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RESUMO  

FERNANDES, F. C. Educação permanente na reorganização do processo de trabalho no 

serviço de emergência. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) - 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2016. 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a educação permanente como estratégia de 

reorganização do processo de trabalho, no serviço de emergência de um pronto socorro. Seu 

objetivo geral foi utilizar a educação permanente como reorganizadora do processo de 

trabalho no serviço de emergência de um pronto socorro tendo como objetivos específicos: 

Identificar as dificuldades dos funcionários do pronto socorro no seu processo de trabalho 

quanto ao encaminhamento de usuários ao serviço de emergência odontológica; Descrever a 

compreensão dos funcionários acerca do papel do odontólogo no serviço de emergência; 

Analisar estratégias ou formas de colaboração para atingir a integralidade da assistência e; 

Elaborar produtos que colaborem na educação permanente dos funcionários envolvidos no 

atendimento ao paciente, de acordo com a legislação específica, em prol da integridade da 

assistência. A metodologia utilizada foi a pesquisa convergente assistencial, tipo de pesquisa-

ação na qual o pesquisador está envolvido em ações de assistência enquanto pesquisa. O 

cenário da pesquisa foi o setor de emergência de um pronto socorro localizado em São 

Gonçalo, cidade do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa contou com três etapas e os 

instrumentos de coleta de dados utilizados foram: Na primeira etapa, observação participante, 

na segunda etapa, questionário semi-estruturado e na terceira etapa, grupos educativos; Na 

primeira etapa, foi construído um fluxo de encaminhamento ao setor de emergência 

odontológica. Na segunda etapa, construíram-se quatro categorias, após análise de conteúdo 

de Bardin. São elas: 1) O modelo biomédico ainda refletido no pensar e no agir, evidenciado, 

diante da análise das respostas, que parte dos funcionários não compreenderem trabalho em 

equipe multidisciplinar e ainda fazerem alusão ao modelo biomédico; 2) A odontologia do 

dente por dente: Código de Hamurabi e Tiradentes, revelando que a maioria dos trabalhadores 

atribui significado bucal ao atendimento odontológico; 3) O que estou fazendo aqui? 

Construindo a identidade do odontólogo. Demonstrou-se que muitos dos participantes não 

compreendem o papel do dentista no processo de trabalho em emergência, ao atribuírem 

significado fora do contexto odontológico a ele, ou mesmo não responderem  admitindo não 

sabê-lo; 4) Construindo pontes para a integralidade, apontando que poucos participantes 

compreendem os conceitos da EP e sua capacidade de transformar as situações problemas no 

cotidiano de sua vida profissional. Na terceira etapa, os participantes foram convidados aos 

grupos educativos, local de diálogo, reflexão e elaboração de hipóteses de soluções, seguindo 

a proposta da metodologia da problematização. Nesses grupos, discutiu-se a legislação acerca 

do serviço de emergência, refletiu-se sobre as dificuldades em cumpri-la no serviço e 

construiu-se o rol de procedimentos eleitos como de urgência /emergência no pronto socorro. 

Concluiu-se que pouco conhecimento se tinha acerca da legislação vigente sobre o assunto e 

que o desconhecimento do sentido pleno de educação permanente limitava às tomadas de 

decisões. Porém, as soluções encontradas pelo grupo, mesmo que este não tenha se 

constituído uniformemente ao longo dos encontros, foram um somatório de experiências 

reunidas, o que proporcionou o que Agostinho chama de sabedoria à pesquisa convergente 

assistencial, de despertar do pensamento crítico e à política nacional de educação permanente 

em saúde de empoderamento. 
 

 



 

 

Descritores: Odontólogos; Serviços Médicos de Emergência; Papel Profissional; Educação 

Continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

FERNANDES, F. C. Continuing education in the reorganization of the work process at 

emergency department. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) - 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2016. 

The object of study of this paper is the continuing  education as a strategy to reorganize the 

work process in the emergency room at emergency department. The general aims of this 

study was to use the permanent education as a strategy to reorganize the work process in the 

emergency room at emergency department. The specifics aims were: to identify the 

difficulties faced by the staff workers of the emergency settings related to the process of 

guiding patients to the emergency dental service ; to describe the understanding of the staff 

workers  about the dentist's role in na emergency service; to analyze strategies or manners of 

collaboration for achieving comprehensive care and; to develop products that can collaborate 

in continuing education of staff workers involved in patient care, according to the specific 

laws related to the intregrity of care. The methodology used was the the kind of research 

which the researcher get involved in the assistance activities while observe. The setting of the 

study was the emergency department of an emergency room located in Sao Goncalo, State of 

Rio de Janeiro city. It had three stages and the data collection instruments used were: the first 

stage was a participatory observation, the second stage was a semi-structured questionnaire 

and the third stage was na educational focal groups.  In the first stage was built a forwarded 

flow to the dental emergency section. On the second stage, after analysis of contente 

according to Bardin, it was built four following classes: 1) The biomedical model still 

reflected on the thinking and action, evidenced on the analysis of the responses, which the 

employees do not understand working in a multidisciplinary team and also mentioned the 

biomedical model; 2) Tooth for a tooth: The Code of Hammurabi and Tiradentes, revealing 

that most workers assign meaning to oral dental care; 3) What am I doing here? Building the 

identity of the dentist. The study reveals  that many of the participants do not understand the 

dentist's role in emergency work process and they do not respond admitting not knowing it 

when asked for assign a meaning outside the dental contexto.4) Building up bridges for 

completeness, noting that few participants understood the concepts of the continuing 

education and its ability to transform problems situations in their daily professional life. In the 

third stage, the participants were invited to educational groups, opened for dialogue, reflection 

and solutions, following the proposal of the problematization methodology. Theese groups 

discussed the legislations about emergency service, reflected on the difficulties of fulfilling 

the laws during work and, built up the list of procedures elected as urgent / emergency in the 

emergency room. In conclusion that little knowledge about the current legislation on the topic 

and the lack of the full understanding about continuing education can limit the process of 

decision making. However, the solutions found by the group were a combination and 

summation of gathered experiences which provided what Augustine calls wisdom of 

convergent care research awakening the critical thinking and politics national  continuing  

education in health empowerment. 

 



 

 

Key words: Dentists; Emergency Medical Service; Professional Role; Education, Continuing. 
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1      INTRODUÇÃO 

  

1. Problemática do estudo 

 

O atendimento odontológico de emergência, embora constituído legalmente, não 

encontra na legislação suas atribuições legais, exceto em protocolo isolado da Secretaria 

municipal de saúde de Porto Alegre (2014). 

Muito se fala de Unidade de terapia intensiva, definida como uma área crítica com 

fins de internação de pacientes graves, cuja atenção de profissional especializado se dá de 

forma contínua, com  materiais específicos e tecnologias para o diagnóstico; a monitorização 

e o tratamento, conforme definição da RDC nº 7 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (BRASIL, 2010). 

Desde 2010, com essa resolução, que inclui um profissional dentista na equipe de 

Unidade de Terapia Intensiva, a fim de oferecer assistência integral ao paciente ali internado, 

verifica-se a necessidade de articular os diferentes saberes, buscando-se a integralidade e 

ampliando-se os pontos de atenção para melhor entender os pacientes que buscam o serviço 

odontológico em uma emergência, além de se valorizar esse profissional e sua área de atuação 

(BRASIL, 2010). 

Mesmo assim, o texto da lei não esclarece quais as atribuições desse profissional no 

serviço, enquanto outras entidades de classe tal como o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), através do Parecer Nº 7/ 2011/COFEN/CTLN, pelo memorando Nº 628/2010/ 

SECRETARIA GERAL, (acerca da legislação profissional da atividade de enfermeiros em 

unidade de terapia intensiva) analisa fundamentadamente, que o enfermeiro exerce todas a 

atividades de enfermagem prevista na lei, inclusive com atribuições privativas de sua 

profissão. 

Conforme definiu a X Conferência Nacional de Saúde, integralidade é um conjunto 

de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, que garantem às populações urbanas e 

rurais o acesso a todos os níveis de atenção e a qualquer ação que necessitem; individuais e 

coletivas, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema (BRASIL, 1996). 

No entanto, muitas vezes a equipe não se encontra preparada para lidar com tal 

demanda, pois não entende o papel do profissional dentista no âmbito hospitalar, ou não o 

percebe como produtor de saúde. Daí a necessidade de se pensar na educação permanente 

como mecanismo de articulação entre os funcionários envolvidos no atendimento ao usuário 

do Sistema Único de Saúde (SUS), capacitando-os e engajando-os nesse cuidado. 
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Segundo relator do Projeto de Lei 363/2011, Deputado Willian Dib, muitos trabalhos 

científicos comprovam a diminuição do tempo de permanência na UTI, em pelo menos um 

terço, quando a assistência odontológica de rotina é prestada. Por isso, o projeto estabelece a 

obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades hospitalares 

(BRASIL, 2011). 

A odontologia hospitalar foi regulada como curso de capacitação através da 

Resolução CFO nº 162, de 03 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 

16 de novembro de 2015(CFO, 2015). Foi definida como uma prática que objetiva os 

cuidados das alterações bucais que exigem procedimentos de equipes multidisciplinares de 

alta complexidade ao paciente, ou seja, na abordagem do paciente como um todo e não 

somente nos aspectos relacionados aos cuidados com a cavidade bucal. (GODOY et al, 2009) 

A equipe multidisciplinar é alvo das ações de Educação permanente (EP), que já fora 

pensada na dissertação da Lei 8080/90, que inclui como área de atuação do SUS a ordenação 

da formação de recursos humanos na área de saúde, bem como o incremento do 

desenvolvimento científico e tecnológico para atuação no sistema, através da criação de 

comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino 

profissional e superior. Sua finalidade é propor prioridades, métodos e estratégias, para a 

formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS, na esfera correspondente, 

assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições (BRASIL, 

1990). 

Os profissionais de saúde envolvidos na assistência no âmbito do SUS encontram 

representatividade no Conselho Municipal de Saúde, conforme texto da Lei 8142/90, e atuam 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, seja municipal, estadual ou federal, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, tornando-os também autores na condução da política de saúde (BRASIL, 1990). 

O Pacto de Gestão, da Portaria 399/2006, prioriza as iniciativas de gestão do trabalho 

e educação na saúde, objetivando aprimorar as relações de trabalho e valorização dos 

trabalhadores do SUS (BRASIL, 2006). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) (2009) pretende, 

além da ação educacional obtida com a capacitação, obter mudança institucional, orientação 

essencial da educação permanente (BRASIL, 2009). 

O Projeto de Lei 34/2013, de autoria do então deputado federal e atualmente prefeito 

do município de São Gonçalo, Neilton Mulim, foi aprovado em outubro de 2013 e pretende 

tornar obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação 
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hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar 

na modalidade home care, evidenciando-se, assim, a importância dos cuidados odontológicos 

para a saúde geral (BRASIL, 2013). 

Com isso, vê-se claramente o esforço do legislativo em oferecer aos pacientes do 

SUS, não somente em nível ambulatorial, atenção integral e multidisciplinar, baseado em 

estudos científicos que apontam para a próxima relação entre saúde bucal e saúde geral.  Para 

isso é necessário envolver toda a equipe, para que com seu engajamento,  proporcionem aos 

usuários suas demandas atendidas. 

A problemática que levou a autora até a presente pesquisa foi a dificuldade de 

articulação no atendimento ao usuário dessa emergência, durante o seu plantão de sábado, no 

que se refere ao serviço de odontologia, ou seja, não ter a integralidade da assistência. 

A pesquisadora é dentista, formada pela Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo 

(FONF), atualmente, Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo colado grau em trinta de 

julho de 1994.  

Por oito anos, atuou como militar da Força Aérea Brasileira (FAB), atualmente 

Comando de Aeronáutica (COMAER), subordinado ao Ministério da defesa. Primeiramente, 

na Casa Geriátrica Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG) e posteriormente na Odontoclínica 

de Aeronáutica Santos Dumont (OASD). 

Somente em março de 2010, entra para o Sistema Único de saúde (SUS) como 

periodontista, de onde pede exoneração em 2012 por sofrer assédio moral, não concordar com 

a política local de condução do processo de saúde, focada apenas na produção de números e 

por estar em outro estado longe da família. 

Em julho de 2011, assume plantão aos sábado no Pronto Socorro Central Dr. 

Armando Gomes de Sá Couto (PSC), na Praça Zé Garoto, município de São Gonçalo, através 

de concurso público. Neste serviço se deparou com encaminhamentos ao setor odontológico 

de casos como espinha de peixe na garganta, inseto no ouvido e ferida corto contusa em lugar 

que não a face. 

O encaminhamento ao setor odontológico se deu, empiricamente, sem o 

entendimento por parte dos membros da equipe  sobre o papel do profissional dentista e sua 

integração com os demais, sem considerar a resolutividade para o usuário. 

É a partir do entendimento do processo de trabalho em um serviço de emergência por 

todos os envolvidos nele, desde o acolhimento até seu derradeiro destino, que se deveria levar 

à integralidade da assistência, influenciados pela legislação que valoriza e destaca o papel da 

odontologia nesse cuidado. 
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Envolver todos os setores significa dar poder aos mesmos e torná-los autores dos 

processos de mudança buscados com a educação permanente. Ser protagonista de uma 

condição de saúde mais favorável e não imputável, somente ao profissional dentista, que não 

dependa exclusivamente dele e que vislumbre transformar a realidade do atendimento de 

emergência no referido pronto socorro, permanentemente. 

Assim como fora destacado pela RDC nº 7 da ANVISA, a integralidade da 

assistência se dá através da equipe multidisciplinar constituída pela: assistência farmacêutica, 

psicológica, fonoaudiológica, social, odontológica, nutricional de terapia nutricional enteral e 

parenteral e de terapia ocupacional, integradas às demais atividades assistenciais prestadas ao 

paciente, sendo discutidas conjuntamente (BRASIL, 2010). 

Os funcionários envolvidos no atendimento ao usuário, precisam se familiarizar com 

a nova característica do trabalho, o que torna necessário usar a EP como dispositivo, para 

promover o atendimento integral, seja ela oferecida pelo gestor,   ou seja buscada por meios 

próprios, para que haja no seu entorno e na instituição um processo de educação realmente 

efetivo, como estratégia de mudança global do processo de trabalho no supracitado pronto 

socorro. 

Ao buscar o mestrado profissional, ainda não havia esse discurso no âmago da 

pesquisadora, só a inquietação. O que a forçou a estudar e a buscar alternativas que pudessem 

trazer um transbordamento acadêmico para o trabalho e fossem capazes de transformar  

práticas, envolvendo a equipe no processo educativo, para que esse fosse efetivo. 

Essa ferramenta de transformação dita EP, desenvolve a autonomia dos participantes 

e os responsabiliza, tornando-os críticos e assim capazes de mudar. 

 

2. A participação do odontólogo no contexto multidisciplinar 

 

Nesse contexto atual de multidisciplinaridade, deve existir uma interação 

multiprofissional no ambiente hospitalar, onde a ação de cirurgiões-dentistas, enfermeiros, 

médicos, técnicos e equipes de apoio trabalhem de forma harmônica e complementar, não 

sendo a cirurgia bucomaxilofacial, a única especialidade odontológica a ser exercida pelo 

cirurgião-dentista no hospital (SCHMIT, DAMOS, GUZZ, 2012). 

Pacientes que necessitem de internação para algum procedimento odontológico e 

possuam condições de saúde que contra-indicam ou impedem a sua realização em 

consultórios odontológicos convencionais, ou por falta de infra-estrutura, ou pela ausência de 

uma equipe auxiliar treinada. A participação do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar, 
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tanto em nível ambulatorial, assim como nessa baixa hospitalar, objetiva colaborar, oferecer e 

agregar mais saberes à nova identidade hospitalar (ARANEGA ET AL, 2012). 

Conforme Pacto Pela Valorização da Odontologia, carta de São Paulo 2014, na qual 

se sintetiza as discussões do Seminário pela Valorização da Odontologia, realizado pelo 

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP) (2014), em carta endereçada ao 

Conselho Federal de Odontologia (CFO) pelo grupo de trabalho de toxina botulínica, entende-

se tecnicamente como competência do cirurgião dentista toda a cavidade oral e estruturas 

anexas, a fim de garantir a harmonia da face e o ajuste funcional de todo o sistema 

estomatognático (CRO-SP, 2014). 

O Aparelho Estomatognático é definido como um conjunto heterogêneo de órgãos e 

tecidos, biologicamente e fisiopatologicamente interdependentes, responsáveis pela fala, 

mastigação e deglutição dos alimentos, expressão e estética facial, postura da mandíbula, da 

língua e do osso hióide, tendo como componentes anatômicos, todos os ossos fixos da cabeça, 

a mandíbula, o hióide, as clavículas e o esterno, os músculos da mastigação, deglutição, 

expressão facial e posteriores do pescoço, as articulações dento-alveolares, (periodonto) e 

temporomandibular (ATM) assim como seus ligamentos, os sistemas vasculares e nervoso, os 

dentes, a língua, os lábios, as bochechas e as glândulas salivarias (FERNANDES NETO, 

2008) 

  

3. A política nacional de educação permanente como promotora de cuidado e de  valorização 

profissional 

 

Tendo sido discutido desde a Lei 8080, mas com legislação própria em 2009, a 

política de educação permanente em saúde trabalha a educação em uma lógica participativa 

com a criação e constituição das funções das comissões permanentes de integração entre os 

serviços de saúde e as instituições de ensino (BRASIL, 1990). 

Considerando que a EP é um conceito pedagógico, faz sentido que se considerem as 

especificidades regionais, fortalecendo-se à descentralização, com a finalidade de alcançar a 

integralidade da atenção à saúde. No setor da saúde, esse conceito pedagógico diz respeito às 

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

tendo sido ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações entre formação e 

gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde. (BRASIL, 2007). 

Caracterizada por uma abordagem multiprofissional, a educação permanente visa 

transformar as práticas técnicas e sociais, tendo como resultado a mudança institucional, o 
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conhecimento científico adquirido e o fortalecimento do trabalho em equipe (PEIXOTO et al 

apud GONÇALVES, 2013). 

