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RESUMO 

COROPES, Viviane Brasil Amaral dos Santos. A Educação Permanente da Enfermagem no 

Processo de Acreditação Hospitalar. Dissertação de Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2015. 

 

No Brasil, as iniciativas de melhoria da qualidade têm acontecido por intermédio do programa de 

acreditação hospitalar. Em 2004 foi instituída a Educação Permanente, que tem como significado 

a discussão da prática para a sua transformação contínua. Diante deste processo de avaliação da 

qualidade em saúde seria muito valiosa a aliança entre a qualidade e a educação permanente, pois 

auxiliaria na própria fase de acreditação hospitalar, quanto na sua manutenção. Este estudo 

compõe uma dissertação desenvolvida no Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde da Universidade Federal Fluminense, com os objetivos de descrever a realidade da 

educação no processo de trabalho da enfermagem que atua em um hospital acreditado, identificar 

as implicações da implementação da educação permanente no cotidiano de trabalho sob a ótica da 

enfermagem e analisar os limites e possibilidades da educação permanente no cotidiano de 

trabalho da enfermagem que atua em um hospital acreditado. É uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, descritiva, de natureza exploratória, do tipo pesquisa de campo. Foi realizada no 

Hospital do Câncer II, do Instituto Nacional do Câncer – RJ. Os participantes do estudo foram os 

enfermeiros que ocupam cargos de chefia nos setores do hospital e profissionais da enfermagem 

de nível superior e nível médio que prestam assistência aos pacientes. A técnica empregada para 

a coleta de dados foi entrevista semiestruturada e para análise dos dados foi a análise do Discurso 

do Sujeito Coletivo, segundo Lefèvre. Os aspectos éticos foram respeitados conforme a resolução 

466/12 e a pesquisa obteve aprovação n° 33723914.1.0000.5243 do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e autorização para a coleta de 

dados pela direção do Instituto Nacional do Cancer/RJ. O presente estudo teve a pretensão de 

preencher algumas lacunas do conhecimento, pois revelou que a instituição colabora com o 

fornecimento de insumos, equipamentos e manutenção de um número limítrofe de recursos 

humanos para o bom funcionamento do hospital, mesmo fora do período de acreditação, muito 

embora, o estudo também tenha revelado que a instituição  carece de investimento na capacitação 

de seus profissionais. Revelou também, que a  implementação da educação permanente, elevaria 

o padrão dos processos e da assistência, pois se basearia em um aprendizado freqüente e 

resolutivo, considerando-se, portanto, como positiva. Sobre os limites e possibilidades da 

educação permanente, segundo os depoentes, possibilitaria ao alcance dos mais altos padrões de 

qualidade, o que englobaria todas as áreas, tanto educacional, assistencial e gerencial. Com 

relação ao retorno à instituição onde os dados foram coletados, fica a evidência de que há uma 

necessidade expressa pelos profissionais, de um maior investimento na área da educação em 

saúde de forma permanente, onde esta pode ser o elo do conhecimento com a prática, tornando os 

processos mais maduros e mais fáceis de serem trabalhados. 

 

Palavras- chave: Acreditação, Enfermagem e Educação continuada. 
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ABSTRACT 

 

COROPES, Viviane Brazil Amaral dos Santos. The Continuing Education of Nursing in Hospital 

Accreditation Process. Academic Dissertation in Health Care Sciences. Aurora de Afonso Costa 

Nursing School, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

In Brazil, the quality improvement initiatives have taken place through the hospital accreditation 

program. In 2004 was instituted the Permanent Education, whose meaning the practical 

discussion for their continuing transformation. Faced with this process of evaluation of quality in 

health would be very valuable the alliance between quality and lifelong learning, that would help 

in the own hospital accreditation phase, as its continuation. This study is a dissertation developed 

in Academic Master of Science in Health Care, Universidade Federal Fluminense, aiming to 

describe the reality of education in the nursing work process that operates in an accredited 

hospital, assess the implications of implementation of lifelong learning in the daily work from the 

perspective of nursing and analyze the limits and possibilities of continuing education in nursing 

daily work which operates in an accredited hospital. It is a research with qualitative approach, 

descriptive and exploratory nature, field research type. It was held at the Cancer Hospital II, the 

National Cancer Institute - RJ. Study participants were nurses who hold leadership positions in 

the hospital sector and graduated and technician professional nursing who provide patient care. 

The technique used for collecting data was semi structured interview and for data analysis was 

the analysis of the Collective Subject Discourse, according to Lefèvre. Ethical aspects were 

respected, according to Resolution 466/12 and the study was approved by the number 

33723914.1.0000.5243 of the Research’s Ethics Committee of the National Cancer Institute / RJ. 

In conclusion, based on the above, that the present study had the intention to fill gaps of 

knowledge, as revealed that the institution cooperates with the supply of inputs, equipment and 

maintenance of a significant number of human resources for the proper functioning of the 

hospital, even outside of the accreditation period, though, the study has also revealed that the 

institution does not invest a lot in training its professionals. Also showed the implications of the 

implementation of continuing education in nursing daily work, because according to the majority, 

said implementation would raise the standard of processes and assistance as would be based on a 

frequent and decisive learning, considering, therefore, as positive. About the limits and 

possibilities of lifelong learning in their daily work, according to witnesses, would enable the 

achievement of the highest quality standards, which would encompass all areas, both educational, 

caring and management. Regarding the return to the institution where data were collected, is 

evident that there is a need expressed by professionals, of an increased investment in health 

education area permanently, where this can be the link of knowledge with practice, making the 

process more mature and easier to be worked. 

 

Key words: Accreditation, Nursing and Continuing Education. 
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RESUMEN 

 

COROPES, Viviane Brasil Amaral dos Santos. La Educación Continua de Enfermería en el 

Proceso de Acreditación del Hospital. Disertación Académica en Ciencias del Cuidado en Salud. 

Escuela de Enfermería Aurora Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

En Brasil, las iniciativas de mejora de la calidad han llevado a cabo a través del programa de 

acreditación de hospitales. En 2004 instituyó la Educación Permanente, cuyo significado es la 

discusión práctica para su transformación continua. Frente a este proceso de evaluación de la 

calidad en la salud sería muy valiosa alianza entre la calidad y el aprendizaje permanente, pues 

ayudaría en la propia fase de acreditación de hospitales, como su continuación. Este estudio trata 

de una tesis desarrollada en Master Académico en Ciencias del Cuidado en Salud de la 

Universidad Federal Fluminense, con los objetivos de describir la realidad de la educación en el 

proceso de trabajo de enfermería que trabaja en un hospital acreditado, evaluar las consecuencias 

de la aplicación del aprendizaje permanente en el trabajo diario desde la perspectiva de la 

enfermería y analizar los límites y posibilidades de educación continua en el trabajo diario de 

enfermería que trabaja en un hospital acreditado. Se trata de una investigación cualitativa con 

enfoque descriptivo, exploratorio, de tipo investigación en campo. Se celebró en el Hospital del 

Cáncer II, del Instituto Nacional del Cáncer - RJ. Los participantes del estudio fueron las 

enfermeras que ocupan posiciones de liderazgo en el sector hospitalario y profesional de nivel 

superior y de enfermería de nivel medio que prestan atención al paciente. La técnica utilizada 

para la recolección de datos fue entrevista semiestructurada y para análisis de los datos fue el 

análisis del discurso del sujeto colectivo, según Lefèvre. Se respetaron los aspectos éticos, de 

acuerdo a la Resolución 466/12 y el estudio fue aprobado n ° 33723914.1.0000.5243 del Comité 

de Ética de Investigación del Instituto Nacional del Cáncer / RJ. En conclusión, base en lo 

anterior, el presente estudio tuvo la intención de llenar los vacíos de conocimiento, ya que reveló 

que la institución colabora con el suministro de insumos, equipamiento y mantenimiento de un 

número significativo de los recursos humanos para el buen funcionamiento del hospital, incluso 

fuera del período de acreditación, sin embargo, el estudio también ha revelado que la institución 

no invierte mucho en la formación de sus profesionales. También mostraron las consecuencias de 

la aplicación de la formación continua en el trabajo diario de enfermería, ya que, según la 

mayoría, dijo que la implementación sería elevar el nivel de los procesos y la asistencia que se 

basaría en un aprendizaje frecuente y decisivo, teniendo en cuenta, por lo tanto, como positivo. 

Acerca de los límites y posibilidades de aprendizaje permanente en su trabajo diario, de acuerdo 

con testigos, permitiría a la consecución de los más altos estándares de calidad, que abarcarían 

todos los ámbitos, tanto de educación, el cuidado y la gestión. En cuanto al retorno a la 

institución donde se recogieron los datos, queda la evidencia de que hay una necesidad expresada 

por los profesionales, del aumento de la inversión en el área de educación para la salud en forma 

permanente, donde esto puede ser el vínculo de los conocimientos a la práctica, haciendo el 

proceso más maduro y más fácil de ser trabajada. 

 

Palabras clave: Acreditación, Enfermería y Educación Continua. 
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SUS – Sistema único de Saúde 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

1.1. TRAJETÓRIA E MOTIVAÇÃO  

 

Dentre os diversos motivos pela escolha da enfermagem, posso destacar o cuidado que é 

predominante nesta profissão, pois possibilita o olhar para o todo e não simplesmente para a 

doença ou área afetada. 

 No início da minha trajetória profissional, trabalhei no HEMORIO (Instituto Estadual de 

Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti). Foi neste hospital que pude visualizar mais de perto 

como era fazer parte de uma instituição que preconizava os padrões exigidos pela acreditação 

hospitalar, e pude conhecer a diferença entre um hospital acreditado e os outros.    

Não sabia ao certo o que era preconizado pelos padrões da Acreditação Hospitalar, pois a 

maioria dos locais em que atuei como enfermeira, não se interessavam em participar pelo 

processo de acreditação, com exceção do Instituto de Hemoterapia do Estado do Rio de Janeiro -

HEMORIO, mas sabia que um esforço maior pela busca da qualidade em alguns serviços era 

fundamental, mesmo com tão pouca experiência profissional.  Sabia que era de caráter 

emergencial a inserção de novos padrões que direcionassem melhor a assistência oferecida e que, 

na maioria das vezes, é o cliente quem mais sofre as consequências.              

Em 2011, ingressei no Instituto Nacional do Câncer, lotada no Hospital do Câncer II, que 

é responsável pelo atendimento aos pacientes com neoplasias ginecológicas e neoplasias dos 

tecidos ósseos e conectivos, e assim, um sonho foi realizado, pois desde a graduação me 

identifiquei com a área da oncologia, tendo como responsável a influência de histórias familiares 

de neoplasias. Pude visualizar esforços para que uma qualidade hospitalar fosse mantida e 

reconquistada, tendo em vista o processo de auditoria, no qual este hospital é submetido a cada 

dois anos. Neste processo, os esforços executados pela equipe multidisciplinar, mostram uma 

diferenciação dentre outros hospitais e serviços de saúde que não estão envolvidos no processo de 

Acreditação Hospitalar. Observo então que, para a manutenção dos esforços realizados, a 

Educação Permanente torna-se um instrumento muito valioso, pois sua proposta é o 

conhecimento através da discussão da prática. 

Neste contexto, de acordo com Feldman e Cunha, (2006), atualmente no Brasil, as 

iniciativas com relação à melhoria da qualidade estão se desenvolvendo cada vez mais, tais como 
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o Programa de Acreditação Hospitalar, a certificação da International Organization for 

Standardization - ISO, o Sistema Integrado de Gestão em Organizações Hospitalares, auditorias 

de prontuários, de contas, de riscos, dentre outros, expandindo-se em inúmeras áreas 

profissionais, com diversos objetivos para avaliação dos serviços de saúde, bem como ampliando 

o campo de atuação do enfermeiro. 

De acordo com a política da Educação Permanente, objetivos foram estabelecidos, dentre 

os quais, ressalto a identificação de necessidades de formação e de desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde, a construção de estratégias e processos que qualifiquem a atenção e a 

gestão em saúde e o fortalecimento do controle social no setor, onde a perspectiva deve ser de 

produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva. (BRASIL, 2004) 

Para Feldman, Gatto e Cunha, (2006), a Organização Nacional de Acreditação (ONA) tem 

como objetivos a implantação e a implementação nacional de um processo permanente de 

melhoria da qualidade da assistência à saúde, estimulando todos os serviços de saúde a atingirem 

padrões mais elevados de qualidade, dentro do processo de acreditação. 

Com base no exposto, o Objeto deste estudo é: Limites e possibilidades da Educação 

Permanente no cotidiano de trabalho da enfermagem, frente à Acreditação Hospitalar.  

 

1.2. QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1. A Educação Permanente é uma realidade no processo de trabalho da enfermagem em um 

hospital acreditado? 

2. Como é o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a educação permanente? 

3. Quais os limites e possibilidades para a implementação da Educação Permanente no 

cotidiano de trabalho da enfermagem  que atua em um hospital acreditado? 

4. A implantação  da Educação Permanente traria implicações no cotidiano da enfermagem 

que atua em um hospital acreditado? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1. Descrever a realidade da Educação Permanente no processo de trabalho da enfermagem em 

um hospital acreditado; 
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2. Descrever o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a educação 

permanente; 

3.  Identificar os limites e possibilidades para a implementação da Educação Permanente no 

cotidiano de trabalho da enfermagem  que atua em um hospital acreditado; 

4. Analisar se a implementação da Educação Permanente traria implicações no cotidiano da 

enfermagem que atua em um hospital acreditado. 

 

 

1.4. JUSTIFICATIVA  

 

O motivo que me levou a escolher este tema iniciou-se a partir da minha inserção em 

hospitais que se preocupam com a qualidade, através de situações profissionais vividas, na qual 

pude visualizar como ocorre todo o processo de acreditação hospitalar, onde os esforços vão 

desde a direção até o mais simples funcionário.  Neste processo, é fundamental a conscientização 

e o envolvimento de todos os profissionais, mas para que isto seja real, é necessário o incentivo e 

estímulo que deve partir das chefias, devendo-se entender, que não deve ser algo impositivo, mas 

é importante influenciar de maneira natural os subordinados, levando-os a uma conscientização 

maior da importância de todo o processo, pois caso contrário, redundará em profissionais 

desestimulados e no não alcance dos padrões exigidos.  

A acreditação pode ser vista como um processo que envolve a todos os que compõem o 

hospital, pois todos os setores passam pelo processo de avaliação, onde a mobilização em 

períodos de auditoria é imensa, para que tudo esteja organizado para a recepção dos avaliadores 

externos, com a finalidade de obter o título de hospital acreditado.  

A problemática é que todos os esforços são voltados para este processo num determinado 

período, haja vista que a auditoria é realizada de dois em dois anos, mas, ao passar o processo, 

muitos voltam as suas práticas habituais, sem serem rigorosos com o que é preconizado pela 

acreditação, descumprindo muitas normas de qualidade. Penso que nesse intervalo entre um 

processo avaliativo e outro, os hospitais deveriam dispor de um mecanismo, uma ferramenta 

educativa, para que tudo que foi feito no processo avaliativo não se perdesse ao longo desses dois 

anos que vem pela frente, até a próxima avaliação. 
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 Nesta ótica, acredito que a Educação Permanente poderia dar subsídios com a finalidade 

de reunir todas as categorias para a discussão da prática, para a obtenção de conhecimento e 

também com foco na transformação das práticas, visando sempre o melhor para o cliente. Assim,  

existiria uma ferramenta para a manutenção de todos os esforços realizados, para se obter a 

excelência do cuidar.  A Educação Permanente poderia dar sustentação no período pré, trans e 

pós acreditação, ou seja, garantiria que todos os preceitos preconizados pela acreditação, 

permanecessem nos próximos dois anos, até a vinda de uma nova avaliação institucional. 

 

1.5. RELEVÂNCIA  

 

 Mediante a necessidade de fundamentar a relevância  do estudo, no intuito de buscar os 

estados da arte sobre a temática, foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, 

e foram utilizadas as bases de dados Lilacs (Base de Dados da Literatura Científica e Técnica da 

América Latina e Caribe), Medline (Base de Dados da Literatura Internacional da Área Médica e 

Biomédica), produzida pela NLM – National Library of Medicene USA) e BDENF (Base de 

Dados Nacional de Enfermagem) no período Abril a Maio de 2015 para o levantamento da 

produção científica.  

 Como critérios de inclusão utilizados, selecionou-se estudos concluídos de enfermagem, 

com resumos disponíveis para leitura, como recorte temporal selecionou-se artigos publicados no 

período de 2009 a 2015, que abordassem o processo de acreditação hospitalar, juntamente com a 

Educação Permanente. Foram excluídos os estudos que não preencheram os critérios de inclusão 

propostos. Os descritores utilizados foram: Acreditação, Enfermagem e Educação continuada, 

pois Educação Permanente não se encontra na lista de descritores nacionais, utilizando-se o 

Boleano AND 

Na base de dados BDENF, foram encontrados 22 artigos com o descritor Acreditação, 

sendo que, dentro da série temporal e após a leitura dos mesmos, 11 desses artigos se 

enquadravam nos critérios, 5 artigos com os descritores Acreditação e Enfermagem, totalizando 4 

artigos dentro dos critérios, e nenhum artigo foi encontrado com a junção dos descritores: 

Acreditação AND Enfermagem AND Educação Continuada.  

Na base de dados LILACS, foram encontrados 355 artigos com o descritor Acreditação, 

sendo que  40 artigos estão dentro da série temporal e  dos critérios, 07 artigos com os descritores 
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Acreditação AND enfermagem, porém apenas 1 artigo se enquadrou nos critérios de inclusão e 

nenhum artigo encontrado com a junção dos descritores: Acreditação AND Enfermagem AND 

Educação continuada. 

Na base de dados MEDLINE, foram encontrados 11692 artigos com o descritor 

Acreditação,  110 artigos com os descritores Acreditação AND Enfermagem, sendo que dentro 

do período temporal de publicação estabelecido reduziu-se para 01 artigo encontrado e um artigo 

encontrado com a junção dos descritores Acreditação AND Enfermagem AND Educação 

continuada, sendo que este não se enquadra no período temporal de publicação estipulado como 

critério de inclusão, onde seu ano de publicação é 1974. No entanto, dada a escassez de produção 

sobre a temática e tendo em vista a importância da existência de uma produção, a mesma foi 

utilizada na contextualização deste estudo. 

 

TABELA DOS ACHADOS EM BASES DE DADOS: 

Base de dados utilizadas Decritor 

Acreditação dento 

dos critérios de 

inclusão 

Descritores 

Acreditação e 

Enfermagem dento 

dos critérios de 

inclusão 

Descritores 

Acreditação, 

Enfermagem e 

Educação 

Continuada dento 

dos critérios de 

inclusão  

Total 

BDENF 11 04 0 15 

LILACS 40 01 0 41 

MEDLINE --- 01 0 01 

Fonte: elaboração própria. 

 De acordo com a pesquisa realizada nas três bases de dados selecionadas, pode-se 

concluir que há a necessidade de pesquisas que aprofundem e fundamentem conhecimentos 

técnico-científicos relacionados ao processo de Acreditação Hospitalar, paralelamente à 

Educação Permanente, sendo assim, torna-se relevante a realização de um estudo desta natureza.  

Com relação à produção acadêmica sobre qualidade, por meio de teses e dissertações, 

observa-se que as quais demonstram o envolvimento de enfermeiros com a avaliação da 

qualidade do cuidado e com o Processo de Acreditação Hospitalar - PAH (ANTUNES, 2002; 

RIBEIRO, 2006; MANZO, 2009). Todavia, ainda são incipientes publicações que versem sobre 
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estratégias organizacionais de condução do Processo de Preparo para a Avaliação de Certificação 

de Acreditação Hospitalar - PPACAH, mesmo diante da relevância deste tema. 

Este tipo de produção acadêmica poderia servir de orientação para que os demais 

hospitais brasileiros que buscam essa certificação definam suas próprias estratégias para a 

obtenção da certificação de hospital acreditado pela ONA. Além disso, autores (ANTUNES, 

2002; CAMPOS, 2006; RIBEIRO, 2006; MANZO, 2009) apontam também a importância da 

investigação e análise de processo de acreditação ocorridos em hospitais, a fim de que sirvam de 

instrumentos para comparação entre os resultados obtidos nas diferentes instituições, e assim 

orientem outras instituições que estão em busca da certificação de hospital acreditado, 

redundando na qualidade em saúde. 

