para qualquer tipo de desconforto durante tal encontro, 

tendo descrito o risco de tal situação no TCLE. Foi garantida a participação 

voluntária dos participantes. Nenhum sujeito desistiu de participar da pesquisa no 

decorrer do seu processo.  
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3.4 Coleta de dados  

Nesse estudo, os dados foram obtidos a partir das técnicas de entrevista em 

profundidade e grupo focal (CARLINE-COTRIN; 1996). 

 Entrevista em profundidade: procurou-se explorar o objeto a partir de um 

roteiro semiestruturado (Apêndice 2) buscando informações, percepções e 

experiências individuais dos informantes-chave. As entrevistas foram 

gravadas com autorização dos participantes e, posteriormente, transcritas. A 

análise permitiu definir categorias que serviram de base para as discussões 

no grupo focal. 

 Grupo focal: buscou-se aprofundar a coleta de dados na interação entre os 

informantes-chave. As discussões no grupo focal foram norteadas pelas 

categorias de análise definidas a partir das entrevistas em profundidade. 

Nessa fase, objetivou-se saber como as categorias que emergiram das 

entrevistas individuais eram percebidas pelo conjunto de participantes do 

grupo focal, visando compreender e aprofundar as questões da pesquisa. 

Nessa etapa, além da observação participante coube à pesquisadora registrar 

as diferentes percepções e pontos de vista em um diário de campo, sem 

induzir os participantes a um consenso ou plano conclusivo. 

 

3.5 Análise dos dados  

Os dados foram obtidos a partir das respostas às entrevistas individuais e 

elementos levantados pela pesquisadora por meio da observação participante e 

registro em diário de campo no grupo focal. O material foi analisado conforme Bardin 

(2011), que propõe a análise de conteúdo em três fases: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A autora define a 

análise de conteúdo como:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores [...] que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção das mensagens (BARDIN; 
2011, p. 48). 

A principal pretensão da análise de conteúdo é fornecer técnicas precisas e 

objetivas que sejam suficientes para garantir a descoberta do verdadeiro significado, 
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assim, constitui-se uma prática que se pretende neutra no plano do significado do 

texto, na tentativa de alcançar diretamente o que haveria por trás do que se diz 

(BARDIN; 2011).  

Na pré-análise, o material a ser analisado foi organizado em quatro etapas 

com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais: (a) leitura 

flutuante, (b) escolha dos documentos, (c) formulação das hipóteses e dos objetivos 

e (d) referenciação dos índices e elaboração de indicadores (BARDIN; 1977). 

Os dados das entrevistas foram transcritos, identificando-se os participantes 

por meio de códigos alfanuméricos. Em seguida, foi realizada leitura flutuante do 

material, destacando-se as palavras-chave. 

A exploração do material constituiu a segunda fase, quando foi realizada a 

definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de 

registro e das unidades de contexto nos documentos. 

Aprofundando a leitura, as palavras-chave foram reunidas por unidade de 

significância e, logo após, foram criadas as categorias temáticas. 

As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos sob um título genérico. Tal agrupamento é efetuado em razão dos 

caracteres comuns dos elementos como semântico (agrupados por temas), sintático 

(verbo, adjetivo, etc.), léxico (classificação das palavras segundo o seu sentido, com 

emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) ou expressivo.  

A categorização é definida por Bardin (1977, p.117) como “sendo uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com critérios previamente definidos.” O critério de categorização comporta duas 

etapas: o inventário (onde os elementos são isolados) e a classificação (onde os 

elementos são repartidos, organizando-se, assim, as mensagens colhidas – 

passagem de dados brutos para dados ordenados). 

As categorias temáticas foram delimitadas conforme unidade de significância 

e objetivos propostos pela pesquisa:  

 A Educação Permanente para o compromisso; 

 A Educação Permanente para o convívio; 

 A Educação Permanente para a mudança.  

Por fim, na terceira fase, realizou-se tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Bardin (2011, p. 131) comenta que “os resultados brutos são tratados 
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de maneira a serem significativos e válidos”. Nessa etapa ocorreu a condensação e 

o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 

inferenciais (Apêndice 3, 4 e 5).  
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CAPÍTULO IV  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O INTO é certificado pelo CBA / JCI desde 2006, o que vem promovendo a 

construção de uma cultura, com foco na qualidade, entre os seus trabalhadores, 

compreendidos como colaboradores nos estabelecimentos onde a acreditação 

hospitalar constitui-se metodologia de avaliação da qualidade. Esta construção 

aflora em um ambiente apropriado para o desenvolvimento de melhorias contínuas, 

porque o caminho escolhido pelo INTO para conduzir a assistência prestada ao seu 

cliente prevê atender aos padrões hospitalares de qualidade internacional, propostos 

pelo órgão que confere o selo de qualidade.  

A cada três anos a instituição recebe a visita dos avaliadores do CBA/JCI, 

especialistas que observam em cada setor da unidade hospitalar o grau de 

conformidade entre os processos de trabalho desenvolvidos na prática pelos 

colaboradores e os elementos de mensuração (EM) apresentados no Manual de 

Padrões de Acreditação da JCI para Hospitais (2010). Este manual explica que: “o 

processo de acreditação hospitalar foi desenvolvido para criar uma cultura de 

segurança e qualidade no interior de uma instituição que se empenha em 

aperfeiçoar continuamente os processos de cuidado ao paciente e os resultados 

obtidos” (p. 1).  
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O objetivo do programa é estimular a demonstração de uma melhoria 

contínua e sustentada nas instituições de saúde. Os padrões estão organizados em 

torno de importantes funções, comuns a todas as instituições de saúde. A 

organização funcional dos padrões é, hoje, a mais amplamente utilizada no mundo e 

tem sido validada através de estudos científicos, testes e aplicação. Os padrões 

estão agrupados de acordo com as funções relacionadas à prestação de cuidados 

ao paciente e à criação de uma instituição segura, eficaz e bem administrada. Estas 

funções se aplicam a toda instituição, bem como a cada departamento, unidade ou 

serviço existente no interior da instituição. “O processo de avaliação recolhe 

informação sobre a conformidade com os padrões em toda a instituição e a decisão 

de acreditação é baseada no nível global de conformidade observado na instituição 

como um todo”. (CBA; 2010, p. 3). 

Adequar a prática em serviço aos padrões previstos, compreendendo os 

propósitos que os fundamentam, desenvolvendo melhorias contínuas em suas 

práticas diárias, além de valer-se dos benefícios organizacionais que o processo de 

acreditação hospitalar permite alcançar, significa para a equipe interdisciplinar de o 

INTO utilizar, de forma cada vez melhor, tal processo como ferramenta eficaz de 

avaliação e de gestão de qualidade. Este grupo de profissionais com origem em 

diferentes formações encontra-se, então, em um ambiente educacional promissor 

onde a importância de ensinar e apreender supera a de um simples cumprimento de 

cronogramas de treinamentos obrigatórios. 

Estar aberto para aprender é uma característica frequente aos que se 

voluntariam à avaliação para a conquista do selo de qualidade, o que também é 

incentivado pelo processo de acreditação hospitalar. Assim, esta condição de 

profissionais da saúde que ao mesmo tempo são educandos harmoniza-se com o 

desenvolvimento da cultura de qualidade, cujo fortalecimento torna-se real a partir 

das potencialidades para o aprendizado. 

Diante da possibilidade de fortalecimento da cultura de qualidade, a Educação 

Permanente é um dos pilares que deve ser considerado para que se aproxime cada 

vez mais o cotidiano dos trabalhadores da missão que a instituição se propõe, que é 

de promover ações como instituto de referência na assistência, no ensino, na 

pesquisa, na prevenção e articulação de políticas públicas em Traumatologia, 

Ortopedia e Reabilitação.  
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Enquanto unidade hospitalar, o INTO missiona oferecer a melhor assistência 

para pacientes com afecções ortopédicas de alta complexidade, baseado em ensino 

e pesquisa, com foco na melhoria contínua.  