Quanto ao município de São Gonçalo, destaca-se que, o estatuto do servidor, Lei 

050/91, prevê o afastamento concedido ao servidor, para participação em congresso, 

simpósio, curso de aperfeiçoamento, atualização e especialização em outros Estados e no 

exterior, desde que o evento tenha correlação com suas atividades e seja devidamente 

autorizado pelo prefeito, visando com isso estimulá-lo no aprimoramento profissional para o 

melhor desempenho de suas atividades ocupacionais, embora não disponha sobre ações de 

educação permanente (SÃO GONÇALO, 1991). 

Criadas pela Lei 8080/90 e citada na NOB/RH-SUS, as Comissões Permanentes de 

Integração Ensino-Serviço (CIES) são responsáveis por participar da formulação, condução e 

desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, inter setorialmente 

e inter institucionalmente (BRASIL, 2009). Sobre isso, nos fala a portaria 399/GM, de 22 de 

fevereiro de 2006, dizendo que há colegiados de gestão regional previstos na lei, formados 

por gestores municipais de saúde do conjunto de municípios de uma determinada região de 

saúde e por representante dos gestores estaduais, onde se pactuam permanentemente, 

solidariamente e cooperativamente, processos de EP regional, definindo-se prioridades e 

responsabilidades de cada ente cooperado (BRASIL, 2006). 

A competência municipal excede o repasse financeiro e deve promover processos de 

EP conjuntos com Estado e outros municípios, ou diretamente em consonância com as 

necessidades sociais em saúde. A proposta da EP é romper com a lógica de compra e 

pagamento de produtos educacionais, que não estejam pautados nas necessidades advindas do 

trabalho e nela problematizados (BRASIL, 2009). 

Apesar de todas as leis valorizarem e priorizarem a educação em saúde para o SUS, o 

edital de concurso público n. 001/PMSG/RJ, de 10 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o 

concurso público para provimento de vagas para o cargo de cirurgião-dentista/odontólogo do 

quadro de pessoal permanente da Prefeitura de São Gonçalo, contemplou apenas dez questões 

de políticas de saúde em sua prova objetiva, com valor de 1,5 pontos cada uma, valor inferior 

dado às questões de português e conhecimento específico, que valiam respectivamente 2,0 e 

3,0 pontos cada. (SÃO GONÇALO, 2011). 

A lei 3.999 de 1961 estipula salário base de cirurgião-dentista de R$ 1.250,00, valor 

bastante defasado pela falta de correção, o que não foi cumprido pelo edital, onde o salário 

oferecido foi de R$ 325,22, desrespeitando o profissional e o desestimulando a procurar 
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aperfeiçoamento, tendo em vista os valores dos cursos oferecidos na área odontológica 

(BRASIL, 1961). 

Ademais, o edital de homologação do concurso público para a Prefeitura Municipal 

de São Gonçalo alocou os profissionais conforme ordem de classificação no certame, sem 

avaliar sua capacitação para ocupar tal cargo, ou ao menos seu conhecimento acerca do 

atendimento de emergência e o processo de trabalho do odontólogo nesse contexto (SÃO 

GONÇALO, 2011). 

Desse modo, a educação permanente pretende ser utilizada como instrumento de 

transformação da realidade, envolvendo a participação dos profissionais de forma efetiva e 

plena, possibilitando resoluções assertivas na sua prática de trabalho. 

 

4. O cuidado odontológico no serviço de emergência 

 

O serviço de urgência constitui-se em um importante referencial da condição de 

saúde da população e da atuação do sistema de saúde. O serviço de urgência odontológica, 

embora sem legislação específica, não é diferente. 

Araújo et al. (2009), analisando a percepção e ações de cuidados bucais realizados 

por equipe de enfermagem em diversas unidades de tratamento intensivo (UTI), concluem que 

pouco se conhece dos métodos de controle de placa, embora se entenda a relação saúde bucal-

saúde geral e sugere a presença de um cirurgião-dentista como tentativa de solucionar as 

dificuldades na manutenção da saúde bucal e no tratamento de doenças de origem 

odontológica em indivíduos internados em UTI, demonstrando que a identidade odontológica 

no serviço de emergência ainda não é tão clara. (ARAÚJO et al., 2009).   

Estudos como o de Pace & McCullough (2010) encontraram associação entre 

patógenos bucais e doenças respiratórias em idosos internados, relacionada à má qualidade da 

higiene oral, alertando para a falta de orientação e treinamento da equipe de enfermagem, 

apontando para a necessidade de atenção multidisciplinar e ratificando o exposto 

anteriormente (PACE & MCCULLOUGH, 2010) 

Nessa lógica, Santos et al. (2013) afirmam que o profissional dentista está em uma 

posição ideal para identificar abuso físico em idosos, o que estende mais ainda o leque de 

possibilidades diagnósticas do odontólogo (SANTOS  et al, 2013). 

No que diz respeito ao atendimento de urgência, a Portaria 1601, de 07 de julho de 

2011 do Ministério da saúde, que estabelece a implantação das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs), embora aponte para a necessidade de equipe multiprofissional, apenas 
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relata que a elas compete realizar consultas médicas e de enfermagem, não mencionando 

consultas odontológicas (BRASIL, 2011). 

Hetti et al. (2013) no desenvolvimento de sua  pesquisa, que buscou analisar a 

percepção dos profissionais sobre educação permanente e/ou continuada no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, ressaltam que o fato de terem sido entrevistados apenas os 

profissionais da equipe de enfermagem e o coordenador médico, constituiu fator limitante ao 

estudo, havendo necessidade de se ampliar os locais, envolvendo outras instituições de 

naturezas jurídicas diferentes, assim como a necessidade de se expandir as entrevistas aos 

médicos e motoristas., mas não relatam atendimento odontológico  de urgência pré-hospitalar 

no referido estudo, em desacordo com a Política Nacional de Educação Permanente para a 

Saúde, que vislumbra envolver uma equipe multiprofissional (HETTI et al, 2013). 

Em 2010, com a RDC nº 7 da ANVISA (BRASIL, 2010), que inclui um profissional 

odontólogo na equipe de Unidade de Terapia Intensiva, verifica-se a necessidade de envolver 

os diversos profissionais no atendimento integral aos pacientes do SUS, mas o edital do 

concurso público n. 001/PMSG/RJ, de 10 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o concurso 

público para provimento de vagas para o cargo de cirurgião-dentista/odontólogo do quadro de 

pessoal permanente da Prefeitura de São Gonçalo não dispôs sobre as atribuições inerentes ao 

cargo de odontólogo e alocou os profissionais em unidades hospitalares, sem a devida 

descrição de suas funções (SÃO GONÇALO, 2011). 

Para os hospitais universitários federais, a Empresa Brasileira de serviços 

hospitalares (EBSERH) faz uma descrição sumária dos cargos, atribuindo ao dentista atender 

e orientar os pacientes, executar procedimentos odontológicos, estabelecer diagnósticos e 

prognósticos, promover e coordenar medidas de promoção e prevenção da saúde e ações de 

saúde coletiva, atuar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares e realizar demais 

atividades inerentes ao emprego (BRASIL, 2014). 

No município de Porto Alegre, situações com comprometimento estético facial, que 

precisem de sutura, são encaminhadas para o atendimento de urgência hospitalar, o que 

ratifica a necessidade de um profissional odontólogo no serviço, mas não retira da atenção 

básica o papel de “porta de entrada”, pois todos os pacientes que passam por atendimento de 

urgência, devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, uma vez que é 

de competência do cirurgião-dentista da equipe de atenção básica fazer o encaminhamento 

para o serviço especializado, após fazer a adequação do meio bucal (PORTO ALEGRE, 

2014). Dessa maneira, a classificação das urgências segue protocolo de Manchester, conforme 

quadro a seguir: 
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Quadro 1: Sistema Manchester de classificação de risco (MACKWAY-JONES et al. , 2010) 

 

E, no município de Porto Alegre, baseadas no modelo acima, as 

urgências/emergências odontológicas estão assim classificadas de acordo com a necessidade 

do usuário: 

 

Quadro 2: Classificação de necessidades referidas (PORTO ALEGRE, 2014) 

 

Vê-se com os exemplos acima, que ainda há uma limitação do conhecimento 

disponível sobre atendimento odontológico de urgência e suas características legais, assim 

como a utilização da educação permanente como ferramenta para a construção de um 

atendimento integral que vá ao encontro desses profissionais, incluindo-os no processo 
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educativo como sujeitos e considere suas experiências, para modificar a realidade na qual 

estão inseridos. 

 

5. Características de uma urgência/ emergência odontológica 

 

Conceitua-se urgência odontológica a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com 

ou sem risco de vida, quando o portador necessita de assistência imediata. Abrange as dores 

orofaciais e os traumas, que respondem pela maior parte das urgências em odontologia, sendo, 

portanto, necessária intervenção imediata para sua resolução (PORTO ALEGRE, 2014). 

Conforme orientação da Secretaria municipal de saúde de Porto Alegre (2014), único 

protocolo de urgência odontológica encontrado em busca, hierarquizou as urgências pelos 

níveis de complexidade do sistema. 

Níveis de complexidade são critérios utilizados para hierarquizar os estabelecimentos 

do sistema de saúde, conforme a disponibilidade de recursos, a diversificação de atividades 

prestadas e a sua frequência, a fim de atender os princípios de regionalização, hierarquização 

e descentralização e proporcionar assistência integral ao indivíduo (BRASIL, 1985). 

A Conferência de Alma-Ata definiu atenção primária como uma atenção à saúde 

essencial, que utiliza métodos e tecnologias práticas, cientificamente comprovadas e 

socialmente aceitáveis, garantindo acesso a todas as pessoas e famílias da comunidade, que 

participam desse processo com espírito de auto-responsabilidade e auto-determinação. É parte 

integrante do sistema nacional de saúde, constituindo o núcleo principal e o primeiro nível de 

contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema de saúde e para tal, deve 

estar  o mais próximo possível de onde residam ou trabalhem as pessoas (OMS, 1979). Exige 

atuação de equipe interdisciplinar e dedica-se aos problemas mais frequentes, sejam simples 

ou complexos (BRASIL, 2007). 

A Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, define atenção secundária como 

aquela prestada com densidade tecnológica intermediária (BRASIL, 2010). 

Segundo Norma operacional da assistência à saúde / SUS - NOAS-SUS 01/02, 

publicada na Portaria Nº 373, de 27 de fevereiro de 2002, a atenção de média complexidade 

compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que necessitem de 

profissionais especializados e da utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico para o atendimento dos principais problemas de saúde da população, não 

necessitando ser ofertado em todos os municípios do país (BRASIL, 2002). 
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 Na atenção secundária, ainda há falta de clareza quanto ao tipo de serviço prestado 

nos pontos de atenção, destacando assim a incompreensão da população em relação à função e 

aos serviços da atenção secundária (ERDMANN et al, 2013). Além de encontrar dificuldade 

de integração com a atenção primária, dada a escassez de serviços e setor com maior 

defasagem no SUS (LOBATO, 2012). A alta complexidade compreende procedimentos 

especializados e de alto custo e ou alta complexidade (BRASIL, 2002). 

Assim sendo, a atenção básica deve responder e solucionar a urgência/emergência 

odontológica da sua população adscrita e os critérios clínicos desse atendimento emergencial 

são: 

1. Pacientes com dor orofacial; 

2. Pacientes com traumatismo dento- alveolar; 

3. Pacientes com infecções odontogênicas graves; 

4.   Resolução apenas do agravo que motivou a busca por atendimento de  urgência e 

está focado em aspectos na patologia, que motivou o atendimento. 

. Para a atenção secundária serão encaminhados aos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOs), que também respondem pelo atendimento de urgência/ emergência 

odontológica, os seguintes pacientes:  

. Para a especialidade de estomatologia, os portadores de lesões orofaciais. 

. Para a CBMF, os pacientes com necessidades cirúrgicas que cumpram os critérios 

de encaminhamento, conforme protocolo desta especialidade.  

. Para a endodontia, somente os casos de avulsão dentária. 

À atenção terciária, competem os casos elencados a seguir: 

1. Pacientes que não responderam ao tratamento realizado no pronto atendimento, ou 

os que necessitem de intervenção cirúrgica especializada; 

2. Trauma em face (PORTO ALEGRE, 2014). 

Ainda no que se refere aos serviços de urgência e emergência odontológica, a 

Resolução CRO-PE Nº4/ 2014, recomenda que seja respeitado o limite de um paciente a cada 

trinta minutos, a critério do profissional, sendo ainda vedado turno superior a doze horas 

ininterruptas (CRO-PE, 2014). 

Como pode se notar, não há consenso sobre o assunto, posto que não há diálogo 

integrador e cada unidade gestora, formadora ou controladora, busca responder essa questão 

isoladamente, o que demonstra mais uma vez o abismo deixado pela não integração, abismo 

que pode ser preenchido pela EP e sua idéia de coesão, dada pelo seu caráter interdisciplinar. 

 



27 

 

6. Objeto de estudo, questões norteadoras e objetivos 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a educação permanente como 

estratégia para a reorganização do processo de trabalho no serviço de emergência, a fim de 

facilitar o encaminhamento de pacientes ao setor de odontologia na emergência de um pronto 

socorro no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. 

Diante deste contexto, as questões que nortearam a presente pesquisa foram: 

1) Quais as dificuldades dos funcionários do pronto socorro no seu processo de 

trabalho? 

2) Como os funcionários do pronto socorro compreendem o papel do odontólogo 

dentro do serviço de emergência? 

3) Como colaborar para atingir a integralidade da assistência no pronto socorro 

utilizando a educação permanente? 

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é utilizar a educação permanente como 

reorganizadora do processo de trabalho no serviço de emergência de um pronto socorro,  

os objetivos específicos são: 

1) Identificar as dificuldades dos funcionários do pronto socorro no seu processo de 

trabalho quanto ao encaminhamento de usuários ao serviço de emergência odontológica; 

2) Descrever a compreensão dos funcionários acerca do papel do odontólogo no 

serviço de emergência; 

3) Analisar estratégias ou formas de colaboração para atingir a integralidade da 

assistência e; 

4) Elaborar produtos que colaborem na educação permanente dos funcionários 

envolvidos no atendimento ao paciente, de acordo com a legislação específica, em prol da 

integridade da assistência. 

 

7. Justificativa 

 

A partir do momento em que o conhecimento científico trouxe à luz a estreita relação 

entre condição bucal e manutenção e bem estar dos indivíduos, o atendimento multidisciplinar 

tornou-se necessário para o melhor entendimento dos problemas de saúde dos pacientes e sua 

melhor resolutividade, embora médicos e dentistas reconheçam a relação sistêmica entre 

saúde bucal e risco na gestação, valorizando assim a abordagem integral da saúde e o 
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processo de trabalho multiprofissional, as gestantes não reconhecem os riscos de parto 

prematuro relacionado à deficiência na saúde bucal (CORREIA E SILVEIRA, 2011). 

Essa preocupação extrapolou o universo acadêmico e atingiu o legislativo, que, na 

busca por garantir o atendimento integral aos usuários do sistema de saúde, formulou leis 

obrigando às instituições, respeitarem tais direitos, tal como o de se ter um dentista em 

ambiente hospitalar, zelando pela manutenção da saúde dos pacientes ali internados. 

O Código de ética odontológica, no que diz respeito à odontologia hospitalar, relata 

que é de competência do cirurgião-dentista internar e assistir paciente em hospitais públicos e 

privados, com ou sem caráter filantrópico, respeitando-se as normas das instituições (CFO, 

2012). 

O processo de mudança gerou uma dificuldade de articulação entre o que era feito 

anteriormente, uma odontologia curativa, e o que se precisa fazer de agora em diante, uma 

odontologia não focada mais na boca e sim no indivíduo, uma vez que só existe saúde como 

um todo e não fragmentada. 

Conforme Constituição da Organização mundial da saúde, entende-se por saúde um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou 

de enfermidade (OMS/WHO, 1946). 

 Ao se entender a mudança no processo de trabalho, tornou-se necessária a mudança 

em si mesma. A transformação só é possível através de políticas públicas que envolvam a 

educação permanente como mecanismo de mudança global, advinda de um esforço em 

conjunto com os gestores, os profissionais envolvidos no atendimento e a sociedade. 

A relevância desse estudo está no fato de que poucos estudos sobre utilização da 

educação permanente foram realizados como estratégia de articulação dos saberes no serviço 

de emergência em território nacional, conforme pode ser verificado em revisão integrativa que 

compõe essa pesquisa, encontrada no capítulo 1. Justifica-se, por promover discussões que 

busquem envolver todos os setores, dando poder aos mesmos e tornando-os autores dos 

processos de mudança buscados com a educação permanente. 

 

8. Contribuição 

 

Esta pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento da proposta de educação 

permanente em saúde visando instrumentalizar os profissionais do pronto socorro no 

atendimento integral, evidenciando a importância da RDC Nº 7 da ANVISA, além de 

contribuir para a linha de pesquisa em Educação Permanente do Mestrado Profissional em 
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Ensino na Saúde, da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa. 
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2 REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Para a construção da revisão integrativa, foi elaborado um artigo, submetido ao 

Online Brazilian Journal of Nursing (OBJN) em 14 de março de 2016, sob o número 5519. 

Este capítulo traz a análise do contexto atual das práticas da educação permanente no 

âmbito do serviço de emergência odontológica, assim como o papel do profissional dentista 

nele inserido .Com a finalidade de buscar relevância para esse estudo, realizou-se o estado da 

arte, através da busca por artigos originais no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

nas bases de dados: LILACS, PUBMED e no portal CAPES na base de dados SCOPUS, 

realizando assim a revisão integrativa sobre o objeto em estudo. 

Para Mendes, Silveira & Galvão (2008), revisão integrativa é um método de pesquisa 

no âmbito da Prática Baseada em Evidências capaz de promover a integração entre a pesquisa 

científica e a prática profissional, proporcionando uma síntese do conhecimento produzido, 

vinculando-o à prática clínica através da síntese dos resultados de pesquisas. 

Com o objetivo de analisar a utilização da educação permanente no reconhecimento 

do papel do profissional do dentista no contexto do cuidar em emergência nos artigos 

científicos, realizou-se uma revisão integrativa no período de janeiro a fevereiro de 2016. 

Diante do exposto, segue como um dos produtos dessa pesquisa, a revisão 

integrativa conforme foi elaborada e submetida ao OBJN. 