A contribuição  do estudo será de grande valia na área assistencial, por compor uma base 

teórica para o fortalecimento da Educação Permanente como componente importante e 

indispensável no processo de Acreditação Hospitalar. Se estenderá ao processo de ensino 

aprendizagem, ressaltando a importância do enfoque desta temática desde a graduação. Servirá de 

contribuição para os profissionais de saúde que estão envolvidos no processo de acreditação 

hospitalar, no sentido ampliar a visão sobre a questão da qualidade da assistência. 

Servirá também de contribuição para a pesquisa e extensão no Núcleo de Pesquisa em 

Trabalho, Saúde e Educação, bem como para o Núcleo de Pesquisa em Cidadania e Gerencia em 

Enfermagem, ambos da Universidade Federal Fluminense, pois servirá de base na construção 

outros estudos  na área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Também será de grande valia para o cenário onde os dados foram coletados, tendo em 

vista que permitirá a compreensão sobre a responsabilidade de todos os que compõem o cenário 

pesquisado e de todo o esforço realizado em prol da aprovação no processo de avaliação 

institucional e assistencial para a aquisição de selo de qualidade pelos próximos anos, até um 

novo processo de recertificação hospitalar. 

Como a acreditação é recente no Brasil, é esperado no futuro que mais instituições 

venham se interessar com as questões da qualidade e consequentemente possa vir a ocorrer a 

articulação das instituições de saúde interessadas neste processo, permitindo o estabelecimento de 

trocas enriquecedoras. 
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CAPÍTULO 2   

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Dentre os teóricos que abordam a questão da qualidade, selecionou-se para dar 

sustentação ao presente estudo, os estudos de Donabedian (1990). Avedis Donabedian 

desenvolveu um quadro conceitual fundamental para o entendimento da avaliação de qualidade 

em saúde, a partir dos conceitos de estrutura, processo e resultado, classicamente considerados 

uma tríade, que corresponde às noções da Teoria Geral de Sistemas: input-process-output. 

Com relação à estrutura, encontram-se as características mais estáveis da assistência 

médica ou de saúde que se refere aos objetivos, recursos físicos, humanos, materiais e 

financeiros. Envolve desde estrutura física e disponibilidade de equipamentos, até a capacitação 

dos indivíduos que prestam a assistência, como por exemplo, a Educação Permanente, passando 

pela organização dos serviços. Dentro dessa conceituação, cabem tanto dados numéricos, em 

termos de recursos disponíveis, quanto a qualificação profissional, qualidade do equipamento, 

existência de manutenção predial e de equipamentos. Como processo, considerou atividades 

envolvendo profissionais de saúde e pacientes, com base em padrões aceitos. A análise pode ser 

sob o ponto de vista técnico e/ou administrativo. O processo abrange, grosso modo, todas as 

atividades desenvolvidas entre os profissionais de saúde e os pacientes.  

Para Donabedian (1990), à medida que se obtêm os resultados da assistência, o 

alinhamento com a Educação Permanente poderia enriquecer muito mais essas relações. Por isso, 

é de onde se retiram as bases para a valoração da qualidade. Entre outros fatores, segundo o 

autor, no processo, aparecem os aspectos éticos e da relação médico/profissional/equipe de 

saúde-paciente. De certa forma, tudo o que diz respeito ao tratamento diretamente e no momento 

em que ele está ocorrendo, pode ser considerado como processo. Como resultado, o autor 

considerou o produto final da assistência prestada, considerando saúde, satisfação de padrões e de 

expectativas. 

Donabedian (1990), desenvolveu suas reflexões a partir do cuidado médico ou de saúde 

prestado individualmente e dentro das perspectivas da garantia de qualidade, isto é, a partir do 

monitoramento do desempenho clínico visando melhorar a qualidade. Ampliou o conceito de 
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qualidade, utilizando o que chamou de "sete pilares da qualidade": eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. (DONABEDIAN, 1990): 

EFICÁCIA - capacidade de a arte e a ciência da medicina produzirem melhorias na saúde 

e no bem-estar. Significa o melhor que se pode fazer nas condições mais favoráveis, dado o 

estado do paciente e mantidas constantes as demais circunstâncias. 

EFETIVIDADE - melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da 

prática cotidiana. Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente 

especificada, como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como alcançáveis. 

EFICIÊNCIA - é a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é 

alcançada. Se duas estratégias de cuidado são igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é a 

de menor custo. 

OTIMIZAÇÃO - torna-se relevante, à medida que os efeitos do cuidado da saúde não 

são avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos. Numa curva ideal, o processo de 

adicionar benefícios, pode ser tão desproporcional aos custos acrescidos, que tais "adições" úteis 

perdem a razão de ser. 

ACEITABILIDADE - sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e 

valores dos pacientes e de suas famílias. Depende da efetividade, eficiência e otimização, além da 

acessibilidade do cuidado, das características da relação médico-paciente e das amenidades do 

cuidado. 

LEGITIMIDADE - aceitabilidade do cuidado, da forma em que é visto pela comunidade 

ou sociedade em geral. 

EQÜIDADE - princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na distribuição 

do cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma população. A eqüidade é parte daquilo 

que torna o cuidado aceitável para os indivíduos e legítimo para a sociedade. 
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Segundo Reis et al, (1990), o teórico que mais se aproxima de uma proposta de avaliação 

da qualidade dos serviços de saúde é Avedis Donabedian, Assim, acredito que a apropriação dos 

conceitos de Donabedian na sustentação das análises deste estudo, possibilita um maior 

entendimento às questões de qualidade para a aplicação na prática, o que no caso do estudo, se 

incorpora ao processo de acreditação hospitalar, processo este que hospitais ao se preocuparem 

com a qualidade, aderiram. 
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CAPITULO 3 - CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA 

3.1. ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

 

A preocupação com a qualidade nos serviços de saúde iniciou-se em 1913, com a 

sistematização da qualidade da assistência médica e hospitalar, com trabalhos de Ernest A. 

Codman, cirurgião norteamericano. (FORTES et al, 2011)  

Em 1917, o Colégio Americano de Cirurgiões (CAC), iniciou o programa de 

padronização hospitalar, com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados 

por eles, cujo resultado foi preocupante, pois constatou-se que dos 692 hospitais, apenas 89 

estavam em conformidade com os mínimos padrões de qualidade,  sendo assim, não permitiram a 

publicação do relatório e resolveram queimá-los. (FORTES, MATTOS & BAPTISTA,  2011). 

Em 1950, de acordo com os autores supracitados, houve a criação da JCAH (Joint 

Comission on Acreditation of Hospitals), voltada para a Acreditação voluntária e em 1988 

transformou-se em JCAHO (Joint Comission on Acreditation of Healthcare Organizations), 

passando a atuar em outros serviços de saúde, com o objetivo de promover a melhoria contínua 

da qualidade dos serviços de saúde para o seu funcionamento. (FORTES et al, 2011)  

A avaliação da qualidade foi adotada como acreditação nos Estados Unidos (EUA), 

seguidos pelo Canadá, Austrália e somente chegou à Europa em 1980.  Na França a acreditação é 

obrigatória, o hospital que não adere "voluntariamente" ao processo de acreditação corre o risco 

de ser penalizado e perder sua licença de funcionamento. Outra característica da acreditação 

francesa que vale a pena ressaltar é seu resultado. Este não emite uma certificação e nem gera 

sanções contra os hospitais. (FORTES et al, 2011) 

No Reino Unido, segundo os autores supracitados, o desenho dos serviços de saúde é 

posto pelo esquema contratual e o formato da acreditação britânica mantém sua característica de 

adesão voluntária ao processo e não propicia estímulos específicos à adesão ao mesmo.  No 

Reino Unido, a acreditação convive com outras metodologias de certificação, como o sistema 

ISO, uma alternativa de certificação que também pode ser utilizada com sucesso nos ambientes 

de saúde, embora tenha se originado na área industrial. Na Catalunha, a acreditação foi utilizada 

como ferramenta de controle orçamentário, como um meio de enfrentar a séria crise financeira na 

qual o país se encontrava. Nessa região, o caráter "voluntário", inerente à natureza da 

Acreditação, se mantém. (FORTES et al, 2011) 
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Em 1997, foi criada a JCI (Joint Comission International), com o objetivo de assistir às 

organizações de saúde internacionais, agências de saúde pública, ministros de saúde e outros para 

o desenvolvimento da qualidade e segurança nos serviços.  No Brasil, a acreditação foi 

introduzida inicialmente em 1990, porém, desde a década de 70, o Ministério do Saúde (MS) tem 

publicado Normas e Portarias, com o objetivo de regulamentar a atividade de avaliação hospitalar 

para a qualidade. A introdução inicialmente foi nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná 

e Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde, nesta época, também firmava o convênio com a - 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) para elaborar o Manual Brasileiro de Acreditação. 

(BRASIL, 2010) 

Em 1995 foi criado o Programa de Garantia e aprimoramento da Qualidade em saúde, 

para promover a cultura da qualidade nas instituições de saúde (PGAQS). Com o 

desenvolvimento do Programa, que implicou na formação da Comissão Nacional de Qualidade e 

Produtividade, ocorreram discussões relacionadas à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. O estudo e as discussões deste grupo, que envolveu a consulta de manuais de 

Acreditação internacionais e culminou na elaboração de um projeto, chamado de Acreditação 

Hospitalar, o qual estipulava metas para implantação de um processo de certificação de hospitais 

no Brasil. A partir daí, iniciaram-se as discussões e ações para a estruturação do Sistema 

Brasileiro de Acreditação - SBA. Enfim em 1998, nasce a primeira edição do Manual Brasileiro 

de Acreditação, que é um instrumento de avaliação específico, onde constam todos os quesitos 

relacionados à qualidade, necessários para direcionar a avaliação da instituição que será avaliada.  

O Manual Brasileiro de Acreditação das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde – 

MBAOPSS reúne padrões previamente aprovados e publicados, consistindo o instrumento das 

avaliações para a Acreditação. Eles podem ser mínimos ou mais elaborados e exigentes, 

definindo-se assim, diferentes níveis de satisfação e qualificação. Por conseguinte, são definidos 

em três níveis de complexidade crescente e com princípios orientadores específicos, os quais 

devem ser integralmente atendidos. No Nível 1, o princípio norteador é a segurança; no Nível 2 é 

a gestão integrada e, no Nível 3, os princípios norteadores são a segurança, a gestão integrada e a 

excelência em gestão (BRASIL, 2010a). 

Adicionalmente, para cada nível, são definidos os itens de orientação, que nortearão o 

processo de visita e a preparação da organização prestadora de serviços de saúde para avaliação. 

Para avaliar a qualidade assistencial das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde, também 
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são utilizadas Normas do Processo de Avaliação específicas, de acordo com atividade 

desenvolvida pela instituição de saúde. 

O MBAOPSS possibilita que os avaliadores possam julgar a qualidade da organização 

avaliada, e para que ela saiba o quê e como está sendo avaliada. O mesmo é submetido, a cada 

três anos, a um processo de revisão por peritos no assunto, visando sua atualização e pertinência 

como “[...] um sistema de gestão e avaliação para a melhoria da qualidade das organizações de 

saúde”. Em todas as revisões são atualizados requisitos “[...] alinhados aos princípios de 

segurança (estrutura), organização (processos) e excelência na gestão (resultados)” (BRASIL, 

2006, p.21). 

A sexta edição do manual, lançada em 2010, compreende seis seções, quais sejam: Gestão 

e Liderança; Atenção ao paciente/cliente; Diagnóstico; Apoio diagnóstico; Abastecimento e 

apoio logístico e Infraestrutura. A lógica é de que estas seções interagem entre si, o que justifica 

que a organização de saúde seja avaliada de maneira sistêmica. 

Em 1999 a ONA foi criada como organismo não governamental, sem fins lucrativos com 

o objetivo de implantação de um processo permanente de avaliação e certificação da qualidade 

dos serviços de saúde e responsabilidade da implantação do SBA (Sistema Brasileiro de 

Acreditação). (FORTES, et al, 2011).  

Cabe ainda à Organização Nacional de Acreditação (ONA) credenciar as Instituições 

Acreditadoras - IA, que consistem em organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, 

credenciadas por ela, com responsabilidade de avaliar e certificar a qualidade dos serviços dentro 

do processo de acreditação, em nível nacional. Além de visitas para a acreditação, as IA podem 

desenvolver atividades educativas e de divulgação, bem como de avaliação dos sistemas de 

assistência, gestão e qualidade das organizações de saúde, por meio da aplicação das técnicas e 

dos instrumentos de avaliação do processo de acreditação, que compõem o diagnóstico 

organizacional (BRASIL, 2010a). Na perspectiva da ONA, a acreditação consiste em “[...] um 

método de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, periódico e reservado, que busca 

garantir a qualidade da assistência, por meio de padrões previamente definidos” (BRASIL, 

2010a, p.13). 

Em 2000, ocorreu a estruturação do SBA, onde houve o credenciamento das primeiras 

instituições acreditadoras, que são as instituições com caráter avaliativo, as citadas acima. O 

Sistema Brasileiro de Acreditação Hospitalar, por sua vez, contribui para que ocorra uma 
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mudança progressiva e planejada de hábitos. Desta forma, os profissionais podem ser estimulados 

a participarem deste processo, que visa à mobilização e criação de metas objetivas, com intuito de 

garantir a melhoria da qualidade da assistência prestada (NOVAES & BUENO, 1985 apud 

MANZO, 2009). 

O SBA tem a finalidade de promover o desenvolvimento e implantação de um processo 

permanente de avaliação e de certificação da qualidade dos serviços de saúde, permitindo o 

aprimoramento contínuo da atenção, de forma a garantir a qualidade na assistência à saúde, bem 

como o cuidado humanizado (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005). 

Fica claro que as organizações de saúde estão cada vez mais interessadas na qualidade e 

vale ressaltar que em 2005 a União da Organização Mundial de Saúde, a JCAHO e a JCI e 

estabeleceram Guidelines sobre a segurança do paciente. A OMS considera a acreditação como 

um elemento estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina. 

Apesar de a acreditação ser uma metodologia de avaliação aplicada a diversos serviços de 

saúde, considerar-se-à apenas a perspectiva da Acreditação Hospitalar, onde nunca antes se 

observou uma preocupação tão intensa das instituições de saúde brasileiras com a incorporação 

de modelos de gestão em seus serviços, assumindo assim um compromisso com a melhoria da 

qualidade. É importante ressaltar que o capitalismo, e a competitividade instalada, potencializam 

o interesse das instituições de saúde em aderirem novos modelos de gestão, novas formas de se 

produzir saúde, fazendo com que recorram aos padrões de qualidade estabelecidos. 

Diante do exposto, podemos ver que há vários motivos que levam a uma organização / 

instituição a se preocupar mais com a questão da qualidade, que vai desde a recompensa 

financeira, até a vontade real de se produzir atos em saúde com qualidade. Para que ocorra a 

acreditação em um determinado serviço de saúde ou hospital, a organização prestadora de serviço 

deve mostrar interesse para ser avaliada e a instituição acreditadora, coleta informações 

necessárias da instituição. É importante ressaltar que o hospital tem a liberdade de escolher a sua 

instituição avaliadora, firmam o contrato, na qual a organização avaliadora encaminha o contrato 

assinado, ou seja, a ONA deve estar incluída em todo o processo.  

Nesta perspectiva, o processo de acreditação hospitalar de uma instituição segue a 

seqüência de seleção e solicitação da IA credenciada, visita dos avaliadores externos e relatório 

de avaliação com a decisão da instituição acreditadora. Por sua vez, nos processos de avaliação 

para a acreditação de Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares, é necessária uma 
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equipe de avaliadores composta por, no mínimo três membros: um médico, um enfermeiro e um 

profissional com experiência em gestão (BRASIL, 2006). Todo este processo requer custos, que 

devem ser arcados pela instituição solicitante (a ser certificada). 

Estes são estabelecidos de acordo com o número de leitos da instituição a ser avaliada e 

envolvem tanto taxas cobradas pela ONA, quanto custos referentes a IA, sendo que este último 

pode variar de uma IA para outra. Caso o hospital seja acreditado, este recebe um Certificado de 

acreditação, com data de validade definida, o que implica submeter-se à nova avaliação (de 

recertificação), quando este prazo expirar. Rodrigues (2002) destaca que a acreditação é valiosa 

para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual precisa estruturar uma rede de 

serviços organizada, comprometida, capacitada, eficiente, eficaz e de qualidade, caso contrário 

não será possível o alcance da mesma.  

Com a certificação de acreditação as instituições de saúde “[...] adquirem reconhecimento 

público e asseguram, com base em determinados padrões, a qualidade dos serviços prestados 

[...]” (BRASIL, 2010a, p.8). Essa certificação é “[...] uma honraria que une o reconhecimento da 

competência técnico-assistencial com o estímulo à contínua melhoria dos serviços prestados” 

representa, pois, uma distinção que a organização de saúde recebe pela qualificação evidenciada, 

ao mesmo tempo em que sinaliza para os clientes internos e externos, bem como para a 

comunidade em geral, que alcançou um padrão de gestão do negócio e da assistência, 

extremamente reconhecido (BRASIL, 2010a). 

Nesta competição, observa-se a imposição, tanto para as instituições públicas, quanto para 

as privadas, de novas exigências relacionadas às competências profissionais, às mudanças 

comportamentais, mobilização e motivação desses colaboradores e dos demais recursos 

organizacionais envolvidos na busca da qualidade dos serviços prestados, o que para o paciente é 

muito bom, trazendo para si mais segurança (MANZO, 2009).  

Atualmente, percebe-se que na esfera pública, o processo de acreditação nos hospitais 

brasileiros tem sido mais presente em hospitais federais. Com relação aos hospitais privados, o 

enfoque na “qualidade” é mais intenso, pois permite que ocorra um destaque maior de outros 

hospitais, ocasionando em um maior retorno financeiro, permite que estejam mais protegidos 

contra processos judiciais, dentre outros. 

Cunha (2005) destaca que ter uma política da qualidade institucional, pode representar um 

diferencial no processo, facilitando a obtenção do título. Para o autor, iniciar com a gestão da 
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qualidade, fundamental neste processo, pode ser uma maneira adequada de introduzir os 

pressupostos da acreditação, o que facilita muito em todo o processo. Nesta linha de pensamento, 

os conceitos, critérios e padrões observados no processo de acreditação devem ser difundidos e 

absorvidos pela instituição como um todo. 

Tudo o que for desenvolvido na instituição deve estar em consonância e coerente com o 

que é preconizado na acreditação, contribuindo assim para o estabelecimento da cultura da 

qualidade na instituição. Em contrapartida, se o processo de acreditação for colocado de forma 

repentina como uma meta institucional, sem o cuidado de antes seus conceitos e práticas serem 

incorporados, corre-se o risco da não-adesão das pessoas que, por desconhecimento sobre a 

metodologia, importância e contribuições da acreditação, poderão passar a agir sob pressão e não 

de forma natural e espontânea (CUNHA, 2005). 

Na prática, pude visualizar a diferença entre dois hospitais que passavam pelo mesmo 

processo de avaliação, onde num hospital, a maioria dos profissionais eram  estatutários e uma 

minoria contratada, trabalhava no referido hospital há muito tempo. Pode-se ver que a 

permanência dos mesmos profissionais contribuiu para o processo, pois aos poucos foram  se 

adaptando às questões da qualidade da assistência. 

Em uma outra instituição, havia uma rotatividade grande de profissionais, pois os 

estatutários foram remanejados para outros hospitais, ficando no hospital a maioria de 

profissionais recém contratados, os quais não estão acostumados com o processo de avaliação e 

não tem nenhuma vivência com relação às questões da qualidade, interferindo portanto, no 

processo. A Educação Permanente incorporada, á meu ver, poderia dar auxílio neste processo, à 

medida que os novos profissionais necessitam adquirir conhecimentos sobre a Acreditação 

Hospitalar, para melhor desempenhar a prática. De acordo com o exposto, percebe-se também um 

desgaste maior das chefias no segundo hospital citado, pois em toda avaliação, cabe a função de 

ensinar as questões da qualidade e como funciona o processo de acreditação aos novos 

profissionais.  