O desenvolvimento da cultura de qualidade procura, então, estruturar os 

processos de trabalho para que se tornem cada vez mais seguros para o paciente e 

para os colaboradores, levando em conta a complexidade dos serviços prestados 

pelo instituto. Submeter-se às avaliações que determinam se esta unidade hospitalar 

atende aos padrões considerados ideais e concretizáveis, é um exercício voluntário 

o qual é motivado em profissionais que possuem o desejo de aperfeiçoamento. 

Como integrantes da equipe interdisciplinar, este exercício os envolve para serem 

sujeitos problematizadores de suas ações diárias, a fim de que seus processos de 

trabalho aconteçam de forma segura, eficaz e bem administrada, com foco na 

excelência da assistência prestada aos seus clientes. 

Compreende-se que a educação é capaz de ampliar a possibilidade de 

posicionamento do sujeito no mundo do trabalho, em um movimento dinâmico e 

complexo, mediado por valores políticos, culturais e éticos. No entanto, o sistema 

educacional hegemônico permanece centrado na lógica de treinamento, 

desvinculado do aprender a aprender e do saber pensar, o que por vezes não 

favorece o alcance da qualidade pretendida (DEMO; 1996). 

Este trabalho está fundamentado no conceito de Educação Permanente da 

OPAS, como um contínuo de ações de trabalho-aprendizagem que ocorre em um 

espaço de trabalho/produção/educação em saúde, que parte de uma situação 

existente (geralmente uma situação-problema), e se dirige a superá-la, a mudá-la, a 

transformá-la em uma situação diferente e desejada (HADDAD; ROSCHKE; DAVINI; 

1994).  

Ainda que a instituição conte com ações de capacitação em serviço, com o 

objetivo de qualificar os trabalhadores para a assistência, e buscar continuamente a 

qualidade como meta institucional, considera-se apropriado que haja cada vez mais 

esforços no sentido de alcançar uma maior articulação entre ações de educação, 

processos assistenciais e gerenciais.   

Nesse sentido, a contribuição da Educação Permanente, enquanto espaço 

para o desenvolvimento do pensar crítico do profissional de saúde cumpre sua 

responsabilidade social e facilita o movimento de cada indivíduo que é, em potencial, 
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o sujeito de transformações de sua prática no dia a dia do seu campo de trabalho, o 

qual constantemente, assim como este indivíduo, sofre mudanças.  

Encontramos com Paulo Freire em Política e Educação (1997), os 

fundamentos desta educação, que em sua concepção é permanente por um lado, 

pela finitude do ser humano e de outro, pela consciência que ele tem de sua finitude. 

E não só isso, mas também “saber que sabia, e assim, saber que podia saber mais” 

(p. 20).  

4.1 Caracterização dos sujeitos participantes  

A pesquisa contou com 15 participantes (Quadro 1), correspondente ao total 

de profissionais integrantes da equipe interdisciplinar da instituição cenário da 

pesquisa.  

A idade dos sujeitos variou de 30 a 53 anos, mostrando tratar-se de um grupo 

adulto. Quanto à formação acadêmica surgem entre os participantes da pesquisa os 

cursos de formação em Administração de Empresas, Farmácia, Fisioterapia, 

Nutrição, Medicina, Enfermagem, Análise de Sistemas; Especialidades em 

Pneumologia, Terapia Intensiva Pediátrica, Psiquiatria Infantil, Saúde Pública, 

Acupuntura, Administração Hospitalar e Gestão da Qualidade em Instituições de 

Saúde; Mestrados em Neonatologia, Saúde Pública, e Gestão e Políticas de Ciência 

e Tecnologia em Saúde e; Doutorado em Cardiologia. 

Sob o aspecto do tempo em que trabalham na instituição, apenas um 

profissional atua há dois anos, e os demais apresentam tempo de trabalho entre três 

e 27 anos. Este grupo demonstra, assim, suficiência de tempo para conhecer o 

cotidiano institucional que se volta para resolução de seus processos de trabalho.  

Todos os sujeitos da pesquisa participaram ativamente das ações com foco 

para realinhamento de processos com vistas à avaliação CBA/JCI (2012). 

Compreende-se que todos vivenciam a construção da cultura de qualidade. Faz 

parte, portanto, das experiências vividas pelos sujeitos participantes desta pesquisa 

a prática pautada no conhecimento científico, humano, social e também a que é 

baseada nos padrões estabelecidos para instituições de saúde acreditadas. Essas 

experiências representam as mesmas de um grupo significativamente maior e que 

acontecem diariamente em um contexto onde a responsabilidade de alcançar os 
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objetivos propostos e de gerar os resultados esperados dá a identidade a este 

cotidiano de trabalho. 

4.2 Categorias temáticas  

Cotejando as falas dos entrevistados, individualmente e em grupo, além das 

observações do campo e os referenciais teórico-metodológicos, concluiu-se pelos 

três agrupamentos de análise, em que se destacam as permanências desses 

processos educativos. 

4.2.1 Educação permanente para o compromisso  

A coleta de dados, neste estudo, permitiu saber que todos os sujeitos 

participantes da pesquisa já vivenciaram questões de dificuldade no processo de 

medicação de pacientes internados.  

Nesse sentido, as questões/problemas destacadas estão relacionadas à 

inadequação de alguma fase do referido processo por motivos diversos, dentre eles: 

demora no atendimento de solicitação para avaliação por parte de especialista; 

interrupção inadvertida da terapêutica medicamentosa; questões de diferentes 

aspectos relacionadas ao uso do sistema para prescrições on-line por parte dos 

prescritores; gargalos no fluxo, os quais permitem que a medicação prescrita esteja 

disponível no setor de internação e; informação insuficiente ou ineficaz tanto para os 

profissionais quanto para os pacientes.  

As dificuldades de interação por comunicação insuficiente entre os 

trabalhadores em alguns momentos do processo de trabalho foram ressaltadas 

como importantes, na maioria das vezes, para o alcance da qualidade desejada nas 

situações acima exemplificadas.  

 

“Eu não conheço o mínimo de seu trabalho de forma que eu pudesse entender a 

razão de suas atitudes... Eu não sei o valor do seu trabalho, não entendo o outro. 

Por que ele tem que agir assim? Às vezes é tão radical que penso que não quer me 

ajudar...” (E 11) 
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A inquietação muitas vezes demonstrada por participantes no grupo focal 

sinalizou o desejo de conhecer mais sobre algumas fases do processo, assim como 

quem as realiza.  

 

“Quem é que esclarece o paciente? Muitas vezes quando eu chego para tratá-lo ele 

não colaborou como podia no período pós-operatório.” (FT14) 

 

A análise dos dados apontou que os problemas destacados podem estar 

relacionados ao desconhecimento ou a algum tipo de desorganização ligado à 

informação sobre o próprio processo de trabalho ou sobre a importância de os outros 

colaboradores conhecerem o processo como um todo.    

Tal diagnóstico pode ser explicado por processos de capacitação ou 

treinamento institucionais inadequados. No entanto, Freire ressalta que em qualquer 

relação pedagógica, o apoio daquele que ensina não pode anular a criatividade e a 

responsabilidade do educando neste processo de construção (FREIRE; 1997a). Vale 

também iluminar tal contexto com citação de Delors, no Relatório para a UNESCO 

da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, quando sinaliza o 

aprender a conhecer como um dos quatro pilares da educação: 

A cultura geral, enquanto abertura a outras linguagens e outros 
conhecimentos permite, antes de tudo, comunicar-se. Fechado na sua 
própria ciência, o especialista corre o risco de se desinteressar pelo que 
fazem os outros. Sentirá dificuldade em cooperar, quaisquer que sejam as 
circunstâncias (DELORS; 2006: p. 91). 

Assim, foi marcante em depoimentos ouvidos o pouco conhecimento de 

profissionais sobre o trabalho realizado por colegas da equipe multidisciplinar. 

Freire afirma que o ser que não se relaciona com o mundo, somente está em 

contato com ele mesmo e não transforma a sua realidade. Nesse sentido, um dos 

informantes destacou:  

 

“O profissional precisa se ver parte do todo. Aprendi ouvindo os outros saberes. 