 

2.1 Educação permanente no reconhecimento do papel do odontólogo em emergência: 

revisão integrativa 

 

RESUMO 

Objetivo:Identificar o conhecimento produzido e publicado na literatura nacional e 

internacional sobre uso da educação permanente no reconhecimento do papel do odontólogo 

em emergência.Método: Estudo de revisão integrativa, entre janeiro e fevereiro de 2016, nas 

bases de dados LILACS, MEDLINE e SCOPUS, compreendendo artigos publicados entre 

2013-2016. Resultados: Foram selecionados e analisados três artigos.Nenhum sobre 

educação permanente. Conclusão:Revela a dificuldade em encontrar na literatura utilização 

da educação permanente como ferramenta de consolidação do papel profissional do dentista 

em emergência.  Considera-se que a educação permanente e o papel do profissional 

odontólogo caminham juntos no cuidar em emergência, atendendo as necessidades advindas 

dessa prática peculiar que é o serviço de emergência e nela deva refletir-se, questionando 

saberes isolados e com eles operando conjuntamente, embora careçam de pesquisa que torne a 

educação permanente protagonista desse ato.  
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Descritores: Odontólogos; Serviços médicos de emergência; Papel profissional; Educação 

continuada. 

 

INTRODUÇÃO 

Cada vez mais estudos apontam associação entre patógenos bucais e doenças sistêmicas.  

A pneumonia nosocomial, aquela que está associada à ventilação mecânica, é uma das 

principais infecções pós-operatórias nas unidades intensivas de cirurgia cardíaca brasileiras. 

Ela pode ser causada por aspiração de micro-organismos para os pulmões em pacientes com 

higiene oral deficiente
(1)

. 

Pensando nisso,foi aprovado em outubro de 2013 o Projeto de Lei 34/2013, que torna 

obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação 

hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar 

na modalidade home care, evidenciando assim a importância dos cuidados odontológicos para 

a saúde geral 
(2)

. 

Nesse contexto, o serviço de urgência constitui-se em um importante referencial da condição 

de saúde da população e da atuação do sistema de saúde. O serviço de urgência odontológica, 

embora sem legislação específica, não é diferente. Mesmo assim, no que diz respeito ao 

atendimento de urgência, a Portaria 1601, de 07 de julho de 2011, que estabelece a 

implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), embora aponte para a necessidade 

de equipe multiprofissional, apenas relata que a elas compete realizar consultas médicas e de 

enfermagem, não mencionando consultas odontológicas 
(3)

. 

O atendimento multidisciplinar, fundamento da educação permanente, intenciona transformar 

as práticas técnicas e sociais, tendo como resultado a mudança institucional, o conhecimento 

científico adquirido e o fortalecimento do trabalho em equipe
(4)

. 

Diante do exposto, esse estudo teve o objetivo de identificar o conhecimento produzido e 
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publicado na literatura nacional e internacional sobre uso da educação permanente no 

reconhecimento do papel do odontólogo em emergência. 

 

MÉTODO 

Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados online: MEDLINE,SCOPUS 

eLILACS, no período de janeiro a fevereiro de 2016. Considerou-se como questão norteadora 

para sua condução: Como a educação permanente em saúde pode colaborar com o 

reconhecimento do papel do odontólogo no serviço de emergência? 

Os descritores foram definidos conforme estratégia PICO e referenciados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), para as bases LILACS e MEDLINE, e termos MESH (Medical 

SubjectHeadings) para  a SCOPUS, conforme quadro 1. 

Estratégia PICO Descritores DeCS Sinônimos Descritores 

MESH 

Entrytems 

P - Funcionários do 

serviço de emergência 

Serviços médicos 

de emergência(1) 

 Centros de 

emergência; 

 Serviços de 

atendimento de 

emergência; 

 pronto socorro 

Emergency 

medica 

services 

 Emergencycare

; 

 Emergencyheal

thservices; 

 Emergencyserv

ices medical; 

 Medical 

services, 

emergency; 

 Services, 

emergencymedi

cal 

I - Educação permanente 

como estratégia de 

reconhecimento do papel 

Educação 

continuada(2) 

Educação 

permanente; 

 formação 

Continuing 

education 

Education, 

continuing 
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do odontólogo no serviço 

de emergência 

continuada; 

 educação contínua 

C- Legislação acerca do 

odontólogo no serviço de 

emergência 

Odontólogos(3)  dentista; 

 dentistas; 

 Odontologistas 

Dentists Nenhum 

O- Reconhecimento por 

parte dos funcionários do 

serviço de emergência do 

papel do odontólogo no 

serviço 

Papel 

profissional(4) 

Nenhum Professional 

role 

Nenhum 

Quadro 1: Definição dos descritores. Niterói, 2016 

 

Utilizaram-se os operadores booleanos “and” e “or” nas bases de dados. Ademais, utilizou-se 

o critério de exclusão: artigos anteriores a 2013, ano de publicação do projeto de lei 34, tendo 

em vista esse ser um marco no avanço e reconhecimento do papel profissional do dentista em 

ambiente hospitalar e sua real contribuição. Foram incluídos artigos originais, que abordavam 

a temática “educação permanente e papel profissional do dentista na emergência”, construídos 

dentro do território brasileiro, uma vez que o Sistema Único de saúde(SUS) é uma política 

brasileira, possuindo estudos com determinação de metodologia clara, indexados em bases de 

dados publicados em inglês, português ou espanhol e com possibilidade de acesso a 

publicação impressa ou online. 

A pesquisa se deu através das seguintes associações: odontólogos AND “serviços médicos de 

emergência”; odontólogos AND ”papel profissional”; odontólogos AND “educação 

continuada”; “papel profissional” AND “educação continuada”; “educação continuada” AND 

“serviços médicos de emergência”; “serviços médicos de emergência” AND”papel 

profissional” AND odontólogos; “serviços médicos de emergência” AND” papel profissional”  

AND odontólogos AND “educação continuada”; “serviços médicos de emergência” AND 
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“papel profissional” AND odontólogos;  “serviços médicos de emergência” AND “educação 

continuada” AND odontólogos; odontólogos AND “educação continuada” AND “papel 

profissional”; “serviços médicos de emergência” AND “educação continuada” AND “papel 

profissional”, utilizando-se seus devidos sinônimos e seus correspondentes em inglês para a 

base SCOPUS. 

Com base nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), odontólogos são aqueles indivíduos 

autorizados a praticar odontologia. Define-se por Serviços médicos de emergência, os 

serviços especialmente preparados (recursos humanos e equipamentos), para prestar cuidados 

de emergência a pacientes. Como papel profissional, esclarece ser a função esperada de um 

membro de uma profissão em particular. Por educação continuada, entende-se,  os programas 

educacionais destinados a informar os indivíduos sobre recentes avanços em seu campo 

particular de interesse, mas que não conduzem a qualquer posição convencional avançada. 

Embora a pesquisa seja baseada na perspectiva da “Educação Permanente”, utilizou-se o 

termo “Educação Continuada” , tendo em vista “Educação Permanente” não ser um descritor. 

Foram lidos todos os artigos alcançados pela busca nas bases de dados por dois revisores, que 

em consenso, selecionaram as produções que apresentaram resultados que contemplassem a 

questão do estudo. Após a leitura na íntegra, foram extraídos os itens para preencher o 

instrumento de avaliação. 

Em seguida, foram sintetizadas em tabelas as informações dos periódicos, tais como: número 

de publicações por periódico e Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior 

(CAPES), níveis de evidência e descrição dos aspectos metodológicos e da “Educação 

Permanente”, assim como o papel profissional do dentista na emergência. 

 A CAPES classifica os periódicos pelas áreas de avaliação, anualmente atualizado, 

enquadrando-os em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; 

B4; B5; C - com peso zero
(5)

. 
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De acordo com categorização da Agency for HealthcareResearchandQuality (AHRQ), a 

Prática Baseada em Evidências preconiza sistemas de classificação de evidências de forma 

hierárquica e dependente da abordagem metodológica adotada, que baseia-se no delineamento 

do estudo. Assim, nível 1 aplica-se a evidências resultantes de metanálises em múltiplos 

ensaios clínicos controlados e randomizados; nível 2, evidências obtidas em estudos 

individuais com delineamento experimental; nível 3, evidências de estudos quase-

experimentais; nível 4, evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com 

abordagem qualitativa; nível 5, evidências oriundas de relato de caso ou de experiência, e 

nível 6 para evidências baseadas na opinião de especialistas
(6)

. 

 

RESULTADOS 

A amostra compreendeu 3 estudos. A seguir, o fluxograma de seleção das publicações: 
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Figura 1: Fluxograma. Niterói, 2016. 

 

Avaliando as 3 publicações quanto à origem, 1 é proveniente de revista internacionale 2 

provenientes de revista nacional. Apublicação internacional foi escrita em língua inglesa. As 

de origem nacional são provenientes de São Paulo, com estudos realizados, uma em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, e outra em Bauru, São Paulo, ambas escritas em idioma inglês. 

 

 

Critério de exclusão: publicações anteriores a 2013 

 

Exclusão de 13 publicações repetidas 

 SCOPUS  
3039 

 MEDLINE 
39447 

 

Exclusão por não adequação ao objeto do 
estudo 

N= 3 

 SCOPUS 
N = 443 

 MEDLINE 
N = 3368 

 LILACS 
N = 144 

 SCOPUS 
N = 2 

 MEDLINE 
N = 9 

 LILACS 
N = 8 

          Total = 3 publicações 

Critério de inclusão: Somente artigos originais, Artigos que abordassem a 

temática “educação permanente e papel profissional do dentista na 

emergência”, artigos construídos dentro do território brasileiro, 

estudos com determinação de metodologia clara, artigos indexados em bases 

de dados publicados em inglês,  português ou espanhol, e artigos com 

possibilidade de acesso à publicação impressa ou online. 

 LILACS 
N = 2151 

 Selecionados para leitura do 
texto completo 

N= 6 
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O quadro abaixo apresenta as características de identificação das publicações quanto ao ano, 

revista, Qualis da CAPES e Níveis de Evidência (NE): 

 

REVISTA/ ESTUDOS 

 

Publicações 

 

Qualis 

 

NE 

 

Ano 

Brasilian Oral Research 2 A2   

Estudo 1: The prevalence of Elder abuse in the Porto Alegre 

metropolitan area 

   

4 

 

2013 

Estudo 2: Evaluation of the dentist’sknowledge on medical 

urgency and emergency 

   

4 

 

2014 

International journal of environmental research and public 

health 

1 B1   

Estudo 3: A survey of the perception of comprehensiveness 

among dentists in a large Brazilian city 

  4 2014 

Quadro2: Identificação das publicações. Niterói, 2016. 

 

Quanto ao objeto, uma publicação estuda o papel profissional do dentista, outra publicação, o 

conhecimento aplicado à emergência e urgência médica e mais outra, estuda o entendimento 

do cuidado multidisciplinar por dentistas na assistência integral. 

O estudo 1 afirma que a equipe odontológica pode reconhecer sinais de violência doméstica 

em idosos durante seu exame, sendo necessária a formação e qualificação da equipe para 

prevenir e interferir em favor da pessoa idosa a fim de promover saúde
(7)

. 

O estudo 2 aponta para o papel do dentista no atendimento a emergências e urgências médicas 

durante  o tratamento dentário, demonstrando ser baixo seu conhecimento em um hospital 

paulista acerca de procedimentos de suporte básico de vida, necessitando de adequada 

qualificação e treinamento com o intuito de minimizar possíveis problemas técnicos, éticos e 

legais em sua prática
(8)

. 
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Os resultados do estudo 3 sugerem que os dentistas da pesquisa estão conscientes da 

importância da assistência integral para a prática odontológica na atenção básica e 

reconhecem seu papel e sua importância nesse processo. 

Conforme quadro que se segue, os estudos foram em sua totalidade metodologicamente não 

experimental, unicêntrico, transversal e com análise estatística descritiva. 

Aspecto metodológico Quantidade % 

Método   

Não experimental 3 100 

Tipo de estudo   

Transversal 3 100 

Cenário   

Unicêntrico 3 100 

Análise estatística   

Tratamento estatístico descritivo 3 100 

Quadro 3: Principais aspectos metodológicos dos estudos analisados. Niterói, 2016. 

 

Foram citadas nos estudos, ao todo, 3 responsabilidades advindas do papel do dentista e da 

equipe odontológica em sua prática, identificadas no quadro 5. 

Papel profissional do dentista Quantidade % 

Identificar abuso físico em idoso 1 33,33 

Executar procedimentos de suporte básico de vida 1 33,33 

Fazer parte da equipe multidisciplinar 1 33,33 

Quadro 4: Papel profissional da equipe odontológica identificado nos estudos (N=3). Niterói, 2016. 

 

Ressalta-se que nenhum artigo foi encontrado sobre educação permanente na busca, embora 

um dos estudos (estudo 3)  faça referência à integralidade do cuidado e ao atendimento 

multidisciplinar para alcançá-la. 
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DISCUSSÃO 

O conhecimento produzido e publicado nesse assunto por pesquisadores brasileiros mostrou-

se internacionalizado, tendo em vista sua publicação em língua inglesa, o que pode indicar ser 

um assunto em voga no cenário internacional e ainda pouco explorado nacionalmente. 

Ressalta-se que mesmo as 2 publicações em revista brasileira encontram-se em idioma inglês 

e em periódico com conceito “A”, cuja abrangência é internacional, sugerindo que o Brasil, 

além de se interessar em participar ativamente na produção de conhecimento mundial, 

reconhece o objeto de estudo como de interesse que extrapola os limites territoriais 

brasileiros. 

Nesta revisão, 100% dos estudos apresentavam nível de evidência quatro de acordo com 

classificação da Agency of Health care Researchand Quality (AHRQ). 

Foram identificadas três atribuições concernentes ao papel do dentista durante seu exercício 

profissional: Identificar abuso físico em idoso; Executar procedimentos de suporte básico de 

vida e fazer parte da equipe multidisciplinar. 

 O estudo propõe a busca do embasamento, na proposta da ”educação permanente”, como 

facilitadora no processo de reconhecimento do papel do odontólogo no serviço de emergência, 

embora os resultados não a contemplem como descritor, nem ao menos a citem 

explicitamente, mesmo que a multidisciplinaridade seja uma característica dela e tenha sido 

mencionada em um dos estudos, assim como a integralidade, que pretende ser o eixo condutor 

para a formação em saúde, capaz de conectar saberes e práticas em prol do coletivo 
(9,10)

. 

Esse fato pode ser atribuído à dificuldade em se diferenciar a “Educação Permanente”, das 

antigas práticas de “Educação Continuada”, conforme revela estudo, onde os trabalhadores do 

serviço móvel de urgência de uma cidade do interior de São Paulo não sabiam responder a 

diferença entre “Educação Continuada” e “Educação Permanente”, relatando conceitos 
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diferentes dos preconizados nas portarias ministeriais, mesmo aqueles de nível superior, além 

de fazerem críticas quanto ao modo de condução do processo educativo 
(11)

. 

O papel do profissional dentista vem se ampliando à medida que a profissão se desenvolve 

cientificamente e novos saberes são agregados à prática odontológica, assim como novas 

especialidades como o caso da odontogeriatria, trazem à tona o papel social da equipe 

odontológica em reconhecer sinais de violência em idoso, uma vez que a prevalência de abuso 

nessa população em Porto Alegre é de 0,5%, bem como no combater a violência contra a 

criança, posto que o dentista, provavelmente, é um dos profissionais de saúde, que está em 

posição mais favorável para reconhecer tal abuso ao observar injúrias faciais, alterações de 

ordem psíquica e no ambiente familiar
(7,12)

. 

Ainda assim, nem sempre o dentista tem a percepção ou se apropria do papel que 

desempenha. Tipicamente são os primeiros profissionais a serem procurados em caso de 

lesões em cavidade oral, tendo participação determinante na prevenção e no diagnóstico 

precoce do câncer de boca durante seu exame clínico de rotina
(13)

. 

 

CONCLUSÃO 

A conclusão dessa revisão mostra a carência de estudos que utilizem a educação permanente 

com profissionais dentistas em emergência, apontando para uma realidade nacional que 

vislumbra fortalecer o papel profissional e a integralidade do cuidado, necessitando-se para 

isso de mais estudos que mobilizem e sensibilizem os profissionais no campo da prática e da 

pesquisa para a convergência dos saberes em prol do cuidado integral em saúde, embora o 

odontólogo seja um profissional com atividades definidas no serviço de urgência, e suas 

atribuições não são sejam, adequadamente, reconhecidas pela população e pelos profissionais 

que englobam este cenário. A aplicação da educação permanente pode contribuir na 

minimização desta problemática, com a otimização do serviço e consequentemente com a 
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qualidade do atendimento à população. Assim sendo, torna-se necessária a construção de 

novos estudos, capazes de reunir prática e teoria na assistência, que direcionem para a 

integralidade do cuidado. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esse capítulo apresentar-se-á sob a luz do referencial teórico de Agostinho de 

Hipona, tendo a finalidade de fundamentar as informações contidas no presente trabalho. Para 

realizar tal estudo, as principais fontes agostinianas utilizadas foram: “Confissões”, “ Contra 

os acadêmicos”, “Sobre a vida feliz” e “Sobre a potencialidade da alma”. A escolha do 

referencial teórico se deu pela proximidade da pedagogia agostiniana e da pedagogia de Paulo 

Freire, sendo esta amplamente estudada e aceita no meio acadêmico. Além disso, como falava 

o próprio Freire, ser professor exigia-lhe “assumir suas convicções” (FREIRE, 1996 ). 

Dullo (2014), em sua análise, discute a fundamentação católica da proposta 

pedagógica de Freire, como produtora de mudança social e como exemplo da nova relação 

católica com o mundano. Relata ainda, ter Paulo Freire crescido em uma família simples, que 

recebia ajuda financeira de um tio, possuidor de um comércio, que foi à falência com a crise 

de 1929. Além disso, seu pai faleceu, deixando sua mãe, católica piedosa, em dificuldades 

para sustentar a si e aos filhos, mas sem perder sua fé em Deus e nos homens e fazendo seus 

filhos estudarem (DULLO, 2014). 

Sua pedagogia se desenvolveu “estando disponível ao saber e sensível à beleza da 

prática educativa”. Assim acreditava que, quanto mais se entregasse à experiência de lidar 

sem medo e sem preconceito, com as diferenças, tanto melhor se conheceria e se construiria o 

próprio perfil (FREIRE, 1996, p. 29). 