Em relação ao desenvolvimento do processo de acreditação, este não é prescritivo e, 

portanto, não apresenta recomendações quanto a ferramentas técnicas, processos ou metodologias 

a serem utilizadas. (BRASIL, 2010a).  A acreditação constitui um programa de educação 

continuada dos profissionais e não uma forma de fiscalização e punição. Ademais, o processo de 

Acreditação Hospitalar tem como enfoque garantir a qualidade da assistência prestada aos 
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pacientes nas instituições hospitalares. Assim, pretende-se que, dentro dos recursos disponíveis, 

haja “[...] uma progressiva mudança que impulsione os profissionais, em todos os níveis e 

serviços, para a avaliação de falhas, fragilidades, forças e potencialidades da instituição, 

definindo-se metas claras com a mobilização de todos os envolvidos” (ELLU apud AQUINO; 

GIAPONESI & SANTOS, 2008, p.15). 

Destarte, parte da premissa de que as instituições de saúde são locais seguros para os 

profissionais que nela atuam, bem como para a população que é assistida, ou pelo menos 

deveriam ser. Nesta perspectiva, no processo de Acreditação Hospitalar, um setor ou 

departamento não é analisado isoladamente. Ele contempla a avaliação das capacidades e 

desempenhos da instituição, e não as do profissional, individualmente (AQUINO, GIAPONESI 

& SANTOS, 2008). 

Em relação às principais vantagens da acreditação, destacam-se: qualidade da assistência; 

constituição de equipes e seu aperfeiçoamento contínuo; padrões e metas definidas e condizentes 

com a realidade brasileira; e melhoria contínua e sua utilidade como instrumento de gestão. Além 

disto, a Organização Prestadora de Serviços de Saúde - OPSS que adere ao processo de 

acreditação revela responsabilidade e comprometimento com a segurança, com a ética 

profissional, com os procedimentos que realiza e com a garantia da qualidade do atendimento à 

população.  

Acrescenta-se que o modelo adotado no processo de acreditação tem se evidenciado como 

uma importante ferramenta de Gestão da Qualidade, pois, com base nos padrões, a instituição 

pode realizar um diagnóstico que possibilita compreender os requisitos para melhorar o seu 

desempenho, identificar e aferir onde melhorar, levantar seus pontos fortes e oportunidades para 

melhoria, bem como promover a cooperação interna entre os setores, processos e clientes internos 

(BRASIL, 2010a).  

A acreditação influencia também na qualificação da gestão, tornando-a mais eficiente, 

criativa e comprometida nas tomadas de decisão (RODRIGUES, 2004). Nesta perspectiva, 

muitos são os interessados no processo de acreditação, dentre eles destacam-se os profissionais 

de saúde, as lideranças e administradores, as instituições de saúde, a sociedade e o Governo. 

Ressalta-se que a certificação da avaliação hospitalar pelo processo de acreditação aponta uma 

direção positiva na melhoria da assistência à saúde, assim como estabelece níveis crescentes de 

qualidade (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005). 
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Destarte, o processo de acreditação Hospitalar tem fundamentos reconhecidos 

internacionalmente, os quais considera-se que podem traduzir-se em melhores práticas e 

resultados, sendo eles: Visão Sistêmica; Liderança e Estratégias; Orientação por Processos; 

Desenvolvimento das Pessoas; Foco no Cliente; Foco na Prevenção; Foco na Segurança; 

Responsabilidade Socioambiental; Cultura da Inovação; Melhoria Contínua e Orientação para 

Resultados (BRASIL, 2010a). 

Assim, o processo de avaliação para a certificação permite confrontar os processos 

institucionais utilizados, com o que é preconizado pelo Manual Brasileiro de acreditação. 

Ademais, a acreditação enfoca estratégias contínuas de melhoria, como já dito anteriormente, e 

alcance de padrões ótimos de qualidade e deve ser entendida, em duas perspectivas. A primeira é 

como um processo educacional, uma vez que conduzem as instituições prestadoras de serviços de 

assistência à saúde, e os profissionais que nelas atuam, a adquirirem a cultura da qualidade para 

implementação da Gestão da Qualidade, fundamental para o processo. A segunda é como um 

processo de avaliação e certificação da qualidade destes serviços, analisando e atestando o grau 

de desempenho alcançado pela instituição, de acordo com padrões pré-definidos e aceitos 

cientificamente (NETO & BITTAR, 200410 apud, MANZO, 2009). 

Assim como estratégias e exemplos de sucesso têm sido objeto de investigação, a 

descontinuidade do processo de acreditação também tem sido objeto de reflexão. Nesta 

perspectiva, Ribeiro (2006) relata a descontinuidade do processo de acreditação em um hospital 

público e os fatores relacionados. Destaca que fatores relacionados à: falta de comunicação; 

cultura organizacional resistente a mudanças; relacionamento interpessoal; liderança; mudança de 

gestão do hospital durante o processo e, gestão de recursos humanos, entre outros, contribuíram 

para o insucesso do processo. 

Vale a pena ressaltar que o caminho a ser percorrido para o alcance dos padrões da 

Acreditação Hospitalar não é determinado pela ONA, o que requer que cada instituição defina 

sua própria metodologia de trabalho, bem como as estratégias a serem utilizadas para a obtenção 

e manutenção da certificação de hospital acreditado, ou seja, reconheçam a sua realidade. Neste 

sentido, tem-se que a socialização deste conhecimento produzido e a experiência vivenciada são 

de extrema relevância. Ademais, possibilitam adaptações e reproduções em outras instituições. 
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3.2. QUALIDADE EM SAÚDE 

 

A busca pela qualidade dos serviços de saúde tem sido uma preocupação não somente de 

profissionais e instituições de saúde, mas principalmente do Ministério da Saúde (MS). Desde 

1994, este ministério desenvolve o Programa de Qualidade que, anos mais tarde, em 1998, levou 

à criação do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, visando à qualidade dos serviços em 

padrões mais elevados. Ressalta-se também que o movimento brasileiro da Acreditação 

Hospitalar teve início da década de 90, no entanto, ainda há um número incipiente de instituições 

hospitalares certificadas que aderiram ao processo. No Paraná, tem-se até o momento apenas 12 

hospitais certificados (acreditados), e dentre eles não há referência de hospitais universitários 

(ONA, 2014). 

No Brasil a Organização Nacional de Acreditação – ONA, como já dito anteriormente, é 

responsável pelo processo de Acreditação Hospitalar. A qualidade possui inúmeras maneiras de 

ser vista. Destacam-se quatro principais perspectivas: qualidade como pressuposto de excelência; 

qualidade como conformidade às especificações; qualidade como adequação ao uso e, qualidade 

como valor para o preço. Cada uma dessas definições traz consigo suas implicações relacionadas 

ao o que se entende por qualidade (SILVA, 2002). 

A qualidade entendida como pressuposto de excelência relaciona-se à “[...] propriedade, 

atributo ou condição das coisas ou das pessoas, capaz de distingui-las uma das outras e de lhe 

determinar a natureza” (FERREIRA, 1986, p.1424). Como conformidade com as especificações 

técnicas, a qualidade é entendida pelo atendimento aos padrões técnicos estabelecidos e adotados 

em relação ao produto ou serviço. 

 Na perspectiva da adequação ao uso, refere-se à capacidade de satisfazer desejos do 

cliente, ao atendimento às suas necessidades. Neste sentido, o produto ou serviço é considerado 

de qualidade quando atende perfeitamente, de forma confiável e segura e no tempo certo as 

necessidades dos clientes (PALADINI, 2007). Entretanto, a qualidade como valor para o preço é 

a perspectiva mais abrangente do conceito de qualidade, pelo fato de integrar todas as demais. A 

qualidade é entendida como o grau de excelência de um produto/serviço a um preço compatível e 

com variabilidade controlada a um custo aceitável (BROH, 1974). Definir a qualidade não é uma 

tarefa fácil, isto por que ela não diz respeito a apenas um aspecto isolado. Ademais, o primeiro 
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passo para definí-la é considerá-la como um conjunto de elementos ou atributos que compõem o 

serviço ou produto. 

Nesta linha de pensamento, o equívoco está em considerar que a qualidade possa ficar 

restrita, apenas, a um ou alguns dos aspectos conceituais que se tem. Diante desta diversidade de 

conceitos de qualidade, alguns autores (MEZOMO, 2001; MARSHALL JUNIOR, 2003; 

PALADINI, 2007) analisam que as várias definições têm algo em comum: confluem para a 

adequação do serviço/produto à demanda que busca atender. 

A qualidade passou a ser estratégica para as instituições, pois deixou de representar o 

diferencial para ser percebida como uma condição de preexistência, um imperativo, 

principalmente para os hospitais privados (MEZOMO, 2001; MARSHALL JUNIOR, 2003; 

OLIVEIRA, 2009), concordando com Paladini (2007) que diz que se a qualidade for entendida 

somente como algo abstrato, será considerada como inatingível e, assim sendo, todos os esforços 

serão inviáveis e ineficazes, noção que pode levar à acomodação. Ademais, se for considerada 

somente como algo subjetivo das pessoas, então não poderá ser definida e, consequentemente, 

mensurada e avaliada. Destarte, se for considerada somente como sinônimo de perfeição, tem-se 

a interpretação de que se houver qualidade, então não há mais o que melhorar e aprimorar. 

Adicionalmente, se a qualidade pode ser entendida como algo imutável, portanto não é 

preciso acompanhar novas tendências e, se ela ainda pode corresponder a um requisito mínimo de 

funcionamento pode-se inferir que basta funcionar para ter qualidade, o que não requer muitos 

esforços. Por fim, se o entendimento é de que a qualidade é uma área que se envolve 

exclusivamente com esta questão, tem-se que é tarefa para especialistas no assunto, e os demais 

se isentam dos esforços e das responsabilidades relacionadas aos processos de qualidade na 

instituição (PALADINI, 2007).  

No mundo atual, percebe-se que a questão da qualidade torna-se cada vez mais necessária, 

tanto para a proteção dos clientes, profissionais e instituição, como também se mostra como um 

diferencial em relação às outras instituições de saúde. Destarte fala-se da necessidade de 

evidenciar a qualidade da assistência e assegurá-la torna-se um imperativo para o dia-a-dia, para a 

pesquisa e para o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos profissionais e das 

instituições hospitalares. (AQUINO; GIAPONESI; SANTOS, 2008). 

Adicionalmente, há que se considerar também o aspecto relacionado à formação dos 

profissionais. Observa-se a inadequação dos currículos para a formação relacionada à qualidade e 
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assim a necessidade evidente da inclusão de temas relacionados à qualidade na formação dos 

novos profissionais (ROTHBARTH, WOLFF, PERES, 2009), o que pode constituir-se um 

obstáculo para o desenvolvimento de processo de qualidade.  

Deste modo, podemos inferir que na formação na área da saúde, é necessária uma nova 

maneira de se ensinar, é necessário articular a prática ao ensino, onde a Educação Permanente 

traz esse novo pensamento, pois caso contrário, não repercutirá em mudanças na assistência, 

influenciando na qualidade da assistência prestada.  

 

3.3. GESTÃO DA QUALIDADE  

 

O conceito de qualidade tem sido discutido sob perspectivas diversas, e, por conseguinte, 

evoluído com o passar dos tempos, onde se fez necessário o estabelecimento de critérios de 

qualidade para a prestação da assistência à saúde, devido no passado ao fato de que a oferta da 

assistência em saúde era realizada sem padrões que a reorientassem, ocasionando em muitos 

malefícios para a saúde dos indivíduos. Neste sentido, evidencía-se que para que os padrões de 

qualidade venham a se estabelecer em uma instituição, uma pessoa é fundamental em todo o 

processo, o gestor da qualidade. 

Em relação à Gestão da Qualidade no Brasil, Oliveira (2009) considera que se tem um 

grande caminho a percorrer, visto que o acesso e desenvolvimento dos conceitos a ela 

relacionados chegaram tardiamente nos países em desenvolvimento, fato justificado por uma 

série de questões histórico-econômicas, como no caso do Brasil. No que se refere à definição da 

Gestão da Qualidade, resumidamente pode-se considerá-la como processo de definição, 

implantação e avaliação das políticas de qualidade. (PALADINI, 2007, p.136). Destarte, tem-se 

que parte dos princípios norteadores e práticas da Gestão da Qualidade são contribuições de 

estudiosos da qualidade, tais como Broh (1974), Crosby (1986) Juran (1997), Ishikawa (1990), 

Deming (1990) e Feigenbaun (1994). 

Similarmente, como se observa na qualidade em termos de conceituação, a Gestão da 

Qualidade tem sido foco de muitas definições. Ao analisá-las é possível perceber que é entendida 

como “[...] uma filosofia, um conjunto de métodos, melhoria contínua, um serviço (ao 

consumidor e a clientes) e envolvimento da mão- de- obra” (PALADINI, 2007, p.281). 

Corroborando com o autor supracitado, Carpinetti (2010) acrescenta que se trata de um processo 



 

 

 

32 

 

interativo de planejamento, ação e revisão, que busca a melhoria contínua. Ademais, fundamenta-

se em princípios como melhoria contínua, abordagem científica, visão de processos, liderança, 

comprometimento e envolvimento. 

A Gestão da Qualidade envolve a mobilização de recursos institucionais para a construção 

de um paradigma, no qual desenvolvem-se rotinas, procedimentos, processos e metodologias no 

sentido de satisfazer o cliente. Envolve mobilização em todos os sentidos, partindo do gestor da 

qualidade, que deve ser capaz de difundir as idéias a todo o corpo administrativo e operacional 

(PALADINI, 2007).  

Para tanto, tem-se que a definição da política de qualidade da instituição acontece na 

esfera da alta administração, uma vez que envolve a tomada de muitas decisões que extrapolam 

as dimensões da área operacional. Nesta perspectiva, pode-se dizer que o processo da Gestão da 

Qualidade envolve duas áreas distintas de atuação: o nível global (estratégico) e o nível 

operacional. No primeiro, cabe à Gestão da Qualidade colaborar com a alta administração na 

definição das políticas da qualidade e, em contrapartida, no âmbito operacional ela deve 

desenvolver, implantar e avaliar os programas de qualidade (PALADINI, 2007). Isto demonstra a 

ampla e diversa atuação da Gestão da Qualidade, a qual permeia toda a instituição, relacionando-

se com os diversos níveis hierárquicos que se apresentam. 

O gerente da qualidade é o agente de decisão no processo de Gestão da Qualidade. Neste 

sentido, define as metas da qualidade, bem como as estratégias de envolvimento dos recursos da 

instituição, com vistas a alcançá-las. Todavia não se restringe à figura de uma pessoa, pode ser 

uma equipe, uma área técnica da instituição, ser uma função administrativa desempenhada por 

determinadas pessoas ou, por uma única pessoa, como se tem observado na realidade brasileira 

(PALADINI, 2007).  

Contudo, a gerência da qualidade requer competência e, seguindo esse pressuposto, 

Paladini (2007) analisa o perfil desejado para ser gerente da qualidade, o qual contempla três 

características básicas divididas em comuns, desejáveis e necessárias. São consideradas 

características comuns: “a liderança, a oportunidade de motivação, o controle da informação, o 

dinamismo e o planejamento”. 

Em se tratando de liderança para a Gestão da Qualidade, Carpinetti (2010) a considera 

indispensável, uma vez que parte do pressuposto de que o foco no cliente e a melhoria contínua 

só serão incorporados na cultura da instituição, a qual pode ser trabalhada pela liderança. Outro 
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aspecto a ser considerado na Gestão da Qualidade relaciona-se aos recursos humanos da 

instituição, o que na maioria é a área operacional. Representam pontos-chave para a Gestão da 

Qualidade, como possíveis agentes de transformação, e principais fatores de melhoria e garantia 

da qualidade onde desenvolvem sua prática profissional (PALADINI, 2007). 

 Os recursos humanos, que prestam a assistência, com seus valores, sua formação 

profissional, sua competência técnica-científica e seu envolvimento influenciam muito mais na 

qualidade da assistência do que os demais recursos institucionais empregados. O gestor da 

qualidade deve se preocupar com a educação permanente em saúde da área operacional e 

administrativa, pois será o diferencial para o alcance da qualidade e manutenção desta 

(OLIVEIRA, 2009). 

Ressalta-se que no serviço público, o funcionário público representa o recurso básico de 

geração da qualidade e, por este motivo, a educação permanente é considerada como fator 

primordial para um trabalho de qualidade e para a manutenção do mesmo.  Outro fator 

importante e de destaque na Gestão da Qualidade é o feedback. Neste sentido, temos as auditorias 

que se destacam como importantes instrumentos de aperfeiçoamento e que possibilitam a 

retroalimentação do sistema de qualidade da instituição (OLIVEIRA, 2009). 

Por meio de sua realização periódica e programada é possível avaliar “[...] o grau de 

implementação dos procedimentos, orientando-se os responsáveis pelos respectivos setores 

auditados a corrigir eventuais falhas” (OLIVEIRA, 2009, p. 17). Nesta linha de pensamento, a 

avaliação (ou auditoria) interna pode ser utilizada como um meio para conscientizar os 

profissionais sobre a importância da melhoria e garantia da qualidade.  

Para Donabedian (2003) apud Rodrigues (2004), a avaliação (ou auditoria) interna deve 

proporcionar aos profissionais uma oportunidade para a identificação das oportunidades de 

melhoria e não das não conformidades (problemas). Neste sentido, irão aperfeiçoando seu 

processo de trabalho e assim melhorar os resultados de seu trabalho. Ademais, com a maturidade 

do grupo, as conclusões das avaliações deixam somente de apontar o que é possível melhorar, 

mas passam a incluir o que já está bom e é possível de melhorar. 

Neste contexto, os seguintes itens devem ser considerados para a realização de avaliações 

(auditorias) internas: é necessária a autorização da alta administração; implica verificar as 

práticas da instituição; comparando-as com padrões previamente estabelecidos; deve haver 

metodologia e objetivos definidos; e, ser programada com antecedência com comunicação prévia 
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do setor a ser auditado e, no momento de sua realização, deve ser acompanhada por profissionais 

do setor a ser avaliado. Os auditores devem ser experientes, capacitados e externos ao setor a ser 

auditado (OLIVEIRA, 2009). 

Quanto aos resultados da auditoria, devem ser analisados juntamente com as 

recomendações e, na seqüência o cumprimento das ações corretivas propostas devem ser 

acompanhadas. Para contemplar a característica de feedback para o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento ressalta-se que o caráter das auditorias deve ser educativo e não coercivo e 

punitivo. 

 

3.4. QUALIDADE NA ENFERMAGEM 

 

      De acordo com a história da enfermagem, a preocupação com a qualidade tonou-se em 

forma de auditoria, que teve seu início com as enfermeiras norte-americanas no ano de 1955, e 

em 1970 no Brasil. Isto demonstra o envolvimento dos profissionais com a avaliação da 

qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente. Ademais, diversos autores 

preocuparam-se com a qualidade da assistência de enfermagem, desenvolvendo estudos para 

avaliação dos cuidados prestados aos pacientes (D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006) 

Todo esforço de melhoria de uma instituição, segundo Mezomo (2001), deve ter como 

ponto de partida os profissionais, no que se refere à educação, desenvolvimento de habilidades, 

formação de consciência responsável, capacitação para o trabalho em equipe, e criação e 

desenvolvimento da visão ética do trabalho, cujo nome hoje é Educação Permanente. Isto por que 

ninguém se comprometerá com a prestação de um serviço de qualidade se antes não tiver o claro 

conhecimento do porquê de sua ação e estiver convencido da importância e da validade de 

atendimento de qualidade, o que seria uma farsa, algo superficial. O autor conclui que “Quem 

conhece se convence; quem se convence se compromete; e quem se compromete age” 

(MEZOMO, 2001, p. 57). 

De acordo com o que foi exposto, é fundamental a educação permanente em instituições e 

principalmente as que passam pelo processo de acreditação, pois permite um maior conhecimento 

e aprofundamento das questões da qualidade, discussão de problemas que surgem na prática 

profissional, aqui no caso é na prática da enfermagem, ocasionando assim em um 

comprometimento mais embasado para a prática. Neste contexto, é imprescindível o 
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comprometimento e envolvimento da equipe de enfermagem, uma vez que está permanentemente 

presente no hospital e relaciona-se com os diversos setores da instituição.  