Aprendi muito ouvindo os ortopedistas. A multidisciplinaridade me mudou e tenho 

certeza que também consegui passar o meu saber pra eles.” (F7) 
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Foi destacado também que em meio ao dia a dia, os diversos profissionais 

envolvidos nas etapas necessárias ao êxito do processo de medicação do paciente 

internado, não têm toda a dimensão de sua própria importância no referido contexto. 

O trabalho em equipe foi compreendido como ponto primordial para o 

desempenho das tarefas e atividades, na medida em que, assim organizados, os 

esforços individuais se unem e facilitam o alcance dos objetivos. Esta percepção 

ficou clara nos relatos de situações onde a falta de diálogo/comunicação entre os 

membros da equipe, inclusive na forma escrita (evoluções em prontuários), 

resultaram em falhas e prejuízos na produção dos serviços prestados pela instituição 

e em importantes desgastes interpessoais. 

O objetivo maior das instituições de saúde é atender pessoas que aspiram por 

cuidado e tratamento com qualidade e segurança. Seus profissionais convivem com 

o desafio da busca pelo conhecimento, que envolve além de informações 

específicas em suas áreas de atuação, o preparo para lidar com questões inerentes 

ao desenvolvimento de seus processos de trabalho. Tais questões envolvem a 

interdisciplinaridade e passeiam desde o trâmite de um simples pedido de material 

para o almoxarifado da unidade, a estar preparado para entender, acolher e orientar 

uma família surpreendida pelo luto. Freire lembra que a primeira condição para que 

um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir. 

Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo (...) não 
existe no ser, seu estar no mundo se reduz a um não poder transpor os 
limites que lhe são impostos pelo próprio mundo, do que resulta que este 
ser não é capaz de compromisso (FREIRE; 1979, p. 7). 

A consciência de que o outro profissional é importante para o sucesso do 

grupo, é tão necessária quanto a de perceber sua própria importância na construção 

das soluções para as questões que surgem no cotidiano dos trabalhadores da 

saúde. Ela serve de estímulo para o empenho na tarefa de informar o outro sujeito 

do processo de trabalho. Freire (1997) afirma que “outro ponto que me parece 

importante sublinhar, característico de uma visão crítica da educação, [...] o 

reconhecimento óbvio de que nenhum de nós está só no mundo. Cada um de nós é 

um ser no mundo e com os outros” (FREIRE; 1997a, p. 26).  
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4.2.2 Educação permanente para o convívio  

Mediante a análise dos dados obtidos, toma-se conhecimento de que quase a 

totalidade dos relatos dos sujeitos que participaram de ações multiprofissionais para 

busca de soluções de problemas, entende que a atividade gerou aprendizado. Tal 

entendimento por parte do grupo baseia-se no interesse que os participantes da 

referidas ações demonstraram em ouvir e em trocar experiências entre si.  

A oportunidade de compartilhar saberes e expandir o conhecimento sobre 

situações que são determinantes para o resultado do seu trabalho na instituição 

mostra para os que participaram da reunião para a discussão de problemas, que o 

simples fato de interagirem contribuiu para gerar soluções. Desta forma, o grupo 

entendeu o quanto são desejáveis níveis cada vez melhores de conhecimento 

mútuo. Este entendimento baseou-se também em experiências anteriores que, da 

mesma forma, trouxeram o aprendizado mediante a interação entre colaboradores:  

 

“Eu sabia a teoria, mas não sabia encaixá-la na prática. Eu passei a ter isso, 

trabalhando na enfermaria com outros profissionais.” (F7)  

 

Palavras como entendimento e união foram citadas como fundamentais para 

o alcance de melhorias no serviço que realizam. Assim, a importância da 

compreensão do processo de trabalho, também a partir da percepção do outro, foi 

evidenciada por meio do desejo de participantes terem oportunidade de momentos 

de convívio com seus colegas podendo, assim, conhecê-los melhor.  

Alguns participantes expressaram, durante a técnica desenvolvida em grupo, 

que o afeto e a amizade entre os colegas de trabalho são elementos que facilitam a 

resolução de problemas do dia a dia e melhoram resultados com menor desgaste 

para a equipe. Com base no Relatório Delors (2006), a educação deve utilizar duas 

vias complementares. Num primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num 

segundo nível, e ao longo da vida, a participação em projetos comuns, que parece 

ser um método eficaz para evitar ou resolver conflitos latentes. Ainda em acordo com 

o relatório “a Educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos sobre 

a diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência 

das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta” 

(p. 97). 
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“Tem que ser cultivadas as boas relações. Ás vezes parece que estamos em um 

lugar cheio de ilhas e nem sempre há ponte entre elas. Será que só eu tenho que 

ser a ponte ou todo mundo pode ser?” (E11)  

 

Alguns, no entanto, destacaram o aprendizado e a resolutividade como causa 

do êxito de ações multidisciplinares para solução de problemas. Expressaram, ainda, 

que isto ocorreu porque o teor das discussões era assunto pertinente às suas 

tarefas diárias, ou seja, o fato de falar e ouvir sobre o que fazem em sua prática 

profissional gerou o interesse necessário para que houvesse avanço do processo 

que estava sendo trabalhado. 

 

“Ninguém quer ficar ouvindo sempre a mesma coisa. Já foram apresentados os 

protocolos que todo mundo tem que saber? Pronto. Agora se escolhem conteúdos 

das diferentes áreas que possam interessar; conteúdos para as especialidades.” (M 

13) 

 

Integrar um corpo de profissionais que possuem uma missão a cumprir 

implica em saber-se parte desta jornada de esforços individual e em grupo, para 

realizar tarefas ao mesmo tempo em que reflete sobre o que faz e descobre em si o 

potencial para continuar, para aprender e para realizar-se como profissional. Esta 

vivência, que é diária e acontece em meio aos afazeres, por vezes aparentemente 

simples, por vezes altamente complexos, não é plena enquanto experiência isolada 

do significado social que a envolve.  

Os caminhos do profissional na instituição em que desempenha suas funções 

são ricos, não só pelas características de formação de cada sujeito e as histórias de 

vida que carregam, mas também o devem ser pela descoberta do outro e do saber 

do outro como necessários para as mudanças que reorientam situações e 

transformam a realidade, tornando-a mais justa. 

4.2.3 Educação permanente para a mudança  

Quando perguntados se acham que há estratégias de educação capazes de 

contribuir com os trabalhadores para que melhorias no processo de medicação do 

paciente internado sejam geradas, todos os participantes concordam que sim. 
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Entendem, conforme percebido nas expressões quando em grupo focal, que 

estarem reunidos em torno de um objetivo comum proporciona o exercício da 

comunicação, a socialização do grupo e a familiaridade com pontos de vista 

diferentes.  

 

“É importante ter atividades onde se possa ouvir o outro para que conhecer o seu 

trabalho e, assim, poder colaborar.” (N2) 

 

Todos os participantes afirmaram que estratégias de educação podem gerar 

melhorias no processo de trabalho relacionado à medicação do paciente internado. 

Dentre estas, reconheceram a efetividade de grupos de discussão e de dinâmicas 

de grupo, do investimento na formação dos funcionários recém-chegados ao instituto 

e do treinamento contínuo com avaliação de resultados e retorno às ações de 

treinamento. Houve referência à importância de se promover atividades capazes de 

facilitar a comunicação entre os profissionais e que estas tenham a adesão dos 

gestores para que todos possam ser despertados para participar.  