Dessa maneira, Freire assume sua responsabilidade pela humanização do mundo e 

dos homens, deixando marcadas a pedagogia brasileira, latino-americana e mundial, como 

também a história da esquerda latino-americana, especialmente por sua vinculação com os 

teólogos católicos da “Libertação”, principalmente a partir do livro “Pedagogia do oprimido” 

(DULLO,2014). Além disso, visou quebrar o paradigma de que a filosofia de Agostinho é 

intencionalmente religiosa e por isso de difícil aceitação no meio acadêmico laico. 

Para isso, como produto dessa pesquisa, foi confeccionado artigo de reflexão 

encaminhado à Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE) em 04 de dezembro de 2015, sob o 

número 60461. 
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3.1. EDUCAÇÃO PERMANENTE SOB A PERSPECTIVA DE AGOSTINHO DE HIPONA 

 

RESUMO 

Objetivo: Refletir sobre a “Educação Permanente” sob a ótica de Agostinho de Hipona e suas 

teorias pautadas na construção do conhecimento e no processo de aprendizagem. Método: 

Trata-se de uma reflexão teórica, objetivando propor dimensões de análise, enfatizando a história e os 

desafios da “Educação Permanente”. Tais dimensões analisam a produção do conhecimento na 

pedagogia agostiniana, seus aspectos históricos e sua relação próxima com a “Educação Permanente” 

em saúde. Resultados: Revela a dificuldade da “Educação Permanente” em ter sua dimensão 

alcançada no serviço de saúde, tal qual a  academia em apropriar-se de filósofos renomados como 

Agostinho, fruto do desconhecimento da convergência de seus pensamentos e da relevância deles. 

Conclusão: Considera-se que a ”Educação Permanente” e a pedagogia agostiniana caminham juntas 

no cuidar, atendendo as necessidades advindas da prática e nela refletida, confrontando os saberes 

isolados e com eles operando em conjunto. 

Palavras-chave: Educação Continuada. Santos. Educação em Saúde 

 

ABSTRACT 

Objective: To reflect on lifelong learning from the perspective of Augustine and patterned 

theories in the construction of knowledge and the learning process. Method: This is a 

theoretical reflection aiming to propose dimensions of analysis, emphasizing the history and 

challenges of lifelong learning. Such dimensions analyze knowledge production in the 

Augustinian pedagogy, historical aspects and its close relationship with the permanent health 

education. Results: It reveals the difficulty of continuing education to have its dimension 

reached in the health service as such to the appropriate academy renowned philosophers like 

Augustine, the result of lack of convergence of thought and the importance of them. 

Conclusion: It is considered that lifelong learning and the Augustinian pedagogy walk 
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together in the act of caring, attending to the needs advenidas practice and she reflected, 

isolated confronting knowledge and operating in conjunction with them. 

Keywords: Education, Continuing. Saints. Health Education 

Title:Permanent health education under Augustine of Hippo perspective. 

 

RESUMEN 

Objetivo:Reflejar sobre laeducación permanente bajo la óptica de Agustín de Hipona y sus teorías 

pautadas enlaconstruccióndelconocimiento y enelproceso de aprendizaje.Método:Se trata de una 

reflexión teórica objetivando proponer dimensiones de análisis, enfatizando la historia y losdesafíos 

de laeducación permanente. Tales dimensiones 

analizanlaproduccióndelconocimientoenlapedagogíaagustiniana, sus aspectos históricos y 

surelacióncercanaconlaeducación permanente ensalud.Resultados:Revelaladificultad de laeducación 

permanente entenersudimensiónalcanzadaenelservicio de salud tal cual a de la academia 

enapropiarse de filósofos renombrados como Agustín, fruto deldesconocimiento de convergencias de 

sus pensamientos y de larelevancia de ellos.Conclusión:Se considera que laeducación permanente y 

lapedagogíaagustinianacaminan juntas enelacto de cuidar, atendiendo a lasnecesidadesadvenidas de 

lapráctica y enellareflejada, confrontando los saberes aislados y conellos operando en conjunto. 

Palabras clave: Educación Continua, Santos, Educación em Salud 

Titulo: Educación continua de salud bajo la perspectiva de Augustín de Hipona 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando que em virtude das necessidades sociais de cada época, são desenvolvidas 

diferentes formas de se educar, o problema a ser refletido nesse artigo é a convergência dos 

pensamentos agostinianos, que datam o século V, e da política nacional de educação 

permanente em saúde, tema tão atual. Justifica-se, pela dificuldade que a “Educação 
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Permanente” encontra em ter sua dimensão alcançada no serviço de saúde, assim como a 

dificuldade encontrada no ensino de saúde em apropriar-se de filósofos renomados como 

Agostinho, por desconhecimento da convergência de seus pensamentos e da relevância deles. 

Compreendendo que a educação visa sempre corresponder aos valores culturais, religiosos, 

econômicos e políticos de determinado período, cabe, neste artigo de reflexão, utilizar 

excertos da própria vida de Agostinho de Hipona e seu momento histórico, a fim de se criar 

um paralelo com os aspectos pedagógicos da Política Nacional de “Educação Permanente” em 

Saúde e buscar sua convergência, para assim cumprir o objetivo proposto de refletir sobre a 

educação permanente sob o olhar agostiniano e de suas teorias pautadas na construção do 

conhecimento e no processo de ensino-aprendizagem, tendo como questão norteadora: Onde a 

filosofia de Agostinho, que data do século V, se aproxima da política nacional de educação 

permanente em saúde? 

Aspecto histórico da educação em Agostinho de Hipona 

A filosofia de Agostinho nasce de sua inquietude, experimentada no curso de sua vida 

educacional. Filho do pagão Patrício e de Santa Mônica, viveu uma juventude desregrada, 

aderiu ao maneísmo, religião fundada por Mani e baseada no dualismo bem versus mal e ao 

ceticismo, ambos sem conseguir satisfazê-lo em suas dúvidas
(1)

. 

O conhecimento da vida de Agostinho de Hipona é relevante nesse aspecto, posto que 

exerceu influência direta sobre sua obra, haja vista sua obra mais famosa e autobiográfica, 

“Confissões”, onde mostra-nos que a aprendizagem das primeiras palavras se dá quando posta 

em frases e em seus lugares, sendo ouvidas e repetidas até serem notadas como os objetos que 

significam. São primeiro memorizados e depois repetidos, nesse primeiro momento da 

educação, para em um segundo momento ganharem significado
(2)

. Para ele, é a partir do uso 

dos sinais comunicativos que a criança passa a fazer parte da sociedade, dependendo da 

autoridade de seus pais e de pessoas mais velhas
(2)

. Mas, estudar parecia-lhe um fardo, pois 
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era obrigado. Mesmo sabendo ser bom, ninguém faz bem, algo contra sua vontade. Além 

disso, os que o obrigavam ao estudo, não agiam corretamente e não tinham outra finalidade a 

não ser admoestarem-no e a brilhar nesse mundo, sobressaindo-se nas artes das línguas, 

logrando honras humanas e falsas riquezas. Chamava-os “comerciantes da gramática”, pois 

fixavam o valor das letras do alfabeto através de uma convenção
(2)

. 

Ao relatar seu processo de descoberta do conhecimento, acreditava ser correto crer mais 

nos que ensinam verdadeiramente, do que nos que ditam regras e ordens, dignos de culto. 

Perfil dos que detinham o saber na época
(3)

. 

Na teoria agostiniana, é necessário um intermediário entre corpo e  fonte do conhecimento 

verdadeiro. É através da iluminação que o homem conhece a verdade, pois fora assim 

revelada no Evangelho ao qual se converteu e pelo qual era motivado
(4)

. 

 

Aspecto histórico da política nacional de educação permanente em saúde 

Primeiramente, faz-se necessário definir a Educação Permanente antes de inseri-la em seu 

contexto histórico. Sendo assim, a Educação Permanente estabelece-se como um conceito 

pedagógico, no setor da saúde, que diz respeito às relações entre ensino e as ações e serviços, 

e entre docência e atenção à saúde, tendo sido ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para 

as relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social 

em saúde, faz sentido que considere as especificidades regionais, fortalecendo a 

descentralização com a finalidade de alcançar a integralidade da atenção à saúde
(5)

. 

Fruto da inconformidade de alguns pensadores políticos em saúde, nascia assim um 

produto da necessidade institucional de se abastecer permanentemente de um saber próprio, 

oriundo da multiplicidade de saberes, almejando a integralidade da atenção a saúde, como tem 

sido discutido desde a Lei 8080. A política de educação permanente em saúde trabalha a 
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educação em uma lógica participativa com a criação e constituição das funções das comissões 

permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino
(6)

. 

No dia 4 de novembro de 2003 foi homologada pelo Conselho Nacional de Saúde – 

CNS - a Resolução 330 que aplica “Os Princípios e Diretrizes para a Norma Operacional 

Básica de Recursos humanos para o SUS (NOB/RH-SUS)” como Política Nacional de Gestão 

do Trabalho e da Educação em Saúde, no âmbito do SUS
(7)

.  

Em seguida, a Resolução 335 de 27 de novembro de 2003 ratificou o disposto 

anteriormente, instituindo a Política de EPS. “Afirmar a aprovação da ‘Política Nacional de 

Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde’ 

e a estratégia de ‘Pólos ou Rodas de Educação Permanente em Saúde’ como instâncias 

locorregionais e interinstitucionais de gestão da Educação Permanente”
(8)

. Esta ação veio para 

melhorar o Sistema Único de Saúde e funcionar como forma pedagógica de realizar ações no 

setor de saúde. Foi a partir desta resolução, que a Educação Permanente em Saúde foi 

implantada nos estados do Brasil.  

 Em 13 de fevereiro de 2004 foi sancionada a Portaria nº 198/GM/MS, que concretiza 

todas as lutas e debates realizados em todas as Conferências Nacionais de Saúde, a partir das 

necessidades de formação dos trabalhadores. Condição que veio pôr o país em melhores 

condições no que se refere à qualidade nos serviços do SUS, a partir da implantação e 

efetivação da lei
(9)

.  

Assim, ficou instituída a Política Nacional de Educação permanente em saúde, como 

estratégia do Sistema Único de saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores 

para esse setor
(10)

. 

As Leis foram homologadas e muitas ações foram executadas, mas estamos longe das 

condições ideais, no que diz respeito ao atendimento do usuário e à condição de trabalho dos 
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servidores. É necessário que as lutas continuem para garantir a universalização da saúde e a 

qualidade de seus serviços. 

DISCUSSÃO 

A experiência de Agostinho revela-nos que acreditava mais nos que ensinavam 

verdadeiramente do que nos que ditavam ordens como verdades
(3)

. 

Assim como o modelo escolar, foco da educação continuada, que centraliza a 

aprendizagem em disciplinas e faz parecer existir ligação entre o que se faz e o que se diz 

nesse processo de capacitação, mas não necessariamente conecta os problemas práticos ou 

com os comportamentos que deverão ser mobilizados e modificados com a aprendizagem. O 

alcance da capacitação nem sempre é coletivo ou se traduz em aprendizagem 

organizacional
(5)

. 

Daí tamanha dificuldade em se assimilar os conceitos da Educação Perrnanente, posto ainda 

estar ganhando significados, confundida com educação continuada e tendo o modelo de 

condução do processo educativo criticado
(11)

. 

Educação permanente na perspectiva de Agostinho de Hipona 

Em Agostinho, o eu nunca é conflitante, pois espera desfrutar a felicidade plena em uma 

vida tranquila em Deus. Não que a felicidade seja fácil de ser alcançada, mas falta a 

Agostinho em senso trágico ou derrotista e isso o faz desejar, não a felicidade menor mas 

aquela desejada por sua melhor parte
(1)

. 

Assim também ocorre com a educação permanente: os saberes não são conflitantes, pois 

objetiva aproximá-los e reduzir as divergências em prol do atendimento integral, não se 

limitando a uma categoria profissional, colocando-os como atores e construtores do próprio 

conhecimento, tendo o processo de trabalho analisado reflexivamente, esperando alcançar a 

mudança institucional, como Agostinho almeja a felicidade derradeira
(5)

. 
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Ao relatar sua aversão ao grego, revela-nos que a dificuldade da aprendizagem de algo 

totalmente desconhecido acaba por encher de amargura toda a doçura da aprendizagem. Foi 

assim que aprendeu latim: sem a pressão dos castigos, impelido por seu coração, não dos que 

ensinavam latim, mas dos que falavam
(2)

. 

Conforme proposto pelo psicólogo americano D.P. Ausubel na década de 60, valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos possibilita construir estruturas mentais, que utilizando 

mapas conceituais, permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos tornando a 

aprendizagem prazerosa e eficaz
(12)

. 

Eis a importância da utilização da aprendizagem significativa na educação permanente em 

saúde: a partir da existência de uma inter-relação entre a experiência profissional e a prática 

educativa, o processo ensino aprendizagem ocorre das trocas de experiências e de maneira 

contínua. 

Tal qual a educação permanente, a prática é elemento essencial à educação e vice versa, 

pois o aprender e o ensinar estão incorporados ao cotidiano do processo de trabalho, visando a 

transformação das práticas profissionais
(5)

. 

A educação agostiniana propõe um processo de interiorização, onde alma, unidade dotada 

de razão, governa o corpo
(4)

. 

Dessa maneira, só é possível aprender em seu interior, onde o conhecimento recebido 

através dos sentidos sofre um processor de iluminação e é entendido através dele e ele 

próprio, lendo, conhece a verdade
(2)

. 

O conhecimento da verdade só é possível por meio de uma reflexão interior, por isso diz-se 

da educação em Agostinho de Hipona ser auto-educativas, pois é na própria alma que se 

encontra a verdade revelada, a verdadeira sabedoria
(2)

. 
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Tal qual a educação permanente, não é possível modificar as partes, e sim as instituições, 

essas, sim, vinculadas a papéis e representações internalizadas de cada um dos envolvidos. 

Portanto, a mudança é comportamental, conceitual e prática
(5)

. 

O aluno faz parte do processo de ensino e aprendizagem, conforme a pedagogia de 

Agostinho, pois esta valoriza o diálogo e não se limita apenas à exposição de conhecimentos. 

Valoriza-se a participação e o questionamento do aluno e pressupõe não só a aprendizagem 

como premissa do ensino, mas também o ensino como premissa da aprendizagem
(13)

. 

Assim também se faz na educação permanente, o trabalhador é colocado como ator 

reflexivo e construtor do conhecimento, assim como de alternativas de ações dentro da 

prática, ao invés de meros receptores
(5)

. 

Caracterizada por uma abordagem multiprofissional, a educação permanente visa 

transformar as práticas técnicas e sociais, tendo como resultado a mudança institucional, o 

conhecimento científico adquirido e o fortalecimento do trabalho em equipe
(14)

. 

O que Aristóteles considerava a base da amizade e uma parte da própria virtude, revela-se 

o cerne do trabalho em equipe: ser capaz de reconhecer e apreciar a virtude nos outros
(1)

. 

Virtude essa definida como mediação racional e temperança, apontando para um meio 

termo, onde não há espaços para excessos
(15)

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se assim, que a metodologia de Agostinho de Hipona caminha na mesma ótica da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, quando ambas abordam que o 

conhecimento não se transmite ou é um objeto pertencente a alguém, mas é construído a partir 

de dúvidas e das dificuldades encontradas na prática. 

Diante do exposto, a prática em saúde deve ser construída em um processo constante, 

norteada pelos diversos saberes, relacionando teoria e prática, com a finalidade de oferecer 
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uma melhor qualidade de atendimento e possibilitando a participação dos diversos atores 

envolvidos no cuidado. 
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4  REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

4.1 A PESQUISA CONVERGENTE ASSISTENCIAL – PCA 

 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, o estudo foi descritivo e exploratório, 

com abordagem metodológica qualitativa. Descritiva posto que visa a descrever 

características de determinado grupo ou fenômeno, utilizando técnicas padronizadas de coleta 

de dados, como questionários e observação sistemática ( GIL, 2008). Exploratória uma vez 

que envolve pesquisa bibliográfica, a fim de se familiarizar com o problema e explicitá-lo 

(GIL, 2008). De abordagem qualitativa já que busca explicar o porquê do problema em 

questão, sem quantificar os valores encontrados, pois os fatos analisados não são métricos 

(GERHARDT & SILVEIRA, 2009). 

De acordo com o instrumento de pesquisa de campo, foi utilizada a Pesquisa 

Convergente Assistencial (PCA), tipo de pesquisa-ação lançada em 1999 por duas 

enfermeiras brasileiras: Dra. Mercedes Trentini e Dra. Lygia Paim, cuja proposta é envolver o 

pesquisador em ações assistenciais enquanto pesquisa (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Define-se como pesquisa-ação o tipo de pesquisa na qual o pesquisador e os 

participantes estão nela envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT apud 

GIL, 2008). 

Essa convergência é regida pelos conceitos da dialogicidade, que utiliza a 

comunicação humana para a promoção dessa convergência, a expansividade, que permite 

ampliação, flexibilidade da proposta inicial e do pesquisador, a imersibilidade, que exige a 

imersão do pesquisador na assistência e a simultaneidade, que supõe a não dominância de 

nenhuma das ações, investigativas e assistenciais (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

A pesquisa seguiu às recomendações da Resolução 466/2012, que veio substituir a 

Resolução 196/96 do Ministério da Saúde (MS) em parceria com o Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), tendo em vista assegurar os direitos dos participantes dessa pesquisa (BRASIL, 

2012). 

Foi pedida autorização à direção no cenário de estudo, conforme Carta de anuência 

(Apêndice I), em anexo. 

Assim sendo, o projeto foi apresentado à banca examinadora e, após aprovado, foi 

cadastrado na plataforma Brasil e aguardou parecer de apreciação do Comitê de Ética do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), por se tratar de uma pesquisa de um dos 

programas da UFF (Universidade Federal Fluminense). 
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Após a aprovação através do parecer consubstanciado do Comitê de ética em 

pesquisa sob o número 1.210.223(Apêndice II), foi confeccionada nota prévia do estudo 

publicada na OBJN em dezembro de 2015(Anexo I), onde se esclarece, suscintamente, o quão 

relevante é investigar o objeto em estudo, tendo em vista seu caráter recente no meio 

acadêmico e legislativo, inclusive pela utilização da PCA como proposta metodológica 

(FERNANDES, 2015). 

Os participantes da pesquisa foram orientados quanto ao Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice III), para então os dados serem coletados. 