Para Labbadia et al. (2004), o enfermeiro, principalmente o que ocupa cargo de chefia em 

seu trabalho, deve ter domínio da metodologia da acreditação para que possa eleger as estratégias 

mais adequadas para implantar e desenvolver este processo na instituição em que atua, 

contribuindo assim para assegurar a qualidade e a segurança aos clientes. Vale ressaltar que no 

processo de acreditação, de acordo com a prática e com achados em artigos científicos, o 

enfermeiro é uma das peças fundamentais, pois é ele que acaba respondendo pela maior parte do 

funcionamento dos setores em uma determinada instituição, muitas vezes gerando sobrecarga 

para ele. Em muitos setores de uma determinada instituição, há sempre pelo menos dois 

responsáveis, o enfermeiro e o médico, porém o enfermeiro é o profissional que mais se preocupa 

com o processo e se empenha em colocar “tudo em ordem”, principalmente no período em que a 

instituição não está sendo avaliada. 

Consequentemente, os autores supracitados contextualizam como deve ser a participação 

do enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional, nos programas de qualidade e 

acreditação da instituição em que atua. Nesta linha de pensamento, tem-se que, no nível 

decisório, o enfermeiro determina as diretrizes e condições para que o Serviço de Enfermagem 

alcance os padrões determinados, seguindo os critérios de avaliação do Manual Brasileiro de 

Acreditação (MBA) (LABBADIA et al, 2004). 

Na esfera estratégica, por sua vez, envolve-se na escolha das estratégias mais adequadas 

para a sensibilização sobre a importância do processo e, no preparo da equipe de enfermagem 

para cumprir a meta institucional. Em relação ao nível operacional, o enfermeiro supervisiona, de 

forma sistemática e contínua, a equipe de enfermagem de acordo com as estratégias definidas e, 

integrando as equipes de auto-avaliação dos serviços na fase que antecede a avaliação para a 

certificação de Acreditação Hospitalar (LABBADIA et al., 2004). 

Em relação às ações desenvolvidas pelo enfermeiro no processo de Acreditação 

Hospitalar, Matos et al. (2006), mediante realização de revisão de literatura, descrevem ações de 

natureza: Assistencial; Administrativa; Pedagógica e Científica. Portanto, observa-se a 

diversidade de ações e atuação do enfermeiro neste contexto, o que consolida, no processo de 

acreditação, a atuação do enfermeiro na assistência, gerência, ensino e pesquisa. 
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Além da participação no processo de acreditação da instituição nos diversos níveis 

hierárquicos, o enfermeiro pode ainda atuar na modalidade de consultoria nas discussões acerca 

da metodologia e dos critérios de avaliação, bem como avaliador externo, participando da equipe 

de avaliação da IA na certificação das organizações prestadoras de serviços de saúde, juntamente 

com os demais profissionais que integram esta equipe de avaliadores externos (LABBADIA et 

al., 2004). 

A busca pela qualidade na assistência à saúde também envolve, naturalmente, a prática 

profissional da Enfermagem e, diante disto, os serviços de enfermagem enfrentam muitos 

desafios para atender às demandas dos clientes internos e externos, visando à qualidade da 

assistência, pois em ambiente hospitalar, na maioria dos setores, há pelo menos um profissional 

da enfermagem e também, na maioria dos setores, há um responsável, que é a figura do 

profissional enfermeiro. (SILVA; NORA, 2008).  

Esta contínua busca pela melhoria da qualidade da assistência de enfermagem constitui-se 

em um processo dinâmico e exaustivo de identificação constante de fatores que interferem no 

processo de trabalho da equipe de enfermagem. Isto requer do enfermeiro a implementação de 

ações e a elaboração de instrumentos que possibilitem avaliar, sistematicamente, a qualidade do 

cuidado prestado (FONSECA et al., 2005). 

A qualidade da assistência de enfermagem sofre influência de diversos fatores, tais como: 

a formação e competência profissional, o dimensionamento de pessoal de enfermagem, as 

condições de trabalho e a estrutura e organização das instituições, o mercado de trabalho, a 

legislação vigente e as políticas de atenção à saúde (D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

É coerente dizer que para que um enfermeiro esteja bem preparado com relação à questão 

da qualidade e preparado para enfrentar uma acreditação, deve ter uma boa formação e 

principalmente uma formação contínua, a educação permanente, política esta que preconiza o 

aprendizado contínuo no trabalho e a resolução de problemas que vão surgindo na prática. 

Para Adami (2000), a equipe de enfermagem dispõe de recursos internos e externos para a 

Gestão da Qualidade. O autor considera como recursos internos as comissões de: avaliação 

interna da qualidade (formada por equipe multiprofissional); Auditoria de Enfermagem; 

Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares; Ética em Pesquisa; Gerenciamento de Riscos; 

Prevenção Interna de Acidentes; Serviços de Educação Continuada e de Atendimento ao 
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paciente. Como recurso externo destaca a Acreditação Hospitalar, que vem sendo gradativamente 

adotada pelos hospitais. 

Neste contexto, o enfermeiro deve participar do desenvolvimento de programas de 

qualidade e de acreditação na instituição em que atua, contribuindo assim para a melhoria da 

qualidade da assistência prestada. Destaca-se que, na percepção de Haddad (2004), a enfermagem 

é o serviço da instituição que mais adere a processos de qualidade, como já falado anteriormente, 

e ao modelo de Gestão da Qualidade, o que pode demonstrar o comprometimento em prestar uma 

assistência de qualidade. 

Parece haver uma lacuna entre o que é dito e o que é realmente feito pela Enfermagem, 

relacionado à qualidade. Piegas et al. (2007), comentam que: faz-se mais do que é dito e 

registrado. Neste sentido, alguns autores têm abordado o desenvolvimento desse processo em 

instituições hospitalares, tal como Piegas et al. (2007) que, em estudo realizado em um hospital 

público de grande porte, levantaram as dificuldades apontadas por enfermeiros durante o 

processo de Acreditação da instituição. 

Dentre elas destacam-se: dificuldades relacionadas à estrutura física da instituição no 

tocante a adaptações e reformas; déficit de condições operacionais (recursos humanos); ausência 

de sistemática de educação continuada do profissional ou educação permanente e, comunicação 

entre os setores do hospital (interface incipiente). Os autores ressaltam ainda, que o planejamento 

por meio da utilização do plano de ação setorial foi a estratégia escolhida para gerenciar as 

dificuldades encontradas (PIEGAS et al. 2007). 

No entanto, na prática profissional hospitalar diária, de acordo com Lima (2008), os 

enfermeiros afirmam que a gestão da qualidade é almejada, mas difícil de ser aplicada em sua 

realidade. A autora ressalta que esses profissionais aludem que a assistência de enfermagem de 

qualidade requer comprometimento com o seu trabalho e com o da equipe que assiste o paciente, 

equipe multidisciplinar, pois entendem que a qualidade é decorrente da visão de mundo e algo 

particular de cada um, uma vez que cada um traz consigo seus valores pessoais e sobre a 

profissão e não algo que pode ser aprendido, aprofundado e aderido às suas práticas. 
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3.5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE E NA ENFERMAGEM 

 

Implícita ou explicitamente na discussão sobre qualidade, tem-se a noção de avaliação e, 

neste sentido, pode-se dizer que na enfermagem sempre existiu uma preocupação em avaliar suas 

ações e seu desempenho profissional. Desde o evento da enfermagem moderna com Florence em 

1854, a qualidade assistencial vem sendo atribuída como um dos papéis do enfermeiro. No Brasil, 

a enfermagem obteve destaque neste cenário em 1974, com apresentação do Manual de 

Classificação Hospitalar pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, o qual apontou o 

enfermeiro como fundamental para compor as Comissões de Classificação Hospitalar 

(SCHIESARI; KISIL 2003, apud AQUINO; GIAPONESI; SANTOS, 2006). 

A avaliação, por sua vez, significa atribuir valor a uma coisa, emitindo um juízo de valor. 

Portanto, o processo de avaliação implica esclarecer o que realmente está sob avaliação; os seus 

critérios, quem a realiza, quem a solicitou e qual foi o resultado. Por conseguinte, espera-se que o 

processo de avaliação permita “[...] descobrir, medir e analisar resultados, uma vez concluído o 

objeto, e aprimorá-lo” (MALIK, 2006, p.25). No entanto, salienta-se que na avaliação devem ser 

levados em conta os valores de quem avalia, bem como suas questões subjetivas e de interesse, e 

critérios (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

Todavia, para que se configure o sucesso da avaliação, é necessário dispor de informações 

relevantes para planejar, desenvolver e avaliar as ações que são propostas e devem ser realizadas. 

Estas informações irão instrumentalizar os gestores para avaliarem seus processos de forma 

racional e crítica. Sendo assim, é clara a necessidade do uso de ferramentas da qualidade, que 

permitam avaliar, planejar, agir e acompanhar. 

Um dos modelos clássicos de avaliação em saúde é o de Donabedian, estudioso da 

qualidade em saúde. Seu modelo baseia-se na teoria dos sistemas e possui indicadores de 

estrutura, processo e resultado, adaptados ao atendimento hospitalar. (DONABEDIAN, 1990). 

 A estrutura corresponde à forma como a organização se apresenta em relação aos 

recursos, normas, rotinas, sistema de valores e expectativas. São as características relativamente 

estáveis e necessárias ao processo assistencial. O processo relaciona-se à maneira como a 

assistência está sendo prestada aos clientes, segundo padrões técnico-científicos estabelecidos e 

aceitos cientificamente. O resultado, por sua vez, corresponde às conseqüências das atividades 

realizadas nos serviços de saúde, ou pelos profissionais envolvidos. (DONABEDIAN, 1990) 
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Donabedian estabeleceu ainda os chamados sete pilares de sustentação da qualidade em 

saúde, quais sejam: eficácia, efetividade, eficiência, otimização dos recursos, aceitabilidade, 

legitimidade e eqüidade (D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

Por sua vez, a avaliação e a conseqüente mensuração da qualidade da assistência de 

enfermagem podem ser realizadas ainda por meio da auditoria, considerada um dos instrumentos 

internos que o serviço de enfermagem dispõe para o gerenciamento da qualidade. Os benefícios 

da realização de auditorias não se restringem somente aos clientes, mais contemplam igualmente 

a equipe de enfermagem e a instituição. À equipe de enfermagem, fornece subsídios sobre o 

desenvolvimento da prática profissional tanto em relação às atividades desenvolvidas, bem como 

sobre os resultados alcançados e os desejados. Isto pode propiciar a reflexão crítica sobre a 

prática profissional de enfermagem (MARAN, 2004). 

Quanto à instituição, esta é beneficiada com informações acerca do alcance dos seus 

objetivos, o que constitui uma base para o planejamento e prováveis mudanças internas. 

Ademais, tem-se observado que algumas instituições hospitalares preocupadas com a qualidade 

têm utilizado a auditoria e contratado empresas credenciadas, visando padronizar o atendimento 

prestado àqueles que procuram os serviços de saúde, a fim de obter a certificação de Instituição 

Acreditada (MARAN, 2004). 

Por sua vez, o enfermeiro deve participar ativamente de processos de avaliação. Neste 

sentido, os profissionais de enfermagem têm contribuído para o desenvolvimento da qualidade 

assistencial e institucional mediante a participação em processos avaliativos. Em algumas 

situações, o profissional e seu trabalho são avaliados e em outras, o enfermeiro é um dos agentes 

avaliadores, como observado na realização de auditorias na avaliação de riscos e no processo de 

Acreditação Hospitalar (D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

 De fato, o enfermeiro dispõe de vários instrumentos e estratégias para a avaliação. 

Observa-se que a sua padronização vem evoluindo de forma a melhorar a identificação de 

critérios, indicadores e padrões cada vez mais significativos para os serviços hospitalares e, 

consequentemente, para os serviços de Enfermagem (D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 

2006). 
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3.6. EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

Em 2004, foi instituída a Portaria 198 / GM / MS que estabelece a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004). Essa portaria considera a importância da 

integração entre o ensino da saúde e o exercício das ações, a condução de gestão e de gerência e o 

controle da sociedade sobre o sistema de saúde. A educação permanente tem por finalidade a 

agregação entre o aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e a resolutividade da clínica e da 

formação da saúde coletiva (BRASIL, 2004). 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e no trabalho, onde o processo de capacitação deve ter 

como referência as necessidades de saúde da população, tendo como objetivo maior, a 

transformação das práticas profissionais. (BRASIL, 2004). A educação permanente enquanto 

política desde 2004 possibilita uma nova maneira de se aprender, mostrando-nos que é possível 

levarmos a prática para a construção de novos saberes e vice versa. 

Se esta política traz como primícia a aprendizagem no trabalho, ocasionando em uma 

transformação das práticas, então poderíamos entender que se em uma instituição não há a 

presença desta política, o conhecimento presente é pautado na repetição do conteúdo já 

disponível, ultrapassado, não condizente com a realidade, não ocorrendo o aprendizado contínuo, 

a discussão da prática e muito menos a transformação delas. Para Ceccim (2005) a educação 

permanente é porosa à realidade mutável; é sua ligação política com a formação de perfis 

profissionais e de serviços, a introdução de mecanismos, implicação, mudança institucional, 

enfim, pensamento. 

Concordando com Ceccim (2005) quando diz que a educação permanente é porosa, pois 

ela não se estagna a apenas o setor da saúde, como por exemplo, ela também pode e deve se fazer 

presente na área de ensino, política, gestão, dentre outros. Concordando também com Fortuna et 

al (2011), a educação permanente propõe que através da análise coletiva dos processos de 

trabalho, seus atores possam se responsabilizar mutuamente pela produção de autonomia e de 

cuidados na perspectiva de integralidade da assistência. Propõe que as rodas de conversa 

abordem problemas e dificuldades vivenciadas no cotidiano da produção do cuidado, gestão e 

formação dos trabalhadores. 
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Com relação ao processo de acreditação, essa participação de todos os profissionais de 

todas as categorias da saúde em grupos seria muito valiosa, pois permitiria uma maior 

responsabilização de todos no processo, dessobrecarregando algumas categorias que 

normalmente ficam de frente no processo de Acreditação Hospitalar, como por exemplo a 

enfermagem. 

É crucial aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos como 

objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional. Ou constituímos equipes 

multiprofissionais, coletivos de trabalho, lógicas apoiadoras e de fortalecimento de práticas um 

dos outros nessa equipe, orientados pela sempre maior resolutividade dos problemas de saúde da 

população local ou colocamos em risco a qualidade de nosso trabalho em risco, porque sempre 

seremos poucos, sempre estaremos desatualizados, nunca dominaremos tudo. (CECCIM, 2005) 

A Educação Permanente segundo os mais recentes teóricos, metodológicos, científicos, 

tecnológicos disponíveis, ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana, insere-se 

em uma necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação 

conjunta, implicando seus agentes, às práticas organizacionais, implicando a instituição e as 

práticas interinstitucionais, implicando políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde. 

(CECCIM, 2005) 

 A introdução da Educação Permanente seria uma estratégia fundamental para a 

recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, também a formulação de políticas e 

controle social no setor da saúde, estabelecendo ações intersetoriais com a educação, provocando 

mudanças na graduação, nas residências, nas pós- graduações e na educação técnica. (CECCIM, 

2005) 

A área da formação deve ser vista com um olhar especial pelas políticas de saúde, pelo 

fato de que faz com que os trabalhadores saiam da condição de recursos e passem a serem atores 

sociais das reformas que são necessárias de se ocorrerem. Para o desenvolvimento das 

potencialidades, seria fundamental a interação entre a formação, atenção da gestão e do controle 

social, para que fosse estabelecida a aprendizagem significativa. 

Para a educação dos profissionais de saúde, deveria ser mudada da concepção hegemônica 

tradicional para uma concepção construtivista. A formação dos profissionais de saúde tem 

permanecido alheia à organização da gestão setorial e ao debate crítico sobre os sistemas de 
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estruturação do cuidado e mostrando absolutamente imparcial ao controle social. (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004) 

A Educação Permanente aprofunda o corte da didática geral, onde é uma estética 

pedagógica para a experiência da problematização. Para Mancia, Cabral, Koerich (2004), a 

Educação Permanente se difere da Educação Continuada por ser de aspecto multiprofissional, 

com enfoque nos problemas de saúde, cujo objetivo é a transformação das práticas técnicas e 

sociais, de periodicidade contínua, metodologia centrada na resolução de problemas, objetivando 

o resultado em mudanças. 

A Educação Continuada aceita o acúmulo sistemático de informações e o cenário de 

práticas como território de aplicação da teoria, enquanto a educação permanente entende o 

cenário de práticas informa e recria a teoria necessária, recriando a própria prática. (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004) 

Olhando para o setor da saúde, atualmente trabalha de modo muito fragmentado, onde 

saúde coletiva é separada da clínica, qualidade da clínica separada da qualidade de gestão, gestão 

separada da atenção entre outros. Com esta fragmentação, gera-se especialistas, intelectuais em 

áreas específicas e consultores (expertises), com uma noção de concentração de saberes acabam 

se sobrepondo sobre os outros profissionais, os serviços e a sociedade e o resultado é a 

expropriação dos demais saberes e anulação da realidade local. (CECCIM, 2005) 

Com relação às práticas de atenção à saúde, deve-se construir novas práticas, tendo em 

vista os desafios da integralidade e da humanização e da inclusão da participação dos usuários no 

plano terapêutico. Com relação à gestão, deve-se configurar a rede de serviços, onde venham a 

atender às necessidades sociais. Com relação à organização social, deve-se passar a dar guarita à 

visão ampliada das lutas por saúde e o estabelecimento do atendimento às necessidades sociais 

por saúde. 

 Assim, para além de tecnologias, é preciso implantar espaços de discussão, análise e 

reflexão da prática no cotidiano de trabalho. O cotidiano deve ser um lugar aberto à revisão 

permanente. A vivência e ou reflexão sobre as práticas pode produzir o contato com o 

desconforto e a disposição para se produzir alternativas de práticas e de conceitos para a 

transformação. 
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 CAPÍTULO 4 

4.1.  TRAJETÓRIA METODOLÓGICA / CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

   A pesquisa é de abordagem qualitativa, descritiva, de natureza exploratória, de campo, 

com isso:.  

A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de 

intimidade entre o sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma 

natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às intenções, aos 

projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as 

relações tornam-se significativas. (MINAYO, M.C.S; SANCHES,O, 

1993, p. 244) 

 

Utilizou-se a pesquisa descritiva, de modo que as informações foram registradas, 

analisadas, classificadas e interpretadas, sem que o pesquisador interferisse nelas. (ANDRADE, 

1999). Quanto à definição de pesquisa exploratória, ela é aquela que tem como objetivo fornecer 

maior interação com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito e levantar hipóteses. 

(GIL, 2002). 

 Como cenário de pesquisa, foi definido o Hospital do Câncer II, que tem como 

responsabilidade o atendimento aos pacientes com cânceres ginecológicos e cânceres do tecido 

ósseo e conectivo, localizado no Estado do Rio de Janeiro, de esfera Federal, sendo componente 

do Sistema Único de Sáude (SUS).  Os participantes foram, no primeiro momento, 15 

enfermeiros que ocupam cargos de chefia nos setores do hospital e no segundo momento, 27 

profissionais da enfermagem de nível superior e nível médio que prestam assistência direta aos 

pacientes.  Foram excluídos os profissionais que não são da área da enfermagem e que não 

prestam assistência direta aos pacientes. 

    A técnica de coleta de dados consistiu em entrevistas e como instrumento de coleta 

dos dados no primeiro momento, foi aplicado um questionário (Apêndice B), que consistiu em 

um instrumento de medida de gestão da qualidade para a avaliação dos enfermeiros chefes dos 

setores da instituição, com perguntas abertas e fechadas, com base nos preceitos do teórico 

Donabedian (1994). No segundo momento, foi realizada entrevista (Apêndice C) com a 

utilização de um roteiro, onde os sujeitos foram entrevistados individualmente e verbalmente. 

As entrevistas foram ouvidas e imediatamente transcritas para que nada fosse perdido. 
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Neste estudo foram atendidas as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

envolvendo Seres Humanos, estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), vinculado ao MS. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, sendo aprovado sob nº 790.113 e teve a 

autorização da direção do INCA para a coleta de dados (anexo 2). 

Foram preservados os nomes dos participantes da pesquisa, a fim de manter o anonimato 

dos mesmos, para que a experiência vivenciada por cada sujeito seja expressa de uma maneira 

mais clara e mais profunda. Com relação aos riscos, caso houvessem, os mesmos seriam 

minimizados e não trariam maiores transtornos do que benefícios para os informantes.  