As atividades realizadas fora das instalações da unidade hospitalar foram 

lembradas como ótima forma de promover o conhecimento entre os colegas de 

trabalho: 

 

“Parece que fora daqui nos conhecemos melhor. As pessoas ficam mais à vontade e 

conversam sobre assuntos que não são de trabalho. Uma vez fizemos isso e quando 

voltamos estávamos nos relacionando melhor!” (E12)   

 

Estratégias de educação informatizadas (educação à distância), e também as 

desenvolvidas em serviço também foram destacadas. Ainda houve o registro de que 

a presença do profissional pertencente à área de conhecimento a ser trabalhada é 

importante para o bom desenvolvimento de uma estratégia educacional. Neste caso, 

foi salientada a importância de um diagnóstico adequado do conteúdo a ser 

abordado:  

 

“A presença de um farmacêutico é importante, mas é preciso que ele saiba o que os 

outros profissionais desejam e precisam saber para realizarem bem suas tarefas.” 

(F6). 
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Também foi citada a informação transmitida “boca a boca” entre profissionais 

durante o cotidiano do serviço como importante para o realinhamento do processo 

de trabalho. 

Quando apresentada a questão dos principais desafios para a implementação 

de tais estratégias, os participantes identificaram principalmente a postura dos 

próprios trabalhadores que não se interessam e desvalorizam a comunicação 

interdisciplinar, assim como a resistência de alguns a interagir com outros 

profissionais.  

Houve relevância da questão compartilhada por alguns participantes sobre o 

aspecto histórico cultural que envolve as profissões e que acabam por supervalorizar 

a prática particular de algumas em detrimento de todos os outros saberes envolvidos 

no processo como um todo. “A tarefa é árdua porque, muito naturalmente, os seres 

humanos têm tendência a supervalorizar as suas qualidades e as do grupo a que 

pertencem, e a alimentar preconceitos desfavoráveis em relação aos outros.” 

(DELORS; 2006, p. 97). Assim, surgiu o problema da informação que pode ser 

transmitida ao paciente por um profissional que tradicionalmente é de confiança 

indiscutível:  

 

“Se o outro profissional fala para o paciente que o tratamento que vou fazer vai ter 

total sucesso, o paciente acredita plenamente. E aí como é que eu explico depois 

que eu não tenho como fazer isso, pois clinicamente há limitações?” (FT14).   

 

Evidenciou-se, ainda, nas falas ocorridas durante o grupo focal que os 

participantes que fizeram descobertas de autoconhecimento sobre o significado de 

ser parte fundamental do processo de medicação do paciente internado e o quanto 

cada integrante da equipe interdisciplinar também o é, passaram a ter maior atenção 

em tarefas que não estão ligadas especificamente ao referido processo, mas que 

surgem em seu desenvolvimento e tornam-se necessárias para que haja informação 

suficiente para que todos direcionem seus esforços para o objetivo a ser alcançado. 
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CAPÍTULO V  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A concepção de Educação Permanente em um serviço de saúde no 

cumprimento de seu objetivo transformador de ações cotidianas prevê o 

conhecimento contínuo sobre seus trabalhadores e os aspectos que os tornam 

participantes do processo na construção de mudanças. Neste caso, as diferenças se 

unem para elevar o grupo tanto academicamente como a nível humano.  

O respeito ao saber do outro e ao fazer das diferenças a ponte para levar a 

informação que gera conhecimento dá suporte a um ambiente de trabalho cada vez 

mais maduro e desenvolvido. A importância das relações humanas além de 

fundamentar o serviço que é prestado a um cliente na área de saúde, já que deste 

último sabe-se depender informações e participação essenciais, também permite 

maior harmonia entre os profissionais que prestam a assistência neste serviço, 

minimizando desgastes e favorecendo o sucesso na realização das tarefas diárias.  

Muitos serviços definem-se, sobretudo, em função da relação interpessoal a 
que dão origem. Podem-se encontrar exemplos tanto no setor mercantil 
como no setor não comercial mais tradicional (serviços sociais, ensino, 
saúde etc.). Em ambos os casos as atividades de informação e 
comunicação são primordiais [...]. O desenvolvimento dos serviços exige, 
pois, cultivar qualidades humanas que as formações tradicionais não 
transmitem, necessariamente, e que correspondem à capacidade de 
estabelecer relações estáveis e eficazes entre as pessoas (DELORS; 2006, 
p. 95).  
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O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI 

também explica que a intuição, o jeito, a capacidade de julgar, a capacidade de 

manter unida uma equipe não são de fato qualidades necessariamente reservadas a 

pessoas com alto nível de titulação (DELORS; 2006).  

Esses aspectos podem ser estudados à luz de Saviani (1980) quando 

apresenta teses consideradas polêmicas. Contestando a tendência dominante 

naquela época (1981), reflete sobre a pedagogia que é centrada na vida, na 

existência e na atividade, opondo-se aquela centrada no intelecto, na essência e no 

conhecimento. Aquém de esgotar a abordagem filosófica do conteúdo, ainda que de 

importantes repercussões no campo educacional, importa considerar nesta pesquisa 

a compreensão sobre momentos verdadeiramente educativos, considerados pelo 

autor citado como momentos de plenitude, porém fugazes e gratuitos: “Acontecem 

independentemente da vontade ou de preparação. Tudo o que se pode fazer é, estar 

predisposto e atento a esta possibilidade.” (SAVIANI; 2008, p. 50) 

Assim, a visão da educação como processo continuado, que obedece a 

esquemas pré-definidos e segue uma ordem lógica, inquieta-nos mediante aquela 

que segue o ritmo vital que é variado, determinado pelas diferenças existenciais dos 

indivíduos envolvidos no trabalho, admitindo a predominância do psicológico sobre o 

lógico. As teses filosófico-históricas, pedagógico-metodológicas e especificamente 

políticas de Saviani, trazem aspectos importantes a serem considerados: o 

movimento para o novo, reagindo-se às formas estagnadas de educação, que 

mesmo alcançando algum resultado, não espelham a realidade institucional 

cotidiana, e por isso fica limitada para contribuir com um processo dinâmico de 

crescimento, a necessidade de compreender-se o caráter científico que abrange os 

diferentes métodos pedagógicos e os caminhos que lhes são próprios, e enfim, 

como a importância do viés político está presente no desenvolvimento de um grupo 

sob o ponto de vista educacional. 

A reflexão sobre educação em serviços de saúde dialoga com a que se dá 

sobre a qualidade da assistência em tais serviços já que ao saber aplicar o 

conhecimento para solucionar problemas em suas tarefas diárias, o trabalhador 

previne erros e minimiza os riscos de prejudicar o paciente que recebe os seus 

cuidados. Assim, o desenvolvimento dos processos de trabalho de uma unidade 

hospitalar que prima pela qualidade na assistência prestada ao seu cliente, vai além 
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de implementar uma metodologia de gestão que garanta a realização das tarefas 

conforme os padrões pré-estabelecidos em manuais, rotinas e protocolos.  

A reflexão e a crítica que emergem da concepção problematizadora surgem 

neste contexto como exercício da educação em serviço que fortalece e desperta 

potencialidades institucionais para a qualidade no serviço que realiza. Neste sentido, 

são válidos os esforços para o desenvolvimento das estratégias propostas pelos 

participantes deste estudo, já que elas permitem contemplar tanto às questões 

relacionadas à interação diária dos colaboradores, quanto aos seus anseios pelo 

conhecimento técnico-científico, de igual monta importante.  

Como possibilidade de suporte para o exercício do conhecimento mútuo, que 

guarda em si a possibilidade do despertamento para novas estratégias educacionais 

construídas pelos próprios sujeitos desta ação, apresentam-se os Encontros de 

Cooperação. Esta estratégia, que complementa o produto desta pesquisa, 

apresenta-se como espaço oportuno para que seja trabalhado o conteúdo que dela 

emergiu. A proposta é um encontro para a conversa entre profissionais que falam 

sobre suas vivências cotidianas.  

Foi sugerido um guia (Apêndice 6) para que o facilitador da ação possa 

colaborar com o grupo, que tem neste encontro oportunidade de fortalecimento dos 

vínculos humanos e institucionais. Desta forma, incentiva-se que a equipe 

interdisciplinar do INTO prossiga na caminhada na qual já estão engajados seus 

integrantes, de conhecer melhor, além dos universos teórico e prático, os seus 

próprios universos e os daqueles que os rodeiam, quer sejam colegas de trabalho ou 

pacientes.  