Ainda foi informado aos participantes sobre o Termo de concessão de imagem 

(Apêndice IV), posto que a idéia era registrar os encontros nos GEs através de fotos e/ou 

filmagem. 

Foi garantido e informado aos participantes que os riscos relacionados com a sua 

participação são mínimos, e que, caso apresentassem algum problema no decorrer de qualquer 

etapa da pesquisa que lhes causasse emoções desconfortantes, seria prestado apoio 

psicológico respeitando este momento e decisão dos participantes quanto à continuidade da 

sua participação, podendo essa ser interrompida, remarcada ou mesmo cancelada. 

O campo de estudo compreendeu um pronto socorro do município de São Gonçalo, 

estado do Rio de Janeiro e seu território de abrangência, mediante autorização do serviço. A 

viabilidade para o trabalho conjunto, pesquisa e assistência, se dá uma vez que a pesquisadora 

é funcionária concursada do mesmo desde 2011, atuando como dentista no serviço de 

emergência.  

Pronto socorro define-se como um estabelecimento de saúde cuja finalidade é prestar 

assistência a doentes, com ou sem risco de vida, com agravos à saúde necessitando de 

atendimento imediato. Mantém-se funcionando 24 horas do dia e dispõe apenas de leitos de 

observação (BRASIL, 1985). 

Os participantes da pesquisa foram funcionários que atuam no serviço de emergência 

do pronto socorro, com formações e níveis de escolaridade variados, atuantes em diversas 

funções, que encaminham pacientes ao serviço de odontologia.  

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o dito pronto 

socorro conta com 326 funcionários cadastrados em quarenta (40) categorias, não sendo as 

quarenta responsáveis pelo encaminhamento de paciente ao serviço de odontologia. São eles: 

médicos da clínica médica, que respondem também pela sala de trauma, médicos ortopedistas, 

médicos da cirurgia geral e enfermeiros, responsáveis pela classificação de risco. 
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Dessa forma temos, segundo dados oficiais do CNES, cinquenta e nove (59) médicos 

clínicos, dezoito (18) médicos ortopedistas, dezesseis (16) médicos da cirurgia geral, dezoito 

(18) enfermeiros e 12(doze) funcionários administrativos da recepção, divididos em 4 (quatro) 

equipes, totalizando cento e vinte e três (123) possíveis participantes. Assim, foram incluídos 

na pesquisa os funcionários que concordaram em participar do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta aconteceu no pronto socorro, no horário 

de expediente, em datas que contemplaram todos os participantes e seus diversos horários e 

escalas. 

O método buscou, na primeira etapa, categorizar a organização no processo de 

trabalho no que diz respeito ao encaminhamento de usuários ao serviço de emergência 

odontológica e para tal utilizou-se a observação participante, a fim de construir um fluxo 

desse atendimento e utilizá-lo como reflexão para a terceira etapa da pesquisa. 

A PCA tem como princípio a imersibilidade, que pressupõem o envolvimento e a 

inserção do pesquisador na assistência, assim sendo a observação deve ser completa 

(observação participante), tendo em vista fazer parte da assistência, principalmente em áreas 

clínicas de alta complexidade, onde o paciente está impossibilitado de se expressar 

(TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Dessa maneira, define-se observação participante como o instrumento de pesquisa 

onde o pesquisador envolve-se tanto nas atividades pesquisadas como se pertencesse ao grupo 

ali atuante (SPRADLEY apud TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Nessa primeira etapa, a pesquisadora analisou os boletins de atendimento médico 

buscando identificar o fluxo de encaminhamento do paciente ao serviço de odontologia que 

estiveram fora do alcance de resolutividade do profissional odontólogo, caracterizando dessa 

forma a organização do processo de trabalho em questão. 

Na segunda etapa, foi utilizado questionário semi-estruturado (Apêndice V) onde 

buscou-se identificar, através das falas dos participantes, suas dificuldades no seu processo de 

trabalho assim como possíveis soluções para alcançar a integralidade da  assistência, 

utilizando-se de ferramentas da educação permanente. 

Em um questionário semi-estruturado há a combinação de perguntas fechadas (ou 

estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, 

sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisado. 

Para o questionário, elaboraram-se cinco perguntas a fim de responder os objetivos 

da pesquisa. São elas: Como você, funcionário do pronto socorro, pode colaborar para a 

melhor qualidade do atendimento da equipe de odontologia?Quais as queixas que levam você 
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a encaminhar um paciente ao serviço de odontologia do pronto socorro? Quais as 

características de uma emergência odontológica?Para você, qual a função do dentista no 

pronto socorro?Que sugestões você daria para implementar a educação permanente no serviço 

de emergência do pronto socorro?  

Na terceira etapa, foi realizada a escuta da equipe pelo pesquisador, um espaço de 

interlocução, em encontros a fim de se evidenciar, durante esses encontros, a convergência 

entre as lógicas da assistência e da pesquisa e o método utilizado será o grupo educativo (GE). 

Os encontros foram registrados por meio de anotações, fotografias e/ou filmagem e os 

participantes foram orientados a assinar o Termo de Concessão de imagem. 

Foram elaborados encontros educativos, chamados Grupos Educativos (GE), 

segundo a proposta da PCA, a partir da observação coletada na primeira etapa. Nos encontros, 

foram abordados a ação, o suporte teórico e a autoanálise dos sujeitos enquanto agentes de 

cuidados no serviço de emergência, como também a questão teórico-prática. 

Considerou-se a terminologia “grupo” por exercer um importante papel social,pois é 

onde os seres humanos convivem e realizam a maioria das suas atividades, por isso, de 

importância incontestável no desenvolvimento humano (OSÓRIO apud COUTINHO et al., 

2013). 

Dutra (2015), utiliza a terminologia grupo no momento em que fala de 

fortalecimento e pensar solidário, utilizado para reflexões e transformações permanentes, 

tanto no fazer profissional, como na vida das pessoas (DUTRA, 2015). 

Nesse momento, utilizou-se o material coletado na primeira etapa como casos a 

serem discutidos e analisados pela equipe com o intuito de se encontrar estratégias que 

colaborem no melhor desenvolvimento do processo de trabalho no pronto socorro. 

O material coletado e analisado na segunda etapa também foi utilizado nessa etapa 

terceira para sistematizar as dificuldades encontradas pelos participantes e assim 

instrumentalizar a pesquisadora a direcionar seu olhar para as necessidades por eles 

apontadas, utilizando-se da educação permanente para propor soluções às dificuldades 

encontradas pela equipe no seu processo de trabalho. 

Cabe ressaltar que os grupos educativos foram fundamentados na Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde e na pedagogia agostiniana, que entende o conhecimento 

como nascido de uma reflexão interior e por isso, impossível de ser transmitido 

(AGOSTINHO, 2012). 

Foram excluídos os demais funcionários tendo em vista que os outros setores do 

pronto socorro não respondem pelo atendimento de emergência e sim a pacientes internados, 
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não sendo os setores em questão a porta de entrada do paciente ou primeira via de 

atendimento. Também foram excluídos os seguranças por se tratar de uma via de acesso não 

preconizada. 

Fases da PCA: 

1) Concepção da pesquisa 

Para compreender a questão das práticas territoriais no campo do serviço de 

emergência e emergência odontológica, foi realizada uma busca na legislação vigente sobre o 

assunto com a finalidade de mapear as práticas atuais. 

 

2) Instrumentação – decisões metodológicas 

O espaço onde aconteceu a observação participante, a aplicação dos questionários e os 

GEs foi o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes Sá Couto: consultório da ortopedia, 

estar médico, recepção, sala de acolhimento e classificação de risco, conforme 

disponibilidade. A Técnica de Produção dos Dados selecionada: aplicação de 

questionário/entrevista semi estruturada individuais com os funcionários, discussão com o 

grupo sobre a problemática, observação participante e transcrição dos GE e auto-observação. 

Instrumentos para coleta de dados: roteiro de entrevista semi-estruturadas, diário de 

campo. 

 

3) Percrustração 

Inicialmente, realizamos aproximação com as equipes visando esclarecimentos, 

sugestões e explanando sobre o assunto a ser pesquisado para desenvolver confiança e 

interesse nos participantes e assim coletar casos através da observação participante de 

interesse ao estudo; depois, entrevistas individuais com os sujeitos para identificar perfil, a 

prática e a eleição dos temas para os encontros. Posteriormente, realizamos a produção dos 

dados de pesquisa. 

 

4) Análise 

A análise dos dados foi realizada conforme as etapas da coleta. Utilizou-se a Política 

nacional de educação permanente e a pedagogia agostiniana para a observação participante e 

para os GEs. A análise de conteúdo de Bardin foi utilizada para os questionários.  
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ETAPA OBJETIVO INSTRUMENTO ANÁLISE CONCLUSÕES 

 

 

 

1ª 

1) Descrever a 

organização no 

processo de trabalho 

na emergência do 

PSC. 

2) Construir um 

fluxo desse 

atendimento. 

3) Utilizá-lo 

como reflexão. 

Observação 

participante 

1) Polític

a Nacional 

de Educação 

Permanente. 

2) Pedag

ogia 

agostiniana. 

Seleção dos casos a 

serem utilizados nos 

GEs. 

 

 

2ª 

1) Identificar 

dificuldades no seu 

processo de trabalho, 

assim como possíveis 

soluções para alcançar 

a integralidade da 

assistência. 

 

Questionário 

semi-estruturado 

Análise de 

conteúdo de 

Bardin para 

os 

questionários

. 

 

Quatro categorias: 

Primeira categoria: O 

modelo biomédico 

refletido no pensar e 

no agir; Segunda 

categoria: A 

odontologia do dente 

por dente: o código de 

Hamurabi e 

Tiradentes; Terceira 

categoria: O que estou 

fazendo aqui? 

Construindo a 

identidade do 

odontólogo no serviço 

de emergência do 

PSC; Quarta 

categoria: Construindo 

pontes para a 

integralidade 
 

 

 

 

3ª 

2) Sistematizar as 

dificuldades 

encontradas pelos 

participantes. 

3) Instrumentalizar a 

pesquisadora a 

direcionar seu olhar 

para as necessidades 

por eles apontadas. 

1 GE, 2 GE e 3 

GE. 

1) Polític

a Nacional 

de Educação 

Permanente; 

2) Pedag

ogia 

agostiniana. 

Apresentação e 

reflexão da legislação 

acerca do assunto.  

 

 

4ª 

1) Avaliar a 

mudança da equipe. 

2) Construir um 

rol de 

procedimentos de 

emergência 

odontológico. 

2 GE, 3 GE e 4 

GE. 

3) Polític

a Nacional 

de Educação 

Permanente; 

4) Pedag

ogia 

agostiniana. 

Construção do próprio 

rol de procedimentos 

do PSC pelos 

participantes. 

Quadro 3: Etapas da PCA (FERNANDES, 2016). 
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4.2. DESCRIÇÃO DO CAMPO E DOS PARTICIPANTES  

 

Como parte dos resultados, foi construída uma descrição sucinta do território de São 

Gonçalo, onde situa-se o Pronto Socorro Dr. Armando Gomes de Sá Couto, como forma de 

aumentar a compreensão deste território muito particular e complexo. A história e as 

particularidades deste lugar foram obtidas da página oficial da prefeitura do município. 

Não foi nosso objetivo um estudo antropológico de São Gonçalo, apenas quisemos 

refletir sobre o contexto geográfico em que se encontra a referida unidade de atendimento de 

urgência, a fim de traçar um perfil demográfico da população adscrita. 

 

4.2.1. Desenho do estudo 

 

A fim de responder os objetivos da pesquisa, o estudo será descritivo e exploratório, 

com abordagem metodológica qualitativa. A primeira etapa da pesquisa contou com 

123(cento e vinte e três) participantes, divididos em sete equipes, uma para cada dia da 

semana, conforme dados do CNES. Da segunda etapa, 32(trinta e dois) participantes, das sete 

equipes, responderam os questionários. 

A terceira etapa foi dividida em 4(quatro) GEs. O primeiro GE em 05 de novembro 

de 2015, contou com dezesseis (16) participantes, o segundo GE, em 21 de novembro de 

2015,com dez(10) participantes, o terceiro GE, em 19 de dezembro de 2015, com sete(7) 

participantes e o quarto GE, em 09 de janeiro de 2016, com nove(9) participantes. 

Dada a característica de contratação de funcionários, a equipe está em constante 

mudança, o que fez com que os participantes nem sempre fossem os mesmos durantes as 

etapas. Assim, dos grupos educativos, participaram funcionários que não faziam parte da 

equipe no período da observação participante e/ou da aplicação dos questionários. Entre um 

GE e outro a equipe também sofreu modificação. Mas, devido à abordagem qualitativa da 

pesquisa e o critério de expansividade do referencial metodológico da PCA, esse processo de 

contratação de pessoal não prejudicou ou alterou os resultados da pesquisa. 

Durante os GEs, foram realizadas atividades conforme quadro abaixo. 
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Observação participante: 7 equipes (123 participantes) 

Questionário: 7 equipes (32 participantes) 

Grupos educativos: (42 participantes). Assim distribuídos: 

Primeiro grupo 

educativo: 

16 funcionários 

Segundo grupo 

educativo: 

10 funcionários 

Terceiro grupo 

educativo:  

7 funcionários 

Quarto grupo 

educativo:  

9 funcionários 

1) Apresentar os 

casos encontrados 

com a observação 

participante; 

2) Discutir as 

práticas de 

atendimento 

odontológico em 

emergência; 

3) Convocar a 

refletir sobre suas 

próprias práticas, no 

que diz respeito ao 

encaminhamento de 

pacientes ao serviço 

de emergência 

odontológica. 

1) Verificar se as 

idéias apontadas no 

primeiro GE foram 

assimiladas;  

2) Apresentar rol 

de procedimentos 

odontológicos de 

emergência 

preconizado pela ANS; 

3) Explanar sobre 

atribuições legais do 

cirurgião-dentista. 

1) Apresentar 

a RESOLUÇÃO 

CFM nº 

1950/2010 

(Publicada no 

D.O.U. de 07 de 

julho de 2010, 

seção I, p.132) e 

a RESOLUÇÃO 

CFO-3/1999. 

2) Discutir a 

prática. 

1) Construir o 

próprio rol de 

procedimentos 

odontológicos de 

emergência. 

2) Comparar as 

práticas e as 

mudanças no 

processo de trabalho 

no serviço. 

Quadro 4: Desenho das etapas metodológicas (FERNANDES, 2016) 

 

4.2.2. Campo do estudo  

 

O Campo do estudo centraliza-se no Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes Sá 

Couto, situado no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, à Rua Estephânia de Carvalho, 

s/número (Praça Zé Garoto). Um serviço de urgência e emergência que, segundo site oficial 

do município, atende em média, mil e trezentas pessoas por dia. (Home page da PMSG: 

http://www.pmsg.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=1043&tipoNoticia= ). 

Segundo fontes oficiais, o município de São Gonçalo apresenta uma área total de 

248,4 Km
2
, o que corresponde a 5% da área da região metropolitana do Rio de Janeiro e uma 

população de 999.728 habitantes, segundo CENSO 2010 e estimada para 2015 em 1.038.081 

habitantes. Faz limite com os municípios de Itaboraí, Maricá e Niterói. 

São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo 

Gonçalves. Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonçalo é emancipado 

politicamente e desmembrado de Niterói, através do decreto estadual nº 124.  Mas em 1892, 

através do decreto nº 1, de 8 de maio, o município de São Gonçalo, é reincorporado a Niterói 
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pelo breve período de sete meses, sendo restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de dezembro do 

mesmo ano.  

Em 1922, o decreto 1797 concede-lhe novamente foros de cidade, revogada em 

1923, fazendo a cidade baixar à categoria de vila. 

Finalmente, em 1929, a Lei  nº  2335, de 27 de dezembro, concede categoria de 

cidade a todas as sedes do município. 

Em 1943, ocorre nova divisão territorial no Estado do Rio de Janeiro e, desta vez, 

São Gonçalo perde o Distrito de Itaipu para o município de Niterói, restando-lhe apenas cinco 

distritos, quais sejam: São Gonçalo (sede), Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete Pontes que 

permanecem até os dias atuais. 

Como em todo território nacional, o pau-brasil foi o primeiro produto explorado, 

seguido da cana-de-açúcar e do café. A agricultura direcionou-se para a fruticultura, 

horticultura e floricultura parando na primeira metade do século XX 

Nas décadas de 40 e 50, São Gonçalo recebeu o apelido de Manchester Fluminense, 

uma referência à cidade de Manchester na Inglaterra, caracterizada pelo seu grande 

desenvolvimento industrial, dada a instalação de grande quantidade de fábricas e indústrias.  

O Censo do ano 2000 constatou que as lavouras permanentes da cidade eram aquelas 

produtoras de banana, laranja, limão, maracujá, caqui, coco-da-baía, mamão, manga e 

tangerina e as temporárias eram de cana-de-açúcar, feijão, milho e mandioca. 

A venda do pescado proveniente do litoral gonçalense contribuiu amplamente para a 

divulgação da cidade. O sucesso do setor pesqueiro foi tamanho que em 1916 foi construído o 

Mercado Público Cônego Goulart, ao lado da Estrada de Ferro Maricá, em Neves, local de 

compra e venda de diversos produtos, porém, foi pela venda de peixe, que ficou mais 

conhecido, o que lhe conferiu o nome de “Mercado de Peixe”, mesmo após sua transferência 

para a Avenida Presidente Kennedy, atual Centro Popular de São Gonçalo.  

Muitas indústrias de conserva de peixes instalaram-se em São Gonçalo, dentre elas: 

Rubi, Piracema, União, Galo, Pescado, Netuno, Ondina, Orleans e Coqueiro, sendo essa a que 

mais se destacou, tendo seus produtos comercializados em diversos estados do Brasil. Foi 

vendida na década de 1990 para a Indústria Quaker (Home page da PMSG: 

http://www.pmsg.rj.gov.br/historia.php). 

São Gonçalo apresentava em 2010, índice de desenvolvimento humano municipal 

(IDHM) no valor de 0,739. Segundo o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, 

o IDHM é uma medida composta de indicadores de três vertentes do desenvolvimento 

http://www.pmsg.rj.gov.br/historia.php
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humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento humano.    

fonte: http://www.pnud.org.br/idh/IDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDHM 

 

 

4.2.3. O Pronto Socorro Dr. Armando Gomes Sá Couto 

 

O recorte espacial desse estudo é um pronto socorro no município de São Gonçalo, 

estado do Rio de Janeiro. O referido pronto socorro atende demanda espontânea e o serviço de 

odontologia é responsável pelo atendimento às queixas odontológicas e trauma em região 

orofacial. 