Os dados foram coletados em tempos diferentes no segundo semestre de 2014, de acordo 

com a disponibilidade de cada profissional para a participação das entrevistas. Isto se deve ao 

fato de alegarem falta de tempo e excesso da demanda profissional. Assim, foi necessário traçar 

estratégias e planos de ação para a sua execução de forma satisfatória, tanto para o profissional 

quanto para o bom funcionamento do setor em que trabalham. 

Muito importante ressaltar que antes de se iniciar a coleta de dados, foi entregue e lido 

junto com os sujeitos da pesquisa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de 

modo que os mesmos ficassem cientes e avaliassem a participação ou não da pesquisa. Após a 

concordância dos sujeitos para participarem da pesquisa, a coleta de dados iniciou-se, onde foram 

distribuídos os questionários para cada líder de setor para preencherem quando fosse possível, 

totalizando um número de 15 participantes e no segundo momento, 27 participantes participaram 

por meio de entrevista verbal, com um roteiro de perguntas e imediatamente após, as respostas 

foram transcritas, realizadas nos intervalos das atividades por eles executadas, totalizando 42 

sujeitos nos dois momentos. 

 A técnica empregada para análise de dados foi a do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, 

que possibilita a construção de sujeitos coletivos distintos, por meio da análise de material 

individual e da extração das idéias centrais, das ancoragens e expressões – chave, compondo-se 

com as expressões – chave das idéias centrais e/ou das ancoragens semelhantes, os discursos 

síntese, que expressam uma coletividade por meio de um sujeito coletivo que, por ser, ao mesmo 

tempo, uma entidade qualitativa (discurso) e quantitativa (uma coleção de indivíduos) viabiliza a 

expressão de um pensamento social. (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2003). 
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O Discurso do Sujeito Coletivo é uma técnica metodológica que permite o resgate de 

discursos coletivos de forma qualitativa. Como procedimento nas pesquisas, são feitas entrevistas 

individuais com questões abertas, resgatando o pensamento, como comportamento discursivo e 

fato social internalizado individualmente, podendo ser divulgado, preservando a sua característica 

qualitativa. (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2005). 

No primeiro momento, foi aplicado questionário com perguntas abertas e fechadas às 

chefias de enfermagem dos setores e no segundo momento, entrevistas aos profissionais de 

enfermagem de nível médio e superior. Foram ouvidas as respostas e imediatamente transcritas, 

para que nada fosse perdido e foram apresentados os resultados sob a forma de um ou vários 

discursos-síntese, escritos na primeira pessoa do singular, expediente que visa expressar o 

pensamento de uma coletividade. 

Segundo Lefèvre e Lefèvre (2000, apud LEFEVRE; CRESTANA; CORNETTA, 2002) é 

uma metodologia de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de 

depoimentos. Consiste em apresentar os resultados sob a forma de um ou vários discursos-

síntese, escritos na primeira pessoa do singular, expediente que visa expressar o pensamento de 

uma coletividade, como se esta coletividade fosse o emissor de um discurso. 

É, assim, um procedimento metodológico, próprio de pesquisas sociais empíricas de corte 

qualitativo, tendo como fundamento a teoria da Representação Social e seus pressupostos 

sociológicos, que consiste numa forma qualitativa  de representar o pensamento de uma 

coletividade, o que se faz  agregando, num só discurso-síntese, conteúdos discursivos de sentido 

semelhante, emitidos por pessoas distintas. 

De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005, p. 25): 

O discurso do sujeito coletivo é uma soma qualificada, agregando elementos que são 

expressões-chave de   respostas semelhantes de indivíduos distintos; não é produto de uma 

quantidade determinada de iguais, mas de semelhantes reunidos, compondo uma 

determinada qualidade – discurso coletivo com sentido (uma opinião coletiva), que 

conforma outro discurso e consequentemente outra qualidade. 

 

Para elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), os autores preconizam a 

utilização de figuras metodológicas: 1. Expressões Chave – trechos ou transcrições literais do 

depoimento, que devem ser sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo pesquisador e que revelam a 

essência do depoimento. Com esta matéria prima, constrói-se o discurso do sujeito coletivo; 2. 

Idéias Centrais: nome ou expressão linguística que revela e descreve, da maneira mais sintética, 
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precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos discursos analisados. É importante 

assinalar que as ideias centrais não são uma interpretação, mas sim uma descrição do sentido de 

um depoimento; 3. Ancoragem: manifestação linguística explicitada de uma teoria, ideologia, ou 

crença que o autor do discurso professa e que, na qualidade de afirmação genérica, é usada pelo 

enunciador para enquadrar uma situação específica. 

A primeira estratégia de tabulação dos dados foi caracterizar os 15 participantes no 

primeiro momento de entrevista e no segundo momento, os 27 participantes da pesquisa, de 

maneira a especificar cada um, pois é o discurso de alguém. Após a realização das entrevistas, 

cuja duração foi de aproximadamente três meses, realizou-se o tratamento dos dados (tabulação 

dos dados), que se iniciou com a análise de cada uma das perguntas elaboradas pelo pesquisador, 

onde no primeiro momento de entrevista com os 15 participantes, continham 9 perguntas de 

identificação pessoal, 4 perguntas sobre a qualidade, baseada nos conceitos de Donabedian 

(1990) e 7 perguntas sobre a educação e educação permanente, totalizando 20 perguntas, porém 

para esta fase de análise de dados, não foram analisadas as perguntas sobre a identificação 

pessoal; apenas as com relação a idade e sexo, sendo dessa forma  mais objetiva para responder 

aos objetivos da pesquisa. 

 No segundo momento de entrevista, 6 perguntas foram realizadas separadamente e suas 

respectivas respostas. Para tal, neste primeiro passo (tabulação dos dados) foi copiado 

integralmente o conteúdo de todas as respostas referentes às questões, colocando-as em um 

quadro junto da identificação dos sujeitos. O segundo passo foi realizar a identificação e destacar 

as expressões–chave em cada uma das perguntas feitas. No terceiro passo foi realizar a 

identificação das ideias centrais, a partir das expressões-chave, colocando-as no quadro 

correspondente, podendo existir mais de uma ideia central. No quarto passo constituiu na 

elaboração do Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, destacando a presença do discurso 

do sujeito com as expressões-chave em itálico e em outra coluna, as ideias centrais que 

emergiram. No quinto passo, que corresponde ao agrupamento das ideias centrais de mesmo 

sentido, sentido equivalente ou de sentido complementar etiquetadas por grupo de 

correspondência com letras, sendo criada uma síntese das ideias centrais segundo o sentido. 

De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005, p. 54), (...) o quinto passo para análise do 

Discurso do Sujeito Coletivo consiste em “denominar cada um dos grupamentos por A, B, C, 

entre outros, o que na realidade, implica criar uma ideia central ou ancoragem-síntese, que 
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expresse, da melhor maneira possível, todas as ideias centrais e ancoragens de mesmo sentido”. 

No sexto passo corresponde a análise do Discurso do Sujeito Coletivo, onde se deve construir um 

DSC para cada grupamento identificado anteriormente. Devem ser utilizados tanto os 

Instrumentos de Análise de Discurso IAD 2, quantos forem os agrupamentos. As falas originais 

são retocadas, modificadas para se chegar a uma coerência da redação.  (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 

2005) 

De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005), a ligação entre as partes do discurso ou 

parágrafo deve ser feita através da introdução de conectivos que proporcionam a coesão do 

discurso como: assim, então, logo. Devem-se também eliminar os particularismos de sexo, idade, 

eventos particulares, entre outros. O sétimo passo se deu com a construção do Instrumento de 

Análise do Discurso 2 – IAD 2, em que constam as expressões-chave e o discurso do sujeito 

coletivo, conforme demonstrado na figura 1. Figura 1: Passo-a-passo para a elaboração do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Fonte: Lefèvre e Lefèvre, 2005. 

 

 

1° PASSO: TABULAÇÃO DOS DADOS 

2° PASSO: IDENTIFICAÇÃO DAS EXPRESSÕES-CHAVE 

3° PASSO: LEVANTAMENTO DAS IDÉIAS CENTRAIS 

4° PASSO: CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO DISCURSO 1 

5° PASSO: AGRUPAMENTO DE IDÉIAS CENTRAIS POR SEMELHANÇA 

6° PASSO: CONSTRUÇÃO DO DSC 

7° PASSO: CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO DISCURSO 2 
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CAPÍTULO 5 

5.1. RESULTADO DA ANÁLISE DOS DISCURSOS DA PRIMEIRA 

ENTREVISTA 

 

Neste capítulo, optou-se por trazer em conjunto os resultados e a análise dos dados, com a 

finalidade de facilitar a identificação e a localização dos discursos, durante o processo de 

discussão dos temas abordados na dissertação.  

GRÁFICO 1- Caracterização dos 15 participantes – faixa etária. 

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

 

Dos 15 participantes, 6.6% se encontra na faixa etária entre 20 a 29 anos, 20% na faixa 

etária entre 30 a 39 anos, 46.6% na faixa etária entre 40 a 49 anos, 26.6% na faixa etária entre 50 

a 59 anos e 0% na faixa etária entre 60 a 69 anos. Evidencia-se que a maioria dos profissionais 

está numa faixa etária entre 40 a 59 anos e estes já trabalham na instituição há muito tempo, o 

que pode corroborar para a chefia de enfermagem lhes dar um cargo de gerência. 

 

GRÁFICO 2- Caracterização dos 15 participantes - sexo. 

MULHERES

HOMENS

 

Dos 15 participantes, 86.66% mulheres participaram da pesquisa em relação a 13.33% do 

gênero masculino. Evidencia-se que há uma predominância do gênero feminino. 
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5.2– QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS / PRIMEIRA ENTREVISTA  

 

Os resultados serão apresentados e discutidos, de acordo com as 11 questões que 

compuseram o questionário da pesquisa (Apêndice B). 

Primeira Pergunta: Em seu setor, há recursos humanos necessários para o seu 

bom funcionamento, mesmo no período de não avaliação institucional? 

 

Para a primeira questão, emergiram as seguintes respostas: 

 

A- 5 participantes disseram que sim. Em seu setor, há recursos humanos necessários para 

o seu bom funcionamento. (S2, S6, S8, S12 e S15). 

B- 9 participantes disseram que não. Em seu setor, não há recursos humanos necessários 

para o seu bom funcionamento. (S1,S3, S4, S5, S9, S10, S11, S13 e S14). 

 

Segunda Pergunta: Em seu setor, há recursos materiais / equipamentos 

necessários para o bom andamento do serviço, mesmo no período de não avaliação 

institucional? 

 

Para a segunda questão, emergiram as seguintes respostas: 

 

A- Há recursos materiais / equipamentos necessários para o bom andamento do serviço, 

mesmo no período de não avaliação institucional. (S1,S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, 

S13, S14 e S15). 

 

B- Não há recursos materiais / equipamentos necessários para o bom andamento do 

serviço, mesmo no período de não avaliação institucional . (S5). 
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Terceira Pergunta: Como processo, Donabedian aponta para o 

envolvimento/relação entre profissional/paciente, respeitando os aspectos éticos. Você 

identifica a implementação dessa relação ética fora do período avaliativo?  

 

Para a terceira questão, emergiu a seguinte resposta: 

 

A- Identifica-se a implementação da relação ética fora do período avaliativo, 

envolvimento/relação entre profissional/paciente, segundo Donabedian. (S1,S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S15). 

 

Quarta Pergunta: Com relação aos objetivos de qualidade preconizados pela 

acreditação, no período de não avaliação institucional, você enquanto chefe:  

 

Para a quarta questão, emergiram as seguintes respostas: 

 

A- Continua a aplicar tudo o que é preconizado fora da avaliação. (S1,S6 e S8). 

B- Não aplica tudo o que é preconizado fora da avaliação. (S2,S3, S4, S5, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14 e S15). 

 

Quinta Pergunta: Você acha que sua instituição investe na capacitação de seus 

profissionais? 

Para a quinta questão, emergiram as seguintes respostas: 

 

A- A instituição investe na capacitação de seus profissionais. (S1,S4, S6, S7, S8, S9, S11, 

S13 e S14). 

B- A instituição não investe na capacitação de seus profissionais. (S2,S3, S5, S10, S12 e 

S15). 

Sexta Pergunta: Como se dá a educação em saúde dos profissionais de seu setor?  

 

Para a sexta questão, emergiram as seguintes respostas: 

 



 

 

 

51 

 

A- A educação em saúde se dá através de eventos internos (estudo de casos dirigidos, 

revisão e atualização das rotinas institucionais, iniciativas pessoais, serviço de Educação 

Continuada, cursos através do Capacita Coren, cursos dados pela Gerência de riscos, Segurança 

do trabalho e pelas chefias) e externos. (S1,S3, S6, S7, S8, S9, S11 e S13). 

 

B- Não existe ou não tem acontecido, há déficit nos treinamentos, sejam eles 

institucionais ou relacionados com a prática e quando tem, fica difícil a liberação dos liderados 

pela escassez de mão-de-obra. Cursos e certificações são dadas através de outras instituições. 

(S2,S4, S5, S10, S12, S14 e S15) 

 

Sétima Pergunta: O que você sabe sobre a Educação Permanente? 

 

Para a sétima questão, emergiram as seguintes respostas: 

 

A- É a análise do cotidiano, educação continua, estruturação de processos, continuidade, 

atualização, construção de pensamento coletivo. (S1,S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12, 

S13, S14 e S15). 

B- Nada. (S8). 

 

Oitava Pergunta: Seria favorável a implantação da educação permanente em seu 

processo de trabalho? 

Para a oitava questão, emergiu a seguinte resposta: 

A- Seria favorável a implantação da educação permanente em seu processo de trabalho. . 

(S1,S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e S15). 

 

Nona Pergunta: Quais as implicações da implementação da educação 

permanente no seu cotidiano de trabalho no hospital acreditado? 

 

Para a nona questão, emergiram as seguintes respostas: 
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A- Processos deverão ser avaliados, facilitação dos processos, resolutividade, só ajudaria, 

como nos treinamentos. (S1,S2, S7, S13 e S15). 

B- Implicaria na resistência por parte dos profissionais, déficit de pessoal, de tempo e 

organizacional para atender às demandas, como a padronização, desinteresse em mudança. 

(S3,S4, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S12 e S14). 

 

Décima Pergunta: Como a educação permanente influenciaria no processo da 

acreditação hospitalar e em seu cotidiano de trabalho? Modificaria de alguma forma? 

 

Para a décima questão, emergiram as seguintes respostas: 

 

A- A educação permanente influenciaria na mobilização e elo dos profissionais para o 

alcance das metas, manutenção do padrão de qualidade, aperfeiçoamento das rotinas, auxílio, 

facilitação, melhoria, permanência, atualização e incorporação dos processos, objetivando a 

transformação das práticas. .(S1,S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S13, S14 e S15). 

 

B- Não possui embasamento para responder. (S9). 

 

Décima Primeira Pergunta: O que a educação permanente traria como 

benefícios/possibilidades no processo de acreditação hospitalar e fora do período 

avaliativo? 

Para a décima primeira questão, emergiu as seguinte  resposta: 

 

A- Alcance dos padrões mais elevados de qualidade através de melhoria do atendimento, 

revisão das práticas, cumprimento de rotinas com conscientização e não obrigatoriedade, 

evolução positiva no fluxo de atendimento, manutenção de processos, aprendizado, continuidade, 

concretização de todos os POPS. (S1,S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S13, S14 e S15). 

 

- Análise da primeira pergunta: 
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Através desta questão objetiva, de acordo com os conceitos de Donabedian (1990), 

evidencia-se que dos 15 profissionais entrevistados, para 07 profissionais, há predominância de 

uma mesma opinião de que há recursos humanos necessários para o bom funcionamento de seu 

setor, mesmo no período fora da avaliação da acreditação. Como pode ser visto no discurso do 

sujeito coletivo 1: 

 

DSC 1: “ Há recursos humanos necessários ”. 

 

Nesta questão, 09 participantes demonstram o antônimo do DSC 1, onde dizem que não 

há recursos humanos necessários no período de avaliação e fora do período.  

 

DSC 2:“Não há recursos humanos necessários”. 

Segundo Mallet (2005), a avaliação inclui a relação das propriedades físicas e 

organizacionais do local onde o cuidado é oferecido, o número e treinamento dos profissionais de 

saúde e os equipamentos disponíveis.  

Neste sentido, a maioria dos participantes deste estudo, percebe a escassez de mão-de-

obra em seu ambiente de trabalho, fato este que pode comprometer a qualidade da assistência. 

Este aspecto ficou evidenciado quando responderam que há déficit de recursos humanos no 

hospital. Acredita-se, portanto, que um dos motivos pode ser as licenças médicas que são 

oriundas de sobrecarga de trabalho pela falta de profissionais, as aposentadorias que ocorrem sem 

a reposição deste número, pela impossibilidade da instituição contratar ou solicitar maior 

contingente nos bancos de concursos já realizados, ocasionando em diminuição de recursos 

humanos. 

Observa-se aí uma importante situação caracterizada que, de certa forma, faz parte de um 

processo, pois, de acordo com Donabedian (1990), tudo o que diz respeito ao tratamento 

diretamente e no momento em que ele está ocorrendo, pode ser considerado como processo.  

Sendo assim, este aspecto carece de maior atenção por parte das chefias, no sentido de cobrar dos 

superiores as providências cabíveis, no sentido de ampliar o quadro de profissionais, tendo em 
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vista que o hospital é acreditado e necessita manter os padrões da qualificação e certamente, um 

número condizente de profissionais em cada setor, trará uma assistência mais qualificada.  

- Análise da segunda pergunta: 

 

 Evidenciou-se que 14 participantes disseram que há recursos materiais necessários / 

equipamentos para o bom funcionamento do serviço, onde pode ser constatado com o DSC 3 

abaixo: 

 

DSC 3: “ Há recursos materiais / equipamentos necessários para o bom andamento do 

serviço, mesmo no período de não avaliação institucional.” 

Os componentes do conceito de qualidade de serviços de saúde são eficácia: capacidade 

de produzir o efeito desejável, quando o serviço é colocado em condições ideais de uso. (ROSSO; 

SILVA, 2006). Percebe-se que de maneira quase unânime os participantes não percebem o déficit 

de materiais e equipamentos, sendo os seus setores abastecidos em todo o ano, mesmo fora do 

período de avaliação, contribuindo para a qualidade da assistência.  

Apenas 01 participante não concordou com os demais, afirmando que não há recursos / 

equipamentos para o bom funcionamento do serviço: 

 

         DSC 4: “Não há recursos materiais / equipamentos necessários para o bom 

andamento do serviço, mesmo no período de não avaliação institucional”. 

 

Situação esta bem diferente de outras instituições que passam pelo mesmo processo de 

avaliação, mascarando o cenário para a aprovação. Percebe-se então que as instâncias superiores 

da instituição têm a consciência da importância da manutenção dos estoques de insumos para a 

prestação de um atendimento de qualidade para a clientela assistida. 

 

- Análise da terceira pergunta: 
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 Com relação à ética inserida na relação entre profissional / paciente dita por Donabedian 

(1990), as respostas dos sujeitos foram unânimes, onde os 15 participantes afirmaram como pode 

ser visto abaixo: 

 

        DSC 5: “ Identifica-se a implementação da relação ética fora do período avaliativo, 

envolvimento/relação entre profissional/paciente.” 

O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção 

do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética, que são a 

beneficência (fazer o bem), não maleficência (evitar o mal), autonomia (liberdade de decisão) e 

justiça (igualdade de tratamento). (COFEN, 2007). Felizmente o DSC5, aponta que é estabelecida 

uma relação com o paciente pautada na ética não somente no período avaliativo, mas também 

fora dele, o que significa dizer que cumprem o que determina o código de ética de sua categoria e 

principalmente tratam os pacientes como seres humanos. 

Conforme o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN (2007): O profissional de 

enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões. 

Assim, a base da relação profissional/paciente deve ser pautada nas questões acima descritas, 

permitindo a ocorrência de trocas. Neste sentido, Cunha e Feldman (2005), afirmam que os 

critérios de processos relacionam-se às atividades desenvolvidas entre os profissionais de saúde e 

os pacientes, tais como aspectos éticos e a assistência realizada. 

- Análise da quarta pergunta: 

 

Com relação aos objetivos de qualidade preconizados pela acreditação no período de não 

avaliação, apenas 03 chefias afirmaram que há a continuidade de tudo o que é preconizado pela 

acreditação fora do período de avaliação.  