Entende-se, assim, que o profissional de saúde desta equipe que está 

inserida em uma realidade cujas especificidades dependem dele como sujeito crítico 

de suas ações, deve participar da construção da educação onde o aprendizado e o 

aperfeiçoamento não são o fim, mas referenciais para identificar possibilidades e 

limitações nos processos diários de trabalho onde o intercâmbio de pontos de vista 

gera resultados e conhecimento.  

Este estudo coopera desta forma para com a prática da Educação 

Permanente no INTO, tendo alcançado seus objetivos a partir dos saberes que 

emergem do contexto diário de trabalho de seus atores. 

Não basta, de fato, que cada um acumule no começo da vida uma 
determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se 
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indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, 
do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e 
enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em 
mudança (DELORS; 2006, p. 89). 
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APÊNDICES  

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Dados de identificação 

Título do projeto: Educação Permanente: potencialidades para a cultura da 

qualidade em uma instituição pública de saúde. 

Pesquisador responsável: Roseluci Santos de Salles 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO), Rio de Janeiro 

Telefones para contato: (21) 2201-2364 

Nome do voluntário:__________________________________________________ 

Idade: ______anos     R.G.: __________________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação 

Permanente: potencialidades para a cultura da qualidade em uma instituição pública 

de saúde”, sob responsabilidade da pesquisadora Roseluci Santos de Salles. 

O estudo vem a contribuir com a cultura de qualidade que a instituição vem 

perseguindo, ao se propor a revelar espaços inexplorados de ações de educação 

permanente com profissionais envolvidos com o processo de medicação ao paciente 

internado. Trata-se de uma pesquisa-ação fundamentada na parceria entre 

pesquisadora e participantes, no sentido da mudança ou melhoria do processo de 

medicação ao paciente internado. 

Os objetivos do estudo são: relacionar principais questões/problemas 

identificados pelos profissionais no processo da medicação do paciente internado, 

Identificar potenciais espaços educativos capazes de promover a interação entre 

profissionais envolvidos no processo da medicação do paciente internado e 

reconhecer estratégias pedagógicas consideradas mais efetivas para a abordagem 

de questões/problemas identificados pelos profissionais no processo da medicação 

do paciente internado.  

O processo participativo é educativo e diferentes tipos de conhecimento 

podem ser produzidos, inclusive prático e/ou propositivo. 

O risco da pesquisa será a exposição da opinião dos participantes nos 

encontros coletivos, pois este fato poderá causar constrangimento ao sujeito da 
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pesquisa. A participação na pesquisa é voluntária e qualquer sujeito que se 

enquadre nos critérios de inclusão poderá optar por não participar ou desistir da 

pesquisa em qualquer momento do estudo, não sofrendo com isso nenhum tipo de 

desconforto ou constrangimento na continuidade de sua prática social ou laboral 

cotidiana. 

Caso concorde em participar do estudo, você participará de uma entrevista 

em que se procurará conhecer a sua opinião a respeito dos objetivos da pesquisa. 

No decorrer do estudo, os achados preliminares serão devolvidos a todos os 

participantes por meio de reuniões periódicas, visando problematizar a qualidade da 

atenção prestada ao paciente internado. Durante todo o estudo, você será 

acompanhado e auxiliado pela pesquisadora, podendo sanar a qualquer momento 

toda e qualquer dúvida acerca do processo da pesquisa. 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é 

completamente voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper 

sua participação a qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos 

quais você tem direito. Em caso de você decidir interromper sua participação no 

estudo, a pesquisadora deve ser comunicada e seus dados relativos ao estudo 

serão imediatamente excluídos. 

Seu nome não será revelado ainda que informações relativas à sua entrevista 

possam ser consultadas pela equipe de saúde do serviço, pelos Comitês de Ética 

em Pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense do Hospital Universitário Antônio 

Pedro e equipe de pesquisadores envolvidos.  

Não haverá qualquer custo pela sua participação no estudo. Os encontros 

serão pré-agendados em dias e horários convenientes ao seu processo de trabalho.  

Eu,________________________________________________________________, 

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______. 

________________________________ ________________________________ 

Participante Nome e assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE 2 – Instrumento de entrevista em profundidade 

 

ENTREVISTADO CÓDIGO:___________ 
DATA:_____/____/____ 
HORA:_____h____min 

Dados do participante/informante-chave  

 

Formação 

Curso de Formação: _____________________________________________ 

Instituição de Ensino: _____________________________________________ 

Ano de Término do Curso:__________ 

 

Pós-graduação 

(   ) em andamento     (   ) concluída 

(   ) residência/especialização      (   ) mestrado     (   ) doutorado 

(   ) outros 

Nome do Curso: _________________________________________________ 

Instituição de Ensino: _____________________________________________ 

Ano de Término do Curso: __________ 

 

Data de Nascimento: ____/____/____ 

 

Tempo que trabalha na Instituição: __________anos e __________meses 

 

Função na Instituição: _________________________________________________ 

 

Participante do Processo de Construção da Cultura de Qualidade 

1 - (   ) no dia a dia profissional de sua função 

2 - (   ) em função específica além da responsabilidade diária 

Se opção 2, citar a (s) função(s):____________________________________ 

 

Questões da Entrevista 

Q1. Que questão ou problema você destaca no cotidiano da equipe multiprofissional 

envolvida no processo de medicação do paciente internado? 

a) Você já esteve envolvido em alguma dessas questões ou problemas? 
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b) Caso tenha estado, considera ter alcançado resolutividade a partir de 

esforço conjunto de integrantes da equipe multiprofissional? 

 

Q2. Você já teve oportunidade de participar de alguma atividade multiprofissional ou 

não, com a finalidade de minimizar problemas relacionados ao processo da 

medicação do paciente internado? 

(   ) Sim     (   ) Não 

a) Caso tenha participado, acha que essa experiência gerou aprendizado 

para você ou para colegas da equipe multiprofissional? 

b) Caso tenha gerado aprendizado, por que considera que isto aconteceu? 

c) Se não gerou aprendizado, por que considera que não aconteceu? 

 

Q3. Você considera que haja estratégias educacionais eficazes para a contribuição 

da melhoria da qualidade do processo de medicação do paciente internado? Em 

caso positivo:  

a) Qual(s) seria(m)? 

b) Quais os principais desafios a serem vencidos no desenvolvimento 

dessa(s) ou de outra(s) estratégia(s)? 
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APÊNDICE 3 – Consolidado de respostas e interpretações inferenciais  

Quadro 1.1: Problemas relacionados ao processo de medicação do paciente internado, segundo respondentes. Rio de Janeiro, 2013 

QUESTÃO 1 E1 N2 M3 E4 F5 F6 F7 M8 

PROBLEMA 
DESTACADO 

Atraso no 
atendimento 
da avaliação 

médica 

Interrupção 
inadvertida 

de 
medicação 

Falha no 
conhecimento 
do trâmite para 
prescrição de 

medicação 
não 

padronizada 

Entrega 
incompleta de 
medicamentos 

no setor de 
internação 

Dificuldade 
no processo 

de 
conferência 

de 
medicações 
entregues 
no andar 

Dificuldade de 
comunicação 
entre setores 

Suspensão de 
cirurgia por 

uso de 
medicamento 
inadequado 

no pré-
operatório 

Dificuldades 
com o sistema 
informatizado 

para prescrição 
de 

medicamentos 

1a. Vivenciou este 
problema? 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

1b. Houve solução a 

partir de ação 
multiprofissional? 