A escolha do local ocorreu em função da pesquisadora atuar no serviço de 

emergência odontológica do referido Pronto Socorro, onde verificou a necessidade de estudar, 

discutir e refletir com profundidade o entendimento dos funcionários envolvidos no 

atendimento no que diz respeito ao encaminhamento ao serviço de odontologia e desenvolver, 

a partir disso, estratégias de educação permanente a fim de contribuir para o atendimento 

integral e humanizado aos usuários do serviço, através da reorganização do processo de 

trabalho nesse serviço de emergência. 

 

4.2.4. Os participantes do estudo 

 

Os participantes do estudo formam os sete profissionais que compõem as equipes de 

emergência do PSC, nos sete (7) dias da semana, sendo estas, composta por médicos da 

clínica médica, médicos ortopedistas, médicos cirurgiões gerais, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem da equipe de acolhimento e classificação de risco e equipe de recepção. 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada observação participante com todas as 

7(sete) equipes, totalizando 123 funcionários, (dados obtidos do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES)), que nesse momento não foram caracterizados, uma vez 

que o objetivo dessa etapa era construir o fluxo de encaminhamento de pacientes à equipe de 

odontologia e promover a aproximação com os trabalhadores do serviço. 

Na segunda etapa da pesquisa, foram entrevistados 32 (trinta e dois) participantes 

que, solicitados, responderam ao questionário semi-estruturado. 

http://www.pnud.org.br/idh/IDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDHM
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Conforme quadros abaixo, o perfil dos participantes foi: 17 do gênero masculino e 15 

do gênero feminino; idade entre 22 e 80 anos; 8 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem, 19 

médicos clínicos, 1 ortopedista e 1 funcionário da recepção. 

PARTICIPANTE IDADE GÊNERO 

 

 

 

 

Médicos 

da 

Clínica médica 

1 24 Masculino 

2 26 Masculino 

3 80 Masculino 

4 26 Masculino 

5 39 Masculino 

6 32 Masculino 

7 33 Masculino 

8 32 Feminino 

9 26 Masculino 

10 29 Feminino 

11 22 Feminino 

12 29 Feminino 

13 26 Masculino 

14 30 Feminino 

15 27 Masculino 

16 26 Feminino 

17 25 Feminino 

18 22 Masculino 

19 31 Masculino 

Médico 

ortopedista 

1 57 Masculino 

Funcionário 

recepção 

1 28 Feminino 

Equipe de 

acolhimento e 

classificação de  

risco 

Enfer

meiros 

Enfermeiros Enfermeiros 

1 32 Feminino 

2 36 Feminino 

3 31 Masculino 

4 29 Feminino 

5 32 Feminino 

6 24 Feminino 

7 40 Masculino 

8 45 Feminino 

Técni

cos 

Técnicos Técnicos 

1 39 Feminino 

2 40 Feminino 

3 35 Masculino 

Quadro 5: Identificação dos participantes da pesquisa ( FERNANDES, 2016) 
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Embora as 7 (sete) equipes possuam um total de 123 (cento e vinte e três) 

funcionários, nem todos participaram dessa etapa, todos alegando estar ocupados com o 

serviço, mesmo tendo sido abordados em momentos diferentes no decorrer da pesquisa. 

A terceira etapa foi dividida em 4 (quatro) GEs e ficou assim disposta a participação 

dos funcionários: Primeiro GE participaram 16 funcionários: 3 da recepção; 4 do acolhimento 

e classificação de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros; 2 médicos 

ortopedistas; 1 médico chefe de equipe; 3 médicos cirurgiões gerais e 3 médicos da clínica 

médica. Segundo GE participaram 10 funcionários: 3 da recepção; 4 do acolhimento e 

classificação de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros; 2 médicos 

ortopedistas; 1 médico chefe de equipe. Terceiro GE participaram 7 funcionários: 3 da 

recepção e 4 do acolhimento e classificação de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 

enfermeiros. Quarto GE participaram 10 funcionários: 3 da recepção; 4 do acolhimento e 

classificação de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros; 2 médicos 

ortopedistas; 1 médico chefe de equipe; 1 médico da clínica médica. 

 Primeiro 

GE 

16 

participantes 

Segundo 

GE 

10 

participantes 

Terceiro 

GE 

7 

participantes 

Quarto 

GE 

9 

participantes 

Médico 

Clínica médica 

3 0 0 1 

Médico 

Ortopedia 

2 2 0 0 

Enfermeiro 

 

2 2 2 2 

Técnico 

enfermagem 

2 2 2 2 

Recepção 

 

3 3 3 3 

Médico 

Chefe de 

equipe 

1 1 0 1 

Médico 

Cirurgia geral 

3 0 0 0 

Quadro 6: Participação dos funcionários nos Grupos educativos ( FERNANDES, 2016). 
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4.3. COLETA DE DADOS 

 

Iniciou-se a coleta de dados em 21  de setembro de 2015 e foi dividida em três etapas 

a fim de atender aos objetivos da pesquisa, conforme quadro a seguir: 

Fase da Pesquisa Objetivos atendidos 

Observação 

participante 

Primeiro objetivo específico: Descrever o processo de 

trabalho quanto ao encaminhamento de usuários ao serviço de 

emergência odontológica no pronto socorro; 

Questionário 

semi-estruturados 

Objetivo geral: Utilizar a educação permanente como 

reorganizadora do processo de trabalho no serviço de 

emergência de um pronto socorro.  

Primeiro GE Segundo objetivo específico: Apresentar aos 

funcionários a legislação específica acerca do serviço de 

emergência e emergência odontológica. 

Segundo GE Segundo objetivo específico: Apresentar aos 

funcionários a legislação específica acerca do serviço de 

emergência e emergência odontológica. 

Terceiro GE Segundo objetivo específico: Apresentar aos 

funcionários a legislação específica acerca do serviço de 

emergência e emergência odontológica. 

Quarto GE Terceiro objetivo específico: Elaborar produtos que 

colaborem na educação permanente dos funcionários 

envolvidos no atendimento ao paciente, de acordo com a 

legislação específica, em prol da integridade da assistência. 

Quadro 7: Objetivos atendidos em cada fase da pesquisa ( FERNANDES, 2016) 

 

A observação participante e os GEs foram analisados a luz da PNEPS e da pedagogia 

agostiniana. 

Os questionários seguiram análise de conteúdo de Bardin. 

Os dados foram transcritos integralmente para facilitar a visualização das unidades 

de registros (UR), uma vez que os questionários foram respondidos de próprio punho do 

participante.  

Após serem transcritos, foram reunidos em URs e quantificados para que a 

pesquisadora pudesse entender o processo de trabalho e o entendimento dos conceitos de EP 

pelos participantes e assim usá-los nos GEs. Essa quantificação foi utilizada apenas para 

elaborar unidades de significação (US) e posteriormente, categorias que respondessem as 

questões norteadoras da pesquisa. Foram lidos, relidos e discutidos com a orientadora, a fim 

de se construir as US, que foram agrupadas em categorias. Constitui-se uma quantidade 

enorme de informações: questionários, discussão nos GEs e observações da pesquisadora. 
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4.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada conforme as etapas da coleta.  

Utilizou-se a PNEPS e a pedagogia agostiniana para a observação participante, 

primeira etapa da pesquisa, que começou em vinte e um de setembro de 2015, com duração de 

sete dias. 

A análise de conteúdo de Bardin foi utilizada para os questionários aplicados na 

segunda etapa da pesquisa, que começou em cinco de outubro de 2015 e durou sete dias.  

Já os GEs, que começaram em vinte e quatro de outubro de 2015 e duraram também 

sete dias, foram analisados baseados na PNEPS e na pedagogia agostiniana.  

  

4.5.  SÍNTESE DAS ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

Para cumprir corretamente a proposta da PCA, as etapas metodológicas foram 

pensadas também conforme o Arco de Maguerez, para, assim, fazerem sentido no contexto do 

estudo e ficarem didaticamente bem apresentadas. 

Todas as etapas da PCA, que foram descritas anteriormente, foram atendidas por 

uma das etapas do processo de aprendizagem proposto pela metodologia da problematização. 

Os referenciais teóricos utilizados nesse processo também convergiram com esta 

proposta de pesquisa e foram apresentados aos participantes conforme as etapas da PCA e 

nela inseridos, aproximando-a da PNEPS e da pedagogia agostiniana, para delas e com elas 

completar o arco e refletir-se na realidade como movimento transformador e não somente 

contemplativo. Pretendeu-se, com isso, deixar clara a natureza do estudo e seu caráter de 

imersão na assistência, sem, contudo, perder o critério científico. 

Dessa maneira, construiu-se o Arco de Maguerez e segundo orientação dos 

referenciais utilizados no processo educativo, encontrado abaixo 
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Figura 1: Arco de Maguerez segundo orientação dos referenciais utilizados no processo 

educativo (FERNANDES, 2016). 

TEORIZAÇÃO 

Primeira fase da PCA: Concepção da pesquisa 

 

“Analisar os aportes teóricos para seu desenvolvimento e recuperar lições de experiências 

recentes, expondo-lhe as fortalezas e obstáculos nos processos de transformação do setor da 

Saúde.” 

BRASIL, 2009, p. 41 

 

OBSERVAÇÃO DA REALIDADE 

 

“Admitiu que a justiça é algo real, e muito mais digna de estima que uma árvore. E a justiça 

parece ter aquelas medidas reais?” 

AGOSTINHO, 2013, p. 31 

“A ferramenta para fazê-lo é a observação consciente, verbalizada, do processo de reflexão cuja 

prática é fundamental.” 

Schönapud BRASIL, 2009, p. 50 

Terceira fase da PCA: Percrustração 

 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Primeira fase da PCA: Concepção da 

pesquisa 

 

 

 
APLICAÇÃO À REALIDADE 

 

“Presume-se, com isso, contribuir com a transformação dos modos de atuação ou 

interação das pessoas.” 

BRASIL, 2009, p. 41 

“Na medida que ia se aproximando o momento em que me 

transformaria em outro homem, maior era o horror que me incutia, sem contudo me 

fazer voltar para trás ou mudar de caminho.” 

AGOSTINHO, 2012, p. 78 

 

DEFINIÇÃO DOS PONTOS CHAVE A SEREM 

ESTUDADOS 

 

Segunda fase da PCA: Instrumentação – decisões 

metodológicas 

 

“Para que estes processos se consolidem, entretanto, será 

necessário fortalecer as decisões de desenho educacional, de 

gestão educativa e de avaliação, dimensões mutuamente 

influentes.” 

BRASIL, 2009, p. 56 

 

HIPÓTESES 

 

Quarta fase da PCA: 

Análise 

 

“A avaliação de resultados 

tem importância na análise 

dos sucessos alcançados e 

dos limites; tem alto valor 

no terreno político e, por 

sua vez, facilita a 

construção de apoios e o 

desenvolvimento de 

políticas de recursos 

humanos” 

BRASIL, 2009, p. 58 
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“Eu me via e me enchia de horror, mas não tinha como fugir de mim mesmo.” 

AGOSTINHO, 2013, p. 75 
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5 COLOCANDO-ME DIANTE DE MIM: OBSERVAÇÃO                       

PARTICIPANTE 

 

5.1. RESULTADOS 

 

Visando a responder o primeiro objetivo específico, ou seja, descrever o processo de 

trabalho, quanto ao encaminhamento de usuários ao serviço de emergência odontológica no 

pronto socorro, são aqui apresentados os resultados da primeira etapa da pesquisa. 

Nesta etapa, as equipes foram observadas no seu processo de trabalho e o registro foi 

apenas do boletim de atendimento médico (BAM), referente ao encaminhamento de usuários 

ao setor de odontologia que extrapolam o limite de resolutividade da equipe odontológica. 

Sendo assim, não se fez necessária identificação dos participantes, pois a pesquisa nesse 

momento não visava a abordagem deles e sim aproximar-se da equipe, reconhecê-la e 

identificar o fluxo de recebimento de pacientes pelo setor odontológico.  

No que se refere ao BAM, nenhuma informação de paciente foi transcrita e/ou 

utilizada, tendo em vista esse não ser o objeto de estudo em questão. Os casos observados 

foram utilizados como reflexão nos grupos educativos, sem violar o sigilo profissional e a 

identidade dos pacientes e seus agravos. 

Foi realizada observação participante no período de 21 de setembro de 2015, 

inclusive, a 27 de setembro de 2015, totalizando sete dias e abrangendo as sete equipes, entre 

às 9h e às 21h, no Pronto Socorro Armando Gomes Sá Couto e contou com o auxílio dos 

demais colegas dentistas, que se prontificaram a selecionar os BAMs, para identificar o fluxo 

de encaminhamento de pacientes ao setor odontológico. 

O objetivo dessa etapa foi identificar esse fluxo de encaminhamento do paciente ao 

serviço de odontologia que estejam fora do alcance de resolutividade do profissional 

odontólogo, caracterizando dessa forma a organização do processo de trabalho em questão, a 

fim de utilizá-lo como reflexão para as próximas etapas.  

Nesse momento, também foi feita a aproximação com a equipe. O pesquisador se 

apresentou aos funcionários, para assim, buscar adesão nas próximas etapas da pesquisa, 

quando os mesmos serão abordados como participantes. 

O processo de encaminhamento de usuários ao setor de emergência odontológica 

mudou várias vezes durante a pesquisa. Em seu último momento, estava assim disposto: 

1) Primeiro passo: O usuário recebe uma senha do segurança, na porta de entrada 

do PSC, senta-se em uma cadeira, onde é abordado pela equipe de recepção; 
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2) Segundo passo: Preenchimento de ficha cadastral digital pela recepção, 

contendo informações pessoais como endereço, telefone, nome, identidade; 

3) Terceiro passo: Os dados são transferidos on line para a equipe de acolhimento 

e classificação de risco, que os chama para consulta de enfermagem através de 

painel eletrônico; 

4) Quarto passo: O paciente, após apresentar sua queixa, é classificado segundo 

protocolo de Manchester e encaminhado ao setor ao qual fora indicado pela 

equipe. 

Segue figura conforme fluxo de encaminhamento: 

 

     

Figura 2: Fluxo de encaminhamento ao setor de emergência odontológica (FERNANDES,  

2016). 

 

Nesse período, muitos casos foram recebidos pela equipe odontológica fora de sua 

área de atuação ou competência, mas os seguintes casos foram selecionados, por extrapolarem 

de forma acintosa o poder de resolutividade odontológica: 

1) Caso 1: Adolescente com edema em região de borda inferior da mandíbula, lado 

esquerdo: Atendido pela clínica médica e solicitado parecer da equipe odontológica, que, após 
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o diagnóstico de acne com extensa celulite, o encaminhou ao serviço de dermatologia e fez a 

prescrição de Cefalexina. 

Caso 2: Criança com ferida cortocontusa em membro superior esquerdo, 

encaminhada pelo pronto socorro infantil em anexo à recepção do PSC, que o encaminhou ao 

setor de emergência odontológica relatando que os cirurgiões estavam atendendo três 

baleados e perguntando se a equipe odontológica não poderia suturar.A conduta foi ceder o 

material de sutura ao pediatra de plantão, uma vez que, como reza o código de ética 

odontológico, artigo 28, constitui infração ética fazer qualquer intervenção fora do âmbito 

legal da Odontologia. Assim, como resultado dessa etapa de observação, obteve-se o quadro 

abaixo: 

Quadro 8: Casos encaminhados ao setor de emergência odontológica durante observação 

participante (FERNANDES, 2016). 

 

5.2. DISCUSSÃO 

 

Este sub capítulo contém a apresentação da análise dos dados da observação 

participante,fundamentada no Referencial Teórico de Agostinho de Hipona e da PNEPS. 

Essa fase da pesquisa responde o primeiro objetivo específico: descrever o processo 

de trabalho quanto ao encaminhamento de usuários ao serviço de emergência odontológica no 

ponto socorro. 

Nesse momento da pesquisa, a pesquisadora utilizou-se de sua observação do 

processo de trabalho, para coletar dados que pudessem ser utilizados como casos ou relatos de 

fatos do próprio cotidiano profissional dos participantes que os aproximasse da pesquisa. 

 

CASOS 

 

ORIGEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

CONDUTA 

 

Caso 1 

Clínica 

médica 

 Adolescente 

com edema em 

região de borda 

inferior da 

mandíbula. 

 Acne com 

extensa celulite. 

1) Encaminhar ao 

ambulatório de 

dermatologia. 

2) Prescrição de 

cefalexina pela clínica 

médica. 

 

Caso 2 

Recepção Criança com 

ferida 

cortoconsusa em 

membro superior. 

Ferida corto 

contusa em 

membro superior. 

1)  

Ceder material para o 

médico pediatra realizar 

a sutura. 
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Assim faz Agostinho de Hipona em “Sobre a potencialidade da alma”, diálogo com 

seu aluno Evódio, matemático como relata a história. Sabendo disso, o professor inicia 

sugerindo comparações geométricas para aproximá-lo, persuadi-lo e utilizar seu saber com a 

finalidade de descobrir o saber novo (AGOSTINHO, 2013). 

Também na EP, intenciona-se aproximar a educação da vida cotidiana, explorando o 

potencial educativo da situação de trabalho. Prevê-se transformar as situações laborativas em 

aprendizagem, através da análise reflexiva dos problemas da prática, valorizando o processo 

de trabalho, sem se limitar a nenhuma categoria profissional (BRASIL, 2009). 

Os casos oriundos da observação participante remetem a um perfil de 

encaminhamento sem protocolo definido e sem orientação formal. O processo de trabalho era 

quase intuitivo e dependente da análise própria do funcionário, que assim o fazia sem 

condução protocolar, tendo em vista as seguintes dificuldades: 

1) Os funcionários do setor de acolhimento e classificação de risco e da recepção são 

comissionados ou contratados; 

2) Estamos em época de pleito eleitoral; 

3) Dado o perfil de contratação, a equipe muda a cada plantão;  

4) Os relatos de agressão ou agressividade por parte dos usuários foi uma constante 

ao longo da pesquisa. 