 

          DSC 6: “ Continuação da aplicação fora do período de avaliação”. 
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Sobre este prisma da análise, Manzo, Brito, Corrêa (2012), salientam que numa 

acreditação, mudanças comportamentais são impostas, mobilização dos profissionais em busca de 

metas e objetivos propostos, além da melhoria permanente e contínua do atendimento prestado.  

No entanto, nesta mesma questão, 12 chefias foram contra as 03 chefias acima, afirmando 

que fora do período, não há muita continuidade nos processos preconizados pela acreditação, 

como pode ser visto abaixo, evidenciando uma lacuna de manutenção dos processos: 

 

        DSC 7: “ Não aplica tudo o que é preconizado fora da avaliação”. 

 

Segundo Manzo et al (2012), uma vez reconhecidas as implicações do sistema de 

qualidade pelos próprios profissionais, mais fácil será o caminho para a manutenção de todo 

processo e conquista da excelência no atendimento. Concordando com o autor, a manutenção de 

tudo o que é preconizado sobre as questões de qualidade, só será possível houver a consciência 

das implicações do sistema de qualidade para posterior incorporação. 

 

- Análise da quinta pergunta: 

 

Com relação ao investimento institucional na capacitação de seus funcionários, 9 chefias 

afirmam que há investimento institucional. 

 

DSC 8: “A instituição investe na capacitação de seus profissionais.” 

 

Já a outra parte dos participantes que foram 6 deles, disseram que não há investimento 

institucional para a capacitação de seus funcionários. 

 

DSC 9: “A instituição não investe na capacitação de seus profissionais”. 

 

Refletindo sobre o exposto, acredita-se que todo esforço de melhoria de uma organização 

deve começar por meio do enfoque dos profissionais no que tange à educação, desenvolvimento 

de habilidades, formação de consciência responsável, treinamentos para o trabalho em equipe e 

desenvolvimento da concepção ética do trabalho, conforme Manzo et al, (2012). O autor afirma 
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que a educação deve ser a base da melhoria da qualidade de uma organização, cabendo então as 

organizações terem consciência de tal importância para o alcance de seus objetivos com relação à 

obtenção da qualidade. Neste sentido, corrobora-se que não há como separar a educação da 

qualidade.  

- Análise da sexta pergunta: 

 

  Nesta pergunta, quase metade dos participantes (8) responderam que há formas de 

aquisição de educação em saúde através da instituição, como pode ser constatado abaixo: 

 

 DSC 10: “A educação em saúde se dá através de eventos internos (estudo de casos 

dirigidos, revisão e atualização das rotinas institucionais, iniciativas pessoais, serviço de 

Educação Continuada, cursos através do Capacita Coren, cursos dados pela Gerência de riscos, 

Segurança do trabalho e pelas chefias) e externos”. 

 

Os autores Cunha e Feldman (2005), dizem que se faz necessário identificar e implantar 

métodos eficazes de multiplicação do treinamento de pessoal com o objetivo de melhorar a 

satisfação do atendimento. De acordo com as respostas dos oito participantes deste estudo, 

percebe-se que existe um movimento que expressa o esforço em realizar ações de Educação 

Permanente na instituição, pelo estimulo à participação nos diversos eventos e fóruns de 

formação, conforme apresentado anteriormente. 

Porém, outra metade dos participantes responderam que não, forma alguma ou muito 

pouca a forma de aquisição de educação em saúde em sua instituição: 

 

  DSC 11: “Não existe ou não tem acontecido, há déficit nos treinamentos, sejam eles 

institucionais ou relacionados com a prática e quando tem, fica difícil a liberação dos liderados 

pela escassez de mão-de-obra. Cursos e certificações são dados através de outras instituições.” 

Percebe-se ai, uma carência de oferta de estímulos, em discordância com o grupo anterior, 

que denota a necessidade de investimentos por parte das chefias. Sob este prisma, Cunha e 

Feldman (2005), chamam a atenção para o fato de que existe nas pessoas uma dinâmica com 

forças necessárias para o seu desenvolvimento, bastando que para isso seja convenientemente 

estimulada.  
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Corroborando com o autor, vale referir que cabe à instituição estimular e proporcionar a 

seus funcionários os meios para a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 

competências, possibilitando a formação de profissionais mais eficientes e maduros em seu 

cotidiano de trabalho. 

- Análise da sétima pergunta: 

 

 Com relação ao conhecimento sobre a educação permanente, 14 chefias mostraram ser 

portadoras de algum conhecimento sobre ela:  

 

DSC 12: “É a análise do cotidiano, educação continua, estruturação de processos, 

continuidade, atualização, construção de pensamento coletivo.” 

 

Para Mancia, (2004, pg 607), “a educação permanente vem sendo compreendida como 

conjunto de temáticas educacionais, articulando, visando o desenvolvimento de ações voltadas a 

aprendizagem no e para o processo de trabalho, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços 

de saúde”. 

 

         E apenas uma chefia se posicionou contra: 

 

DSC 13: “ Nada sabe sobre a educação permanente”. 

 

Felizmente, percebe-se que a maioria das chefias apresenta-se ciente de um pouco do que 

é a educação permanente, mesmo sem vivenciá-la aprofundadamente, no entanto, se refere a 

educação continua, embora em um contexto voltado para a ampliação da formação profissional, 

conforme referiram.  

 

- Análise da oitava pergunta: 

 

  Nesta questão, as respostas foram unânimes, onde os 15 participantes disseram que seria 

favorável a implantação da educação permanente em seu processo de trabalho: 
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DSC 14: “Seria favorável a implantação”. 

 

Para a unanimidade, a introdução da educação permanente seria favorável, pois 

proporcionaria muitas mudanças em todas as esferas da instituição.  Segundo Ceccim, (2005), a 

introdução da educação permanente, seria estratégia fundamental para a recomposição das 

práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social no setor da saúde. 

 

- Análise da nona pergunta: 

 

Com relação às implicações da implementação da educação permanente no cotidiano de 

trabalho dos sujeitos, 5 chefias de forma positiva, declararam as implicações: 

 

DSC 15: “Processos deverão ser avaliados, facilitados, resolução de muitos problemas, 

ajudaria nos treinamentos”. 

 

Segundo Manzo (2011), os profissionais emergem como cerne da política de qualidade, 

tendo papel essencial na garantia e na manutenção do processo, pois o diferencial das 

organizações está no âmbito das pessoas. 

          De forma negativa e reflexiva, 10 chefias colocaram as implicações, como podem 

ser vistas abaixo: 

 

  DSC 16: “Fator falta de tempo para a liberação do profissional e a dificuldade em 

alcançar todos os servidores, resistência da equipe, atender as demandas por cientificação, 

desinteresse de outros profissionais, mudança de muitos paradigmas e reconstrução das 

práticas”. 

 

Percebe-se que a maioria, de forma realista e autêntica, reflete nas dificuldades da 

implementação da educação permanente em seu cotidiano de trabalho, o que podem ser barreiras 

para ela não se estabelecer. 

 

- Análise da décima pergunta: 
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         Nesta questão, querendo saber se a educação permanente influenciaria no processo 

de acreditação hospitalar e no cotidiano de trabalho dos sujeitos, 14 deles responderam como 

pode ser visto abaixo, que a educação permanente tem o poder de promover diversas mudanças 

benéficas: 

 

       DSC 17: “A educação permanente influenciaria na mobilização e elo dos 

profissionais para o alcance das metas, manutenção do padrão de qualidade, aperfeiçoamento 

das rotinas, auxílio, facilitação, melhoria, permanência, atualização e incorporação dos 

processos, objetivando a transformação das práticas.” 

 

     Observou-se que apenas um participante não soube responder a questão por achar que 

não contém o conhecimento mais aprofundado sobre a educação permanente, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

         DSC 18: “ Não possuo embasamento para responder a questão”. 

 

A educação permanente propõe através da análise coletiva dos processos de trabalho, que 

seus atores possam se responsabilizar mutuamente pela produção de autonomia e de cuidados na 

perspectiva de integralidade da assistência. (FORTUNA, 2011) 

 

- Análise da décima primeira pergunta: 

 

        Nesta questão, o objetivo seria saber se a educação permanente traria benefícios / 

possibilidades no processo de acreditação e fora do período avaliativo, onde todos responderam a 

questão de maneira positiva: 

 

       DSC 19: “Alcance dos padrões mais elevados de qualidade através de melhoria do 

atendimento, revisão das práticas, cumprimento de rotinas com conscientização e não 

obrigatoriedade, evolução positiva no fluxo de atendimento, manutenção de processos, 

aprendizado, continuidade, concretização de todos os POPS.” 
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Percebe-se que os participantes reconhecem que a educação permanente poderia 

proporcionar tudo que está exposto no discurso anterior. Considera-se, portanto, que a educação 

permanente é o conceito pedagógico na saúde para efetuar a ponte entre o ensino e as ações. 

(BRASIL, 2004). 

Acredita-se que os objetivos foram atingidos, tendo em vista as respostas dos sujeitos 

pesquisados. Evidenciou-se que quase em unanimidade, responderam que na instituição em que 

trabalham, há todos os recursos presentes, independente de se estar em um processo de 

acreditação hospitalar ou não.  

Perguntas sobre o investimento institucional na capacitação de seus funcionários para 

saber sobre a educação como um todo presente nesse processo de trabalho, metade disse que a 

instituição investe de alguma forma, mesmo recorrendo a serviços terceiros para tal, e outra 

metade disse que não percebe nenhum investimento institucional na capacitação de seus 

funcionários atualmente. 

Com relação ao conhecimento dos participantes sobre a educação permanente, quase que 

em unanimidade (14 sujeitos), mostraram saber, um pouco do que realmente é educação 

permanente. 

Ao ter perguntado se eles eram favoráveis à implantação da educação permanente em seu 

processo de trabalho, todos disseram que sim. Sobre as implicações da implementação da 

educação permanente em seu cotidiano, apenas 5 participantes responderam de maneira positiva, 

dizendo que os processos seriam facilitados, ocorreria a resolução de muitos problemas e 10 

participantes responderam de maneira mais crítica, levando em conta a sua realidade de trabalho, 

apontando as limitações, como por exemplo a falta de tempo. 

 Questão sobre a influência e os benefícios / possibilidades que a acreditação pode trazer 

para uma instituição, todos responderam de maneira otimista, como o alcance dos padrões mais 

elevados de qualidade através de melhoria do atendimento, revisão das práticas, cumprimento de 

rotinas com conscientização e não obrigatoriedade, evolução positiva no fluxo de atendimento, 

manutenção de processos, aprendizado, continuidade, concretização de todos os POPS. 
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5.3. RESULTADO E ANÁLISE DOS DISCURSOS DA SEGUNDA ENTREVISTA 

 

1.1- Caracterização dos Entrevistados do segundo momento de entrevistas 

1.2- Questões Discursivas: 

1.2.1. O que você sabe sobre a Educação Permanente? 

1.2.2. Qual a realidade da educação no seu processo de trabalho? 

1.2.3. Seria favorável a implementação da educação permanente em seu processo de 

trabalho? 

1.2.4. Quais as implicações da implementação da Educação Permanente no seu cotidiano 

de trabalho no hospital acreditado? 

1.2.5. O que a Educação Permanente traria como benefícios/ possibilidades no processo 

de acreditação hospitalar e fora do período avaliativo? 

 

GRÁFICO 1- Caracterização dos 27 participantes  de acordo com a idade. 

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

 

Dos 27 participantes, 11.1 se encontram na faixa etária entre 20 a 29 anos, 37%  na faixa 

etária entre 30 a 39 anos, 33.3% na faixa etária entre 40 a 49 anos, 14.8% na faixa etária entre 50 

a 59 anos e 3.7% na faixa etária entre 60 a 69 anos. Evidencia-se que a maioria dos profissionais 

está numa faixa etária entre 30 a 49 anos. 

 

GRÁFICO 2- Caracterização dos 27 participantes de acordo com o sexo. 
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MULHERES

HOMENS

 

Dos 27 participantes, 85.1% mulheres participaram da pesquisa em relação ao gênero 

masculino. Evidencia-se que há uma predominância do gênero feminino na área da enfermagem. 

 

5.4. QUESTÕES DISCURSIVAS / SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos de acordo com as cinco questões discursivas 

que compuseram a entrevista da pesquisa (Apêndice C) no segundo momento de entrevistas. A 

seguir, iniciam-se a apresentação dos resultados e a discussão de cada questão discursiva, de 

acordo com as ideias centrais e os discursos do sujeito coletivo que surgiram após a definição das 

expressões-chaves, de acordo com a técnica do discurso do sujeito coletivo. 

 

Primeira Pergunta: O que você sabe sobre a Educação Permanente? 

 

QUADRO 1 - O que você sabe sobre a Educação Permanente? Instrumento de Análise de 

Discurso 1 – IAD 1, pergunta 1. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Não sei. Desconhece. 

B 

S2 Deveria ocorrer em qualquer 

ambiente para se atualizar. 

Atualização. 

A 

S3 Não sei. Desconhece. 

B 

S4 É essencial, pois te ajuda a se 

desenvolver e atuar melhor. 

Aprimoramento. 

A 

S5 É dar sequência no aprendizado. Aprimoramento. 

A 

S6 Seria um curso de especialização. Aprofundamento. 

A 

S7 É o nome melhorado da Educação Atualização. 
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Continuada. Ela nunca para. A 

S8 Nem um pouquinho. Desconhece. 

B 

S9 Nada. Desconhece. 

B 

S10 Nada. Desconhece. 

B 

S11 Não sei o que é. Desconhece. 

B 

S12 Não sabe o que é. Desconhece. 

B 

S13 É um trabalho realizado nas 

instituições, principalmente para 

enfermeiros. 

Atualização para nível 

superior. 

B 

S14 ... muitas vezes os temas não 

interessam muito e as vezes de acordo 

com a especificidade de cada setor. 

Não são atraentes os 

temas abordados. 

B 

S15 Nada. Desconhece. 

B 

S16 Não sabe como funciona. Desconhece. 

B 

S17 Nada. Desconhece. 

B 

S18 Nada. Desconhece. 

B 

S19 Não sabe sobre o assunto. Desconhece. 

B 

S20 Ela é continuada. Atualização. 

A 

S21 ...auxiliar a educação dos 

profissionais, ajudar nos protocolos 

institucionais e assistenciais. 

Atualização. 

A 

S22 Treinamento contínuo. Aprimoramento. 

A 

S23 Tipo de conhecimento que tem 

que estar constantemente sendo 

apresentado para a equipe. 

Atualização. 

A 

S24 ...conhecimento contínuo. Atualização. 

A 

S25 Adquire nas instituições de 

ensino, na graduação, pós – graduação. 

Aprofundamento. 

A 

S26 A educação... se perpetua 

diariamente em todos os níveis 

Aprimoramento. 

A 

S27 Atualização. Atualização. 

A 
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Para a primeira questão, emergiram as seguintes idéias centrais: 

 

A- Atualização, aprofundamento, aprimoramento. 

B- Desconhece, atualização para nível superior e não são atraentes os temas abordados. 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada grupo 

de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 1 e 2 (IAD2). 

 

QUADRO 2- Ideia Central agrupada de acordo com as letras A. Atualização, 

aprofundamento, aprimoramento. (S2,S4, S5, S6, S7, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26 e S27). 

 

Primeira Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 1 

 

 

 

O que você sabe sobre 

a Educação Permanente? 

S2- (...) para se 

atualizar 

S4- É essencial (...) te 

ajuda (...) a atuar melhor. 

S5- É dar sequência no 

aprendizado. 

S6- Curso de 

Especialização. 

S7- (...) nunca para. 

S20- É continuada. 

S21- (...) ajuda nos 

protocolos institucionais e 

assistenciais. 

S22- Treinamento 

contínuo. 

S23- (...) conhecimento 

(...) constantemente 

apresentado para a equipe. 

S24- (...) conhecimento 

contínuo. 

S25- Adquire nas 

instituições de ensino, na 

graduação, pós – graduação. 

S26- A educação... se 

perpetua diariamente. 

S27- Atualização. 

 

 

 

“A Educação 

Permanente é essencial, dá 

sequência no aprendizado, te 

ajuda a atuar melhor, 

atualizar, é conhecimento 

contínuo”. 
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QUADRO 3- Idéia Central agrupada de acordo com as letras B. Desconhece, atualização 

para nível superior e não são atraentes os temas abordados. (S1,S3, S8, S9, S10, S11, S12, S13, 

S14, S15, S16, S17, S18 e S19). 

Primeira Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 2 

 

 

 

O que você sabe sobre 

a Educação Permanente? 

S1- Não sei. 

S3- Não sei. 

S8- Nem um 

pouquinho. 

S9- Nada. 

S10- Nada. 

S11- Não sei o que é. 

S12- Não sei o que é. 

S13-(...)Trabalho 

desenvolvido para 

enfermeiros. 

S14- (...) temas não 

interessam(...). 

S15- Nada. 

S16- Não sei como 

funciona. 

S17- Nada. 

S18- Nada. 

S19- Não sei sobre o 

assunto. 

 

 

 

“ Não sei sobre a 

Educação Permanente, ”. 

 

 

Segunda Pergunta: Qual a realidade da educação no seu processo de trabalho? 

 

QUADRO 4 - Qual a realidade da educação no seu processo de trabalho? Instrumento de 

Análise de Discurso 1 – IAD 1, pergunta 2. 

 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Cursos obrigatórios e outros e não 

tive a oportunidade por não liberação da 

chefia. 

Cursos obrigatórios. 

A 

S2 Muito pouco. Muito pouco. 

A 

S3 Muito pouca a oferta de 

conhecimento e se não é, cada um procura 

por si, não saberia o que sei. 

Pouca oferta de 

conhecimento. 

A 
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S4 Tem o plano de carreiras que 

incentiva a crescer, incentivo na 

liberação para a realização de cursos. 

Plano de Carreiras 

incentiva a estudar. 

A 

S5 Nenhuma, pois o capacita Coren 

foi interrompido e os cursos também. 

Nenhuma. 

B 

S6 Cursos de reciclagem, fornecidos 

pela Educação Continuada. 

Cursos pela Educação 

Continuada. 

B 

S7 Nada. Apenas os fornecedores 

oferecem cursos no setor. 

Nenhuma. 

B 

S8 Já forneceu cursos, porém não foi 

por falta de interesse. 

Nenhuma. 

B 

S9 No início foi oferecido curso e 

uma vez ou outra, curso pela Educação 

Continuada e há dificuldade de liberação 

para a participação. 

Nenhuma. 

B 

S10 Proporciona o que a instituição 

preconiza para ela e não o que é de 

interesse para o funcionário. 

Conhecimento que a 

instituição preconiza. 

A 

S11 Cursos realizados pelos 

representantes sobre a prática. 

Nenhuma. 

B 

S12 Proveniente da Educação 

Continuada, através de palestras, cursos e 

nem sempre voltada para a nossa 

realidade. 

Cursos pela Educação 

Continuada. 

A 

S13 Tínhamos o Capacita Coren e 

alguns cursos da Educação Continuada. 

Nenhuma. 

B 

S14 Acho boa, aprendi muita coisa 

diferente, mas o conhecimento veio muito 

mais com o colega do que com a 

Educação Continuada. 

Troca de conhecimento 

com colegas. 

B 

S15 Não há nada para ensinar o 

funcionário neste setor. 

Nenhuma. 

B 

S16 Cursos de primeiros socorros pela 

Educação Continuada. 

Cursos pela Educação 

Continuada. 

A 

S17 Cursos continuados. Cursos pela Educação 

Continuada. 

A 

S18 Cursos com a Educação 

Continuada. 

Cursos pela Educação 

Continuada. 

A 

S19 No momento não há, antes tinha 

cursos. 

Nenhuma. 

B 

S20 Não há no momento e quando 

tem, é pouco, deixando a desejar. 

Nenhuma. 

B 
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S21 Muito pouco, efetivamente, 

somente o ACLS. 

Muito pouca. 

B 

S22 Já foi melhor, é um investimento 

pequeno. Você tem uma carga horária 

para que isso aconteça. 

Nenhuma. 

B 

S23 Cursos pela intranet, pouco 

divulgado. Deveria ser algo mais visível. 

Cursos pela Intranet. 

A 

S24 Não oferece muito. Não oferece muito. 

A 

S25 Tiveram períodos de cursos, 

porém não há tempo e gente para liberar. 

Não vejo preocupação do Inca com a 

educação dos profissionais. 

Nenhuma. 