 
NÃO 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 

 
SIM 

 
NÃO 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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Quadro 1.2: Problemas relacionados ao processo de medicação do paciente internado, segundo respondentes. Rio de Janeiro, 2013 

QUESTÃO 1 A9 E10 E11 E12 M13 FT14 FT15 

PROBLEMA 
DESTACADO 

Informação 
insuficiente sobre 

pacientes 
alérgicos a 

medicamentos 

Inadequações em  
 técnica asséptica 

para infusão 
venosa de 

medicamentos 

Dificuldades 
do setor de internação para 

obter ou trocar medicamentos 
fora do momento protocolar 

de distribuição 

Evolução 
médica 

insipiente no 
transoperatóri
o prejudicando 

terapia 
medicamentos

a no pós-
operatório 

Educação do 
paciente 

insuficiente ou 
ausente 

prejudicando 
sua 

participação 
em terapias de 

reabilitação 
 

Educação do 
paciente 

insuficiente ou 
ausente 

prejudicando sua 
participação em 

terapias 
de 

reabilitação 

1a. Vivenciou este 

problema? 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
SIM 

 
 

 
SIM 

 

1b. Houve solução 
a partir de ação 

multiprofissional? 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
SIM 

 

 
SIM 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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Quadro 2.1: Ações multiprofissionais para minimizar os problemas, segundo respondentes. Rio de Janeiro, 2013 

QUESTÃO 2 E1 N2 M3 E4 F5 F6 F7 M8 

PARTICIPOU DE 
AÇÃO 

MULTIPROFISSIONAL 
PARA DISCUTIR O 

PROBLEMA? 

NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

2a. Se participou, 

gerou aprendizado? 
- SIM - SIM SIM SIM SIM NÃO 

2b. Se gerou 
aprendizado, por que 

sim? 

- 

Houve 
entendimento 
sobre o que o 
outro estava 

falando 

- 

Houve união de 
vários profissionais 

em torno de um 
objetivo 

Houve troca de 
conhecimento e 
vivências entre 
os profissionais 

Houve troca 
de vivências 

entre os 
diferentes 

profissionais 

Houve escuta 
sobre 

diferentes 
saberes 

- 

2c. Se não gerou 
aprendizado, por que 

não? 

- - - - - - - 
Desinteresse 
em resolver o 

problema 
Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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Quadro 2.2: Ações multiprofissionais para minimizar os problemas, segundo respondentes. Rio de Janeiro, 2013 

QUESTÃO 2 A9 E10 E11 E12 M13 FT14 FT15 

PARTICIPOU DE AÇÃO 
MULTIPROFISSIONAL 

PARA DISCUTIR O 
PROBLEMA? 

SIM NÃO 
NÃO 

 
NÃO NÃO NÃO SIM 

2a. Se participou, 

gerou aprendizado? 
SIM - - - - SIM SIM 

2b. Se gerou 

aprendizado, por que 
sim? 

Houve visão do 
problema sob 
diversas óticas 

- - - - 

Porque o assunto 
era de interesse 
para o dia a dia 

profissional 
 

Porque as 
pessoas quiseram 

resolver o 
problema 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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Quadro 3.1: Estratégias eficazes para a melhoria do processo de medicação do paciente internado, segundo respondentes. Rio de Janeiro, 

2013  

QUESTÃO 3 E1 N2 M3 E4 F5 F6 F7 M8 

ESTRATÉGIAS 
DE 

EDUCAÇÃO 
EFICAZES 

PARA A 
MELHORIA NO 

PROCESSO 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

3a. Quais 

seriam essas 
estratégias? 

Grupos de 
discussão 

As que 
ajudem a 

melhorar a 
comunicação 

entre os 
profissionais 

Treinamento 
dos novos 

funcionários 
mostrando 

como 
“funciona” a 

internação do 
paciente 

Dinâmicas 
de grupo 

Treinamento 
contínuo com 
avaliação de 
resultados e 
retorno às 
ações de 

treinamento 

Que tenham a 
presença do 
farmacêutico 
nas ações de 

educação 
 

Desenvolvidas 
durante a prática 

do serviço 

Desenvolvidas 
no próprio 

programa do 
computador 

3b. Principais 

desafios para 
implementar 

tais estratégias 

Desvalorização 
da 

comunicação 
interdisciplinar 

Profissionais 
que resistem 

à 
comunicação 
e à interação 
com outros 

profissionais 

Não haveria 
desafios/ 

dificuldades 
para assuntos 
que fossem 
de interesse 
das pessoas 

Desinteresse 
de alguns 

para 
participar 

Autoconfiança 
fazendo o 

profissional 
achar que não 

precisa 
participar 

Saber qual o 
conteúdo a 

ser trabalhado 
para alcançar 

os 
profissionais 

das diferentes 
disciplinas 

Resistência dos 
profissionais 

para sentirem-se 
parte do todo e 

aliados dos 
outros 

profissionais 
para formar a 

barreira ao erro 

Ter a adesão 
dos que não 
criam vínculo 

com a 
Instituição 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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Quadro 3.2: Estratégias eficazes para a melhoria do processo de medicação do paciente internado, segundo respondentes. Rio de Janeiro, 

2013  

QUESTÃO 3 A9 E10 E11 E12 M13 FT14 FT15 

ESTRATÉGIAS 
DE EDUCAÇÃO 

EFICAZES 
PARA A 

MELHORIA NO 
PROCESSO 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

3a. Quais seriam 
essas 

estratégias? 

Desenvolvidas a 
partir do interesse 
do público alvo e 

que tenham o 
apoio dos 
gestores 

 

Que valorizem 
os profissionais 
que prestam a 
assistência ao 

paciente 

Que permitam 
conhecimento 

sobre o trabalho 
do outro e 

cultive boas 
relações 

Atividades fora 
do ambiente de 

trabalho facilitem 
aos profissionais 
se conhecerem 

melhor 
 

Nas diferentes 
áreas de 

conhecimento 
dando opção para 
o profissional se 

inscrever no 
assunto de seu 

interesse 

Palestras 
informais com 

pequenos 
grupos de 

profissionais 
 

Grupos de 
estudo, 

discussão de 
artigos e 

estímulo para 
produção 

científica sobre o 
que fazemos no 

INTO 

3b. Principais 
desafios para 

implementar tais 
estratégias 

Desinteresse 
para o que não é 
uma nova técnica 

na sua 
especialidade 

A desmotivação 
de profissionais 

Dificuldade de 
comunicação 

entre 
profissionais 

Adesão do maior 
nº possível de 
colaboradores 

Horários para 
contemplar os 
profissionais 
plantonistas 

Horários para 
a Equipe da 

Visita 
Domiciliar 

Não haveria 
dificuldades para 
tais estratégias 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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APÊNDICE 4 – Quadros de análise de conteúdo 

Quadro 1.1 – Análise de conteúdo da categoria 1 “Educação Permanente para o compromisso”. Rio de Janeiro, 2013 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 

QUESTÃO PROFISSIONAL CONTEÚDO PALAVRAS-CHAVE SIGNIFICADOS 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 R

E
L

A
C

IO
N

A
D

O
S

 A
O

 P
R

O
C

E
S

S
O

 D
E

 

M
E

D
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 P
A

C
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
A

D
O

 

E1 
Atraso no atendimento da 

solicitação de avaliação médica 
Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por atraso da avaliação médica 

Falta de integração 
Desorganização 

N2 
Interrupção inadvertida de 

medicação 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por  Interrupção inadvertida de 
medicação  de medicação não padronizada 

Treinamento inadequado 
Falta de Integração 

Desorganização 

M3 
Falha no conhecimento do trâmite 

para prescrição de medicação 
não padronizada 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por falha no conhecimento do 

trâmite 

Treinamento inadequado 
Falta de Integração 

Desorganização 

E4 
Entrega incompleta de 

medicamentos no setor de 
internação 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por atraso da chegada de 

medicamento ao setor 

Desorganização 
Falta de Integração 

F5 
Dificuldade para conferência dos 
medicamentos que são entregues 

no setor de internação 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por dificuldade na conferência 
dos medicamentos entregues no s internação 

Desorganização 
Falta de Integração 

F6 
Dificuldade de comunicação entre 

setores 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por dificuldade de comunicação 

intersetorial 
Falta de Integração 

F7 
Suspensão de cirurgia por uso de 
medicamento inadequado no pré-

operatório 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos no período pré-operatório 