Agostinho, em Confissões, relata o processo de aprendizagem na infância dessa 

maneira: deduzido, natural e, ao se repetir tantas vezes, ganham significado e acabam, pouco 

a pouco, representando a realidade (AGOSTINHO, 2012). 

O método agostiniano pensado para a pesquisa é um método socrático, que 

desenvolve o tema a partir de comparações e perguntas, levando o interlocutor a deduzir por 

ele mesmo, conduzido e orientado através de uma progressão de ideias com uma finalidade 

bem planejada, como era no caso dessa pesquisa (AGOSTINHO, 2013). 

Do mesmo modo, a atividade educativa na EP que se pretende transformar em 

prática não é um novo hábito, que simplesmente se repete, mas sim outra maneira de se 

pensar ou atuar e não se instala ocasionalmente ou espontaneamente, mas necessita de uma 

intervenção educativa que conduza à discussão crítica, envolvendo todo o grupo (BRASIL, 

2009). 

Ao encaminhar casos que extrapolavam o poder de resolutividade da equipe 

odontológica, os funcionários apenas se preocupavam em encaminhar o paciente, e com isso, 

não supriam as necessidades da população e não visavam resolutividade, desconsiderarando o 
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código de ética odontológico e seu artigo 28, que constitui infração ética fazer qualquer 

intervenção fora do âmbito legal da Odontologia. 

O SUS organiza-se em atenção primária, secundária e terciária/quaternária. A 

atenção primária é o ponto de entrada no sistema de saúde no momento em que se apresenta 

um problema de saúde, assim como o local onde a maioria das pessoas recebe cuidados 

contínuos. Esta é a concepção mais comum na Europa e em outros países industrializados e 

foi tomada como base para a construção das redes de atenção à saúde no SUS. É capaz de 

responder a cerca de 85% das necessidades de saúde das populações (CONASS, 2011). 

 Dentro do conceito ampliado de saúde, os serviços de emergência não se 

caracterizam como um “nível” de atenção à saúde e foram desenhados para responder às 

emergências, consideradas pequenas no conjunto de necessidades das populações. Por esse 

perfil, não são considerados “porta de entrada” (CONASS, 2011). 

CONASS (2011) define como uma das principais responsabilidades do Ministério da 

saúde na atenção primária à saúde (APS) a ordenação na formação de recursos humanos, 

definindo com o Ministério da Educação as estratégias de mudanças curriculares nos cursos 

de graduação na área da saúde, em especial de medicina, enfermagem e odontologia, visando 

à formação de profissionais com perfil adequado a APS, oferecendo à sociedade profissionais 

capazes de responder às necessidades da população e à operacionalização do SUS. Também 

deixa claro ter a prática multiprofissional uma exigência da APS que a torne resolutiva 

(CONASS, 2011). 

Conforme relatório Dawson (1964), a atenção secundária é aquela prestada em 

unidades ambulatoriais e a atenção terciária, nos hospitais (DAWSON apud CONASS, 2011). 

Nela, não ocorre a atenção de uma equipe interdisciplinar como na APS, pois foca-se no 

atendimento especializado (CONASS, 2011) 

Assim sendo, necessário de fez ampliar essa dimensão de entendimento, para que os 

funcionários se apropriassem da legislação, que define as diretrizes do atendimento e sua 

constituição hierárquica. Na realidade, como propõem Agostinho, essa questão é sutil e exige 

olhos mais capazes: os da mente, para uma visão mais ampla (AGOSTINHO, 2013). 

Amplitude dada pela temperança, proveniente de boa proporcionalidade, e pela 

modéstia, proveniente de medida, que juntas dão sentido à plenitude. Agostinho entende a 

plenitude ser a própria sabedoria, o que se busca pelo equilíbrio, para que não haja excesso e 

nem se reduza à inferioridade (AGOSTINHO, 2014). 

À recepção competia o “fardo” e árduo trabalho de encaminhar os pacientes para os 

setores devidos, fato que sofreu mudança no decorrer da pesquisa, tendo sido atribuída essa 
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tarefa à equipe de acolhimento e classificação de risco, ficando a recepção com a função de 

preencher os BAMs. Já dentro do PSC, o paciente era reclassificado, se necessário, e assim 

reencaminhado à outra especialidade, também conforme julgamento do médico que o atendia. 

Sobre isso, Agostinho nos fala sobre o mito de Hércules ao ser questionado sobre a 

potencialidade da alma: pouca estatura e grande poder (AGOSTINHO, 2013). Assim, a 

recepção e a classificação de risco se julgavam “mais fracas” e cediam à pressão dos usuários 

em serem atendidos seja por quem for. 

Dessa maneira foram analisados os diversos processos de trabalho, sem ignorar sua 

potencialidade, sejam recepcionistas ou médicos, empoderados como prevê a EP, mesmo que 

se reconheçam menores. 

Com o empoderamento buscado pela EP, a equipe de acolhimento e classificação de 

risco, mesmo diante das dificuldades já expostas, principalmente em relação á agressividade, 

demonstrou abraçar o movimento de mudança proposto e todas as dúvidas são discutidas 

entre o profissional odontólogo, o enfermeiro e, quando necessário, o chefe da equipe.  

Nenhum paciente mais foi encaminhado em caso de dúvida ou ameaça e o caso não é 

decidido sob coação e sim levado a reflexão e discussão. 

As práticas listadas refletem a ausência de orientação sobre a PNEPS, que, baseada 

no artigo 200 da Constituição Federal, considera questões de educação em saúde competência 

do SUS, a fim de adequar a formação e a qualificação dos trabalhadores em saúde para às 

reais necessidades do usuário (BRASIL, 2009).  

Durante essa etapa, foi tomado bastante cuidado em não usar o argumento da 

autoridade, conforme fala Agostinho, para não afastar os participantes do projeto a ser 

construído, que não se restringe a essa pesquisa e sim a mudança proposta pela EP. Ao 

analisar tal fato, Agostinho revela-nos que aceitar a autoridade alheia é relativamente 

tranquilo e não dá trabalho. O que se pretende com a EP é o desenvolvimento de uma verdade 

própria ao PSC através do argumento da razão que leve ao convencimento, primeiramente 

individual e depois coletivo capaz de atingir o entendimento e então amadurecer como 

educação (AGOSTINHO, 2013).  

Destaca-se, dessa forma, que todos os profissionais envolvidos no atendimento ao 

paciente necessitam de ter clareza de seu papel no processo de trabalho em emergência, pois 

todos estão envolvidos no cuidado integral em saúde. Para isso, é fundamental o 

desenvolvimento dos conceitos de EP e sua prática em saúde.  
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“Minha pergunta era meu olhar, e sua resposta a sua beleza.” 

AGOSTINHO, 2013, p. 281 
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6  PERGUNTAR É PRECISO! QUESTIONÁRIO SEMI- ESTRUTURADO 

 

6.1. RESULTADOS 

 

Visando a responder o objetivo geral, ou seja, utilizar a educação permanente como 

reorganizadora do processo de trabalho no serviço de emergência de um pronto socorro, são 

aqui expostos os resultados da segunda etapa da pesquisa. 

Nesta etapa da coleta de dados, foi utilizado um questionário semi estruturado, que 

foi respondido pelos participantes na recepção, no estar médico, na sala de ortopedia e na sala 

de acolhimento e classificação de risco do Pronto Socorro Dr. Armando Gomes Sá Couto, no 

horário de 9h às 21h,, no período de 05 de outubro de 2015, inclusive, a 11 de outubro de 

2015, inclusive, totalizando sete dias, abrangendo as sete equipes, e foram registradas em 

folha própria, denominada questionário, de próprio punho do participante, acompanhada e 

conduzida pela pesquisadora, que transcreveu a fala dos mesmos para o diário de campo, 

quando essa não foi registrada pelo participante e logo após a assinatura do TCLE. 

Foram respondidos 32 questionários, por 32 participantes, dentre os quais: equipe de 

acolhimento e classificação de risco, constituída de enfermeiros e técnicos de enfermagem; 

equipe de recepção; médicos da clínica médica; médicos da ortopedia. Os demais membros da 

equipe se recusaram a participar, alegando muitos afazeres. 

Durante a aplicação dos questionários, surgiram duas demandas:  

1) Os participantes solicitaram esclarecimentos sobre o que vem a ser “Educação 

Permanente”; 

2) Após explicação e conversa sobre o assunto, foi solicitada formulação de uma 

oficina intitulada “O manejo da pessoa trans” por três membros da equipe. 

As equipes demonstraram-se interessadas e curiosas, desconhecendo a Política 

Nacional de Educação Permanente, exceto os enfermeiros do acolhimento, que relataram 

participar de “treinamentos” semanais envolvendo a equipe de enfermagem e que o pronto 

socorro conta com uma coordenadora de EP, enfermeira, que organiza os encontros. 

Os demais setores não são convidados para esses encontros e desconhecem os 

conceitos de EP e sua existência no PSC. 

Em relação à primeira demanda, foram dados esclarecimentos durantes as 

entrevistas, à medida que os questionamentos e dúvidas surgiam, individualmente ou em 

grupo, quando mais de um participante era abordado no mesmo momento e local. 
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A segunda demanda, o manejo da pessoa trans, estava em processo de avaliação e a 

legislação pertinente já fora enviada ao pesquisador por um membro da equipe, que se 

mostrou bastante entusiasmado em participar, mas com os novos cortes de pessoal, a equipe 

que havia de mobilizado foi demitida e essa demanda perdeu o sentido, posto não ser mais 

pertinente ao novo grupo de funcionários. 

Visaram-se nesse momento ouvir a equipe e suas necessidades de uma maneira que 

pudesse quantificar, com a finalidade de estratégias, baseadas na EP, que atendessem às 

demandas dos funcionários. 

O tipo de questionário utilizado foi o semi-estruturado e auto-aplicável, que continha 

perguntas abertas e fechadas, preenchidas pelo próprio participante da pesquisa (MAY, 2004 

apud CORTEZ, 2009) 

As cinco perguntas do questionário semi-estruturado foram analisadas conforme a 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). 

     Para expressar os resultados encontrados nessa etapa da coleta, utilizou-se esse 

tipo de análise, pautada em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). 

     Na pré-análise foi realizada leitura flutuante do material obtido com os 

questionários. Momento de organização e intuição que conduziram ao plano de análise 

(BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). 

     Durante a exploração do material, as mensagens foram codificadas e 

decompostas, com a finalidade de identificar expressões com sentidos equivalentes presentes 

nos questionários (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). 

     No tratamento dos resultados obtidos e interpretação, objetivou-se dar significado 

válido aos resultados encontrados através da categorização por aproximação de sentido, 

definindo as unidades de registro (UR) e agregando nelas as informações fornecidas pela 

análise (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). 

A escolha desse tipo de análise pautou-se na possibilidade de se agregar sentido às 

categorias e ao mesmo tempo ser fidedigno ao registro do participante, uma vez que os dados 

são quantificados. 

A intenção foi identificar que tipo de queixa levava o participante a encaminhar um 

paciente ao serviço de emergência odontológica, e com isso buscar seu entendimento sobre o 

que vem a ser uma emergência odontológica e qual o papel do dentista nesse serviço. Além 

disso, intentou-se apontar sugestões oriundas de seu processo de trabalho que visem a atingir 

a integralidade do cuidado, tendo como foco a equipe multidisciplinar.  
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Segue aqui descrito o caminho percorrido até a confecção das categorias para 

proporcionar ao leitor entendimento de todo processo, inclusive matemático, não para 

quantificar dados, mas para esclarecer sobre sua realização e legitimação.   

Assim sendo, conforme o tratamento dos dados, são apresentadas as seguintes etapas: 

1) Leitura dos questionários até se obter familiaridade com os pensamentos; 

2) Definição das Unidades de Registro (UR), através da transcrição de todas as 

respostas dos participantes nos questionários, relacionadas a cada uma das cinco perguntas. 

Dessa maneira, obteve-se 28 UR para a primeira pergunta, 28 UR para a segunda pergunta, 32 

UR para a terceira pergunta, 32 UR para a quarta pergunta e 24 UR para a quinta pergunta, 

totalizando 144 URs. 

As UR foram contabilizadas e registradas em numeral ordinal, que depois foram 

traduzidos em porcentagem, através de regra de três simples. Utilizaram-se duas casas 

decimais, arredondando-se para mais, conforme regra matemática, quando a terceira casa foi 

um numeral acima ou igual a 5. 

Os resultados foram transportados para o quadro abaixo, referente a todas as 

perguntas do questionário, posto que cada pergunta intentasse em responder a um objetivo da 

pesquisa. 

Pergunta URs Ocorrências % 

1)  

Como você, 

funcionário 

do pronto 

socorro, 

pode 

colaborar 

para a 

melhor 

qualidade do 

atendimento 

da equipe de 

odontologia? 

1. Melhorando a triagem; 2 5,55 

2. Encaminhando somente ao atendimento odontológico; 3 8,31 

3. Direcionando diretamente para o mesmo; 1 2,78 

4. Classificando de acordo com as necessidades do cliente; 1 2,78 

5. Observando e elegendo pacientes que necessitem de 

atendimento odontológico; 

1 2,78 

6. Sabendo encaminhar de forma eficiente; 1 2,78 

7. Fazendo primeiro atendimento eficaz; 1 2,78 

8. Fazendo encaminhamento de pacientes; 4 11,10 

9. Encaminhando corretamente; 1 2,78 

10. Avaliando reais necessidades; 1 2,78 

11. Fornecendo e orientando dados em relação à odontologia no 

processo de saúde bucal; 

1 2,78 

12. Orientando os pacientes; 1 2,78 

13. Orientando; 1 2,78 

14. Orientando sobre medidas preventivas; 1 2,78 

15. Fornecendo pareceres da clínica médica; 1 2,78 

16. Fazendo avaliação clínica inicial; 1 2,78 

17. Coletando anamnese; 1 2,78 

18. Realizando exames; 1 2,78 

19. Solicitando parecer odontológico; 1 2,78 

20. Auxiliando quanto aos sinais vitais; 1 2,78 

21. Orientando colegas; 1 2,78 

22. Sim; 1 2,78 

23. Sendo solícita; 1 2,78 

24. Em branco; 1 2,78 

25. Excelente; 1 2,78 

26. Ótimo; 1 2,78 
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27. Não sei;  3 8,31 

28. Melhores condições de trabalho; 1 2,78 

TOTAL 36 100 

Pergunta URs Ocorrências % 

2) Quais as 

queixas 

que levam 

você a 

encaminha

r um 

paciente 

ao serviço 

de 

odontologi

a do 

pronto 

socorro? 

29. Dor de dente 21 31,34 

30. Dente avulsionado 1 1,49 

31. Abscesso dentário 1 1,49 

32. Cáries 2 2,99 

33. Dor em cavidade bucal 2 2,99 

34. Inflamação oral 1 1,49 

35. Boca inchada 1 1,49 

36. Queixa em cavidade oral  2 2,99 

37. Dentes quebrados  1 1,49 

38. Sangramento bucal 1 1,49 

39. Problemas na ATM 1 1,49 

40. Dor no maxilar 1 1,49 

41. Dificuldade na mastigação 1 1,49 

42. Corte em orofaringe 1 1,49 

43. Lesão em cavidade oral 1 1,49 

44. Trauma de boca 1 1,49 

45. Fratura nasal 1 1,49 

46. Fratura de face 2 2,99 

47. Trauma de face 3 4,48 

48. Fratura de mandíbula 1 1,49 

49. Dor 7 10,45 

50. Traumas 3 4,48 

51. Abscesso 4 5,97 

52. Infecções complexas 1 1,49 

53. Sangramento 1 1,49 

54. Processo infeccioso 2 2,99 

55. Secreção 1 1,49 

56. Edema 2 2,99 

TOTAL 67 100 

Pergunta URs Ocorrências % 

3)  

Quais as 

características 

de uma 

emergência 

odontológica? 

57. Dor de dente 6 9,23 

58. Abscesso oral 1 1,54 

59. Quebra de dente 1 1,54 

60. Celulite em face 2 3,08 

61. Infecção em cavidade oral 1 1,54 

62. Trauma em face 3 4,62 

63. Abscesso dentário 1 1,54 

64. Dor em região bucal 1 1,54 

65. Sutura em região labial e perilabial 1 1,54 

66. Gengivite 1 1,54 

67. Emergência odontológica 1 1,54 

68. Sangramento em cavidade oral por trauma 1 1,54 

69. Trauma nos dentes 1 1,54 

70. Fratura de mandíbula 1 1,54 

71. Edema de face 1 1,54 

72. Presença de dentista com treinamento em CBMF 1 1,54 

73. Fratura de maxila 1 1,54 

74. Sanar queixa principal ocorrida em 48h 1 1,54 

75. Abscesso maior que 3,0 cm com febre 1 1,54 

76. Acidente 1 1,54 

77. Pancada 1 1,54 

78. Inflamação 1 1,54 

79. Mal estar 1 1,54 

80. Edema 2 3,08 
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81. Não sei 1 1,54 

82. Febre 2 3,08 

83. Trauma 2 3,08 

84. Abscesso 4 6,15 

85. Hemorragia 1 1,54 

86. Sangramento 4 6,15 

87. Dor 17 26,15 

88. Lesão 1 1,54 

TOTAL 65 100 

Pergunta URs Ocorrências % 

4)  

Para você, 

qual a 

função do 

dentista no 

pronto 

socorro? 