B 

S26 Há 9 anos, nunca fui para um 

curso, priorizam outras pessoas. Não tem 

como liberar pelo excesso de trabalho. 

Nenhuma. 

B 

S27 Através da Educação Continuada. Cursos pela Educação 

Continuada. 

A 

 

Para a segunda questão, emergiram as seguintes ideias centrais: 

 

A- Poucos Cursos Oferecidos pelo Inca. 

B- Nenhuma realidade de educação  no processo de trabalho. 

 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada grupo 

de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 3 e 4 (IAD2). 

 

QUADRO 5- Ideia Central agrupada de acordo com as letras A. Poucos Cursos 

Oferecidos pelo Inca. (S1,S2, S3, S4, S10, S12, S16, S17, S18, S23, S24 e S27). 

 

Segunda Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 3 
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Qual a realidade da 

educação  no seu processo de 

trabalho? 

 

S1- Cursos 

obrigatórios (...). 

S2- Muito pouca. 

S3- Muito pouca a 

oferta de conhecimento(...). 

S4- Tem o plano de 

carreiras que incentiva a 

crescer(...). 

S10- Proporciona o 

que a instituição preconiza 

para ela(...). 

S12- (...) nem sempre 

voltada para a nossa 

realidade. 

S16- Cursos de 

primeiros socorros(...) 

S17- Cursos 

continuados. 

S18- Cursos com a 

Educação Continuada. 

S23- Cursos pela 

intranet (...). 

S24- Não oferece 

muito. 

S27- Através da 

Educação Continuada. 

 

 

 

“ A realidade da 

educação é muito pouca,  

através de cursos obrigatórios, 

cursos básicos de primeiros 

socorros e cursos pela intranet, 

ou seja, o que a instituição 

preconiza para ela, nem 

sempre voltada para a nossa 

realidade”. 

 

QUADRO 6- Ideia Central agrupada de acordo com as letras B. Nenhuma realidade de 

Educação Permanente no processo de trabalho.  (S5,S6, S7, S8, S9, S11, S13, S14, S15, S19, 

S20, S21, S22, S25 e S26). 

 

Segunda Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 4 
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Qual a realidade da 

educação  no seu processo de 

trabalho? 

 

 

 

S5- Nenhuma(...). 

S6- Cursos de 

reciclagem(...). 

S7- Apenas os 

fornecedores oferecem cursos 

no setor. 

S8- Já forneceu 

cursos(...). 

S9- No início foi 

oferecido curso(...). 

S11- Cursos realizados 

pelos representantes(...). 

S13- Tínhamos o 

Capacita Coren(...). 

S14- (...), mas o 

conhecimento veio muito mais 

com o colega do que com a 

Educação Continuada. 

S15- Não há nada para 

ensinar o funcionário neste 

setor. 

S19- No momento não 

há(...). 

S20- (...), quando tem, 

é pouco, deixando a desejar. 

S21-(...), somente o 

ACLS. 

S22- (...), é um 

investimento pequeno. 

S25- (...), porém não 

há tempo e gente para liberar. 

S26- Não tem como 

liberar pelo excesso de 

trabalho. 

 

 

 

“ A realidade da 

educação  no processo de 

trabalho é nenhuma, apenas 

cursos dados por 

representantes e o ACLS”. 

 

 

Terceira Pergunta: Seria favorável a implantação da Educação Permanente em seu 

processo de trabalho? 

Para a terceira questão, emergiu a seguinte ideia central: 

A- Seria favorável a implantação da Educação Permanente no processo de trabalho. 
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Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo o grupo de 

ideias centrais: A, que formaram o instrumento de análise do discurso 5 (IAD2). 

 

QUADRO 8- Ideia Central agrupada de acordo com as letras A. (S1,S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26 

e S27). 

 

Terceira Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 5 

 

 

 

Seria favorável a 

implantação da educação 

permanente em seu processo 

de trabalho? 

 

S1- Sim 

S2- Sim 

S3- Sim 

S4- Sim 

S5- Sim 

S6- Sim 

S7- Muito, pois surgem 

problemas que não sabemos 

resolver. 

S8- Sim 

S9- Sim 

S10- Seria favorável. 

S11- Com certeza, 

ajudaria muita coisa. 

S12- Com certeza. 

S13- Sim, bastante. 

S14- Seria favorável. 

S15- Sim. 

S16- Sim, é favorável. 

S17- Seria (...) troca 

de conhecimentos. 

S18- Sim. 

S19- Acho que sim. 

S20- Sim 

S21- Sim 

S22- Sim 

S23- Sim 

S24- Sim 

S25- Sim 

S26- Sim 

S 27-Sim 

 

 

 

“ Sim, seria favorável 

a implantação da Educação 

Permanente”. 
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Quarta Pergunta: Quais as implicações da implementação da Educação Permanente no 

seu cotidiano de trabalho no hospital acreditado? 

 

QUADRO 9 - Quais as implicações da implementação da Educação Permanente no seu 

cotidiano de trabalho no hospital acreditado? Instrumento de Análise de Discurso 1 – IAD 1, 

pergunta 4. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Acho que o pessoal contratado da 

FAF não teria abertura para a 

participação. Não investe em nós, pois 

saíremos! 

Contratados não 

teriam vez. 

B 

S2 Horários, disponibilidade. Disponibilidade de 

horário. 

B 

S3 Questão do tempo, trabalhamos 

em salas cirúrgicas separadas e liberar 

um grupo, salas ficariam descobertas. 

Falta de mão-de-obra. 

B 

S4 ---- ----- 

S5 Aceitação de participação dos 

próprios funcionários. 

Disponibilidade. 

B 

S6 Poderia ter problemas no horário 

para todos terem acesso. 

Disponibilidade de 

horário. 

B 

S7 O único problema, não tem gente 

suficiente de folga para participar, 

Falta de mão-de-obra.  

B 

S8 ----- ----- 

S9 Acho que os técnicos de 

enfermagem que não possuem nível 

superior, não iriam acompanhar os 

diálogos, considerando não produtivos, 

chatos, não entenderiam muita coisa. 

Déficit intelectual. 

B 

S10 O número de profissionais 

reduzido para a participação. 

Falta de mão-de-obra. 

B 

S11 Ajuste no horário para a 

participação. 

Disponibilidade de 

horário. 

B 

S12 Melhorar o processo de trabalho. 

Iria diminuir a sobrecarga de trabalho. 

Melhoria no processo 

de trabalho. 

A 

S13 Atualização, iria me ajudar a me 

policiar mais. 

Atualização. 

A 

S14 Padronizar o serviço, maior 

segurança para o paciente, além de evitar 

Segurança do 

paciente. 
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os erros. A 

S15 Falta de tempo em ser liberado 

para participar e falta de profissionais que 

queiram participar. 

Disponibilidade. 

B 

S16 Seria deixar claro o que o outro 

deveria fazer. 

Melhoria no processo 

de trabalho. 

A 

S17 Horário. Disponibilidade de 

horário. 

B 

S18 Liberação para o funcionamento 

dela. 

Disponibilidade de 

horário. 

 

B 

S19 Horário para conciliar. Disponibilidade de 

horário. 

B 

S20 Não daria pela demanda de 

trabalho com as atividades, não teria 

tempo para todos conseguirem parar para 

ela acontecer. 

Disponibilidade de 

horário. 

B 

S21 Melhoria da condição de 

trabalho, pois será permanente. 

Melhoria no processo 

de trabalho. 

A 

S22 Nenhuma. Utilizaria horas de 

trabalho para que ela ocorresse. 

Disponibilidade de 

horário. 

B 

S23 Problema de conciliação de 

horário. 

Disponibilidade de 

horário. 

B 

S24 ---- ---- 

S25 Entraria em conflito com a carga 

horária, pois não teria recursos humanos 

para liberar alguém para a participação. 

Falta de mão-de-obra. 

B 

S26 ---- ---- 

S27 Acho que não iria ter problemas. Aconteceria sem 

problemas. 

A 

 

Para a quarta questão, emergiram as seguintes ideias centrais: 

A- Iria implicar em melhoria do processo de trabalho, atualização e segurança para o 

paciente. 

B- Iria implicar na falta de mão de obra, falta de disponibilidade de horário, déficit 

intelectual. 
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Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para cada grupo 

de ideias centrais: A e B, que formaram o instrumento de análise do discurso 6 e 7  (IAD2). 

 

QUADRO 10- Ideia Central agrupada de acordo com as letras A. Iria implicar em 

melhoria do processo de trabalho, atualização e segurança para o paciente. (S12,S13, S14, S16, 

S21 e S27). 

 

Quarta Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 6 

 

 

Quais as implicações 

da implementação da 

Educação Permanente no seu 

cotidiano de trabalho no 

hospital acreditado? 

 

 

 

S12- Melhorar o 

processo de trabalho. 

S13- Atualização (...). 

S14- Padronizar o 

serviço, maior segurança para 

o paciente.... 

S16- (...) deixar claro 

o que o outro deveria fazer. 

S21- Melhoria da 

condição de trabalho(...). 

S27- (...) não iria ter 

problemas. 

 

 

 

“O que implicaria para 

a implementação da Educação 

Permanente seria a 

atualização, melhoria do 

processo de trabalho, 

padronização e 

responsabilização”. 

 

QUADRO 11- Ideia Central agrupada de acordo com as letras B. Iria implicar na falta de 

mão de obra, falta de disponibilidade de horário, déficit intelectual. (S1,S2, S3, S5, S6, S7, S9, 

S10, S11, S15, S18, S19, S20, S22 e S23). 

 

Quarta Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 7 
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Quais as implicações 

da implementação da 

Educação Permanente no seu 

cotidiano de trabalho no 

hospital acreditado? 

 

 

S1- (...) contratado da 

FAF não teria abertura para 

a participação (...). 

S2- (...) 

disponibilidade. 

S3-(...) liberar um 

grupo, salas ficariam 

descobertas. 

S5- Aceitação de 

participação dos próprios 

funcionários. 

S6- (...) problemas no 

horário para todos terem 

acesso. 

S7-(...) não tem gente 

suficiente(...). 

S9-(...) não iriam 

acompanhar os diálogos, 

considerando não 

produtivos(...). 

S10- (...) número de 

profissionais reduzido(...). 

S11- Ajuste no 

horário(...). 

S15- Falta de 

tempo(...). 

S 17- Horário. 

S18- Liberação para o 

funcionamento(...). 

S19- Horário(...). 

S20- Não daria pela 

demanda de trabalho(...). 

S22- (...)Utilizaria 

horas de trabalho para que 

ela ocorresse. 

S23- Problema de 

conciliação de horário. 

 

 

 

“ O que implicaria para 

a implementação da Educação 

Permanente seria a 

disponibilidade de horário em 

contrapartida com o déficit de 

pessoal para fazerem a 

cobertura das participações e a  

aceitação de participação dos 

funcionários”. 

 

Quinta Pergunta: O que a educação Permanente traria de benefícios / possibilidades no 

processo de acreditação hospitalar e fora do período avaliativo? 
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QUADRO 12 - O que a educação Permanente traria como benefícios / possibilidades no 

processo de acreditação hospitalar e fora do período avaliativo? Instrumento de Análise de 

Discurso 1 – IAD 1, pergunta 5. 

SUJEITO EXPRESSÕES-CHAVE IDEIA CENTRAL 

S1 Dar continuidade as coisas que 

devem ser feitas e não são, fora do 

período avaliativo. 

Continuidade dos 

processos. 

A 

S2 Envolveria a todos, faria a 

manutenção de tudo que é preconizado. 

Participação 

multidisciplinar. 

A 

S3 Aqui no ambulatório, seria 

benéfico para o estabelecimento dos 

padrões e quando chegara a acreditação, 

não terá o desespero de colocar tudo em 

ordem. 

Continuidade dos 

processos. 

A 

S4 O processo daria continuidade. Continuidade dos 

processos. 

A 

S5 Permitiria a constância das ações  

fora do período. 

Continuidade dos 

processos. 

A 

S6 Na acreditação, fica um alvoroço 

pois todos correm para fazer o que é 

preconizado e se fizéssemos antes, não 

teria correria. Iria melhorar a prática do 

dia – dia. Como a continuidade ajuda na 

teoria, ela viria reforçando a prática. 

Melhoria dos 

processos. 

A 

S7 Permitiria maior segurança e 

demonstração do saber e fora da 

avaliação, permitiria não perder o que foi 

instituído. 

Maior segurança. 

A 

S8 Daria maior aprimoramento da 

prática. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 
 

S9 Acho que não traria benefícios, 

iriam sentar, conversar e ficar do mesmo 

jeito, tem que ter fiscalização. Estão 

acreditando uma coisa num momento e 

não o real. Para mim, não tem 

importância. 

Fiscalização contínua. 

A 

S10 Implementação dos protocolos, 

pois fazemos muitas vezes só para o 

período de acreditação. 

Continuidade dos 

processos. 

A 

S11 Conhecimento e permanência do Aprendizado 
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aprendizado. contínuo. 

A 

S12 No período pré, ajudaria aplicar os 

protocolos, normas e rotinas no geral e 

fora do período, a manutenção de 

normas, rotinas e protocolos. 

Continuidade dos 

processos. 

A 

S13 Fora do período fortaleceria a 

enfermagem, estimularia estabelecimento 

de novos protocolos, realização da mesa 

redonda para nos sentir mais fortes nos 

nossos cuidados. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 

S14 Apontamento de falhas, viabilizar 

condição para o processo de trabalho. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 

S15 Maior interação da equipe com os 

processos. 

Co - 

responsabilização. 

A 

S16 Conhecimento seria tudo, teria o 

conhecimento do serviço do outro, troca 

de conhecimento. 

Troca de 

conhecimento. 

A 

S17 Iria incentivar para o serviço dar 

continuidade, teria uma prática diária. 

Continuidade dos 

processos. 

A 

S18 Seria bom que existisse antes de 

ter a acreditação, para a detecção de 

problemas que impactam na acreditação. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 

S19 Todos falariam a mesma língua. 

Melhora do dia-dia de trabalho, mesma 

linguagem; manutenção de protocolos. 

Uniformização. 

A 

S20 Diminuição de erros, relembrar 

protocolos, revisar práticas, coisas que 

fazemos no automático. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 

S21 Acho que melhoraria a segurança 

do paciente, muitos processos seriam 

conhecidos. A maioria não sabe como 

funcionam os processos. Fora do período, 

os processos se manteriam; A acreditação 

é para a segurança do paciente e se não 

se coloca em prática, guarda-se a 

segurança do paciente na gaveta. 

Manutenção da 

segurança do paciente. 

A 

S22 As pessoas adeririam de maneira 

mais compromissada, estímulo do 

conhecimento, ocorrendo respeito, 

consideração. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 

S23 Fora do período, agilidade dos 

serviços, eficiência do serviço. Todos 

Padronização. 

A 
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falarão a mesma língua, dará 

continuidade. 

S24 Com o conhecimento de outras 

áreas, vai auxiliar na prática, Fora do 

processo, auxiliará na prática, 

aprimoramento da prática. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 

S25 Todos vão estar cientes dos 

protocolos, do que a instituição tem, 

executar a prática de maneira segura. 

Continuidade das ações preconizadas. 

Continuidade dos 

processos. 

A 

S26 Permitiria a manutenção de tudo o 

que é preconizado pela acreditação. O 

aprimoramento vai nos dizer se há algum 

processo que pode ou deve ser mudado. 

Aprimoramento da 

prática. 

A 

S27 Fora do período, coisas que ficam 

obscuras; Médicos as vezes só participam 

de um problema do paciente e aí teriam o 

olhar de outras categorias para aquele 

problema. 

Troca de 

conhecimento. 

A 

 

Para a quinta questão, emergiu a seguinte ideia central: 

 

A- Continuidade dos processos, participação da equipe multidisciplinar, aprimoramento 

da prática, fiscalização contínua, melhoria dos processos, maior segurança, co – 

responsabilização, troca de conhecimentos, manutenção da segurança do paciente, padronização e 

uniformização. 

Encontram-se abaixo as expressões-chave e o discurso do sujeito coletivo para o grupo de 

ideias centrais: A, que formou o instrumento de análise do discurso 8  (IAD2). 

 

QUADRO 13- Ideia Central agrupada de acordo com as letras A. - Continuidade dos 

processos, participação da equipe multidisciplinar, aprimoramento da prática, fiscalização 

contínua, melhoria dos processos, maior segurança, corresponsabilização, troca de 

conhecimentos, manutenção da segurança do paciente, padronização e uniformização. (S1, S2, 

S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, 

S24, S25, S26 e S27). 
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Quinta Pergunta EXPRESSÕES-

CHAVE 

DSC 8 

 

 

O que a educação 

Permanente traria como 

benefícios / possibilidades no 

processo de acreditação 

hospitalar e fora do período 

avaliativo? 

 

S1- Dar continuidade 

as coisas que devem ser feitas 

e não são, fora do período 

avaliativo. 

S2- Envolveria a todos 

(...). 

S3- o estabelecimento 

dos padrões .... 

S4- (...) continuidade. 

S5- (...) constância das 

ações (...).  

S6- Permitiria maior 

segurança .... 

S7- (...)não perder o 

que foi instituído. 

S8-(...) aprimoramento 

da prática. 

S9-(...) tem que ter 

fiscalização. (...). 

S10-(...) 

Implementação dos 

protocolos(...). 

S11-(...) permanência 

do aprendizado. 

S12-(...) a manutenção 

de normas, rotinas e 

protocolos. 

S13- (...)nos sentir 

mais fortes nos nossos 

cuidados. 

S14- (...)Apontamento 

de falhas (...). 

S15- (...)interação da 

equipe (...). 

S16- (...), troca de 

conhecimento. 

S17- (...)teria uma 

prática diária. 

S18- (...) detecção de 

problemas que impactam na 

acreditação. 

S19-(...) mesma 

linguagem (...). 

 

“ A Educação permanente 

traria como benefícios a 

continuidade dos processos, 

participação multidisciplinar, 

estabelecimento de padrões, 

uniformização, maior 

segurança através do 

aprimoramento da prática, 

permanência do aprendizado, 

manutenção de normas, 

rotinas e protocolos, troca de 

conhecimento através da 

interação da equipe”. 
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S20- Diminuição de 

erros(...). 

S21-(...) segurança do 

paciente (...). 

S22-(...) estímulo do 

conhecimento (...). 

S23-(...) Todos falarão 

a mesma língua, (...). 

S24- 

(...)aprimoramento da prática. 

S25- (...) Continuidade 

das ações preconizadas. 

S26- (...)vai nos dizer 

se há algum processo que 

pode ou deve ser mudado. 

S27- (...)teriam o olhar 

de outras categorias para 

aquele problema. 

 

 

- Análise da primeira pergunta: 

 

Através desta questão discursiva, evidencia-se que para um grupo de profissionais 

entrevistados, há predominância de um determinado conhecimento do que seja a Educação 

Permanente. Como pode ser visto no discurso do sujeito coletivo 1: 

 

DSC 1:“ A Educação Permanente é essencial, dá sequência no aprendizado, me ajuda a 

atuar melhor, atualizar, é conhecimento contínuo”. 

 

Nesta questão, alguns participantes demonstram algum conhecimento da Educação 

Permanente, porém muito superficial, por não a terem presente em seu cotidiano de trabalho. 

Ceccim (2005) define a Educação Permanente como educação em serviço. 

 

Outro grupo de profissionais entrevistados, disse não saber o que é a Educação 

permanente. Podendo ser visto abaixo no discurso do sujeito coletivo 2: 

 

DSC 2: “ Não sei  sobre a Educação Permanente”. 



 

 

 

81 

 

 

Sabe-se que a Educação Permanente é uma política de saúde muito nova, sabe-se também 

que em muitos locais de saúde não está presente ainda, e na graduação ainda é pouco trabalhada, 

daí se deve ao fato de muitos não a conhecerem e/ou saberem como é o seu funcionamento, 

confundida muitas vezes com a Educação Continuada, presente em muitas instituições de saúde. 

Para corroborar com a discussão, Ceccim (2005) descreve que é crucial o 

desenvolvimento de recursos tecnológicos de operação de trabalho pela noção de aprender a 

aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos como objeto de aprendizagem 

individual, coletiva e institucional. 