Treinamento inadequado 
Desorganização 

Falta de Integração 

M8 
Dificuldades com o sistema 

informatizado para prescrição de 
medicamentos 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por  dificuldades com o sistema 

informatizado 

Treinamento inadequado 
Desorganização 

Falta de Integração 

A9 
Informação insuficiente sobre 

pacientes alérgicos a 
medicamentos 

Possibilidade de administração inadequada de 
medicamentos por Informação insuficiente 
sobre pacientes alérgicos a medicamentos 

Treinamento inadequado 
Falta de Integração 
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Quadro 1.2 – Análise de conteúdo da categoria 1 “Educação Permanente para o compromisso”. Rio de Janeiro, 2013 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 

QUESTÃO PROFISSIONAL CONTEÚDO PALAVRAS-CHAVE SIGNIFICADOS 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 R
E

L
A

C
IO

N
A

D
O

S
 A

O
 P

R
O

C
E

S
S

O
 

D
E

 M
E

D
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 P
A

C
IE

N
T

E
 I
N

T
E

R
N

A
D

O
 E10  Inadequações em técnica asséptica para 

infusão venosa de medicamentos 
Possibilidade de administração 

inadequada de medicamentos por 
Inadequações técnicas 

Treinamento inadequado 
 

E11 Dificuldades do setor de internação para 
obter ou trocar medicamentos fora do 
momento protocolar de distribuição 

Possibilidade de administração 
inadequada de medicamentos por 

dificuldades de obtenção do 
medicamento prescrito 

Desorganização 
Falta de Integração 

E12 Dificuldades do setor de internação para 
obter ou trocar medicamentos fora do 
momento protocolar de distribuição 

Possibilidade de administração 
inadequada de medicamentos por 

dificuldades de obtenção do 
medicamento prescrito 

Desorganização 
Falta de Integração 

M13 Evolução médica insipiente no 
transoperatório prejudicando terapia 
medicamentosa no pós-operatório 

Possibilidade de administração 
inadequada de medicamentos por 

evolução médica insipiente 

Treinamento inadequado 
Desorganização 

Falta de Integração 

FT14 Educação do paciente insuficiente ou 
ausente prejudicando sua participação em 

terapias de reabilitação 

Treinamento inadequado 
Desorganização 

Falta de Integração 

Falta de Integração 
Treinamento inadequado 

FT15 
 
 

Educação do paciente insuficiente ou 
ausente prejudicando sua participação em 

terapias de reabilitação 

Treinamento inadequado 
Desorganização 

Falta de Integração 

Falta de Integração 
Treinamento inadequado  
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Quadro 2.1 – Análise de conteúdo da categoria 2 “Educação Permanente para o convívio”. Rio de Janeiro, 2013 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 

QUESTÃO PROFISSIONAL CONTEÚDO PALAVRAS-CHAVE SIGNIFICADOS 
M

o
ti

v
o

 d
e

 t
e

r 
h

a
v

id
o

 a
p

re
n

d
iz

a
d

o
 o

u
 d

e
 n

ã
o

 t
e
r 

h
a

v
id

o
 

a
p

re
n

d
iz

a
d

o
 a

 p
a

rt
ir

 d
e

 a
ti

v
id

a
d

e
 m

u
lt

ip
ro

fi
s

s
io

n
a
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E1 ---- ---- ---- 

N2 
Houve entendimento sobre o 
que o outro estava falando 

Aprendizado a partir de entendimento 
sobre a fala do outro 

Consciência de semelhanças 
Objetivos em comum 
União e Cooperação 

M3 ---- ---- ---- 

E4 
Houve união de vários 

profissionais em torno de um 
objetivo 

Aprendizado a partir de união de 
vários profissionais em torno de um 

objetivo 

União e Cooperação 
Objetivos em comum 

Consciência de interdependência 
Consciência de semelhanças 

F5 
Houve troca de conhecimento e 
vivências entre os profissionais 

Aprendizado a partir da troca de 
conhecimento e vivências entre 

profissionais 

União e Cooperação 
Consciência de semelhanças 

Consciência de interdependência 
 

F6 
Houve troca de vivências entre 

os diferentes profissionais 

Aprendizado a partir da troca de 
vivências entre diferentes 

profissionais 

União e Cooperação 
Consciência de semelhanças 

Consciência de interdependência 

F7 
Houve escuta sobre diferentes 

saberes 
Aprendizado a partir da escuta do 

outro 

Consciência de semelhanças 
Objetivos em comum 
União e Cooperação 

M8 
Desinteresse em resolver o 

problema 

NÃO HOUVE APRENDIZADO POR 
DESINTERESSE 

Falta de interesse em comum 
Falta de cooperação 

Desunião 

A9 
Houve visão do problema sob 

diversas óticas 
Aprendizado a partir de visão do 

outro profissional 

Consciência de semelhanças 
Objetivos em comum 
União e Cooperação 
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Quadro 2.2 – Análise de conteúdo da categoria 2 “Educação Permanente para o convívio”. Rio de Janeiro, 2013 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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E10 ---- ---- ---- 

E11 ---- ---- ---- 

E12 ---- ---- ---- 
M13 ---- ---- ---- 

FT14 
O assunto era de interesse para o dia a 

dia profissional 
Aprendizado a partir do interesse por 

assunto sobre o que faz 

Consciência de saber-se 
em formação 

Desejo de resolução de 
problemas 

FT15 
 

As pessoas quiseram resolver o problema 
 

Aprendizado a partir do interesse por 
resolução de problemas 

 

Desejo de resolução de 
problemas 
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Quadro 3.1 – Análise de conteúdo da categoria 3 “Educação Permanente para a mudança”. Rio de Janeiro, 2013 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 

QUESTÃO PROFISSIONAL CONTEÚDO PALAVRAS-CHAVE SIGNIFICADOS 
P

R
O

P
O

S
T

A
 D

E
 E

S
T

R
A

T
É

G
IA

S
  
E

D
U

C
A

C
IO

N
A

IS
 Q

U
E

 T
R

A
G

A
M

 

M
E

L
H

O
R

IA
 A

O
 P

R
O

C
E

S
S

O
 D

E
 M

E
D

IC
A

Ç
Ã

O
 D

O
 P

A
C

IE
N

T
E

 

IN
T

E
R

N
A

D
O

 
E1 Grupos de discussão 

Estratégias de educação em grupos 
(de discussão) 

Conhecer o outro 
Aprender com o outro 
Interagir com o outro 

N2 
As que ajudem a melhorar a 

comunicação entre os 
profissionais 

Estratégias de educação que ajudem 
a melhorar a comunicação entre os 

profissionais 

Conhecer o outro 
Aprender com o outro 
Interagir com o outro 

Comunicação 

M3 

Treinamento dos novos 
funcionários mostrando como 

“funciona” a internação do 
paciente 

Estratégias de educação para novos 
integrantes da equipe conhecerem o 

cotidiano de trabalho 

Interagir com o outro 
Comunicação 

E4 Dinâmicas de grupo 
Estratégias de educação em grupos 

(dinâmicas) 

Interatividade, Conhecer o outro, 
Aprender com o outro 
Interagir com o outro 

Comunicação 

F5 
Treinamento contínuo com 
avaliação de resultados e 

retorno às ações de treinamento 

Estratégias de educação avaliadas, 
aprimoradas e repetidas 

Educação Permanente 

F6 

Que tenham a presença do 
farmacêutico nas ações de 

educação 
 

Estratégias de educação com o 
farmacêutico 

Educação Permanente 
Referência do especialista 

F7 
Desenvolvidas durante a prática 

do serviço 
Estratégias de educação em serviço 

Educação Permanente 
Interatividade 

M8 
Desenvolvidas no próprio 
programa do computador 

Estratégias de educação no 
computador 

Interatividade, Liberdade, 
Acessibilidade, Interesse 

A9 
Desenvolvidas a partir do 

interesse do público alvo e que 
tenham o apoio dos gestores 

Estratégias de educação de interesse 
dos trabalhadores, apoiada pelos 

gestores 

Educação Permanente, Interesse, 
Referência do especialista 
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Quadro 3.2 – Análise de conteúdo da categoria 3 “Educação Permanente para a mudança”. Rio de Janeiro, 2013 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 