 

- Análise da segunda pergunta: 

 

Através desta questão discursiva, evidencia-se que para uma parte dos sujeitos 

entrevistados, há pouca predominância da educação como um todo em seu processo de trabalho, 

onde resume - se em alguns cursos esporádicos fornecidos e escolhidos pela instituição em que 

trabalham, fugindo muitas vezes da sua realidade. Constata-se abaixo o fato com o discurso do 

sujeito coletivo 3: 

 

DSC 3:“ A realidade da educação é muito pouca,  através de cursos obrigatórios, cursos 

básicos de primeiros socorros e cursos pela intranet, ou seja, o que a instituição preconiza para 

ela, nem sempre voltada para a minha realidade”. 

 

Com base em Ceccim (2005, pág 162), a Educação permanente pode corresponder à 

Educação Continuada, quando pertence à construção objetiva de quadros institucionais (...). Pode 

corresponder também à formação formal de profissionais quando esta se apresenta amplamente 

porosa às multiplicidades da realidade de vivências profissionais (...). De acordo com o autor, a 

Educação Permanente se alia às demais modalidades educacionais, contribuindo para a educação 

do profissional de saúde como um todo. 

 

Nesta mesma questão, para outra parte dos sujeitos entrevistados, de setores mais 

específicos, relatam que não há presença da educação em seu processo de trabalho, apenas 
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participam de alguns cursos ou adquirem mais conhecimentos através de fornecimento por parte 

de representantes de empresas e quanto à instituição em que trabalham, somente há a 

disponibilização o curso de suporte à vida. Vide abaixo o discurso do sujeito coletivo 4: 

 

DSC4: “ A realidade da educação no processo de trabalho é nenhuma, apenas cursos 

dados por representantes e o ACLS”. 

 

A introdução da Educação Permanente, corroborando com Ceccim (2005), seria estratégia 

fundamental para a recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de 

políticas e controle social no setor da saúde, estabelecendo ações intersetoriais oficiais e regulares 

com o setor da educação, submetendo os processos de mudança na graduação, nas residências, 

nas pós- graduações e na educação técnica(...). 

 

- Análise da terceira pergunta: 

 

Através desta questão discursiva, a resposta foi unânime. Podendo ser constatada abaixo 

com  o discurso do sujeito coletivo 5: 

 

DSC5: “ Sim, seria favorável a implantação da Educação Permanente”.  

 

Com relação a um dos sete pilares de Donabedian (1990), a eficácia corresponde a 

capacidade de a arte e a ciência produzirem melhorias na saúde e bem-estar, onde este pilar pode 

ser um elo com a educação permanente. 

Segundo outro pilar de Donabedian (1990), a efetividade significa a melhoria na saúde, 

alcançada nas condições usuais da prática cotidiana. 

 

- Análise da quarta pergunta: 

 

Nesta questão discursiva, um grupo apresentou-se de forma otimista, dizendo que as 

implicações da implementação da Educação Permanente no seu cotidiano seria benéfica, onde 

podemos verificar de acordo como discurso do sujeito coletivo 6 listado abaixo: 
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DSC6: “O que implicaria para a implementação da Educação Permanente seria a 

atualização, melhoria do processo de trabalho, padronização e responsabilização”. 

 

Os respondentes têm a clara percepção da importância da Educação Permanente no seu 

processo de trabalho. De acordo com Ceccim, (2005), a Educação Permanente, produz mudanças 

de práticas de gestão e de atenção (...). 

 

Ainda nesta mesma questão outra parte dos participantes entrevistados lista algumas 

barreiras e dificuldades para a implementação da Educação Permanente no seu cotidiano, 

podendo-se verificar de acordo como discurso do sujeito coletivo 7 listado abaixo: 

 

DSC7: “ O que implicaria para a implementação da Educação Permanente seria a 

disponibilidade de horário em contrapartida com o déficit de pessoal para fazerem a cobertura 

das participações e a  aceitação de participação dos funcionários”. 

 

Segundo Noal et al, (2009), faz-se necessário ressaltar a necessidade de se construir e 

implementar uma política educacional que induza a reestruturação das instituições hospitalares, 

para responder às efetivas necessidades de saúde da população de forma integrada à rede de 

serviços de saúde local e regional. Neste contexto, percebeu-se que, de forma clara e realista, os 

participantes listaram dificuldades que devem ser combatidas mediante a implementação da 

educação permanente. 

 

- Análise da quinta pergunta: 

 

Através desta questão discursiva, a resposta novamente foi unânime, onde todos afirmam 

a possível aquisição de benefícios trazidos pela implantação da Educação Permanente tanto para 

o processo da acreditação hospitalar quanto para fora do período avaliativo, sendo considerado o 

aspecto mais importante, segundo os sujeitos, e demonstrado a seguir. 
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DSC8: “ A Educação permanente traria como benefícios a continuidade dos processos, 

participação multidisciplinar, estabelecimento de padrões, uniformização, maior segurança 

através do aprimoramento da prática, permanência do aprendizado, manutenção de normas, 

rotinas e protocolos, troca de conhecimento através da interação da equipe”. 

 

A Educação Permanente é porosa, à realidade de mutável e mutante das ações e dos 

serviços de saúde. É sua ligação política com a formação de perfis profissionais e de serviços, a 

introdução de mecanismos, espaços e termos que geram autoanálise, autogestão, implicação, 

mudança institucional, enfim, pensamento (ruptura com instituídas fórmulas ou modelos) e 

experimentação. (CECCIM, 2005) 

Segundo Donabedian, Apud D’Innocenso, Adami & Cunha (2006), devem ser formados 

sistemas inter-relacionados, compostos por elementos novos e antigos; de atividades 

centralizadas e descentralizadas; de controle e de motivação; de reconhecimento de falhas e 

atividades educativas; de prevenção de riscos e de promoção da qualidade. 

Para uma parte dos participantes, não há um conhecimento a respeito do que seja a 

Educação Permanente e para outra parte, há um conhecimento muito superficial acerca do 

assunto, se confundindo muito com o significado da Educação Continuada. Talvez o fato deve-se 

pelo fato de a Educação Permanente ser uma Política instituída recentemente (2004), que ainda 

não está presente em diversas instituições de saúde, tendo mais a prevalência da Educação 

Continuada. No entanto, percebe-se que todos os entrevistados, mesmo com um conhecimento 

limitado e superficial do que seja a educação permanente e de como ela funciona, conseguem 

visualizar melhorias em todas as esferas com a implantação da mesma, principalmente em suas 

rotinas de trabalho. 

Para os participantes da pesquisa, a realidade da educação como um todo em seu processo 

de trabalho é muito escassa, sendo ofertado pela instituição em que trabalham cursos esporádicos, 

sem continuidade, com conteúdos que não são relevantes para a instituição e que na maior parte 

não condiz com a realidade. Para alguns participantes que trabalham em setores específicos, a 

possibilidade de participação nestes cursos oferecidos pela instituição é menor ainda, pois de 

acordo com a escassa mão-de-obra, se alguns forem liberados, o serviço será interrompido. Para 

estes, a forma de adquirirem mais conhecimento se dá através de explicações de representantes de 
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produtos, que por terem interesse de vender algum produto para a instituição, devem ensinar 

como este determinado produto funciona. 

Todos os participantes, de forma unânime, se mostraram favoráveis à implantação da 

Educação Permanente em seu ambiente de trabalho. Para uma parte, com relação à 

implementação da Educação Permanente, implicaria em atualização, melhoria do processo de 

trabalho, padronização e responsabilização, já para outra parte, iria implicar na disponibilidade de 

horário, em contrapartida com o déficit de pessoal para fazerem a cobertura das participações e a  

adesão de participação dos funcionários. 

Novamente de forma unânime, para se saber os limites e possibilidades da educação 

permanente em seu processo de trabalho, pensam que a Educação Permanente traria benefícios, 

tanto no período de acreditação hospitalar, quanto fora do período avaliativo, como a 

continuidade dos processos, participação multidisciplinar, estabelecimento de padrões, 

uniformização, maior segurança através do aprimoramento da prática, permanência do 

aprendizado, manutenção de normas, rotinas e protocolos, troca de conhecimento através da 

interação da equipe. 

Neste sentido, tomando como base as respostas dos participantes, pode-se considerar que 

o cenário pesquisado, é um local propício para a implementação da Educação Permanente, 

bastando apenas que as próprias chefias dos setores olvidem esforços para colocar em prática o 

preconizado pela política pública, e requeiram a efetiva implantação de setor específico, bem 

como participando das ações com seus subordinados. 
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Capítulo 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atualidade, muito se tem discutido sobre a qualidade na assistência em saúde, tanto na 

esfera pública quanto na privada, por diferentes motivações, que vão desde a preocupação real 

com qualidade da assistência, até motivos competitivos e financeiros. Esta preocupação não é 

muito antiga no Brasil, porém está sendo difundida e aderida ao longo destes anos.  

Diversos questionamentos emergem com esta preocupação, que vão desde o uso do 

investimento em qualidade para se alcançar maiores retornos financeiros e estabelecimento no 

mercado, no que tange à rede privada.  Na rede pública, o investimento na qualidade traz 

reconhecimento e consequentemente, maiores disponibilizações de verbas para o hospital.  

Sabe-se que falando em qualidade, muitos atores são envolvidos, iniciando-se com a 

figura do gestor, que tem por responsabilidade estimular seus liderados, desde as chefias até aos 

funcionários de menor instrução, para que ocorra a adesão às suas ideias.  Em muitos trabalhos 

publicados a respeito da questão da acreditação hospitalar, mostraram-se lacunas que precisam 

ser preenchidas, que inclui-se a necessidade de mudança de pensamento. Muitos ressaltam que na 

acreditação, muitas categorias não participam de maneira efetiva, sobrecarregando algumas 

determinadas categorias, como no caso deste estudo, a Enfermagem, que acaba tomando para si a 

responsabilidade do selo de qualidade, ocorrendo com isso, o desestímulo dessas categorias, pois 

nem todos agem como deveriam agir e responsabilizar-se. 

Outra questão percebida na realização deste estudo, é o fato de que no período de 

avaliação institucional, há grande “correria” para se colocar “a casa em ordem”, mostrando que 

fora do período avaliativo, muitos processos são interrompidos, paralisados, não havendo uma 

manutenção efetiva de tudo o que é preconizado. Talvez, a manutenção existiria se em cada 

solicitação, não se marcasse o dia da visita para a avaliação institucional, o que pressupõe-se que 

levaria a preocupação em se colocar tudo em ordem, tornar-se permanente.  

A Educação Permanente foi instituída como Política Pública de Saúde em 2004, sendo um 

pouco recente e tem como definição o aprendizado com a prática, que envolve todos os 

profissionais de saúde com o objetivo da discussão e o aprimoramento desta prática. A 

transformação da prática se dá através da interação dos atores. Portanto, a Educação Permanente 

poderia auxiliar nas questões apontadas neste estudo, sendo uma importante ferramenta para a 

manutenção dos processos para se atingir uma qualidade aceitável, dentro dos padrões exigidos. 
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Com base no exposto, o presente estudo teve a pretensão de preencher algumas lacunas do 

conhecimento, pois revelou que a instituição colabora com o fornecimento de insumos, 

equipamentos e manutenção de um número relevante de recursos humanos para o bom 

funcionamento do hospital, mesmo fora do período de acreditação, muito embora, o estudo 

também tenha revelado que a instituição não investe muito na capacitação de seus profissionais. 

Revelou também, as implicações da implementação da educação permanente no cotidiano 

de trabalho da enfermagem, pois segundo a maioria, a referida implementação elevaria o padrão 

dos processos e da assistência, pois se basearia em um aprendizado freqüente e resolutivo, 

considerando-se, portanto, como positiva. Sobre os limites e possibilidades da educação 

permanente em seu cotidiano de trabalho, segundo os depoentes, possibilitaria ao alcance dos 

mais altos padrões de qualidade, o que englobaria todas as áreas, tanto educacional, assistencial e 

gerencial. 

Com relação ao retorno à instituição onde os dados foram coletados, fica a evidência de 

que há uma necessidade expressa pelos profissionais, de um maior investimento na área da 

educação em saúde de forma permanente, onde esta pode ser o elo do conhecimento com a 

prática, tornando os processos mais maduros e mais fáceis de serem trabalhados. Mostrou-se que 

a maioria dos trabalhadores é a favor da implantação da educação permanente em seu cotidiano 

de trabalho, atuando como agente facilitador e promotor de mudanças e  manutenção dos 

processos.  

Como proposta e retorno para a instituição de onde os dados foram coletados, propõe-se 

que seja instalada a educação permanente, como forma de roda, ocorrendo de 15 em 15 dias para 

toda a equipe de enfermagem com vista à resolução de problemas e transformação das práticas. 

Para que o tema não se esgote, nem fique limitado a este estudo, propõe-se que o assunto seja 

abordado em novas pesquisas sobre as questões de qualidade e principalmente naquelas que se 

relacionarem a outras áreas da educação permanente.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1- Dados de identificação 

Título do Projeto: A Educação Permanente da Enfermagem no Processo de Acreditação 

Hospitalar. 

 

Pesquisador Responsável: Enfª Msd Viviane Brasil Amaral dos Santos Coropes. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 8854 – 9492 / 2427 - 5565 

e-mail: vivibrasil83@yahoo.com.br 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

 

Idade: ________ anos                                  R.G: _______________________________ 

 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“A educação permanente da enfermagem no processo de acreditação hospitalar”, e os 

dados serão coletados pela pesquisadora Enfª Msd Viviane Brasil Amaral dos Santos 

Coropes. O presente estudo tem como objetivos: Descrever a realidade da educação no 

processo de trabalho da enfermagem que atua em um hospital acreditado; Identificar as 

implicações da implementação da educação permanente no cotidiano de trabalho sob a 

ótica da enfermagem; Analisar os limites e possibilidades da educação permanente no 

cotidiano de trabalho da enfermagem que atua em um hospital acreditado. Participando 

desta pesquisa, o (a) Sr. (a) estará contribuindo para o entendimento da necessidade da 

inserção da educação permanente ao processo de acreditação hospitalar para a 

manutenção da qualidade dos serviços em todos os momentos.  A pesquisa será realizada 

através de entrevistas, tendo como sujeitos enfermeiros chefes de setores do referido 

hospital e também a equipe de enfermagem de nível superior e nível médio  que presta 

assistência direta aos pacientes, do quadro permanente ou temporário. Como instrumentos 

no primeiro momento, será utilizado um questionário contendo perguntas abertas e 

fechadas, que será aplicado aos enfermeiros chefes dos setores do hospital, onde os dados 
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serão tratados estatísticamente. No segundo momento, será realizada entrevista com 

roteiro estruturado aos profissionais da enfermagem de nível superior e nível médio que 

prestam a assistência direta aos pacientes, onde serão feitas as perguntas verbalmente e 

logo após, as respostas verbalmente serão transcritas na íntegra em papel para não ocorrer 

perda do conteúdo coletado e posteriormente compiladas e analisadas. Este é um estudo 

descritivo e exploratório, baseado em uma abordagem qualitativa e quantitativa. O cenário 

deste estudo será um hospital federal do estado do Rio de Janeiro que presta assistência 

aos pacientes portadores de cânceres ginecológicos e osteoarticulares. As respostas dos 

participantes serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada, uma vez que seu 

nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados nesta 

pesquisa, podendo posteriormente ser reutilizados pela pesquisadora e os resultados 

divulgados em eventos e ou revistas científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a 

qualquer momento você pode recusar-se a participar da pesquisa e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com as 

pesquisadoras ou com a instituição que forneceu seus dados. A sua participação nesta 

pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de 

entrevista, após transcritas, serão guardadas por cinco (05) anos e incineradas após este 

período. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Com 

relação aos riscos, não trarão maiores transtornos do que benefícios para os informantes. 

Caso ocorram, os mesmos serão avaliados e minimizados, com o objetivo de colocar os 

participantes em segurança e livre de danos de qualquer natureza. O benefício relacionado 

à sua participação será de possibilitar uma maior compreensão do significado da educação 

permanente no cotidiano dos profissionais de enfermagem que atuam em um hospital 

acreditado. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone / e-mail da 

pesquisadora responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Os critérios de exclusão para 

participar da pesquisa são: Todos os profissionais de enfermagem de nível médio e 

enfermeiros de nível superior que não respondem oficialmente pelos setores em que 
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trabalham e no segundo momento, serão excluídos os profissionais que não sejam da área 

da enfermagem e que não prestam assistência direta aos pacientes. Desde já agradecemos! 

 

 

Eu,_____________________________________________,RG nº_______________, 

declaro ter sido informado (a) e concordo em participar, como voluntário (a), no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _________ de ____________________ de________. 

 

 

____________________________            ______________________________ 

    Nome e assinatura do voluntário (a)             Pesquisador (a) do projeto 

 

 

 

 

__________________________________           __________________________________ 

                Testemunha                                                                    Testemunha 

 

 

 

 

 

Contatos do CEP-INCA (Rua do Resende, 128 - sala 203, telefones (21) 3207-4550 ou 

3207-4556,email:cep@inca.gov.br) 
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APÊNDICE B -  ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO 

 

1. Dados Pessoais 

1.1- Idade em anos: ________ 

1.2- Categoria profissional:  

(   ) Enfermeiro (a) 

(   ) Outra categoria profissional de nível superior na área da saúde 

1.3- Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

1.4- Escolaridade: 

(   ) Pós – Graduação  

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado 

(   ) Pós Doutorado 

 

2. Dados profissionais 

1. Tempo em que trabalha na instituição:__________ 

2. Tempo de chefia na instituição:________________ 

3. Tempo em que chefia o atual setor:____________ 

4. Por quantas acreditações você já participou no cargo de chefia nesta 

instituição?_________ 

5. Qual o atual setor em que trabalha chefiando? 

_________________________________________________________________ 

 

3. Conceitos de Avaliação da Qualidade por Donabedian 

1- A Estrutura 

 

1.1. Em seu setor, há recursos humanos necessários para o seu bom 

funcionamento, mesmo no período de não avaliação institucional? 
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(   ) Sim                                        (   ) Não 

1.2. Em seu setor, há recursos materiais / equipamentos necessários para o bom 

andamento do serviço, mesmo no período de não avaliação institucional? 

(   ) Sim                                        (   ) Não 

 

2. O Processo 

 

2.1. Como processo, Donabedian aponta para o envolvimento/relação entre 

profissional/paciente, respeitando os aspectos éticos. Você identifica a implementação 

dessa relação ética fora do período avaliativo?  

(   ) Sim                                        (   ) Não 

 

3. O Resultado 

 

3.1. Com relação aos objetivos de qualidade preconizados pela acreditação, no 

período de não avaliação institucional, você enquanto chefe: 

(  ) Percebe que sua equipe continua a aplicar tudo o que é preconizado pela 

acreditação; 

(   ) Percebe que sua equipe não aplica tudo o que é preconizado pela acreditação; 

(  ) Percebe que sua equipe  não aplica nada do que é preconizado pela acreditação. 

(   ) Não se aplica. 

 

4. A Educação 

 

4.1. Você acha que sua instituição investe na capacitação de seus profissionais? 

(   ) Sim                                        (   ) Não 

 

4.1. Como se dá a educação em saúde dos profissionais de seu setor? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4.3. O que você sabe sobre a Educação Permanente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.4. Seria favorável a implantação da educação permanente em seu processo de 

trabalho? 

(   ) Sim                                        (   ) Não 

 

4.5. Quais as implicações da implementação da educação permanente no 

seu cotidiano de trabalho no hospital acreditado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

4.6. Como a educação permanente influenciaria no processo da acreditação 

hospitalar e em seu cotidiano de trabalho? Modificaria de alguma forma? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.7. O que a educação permanente traria como benefícios/possibilidades 

no processo de acreditação hospitalar e fora do período avaliativo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C -  ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO 

 

1-  O que você sabe sobre a educação permanente? 

 

2-  Qual a realidade da educação  no seu processo de trabalho? 

 

3- Seria favorável a implantação da educação permanente em seu processo de trabalho? 

 

4- Quais as implicações da implementação da educação permanente no seu cotidiano de 

trabalho no hospital acreditado? 

 

5- Como a educação permanente influenciaria no processo da acreditação hospitalar e em 

seu cotidiano de trabalho? Modificaria de alguma forma? 

 

 6- O que a educação permanente traria como benefícios/possibilidades no processo de 

acreditação hospitalar e fora do período avaliativo? 
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APÊNDICE D – TABELA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

DESPESAS VALOR 

TRANSPORTE 150,00R$ 

ALIMENTAÇÃO 200,00R$ 

XERÓXS 50,00R$ 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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