QUESTÃO PROFISSIONAL CONTEÚDO PALAVRAS-CHAVE SIGNIFICADOS 
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E10 
Que valorizem os profissionais que 
prestam a assistência ao paciente 

Estratégias de educação que 
valorizem os profissionais que prestam 

assistência ao paciente 
Educação Permanente 

E11 
Que permitam conhecimento sobre o 

trabalho do outro e cultive boas relações 

Estratégias de educação que permitam 
conhecimento sobre o trabalho do 

outro e cultive boas relações 

Conhecer o outro 
Aprender com o outro 
Interagir com o outro 

Comunicação 

E12 
Atividades fora do ambiente de trabalho 

facilitem aos profissionais se conhecerem 
melhor 

Estratégias de educação fora do 
ambiente de trabalho facilitem aos 

profissionais se conhecerem melhor 

Conhecer o outro 
Aprender com o outro 
Interagir com o outro 

Comunicação 

M13 
Nas diferentes áreas de conhecimento 

dando opção para o profissional se 
inscrever no assunto de seu interesse 

Estratégias de educação nas 
diferentes áreas de conhecimento 

permitindo escolha por interesse do 
trabalhador 

Educação Permanente, 
Referência do especialista 

Interesse 
Liberdade, 

FT14 
Palestras informais com pequenos grupos 

de profissionais 

Estratégias de educação informais 
(palestra) com pequenos grupos de 

profissionais 

Conhecer o outro 
Aprender com o outro 
Interagir com o outro 

Comunicação 

FT15 
 

Grupos de estudo, discussão de artigos e 
estímulo para produção científica sobre o 

que fazemos no INTO 

Estratégias de educação em grupos de 
estudo, discussão de artigos e 

estímulo para produção científica 
sobre o que fazemos no INTO 

Conhecer o outro 
Aprender com o outro 
Interagir com o outro 

Fortalecimento 
Institucional e 

Responsabilidade 
institucional com a 

comunidade científica 
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APÊNDICE 5 – Comparativo do grupo focal com entrevistas individuais  

Quadro 1 – Análise comparativa das manifestações em grupo focal e entrevistas individuais. Rio de Janeiro, 2013 
CATEGORIAS 
TEMÁTICAS 

FATOR 
COMPARADO 

ENTREVISTA INDIVIDUAL GRUPO FOCAL CONTEÚDO OBSERVADO 
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Ç
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O

 

Questões ou 
problemas 
destacados 

A maioria dos participantes acha 
que a fragilidade na comunicação 
entre  profissionais contribui para 
que haja alguma inadequação no 

processo de trabalho 

Na percepção do grupo o 
conhecimento que têm sobre o 

trabalho do colega é parcial, assim 
como também o conhecimento da 

importância do seu próprio trabalho 
para o êxito de todas as fases do 

processo 

Os participantes entendem que ter 
a visão do processo de trabalho 
como um todo é importante para 
que suas ações contribuam de 

forma mais eficaz para o alcance 
dos objetivos da equipe 

interdisciplinar 

E
D

U
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A
Ç

Ã
O

 
P
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T
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A
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C
O

N
V

ÍV
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Interação / 
comunicação dos 

profissionais 

A maioria dos participantes acha 
que desenvolver ações para 

buscar  soluções para os 
problemas gera aprendizado e 

contribui para a resolutividade das 
questões porque há troca de 

experiências entre os diferentes 
profissionais da equipe 

Existe algum interesse no grupo para o 
conhecimento mútuo, o 

desenvolvimento de relações de 
amizade e a troca de informações que 

permita conhecer melhor o trabalho 
que é desenvolvido por outros 

profissionais 

Os participantes demonstraram 
interesse por ações que promovam 

o convívio entre todos os 
profissionais e consideram 
fundamental a abordagem 

educacional dos conteúdos de suas 
especialidades para a melhoria da 

qualidade de suas ações 

E
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Estratégias de 
educação sugeridas 

para melhoria do 
processo estudado 

Todos os participantes concordam 
que estratégias educacionais bem 

planejadas contribuem para a 
melhoria contínua esperada nos 

processos de trabalho no cotidiano 
da equipe interdisciplinar 

O grupo propõe ações educacionais 
dinâmicas e que promovam o 

conhecimento mútuo, tanto a nível 
profissional quanto humano, assim 

como aquelas cujas temáticas sejam 
de interesse específico dos 

profissionais das diferentes áreas de 
conhecimento 

Estratégias citada: grupos de 
discussão; dinâmicas de grupo; 

treinamento de novos funcionários; 
treinamento contínuo retomado a 
partir da avaliação dos resultados; 
as que contem com a adesão dos 

gestores; atividades fora do 
ambiente profissional; em serviço, à 

distância, que contem com 
especialista no conteúdo abordado 

e a informação boca a boca. 

Fonte: Elaboração da autora, 2013 
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APÊNDICE 6 – Guia do facilitador para encontros de cooperação 

 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
ENCONTRO DE COOPERAÇÃO – GUIA DO FACILITADOR 

Data:___/___/___ 

Nome dos participantes – Áreas de Formação e Setor de Atuação: 

1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________ 

6._________________________________________________________ 

 

Temas/Problemas Abordados/Discutidos durante o encontro 

1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

 

 

OBS 1: Este guia é uma sugestão, podendo o facilitador alterar a ordem ou o 

conteúdo das questões encontradas adiante, segundo o movimento dado pelo grupo 

durante a atividade. Esta liberdade inclui a proposta dos próprios participantes para 

dinâmicas, jogos, iniciativas de novos projetos, etc.  

 

OBS 2: A proposta é que o encontro consiga trazer aos participantes a reflexão 

sobre si, sobre o seu papel em suas realidade e que incentive o conhecimento entre 

os integrantes do grupo e o trabalho que realizam. 

 

OBS 3: O encontro poderá durar em média 50 minutos e os participantes escolhem 

se as informações sobre o que foi trabalhado durante a atividade serão registradas. 
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Dinâmica proposta para o Encontro de Cooperação 

 

1. Apresentações 

O facilitador diz seu nome, sua formação e sua função na equipe. Cada participante 

do encontro é convidado pelo facilitador a dizer seu nome, sua formação e 

apresentar para o grupo sua função na equipe. 

Sugestão: neste momento, pode-se utilizar o artifício do “quebra-gelo” propondo-se 

que cada um conte algo sobre si: seu prato preferido ou, por exemplo, o estilo de 

música que aprecia. 

 

2. Situação do dia a dia escolhida para motivar o encontro: 

___________________________________________________________________ 

A. Por que foi esta a situação escolhida para este encontro? 

B. Qual o local onde comumente acontece este recorte da realidade?  

C. Há um horário determinado para tal fato? 

D. Quais os atores envolvidos diretamente na cena? 

E. Há atores que participam indiretamente deste cenário de forma a influenciá-lo? 

Quais? 

F. Qual(is) o(s) objetivo(s) das equipe envolvida quando essa situação ocorre? 

G. Ao ocorrer tal fato, como estão relacionadas às questões do trabalho? 

 Para que se destina a tarefa que está envolvida? 

 para quem se destina tal tarefa? 

 Por quem ela é realizada? 

 Qual o objetivo que desejamos nesta situação? 

 Quem é ou quem são os beneficiados com o sucesso? 

 Quais os prejuízos trazidos pelas falhas neste processo? 

 Quem é ou quem são os prejudicados em caso de falha? 

H. Que falas são ainda necessárias? (o espaço está aberto para, por exemplo: 

ideias, sugestões, propostas ou simplesmente comentários). 

I. O grupo pode finalizar o encontro promovendo a subdivisão do grupo em 

duplas para pequenos diálogos. Outra proposta é a escolha de uma palavra-chave de 

hoje que transmita algo em comum a todos naquele dia. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 – Parecer de aprovação do CEP do INTO  
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ANEXO 2 – Parecer de aprovação do CEP do HUAP/UFF  

 

 