89. Atender paciente com dor dente  2 5,71 

90. Atender situações de emergência odontológica 2 5,71 

91. Atender demandas emergenciais à área 1 2,86 

92. Realizar obturações 1 2,86 

93. Fazer atendimento odontológico 1 2,86 

94. Resolver problemas de face e bucais 1 2,86 

95. Resolver queixas odontológicas 1 2,86 

96. Atender problemas bucais 1 2,86 

97. Atender 1 2,86 

98. Atender os pacientes 1 2,86 

99. Atender emergências relacionadas em região de cavidade oral, 

boca e cabeça 

2 5,71 

100. Avaliar e verificar melhor forma de atender às necessidades de 

origem dentária 

1 2,86 

101. Atender trauma de face 1 2,86 

102. Ser dentista 1 2,86 

103. Avaliar trauma de face 1 2,86 

104. Passar remédio para dor 1 2,86 

105. Tirar paciente do quadro agudo 1 2,86 

106. Atender as emergências 1 2,86 

107. Avaliar os sintomas dos pacientes 1 2,86 

108. Identificar e tratar a queixa principal 1 2,86 

109. Resolver causas agudas 1 2,86 

110. Minimizar o dano 1 2,86 

111. Amenizar a queixa do paciente 1 2,86 

112. Orientar 1 2,86 

113. Socorrer pacientes com queixa de dor 1 2,86 

114. Fazer parte da equipe 1 2,86 

115. Suporte a equipe nos casos agudos de cabeça e pescoço 1 2,86 

116. Fazer junto com a cirurgia geral avaliação de fratura de face 1 2,86 

117. Auxiliar a clínica quanto à emergência odontológica 1 2,86 

118. Muito importante, pois os dentes são parte fundamental do corpo 1 2,86 

119. Ao invés de ir ao clínico tomar remédio para dor, o paciente se 

direciona diretamente ao dentista 

1 2,86 

120. Presença de dentista com treinamento em trauma e CBMF 1 2,86 

TOTAL 35 100 

Pergunta URs Ocorrências % 

5)  

Que 

sugestões 

você daria 

para 

implementar 

a EP no 

serviço de 

emergência? 

121. Palestras 5 14,29 

122. Minicursos 1 2,86 

123. Atualização 1 2,86 

124. Panfletos informativos 1 2,86 

125. Oficinas 3 8,57 

126. Informações 1 2,86 

127. Cartazes com orientações 1 2,86 

128. Cursos  2 5,71 

129. Agregar protocolos de instituições renomadas 1 2,86 

130. Reciclagem de pessoal 1 2,86 

131. Orientar melhor os profissionais da triagem 2 5,71 
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132. Orientar sobre prevenção no acolhimento 1 2,86 

133. Orientar sobre saúde da boca 1 2,86 

134. Orientar sobre suas funções 1 2,86 

135. Melhorar avaliação dos casos 1 2,86 

136. Melhorar qualidade da classificação odontológica 1 2,86 

137. Procedimentos de EP 1 2,86 

138. Orientar a equipe da necessidade do profissional odontólogo  na 

emergência 

1 2,86 

139. Maior integração entre as equipes que compõem o serviço de 

emergência 

1 2,86 

140. Ter equipamento para o bom atendimento 1 2,86 

141. Ter medicação e material 1 2,86 

142. Melhorar infra-estrutura e condição de trabalho 1 2,86 

143. Em branco 3 8,57 

144. Não sei 2 5,71 

TOTAL 35 100 

Quadro 9: Unidades de registros e suas ocorrências(FERNANDES, 2016). 

 

3) Definição dos temas das UR, ou seja, a construção das Unidades de Significação 

(US) e nova quantificação. Atribuiu-se letras do alfabeto, de A até P às USs somando 

um total de 16 (dezesseis).  As USs foram contabilizadas e registradas por letras maiúsculas, 

em ordem alfabética, que depois foram traduzidos em porcentagem, através de regra de três 

simples. Utilizaram-se duas casas decimais, arredondando-se para mais, conforme regra 

matemática, quando a terceira casa foi um numeral acima ou igual a 5. 

Os resultados foram transportados para o quadro abaixo, referentes a todas às 

perguntas do questionário, pois cada pergunta imaginava responder a um objetivo da 

pesquisa. 

Foram registradas 3(três) US para a primeira pergunta, 3(três) para a segunda 

pergunta, 2(duas) para a terceira pergunta, 4(quatro) para a quarta pergunta e 4(quatro) para a 

quinta pergunta. 

Perguntas Qtdd 

URs 

URs agrupadas USs % 

 

1)  

Como você, 

funcionário 

do pronto 

socorro, 

pode 

colaborar 

para a 

melhor 

qualidade do 

atendimento 

da equipe de 

odontologia? 

 

28 

1. Melhorando a triagem; A.  

Problemas 

 na triagem e 

na 

classificação 

de risco 

55,56 

2. Encaminhando somente ao atendimento 

odontológico; 

3. Direcionando diretamente para o mesmo; 

4. Classificando de acordo com as necessidades do 

cliente; 

5. Observando e elegendo pacientes que necessitem de 

atendimento odontológico; 

6. Sabendo encaminhar de forma eficiente; 

7. Fazendo primeiro atendimento eficaz; 

8. Fazendo encaminhamento de pacientes; 

9. Encaminhando corretamente; 

10. Avaliando reais necessidades; 

11. Fornecendo e orientando dados em relação à 

odontologia no processo de saúde bucal; 

12. Orientando os pacientes; 
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13. Orientando; 

14. Orientando sobre medidas preventivas; 

15. Fornecendo pareceres da clínica médica; B.  

Atendimento 

centrado no 

médico 

19,44 

16. Fazendo avaliação clínica inicial; 

17. Coletando anamnese; 

18. Realizando exames; 

19. Solicitando parecer odontológico; 

20. Auxiliando quanto aos sinais vitais;  

21. Orientando colegas; 

22. Sim; C.  

Não sabem ou 

não 

entenderem 

25 

23. Sendo solícita; 

24. Em branco; 

25. Excelente; 

26. Ótimo; 

27. Não sei; e 

28. Melhores condições de trabalho;  

TOTAL 3 100 
     

2)  

Quais as 

queixas que 

levam você a 

encaminhar 

um paciente 

ao serviço de 

odontologia 

do pronto 

socorro? 

 

28 

29. Dor de dente D.  

Origem 

dentária 

53,7 

30. Dente avulsionado 

31. Abscesso dentário 

32. Cáries 

33. Dor em cavidade bucal 

34. Inflamação oral 

35. Boca inchada 

36. Queixa em cavidade oral  

37. Dentes quebrados  

38. Sangramento bucal 

39. Problemas na ATM 

40. Dor no maxilar 

41. Dificuldade na mastigação 

42. Corte em orofaringe E.  

Trauma em 

face 

14,95 

43. Lesão em cavidade oral 

44. Trauma de boca 

45. Fratura nasal 

46. Fratura de face 

47. Trauma de face 

48. Fratura de mandíbula 

49. Dor F.  

Queixa 

inespecífica 

31,35 

50. Traumas 

51. Abscesso 

52. Infecções complexas 

53. Sangramento 

54. Processo infeccioso 

55. Secreção 

56. Edema 

TOTAL 3 100 
     

3)  

Quais as 

característica

s de uma 

emergência 

odontológica

? 

 

32 

57. Dor de dente G.  

Origem 

dentária 

 

38,45 

58. Abscesso oral 

59. Quebra de dente 

60. Celulite em face 

61. Infecção em cavidade oral 

62. Trauma em face 

63. Abscesso dentário 

64. Dor em região bucal 

65. Sutura em região labial e perilabial 

66. Gengivite 

67. Emergência odontológica 
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68. Sangramento em cavidade oral por trauma 

69. Trauma nos dentes 

70. Fratura de mandíbula 

71. Edema de face  

72. Presença de dentista com treinamento em CBMF 

73. Fratura de maxila 

74. Sanar queixa principal ocorrida em 48h H.  

Queixa 

inespecífica 

61,55 

75. Abscesso maior que 3,0 cm com febre 

76. Acidente 

77. Pancada 

78. Inflamação 

79. Mal estar 

80. Edema 

81. Não sei 

82. Febre 

83. Trauma 

84. Abscesso 

85. Hemorragia 

86. Sangramento 

87. Dor 

88. Lesão 

TOTAL 2 100 
     

4)  

Para você, 

qual a 

função do 

dentista no 

pronto 

socorro? 

 

32 

89. Atender paciente com dor dente  I.  

Atender 

demanda 

dentária 

51,45 

90. Atender situações de emergência odontológica 

91. Atender demandas emergenciais à área 

92. Realizar obturações 

93. Fazer atendimento odontológico 

94. Resolver problemas de face e bucais 

95. Resolver queixas odontológicas 

96. Atender problemas bucais 

97. Atender 

98. Atender os pacientes 

99. Atender emergências relacionadas em região de 

cavidade oral, boca e cabeça 

100. Avaliar e verificar melhor forma de atender às 

necessidades de origem dentária 

101. Atender trauma de face 

102. Ser dentista 

103. Avaliar trauma de face 

104. Passar remédio para dor J.  

Atender 

inespecificam

ente 

28,60 

105. Tirar paciente do quadro agudo 

106. Atender as emergências 

107. Avaliar os sintomas dos pacientes 

108. Identificar e tratar a queixa principal 

109. Resolver causas agudas 

110. Minimizar o dano 

111. Amenizar a queixa do paciente 

112. Orientar 

113. Socorrer pacientes com queixa de dor 

114. Fazer parte da equipe K.  

Ser parte da 

equipe 

11,40 

115. Suporte a equipe nos casos agudos de cabeça e 

pescoço 

116. Fazer junto com a cirurgia geral avaliação de fratura 

de face 

117. Auxiliar a clínica quanto à emergência odontológica 

118. Muito importante, pois os dentes são parte 

fundamental do corpo 

L.  

Não 

entenderam 

8,55 

119. Ao invés de ir ao clínico tomar remédio para dor, o 
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paciente se direciona diretamente ao dentista 

120. 120. Presença de dentista com treinamento em 

trauma e CBMF 

TOTAL 4 100 
     

5)  

Que 

sugestões 

você daria 

para 

implementar 

a EP no 

serviço de 

emergência? 

 

23 

121. Palestras M.  

Educação 

continuada 

68,60 

122. Mini cursos 

123. Atualização 

124. Panfletos informativos 

125. Oficinas 

126. Informações 

127. Cartazes com orientações 

128. Cursos  

129. Agregar protocolos de instituições renomadas 

130. Reciclagem de pessoal 

131. Orientar melhor os profissionais da triagem 

132. Orientar sobre prevenção no acolhimento 

133. Orientar sobre saúde da boca 

134. Orientar sobre suas funções 

135. Melhorar avaliação dos casos 

136. Melhorar qualidade da classificação odontológica 

137. Procedimentos de EP N.  

Educação 

permanente 

8,57 

138. Orientar a equipe da necessidade do profissional 

odontólogo na emergência 

139. Maior integração entre as equipes que compõem o 

serviço de emergência 

140. Ter equipamento para o bom atendimento O.  

Aspecto 

material 

8,57 

141. Ter medicação e material 

142. Melhorar infra-estrutura e condição de trabalho 

143. Em branco P.  

Não souberam 

ou não 

responderam 

14,26 

144. Não sei 

TOTAL 4 100 

Quadro 10: Unidades de significação e suas ocorrências (FERNANDES, 2016). 

 

A intenção era responder o objetivo geral da pesquisa, ou seja, a educação 

permanente como reorganizadora do processo de trabalho no serviço de emergência. Mas, 

devido  cada pergunta ter a finalidade de responder a um dos objetivos, alçou-se vôo mais 

alto, ao tentar construir categorias a partir de cada pergunta do questionário; o que não foi 

possível, pois surgiram US que se interligavam, mesmo estando fora da pergunta onde fora 

construída. 

4) Assim sendo, tomou-se como referência a quantidade de ocorrência de cada uma 

das 144 URs, totalizando 238(duzentos e trinta e oito) ocorrências, correspondendo a 100% da 

amostra para delas construir as US e daí as categorias. 

Baseada na compreensão das US, as categorias são: Primeira categoria: O modelo 

biomédico ainda refletido no pensar e no agir (22,68%);  segunda categoria: A odontologia do 

dente por dente: Código de Hamurabi e Tiradentes (37,39%); terceira categoria: O que estou 
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fazendo aqui? Construindo a identidade do odontólogo no serviço de emergência do PSC 

(36,96%); quarta categoria: Construindo pontes para a integralidade (2,94%) 

URs Ocorrência USs Total US % Categorias Total % 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14 

20 A 8,40 Primeira categoria: 

O modelo 

biomédico ainda 

refletido no pensar 

e no agir. 

 

22,69 
15,16,17,18,19,20,21 7 B 2,95 

121,122,123,124,125, 

126,127,128,129,130, 

131,132,133,134,135, 

136 

 

24 

 

M 
 

10,08 

140,141,142 3 O 1,26 

29,30,31,32,33,34,35, 

36,37,38,39,40,41 

36 D 15,14 Segunda categoria: 

A odontologia do 

dente por dente: 

Código de 

Hamurabi e 

Tiradentes. 

 

37,40 
4243,44,45,46,47,48 10 E 4,20 

57,58,59,60,61,62,63, 

64,65,66,67,68,69,70, 

71,72,73 

25 G 10,50 

89,90,91,92,93,94,95, 

96,97,98,99,100,101, 

102,103 

18 I 7,56 

22,23,24,25,26,27,28 9 C 3,78  

Terceira categoria: 

O que estou 

fazendo aqui? 

Construindo a 

identidade do 

odontólogo  no 

serviço de 

emergência do 

PSC. 

 

36,97 49,50,51,52,53,54,55, 

56 

21 F 8,83 

74,75,76,77,78,79,80, 

81,82,83,84,85,86,87, 

88 

40 H 16,80 

104,105,106,107,108,1

09,110,111,112,113 

10 J 4,20 

118,119,120 3 L 1,26 

143,144 5 P 2,10 

114,115,116,117 4 K 1,68 Quarta categoria: 

Construindo pontes 

para a 

integralidade. 

2,94 

137,138,139 3 N 1,26 

Quadro 11: Categorias na análise de conteúdo de Bardin. (FERNANDES, 2016). 
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6.2. DISCUSSÃO 

 

Este subcapítulo contém a apresentação da análise dos dados dos questionários, 

fundamentada no Referencial Teórico de Agostinho de Hipona e da PNEPS. Essa fase da 

pesquisa responde o objetivo geral da pesquisa: a educação permanente como reorganizadora 

do processo de trabalho no serviço de emergência de um pronto socorro, embora as perguntas 

atendam a todos os objetivos estabelecidos. A partir das USs, construíram-se quatro 

categorias, a serem discutidas à luz da pedagogia agostiniana, da PNEPS e conduzida 

metodologicamente pela PCA. 

 

6.2.1. Primeira categoria: O modelo biomédico refletido no pensar e no agir 

 

Visando responder ao objetivo geral dessa pesquisa, ou seja, utilizar a educação 

permanente como reorganizadora do processo de trabalho no serviço de emergência, agrupou-

se as seguintes USs: A) Problemas na triagem e na classificação de risco; B) Atendimento centrado 

no médico; M) Educação continuada e; O) Aspecto material. 

Construiu-se a primeira categoria a partir dessas USs, ficando evidenciado, diante da 

análise das respostas, que 22,68% das ocorrências de URs não compreendem trabalho em 

equipe multidisciplinar e ainda fazem alusão ao modelo biomédico. 

O modelo biomédico ou mecanicista tem sua origem histórica no Renascimento e em 

toda a revolução artístico-cultural e expansionista que a ele se relacionava, cuja execução 

demandava o surgimento e a utilização de instrumentos técnicos que viabilizavam as grandes 

navegações (BARROS, 2002). 

Nesse momento, o filósofo e matemático René Descartes (1596-1650) sugeriria 

separar cada dificuldade a ser examinada em tantas partes quanto fossem possíveis e 

requeridas para solucioná-la. Assim, surge um modelo explicativo que pode incorporar as 

inovações tecnológicas com a concepção da estrutura e funcionamento do corpo segmentado, 

incorporando o racionalismo às práticas biomédicas (BARROS, 2002). 

Em contraposição, surge o modelo biopsicossocial, que incorpora as dimensões 

física, psíquica e social ao indivíduo que adoece, que ao ser incorporado ao modelo de 

formação médica, permite que o aprendizado não seja exclusivamente técnico-instrumental, 

mas desenvolva, também, a capacidade de se relacionar e dialogar, para estabelecer uma 

comunicação efetiva (DE MARCO, 2006). 

Segue abaixo quadro comparativo: 
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MODELO BIOMÉDICO MODELO BIOPSICOSSOCIAL 

 Atenção voltada à doença; 

 Indivíduo fragmentado; 

 Ações de saúde centradas no 

médico; 

 Avaliação do contexto biológico, 

exclusivamente; 

 Medicina dependente de artifícios 

tecnológicos; 

 Medicina especializada. 

 Enfatiza conceito de saúde da 

OMS; 

 Atenção voltada ao indivíduo; 

 Ações de saúde são integradas; 

 Equipe multidisciplinar; 

 Abrange dimensões sociais, 

psicológicas, de meio ambiente, 

transporte, etc. 

Quadro 12: Tipos de modelos de atenção à saúde (FERNANDES, 2016). 

 

Para Agostinho, o indivíduo é um ser mortal e passageiro. As impressões gravadas 

em cada uma das coisas em sua passagem, é que perduram ainda depois que os fatos passam 

(AGOSTINHO, 2012). 

Nesse pensamento, o SUS, seguindo resposta da Carta de Ottawa (1986) às 

expectativas de uma nova saúde pública, qualifica o indivíduo como aquele capaz de atuar na 

melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo sua maior participação no controle deste 

processo. Deve saber identificar aspirações, assim como satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente, o meio ambiente a sua volta, pois a saúde deve ser vista como um recurso 

para a vida plena, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a promoção da saúde não é de 

responsabilidade exclusiva do setor saúde, e envolve um estilo de vida saudável, que 

direcione para um bem-estar global. Portanto, a responsabilidade pela promoção da saúde é 

compartilhada entre indivíduos, comunidade, grupos, profissionais da saúde, instituições de 

saúde e governos. Trabalhando juntos e criando um sistema de saúde que contribua para um 

elevado nível de saúde da população e focalize as necessidades no indivíduo, como pessoa 

integral que é (OMS, 1986). 

Por empoderamento, entende-se o processo através do qual, indivíduos, comunidades 

e organizações têm controle sobre decisões e ações relacionadas a políticas públicas, que 

expressem suas necessidades. É um espaço para expressão de diferentes visões, a fim de 

negociar e construir consensos, para fortalecer o protagonismo dos setores excluídos. 

(ARMANI, 2000 apud BELO HORIZONTE, 2007). 
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Em conexão com a análise efetuada no referencial teórico, cabe explicar que a 

PNEPS é orientada ao desenvolvimento e à mudança institucional das equipes e dos grupos 

sociais, o que significa orientar para transformações na prática coletiva, atingindo uma 

diversidade de atores, que não valorizam uma categoria profissional, voltada para a solução 

conjunta de problemas advindos da prática cotidiana e nela se refletindo (BRASIL, 2009). 

Em consonância com o referencial metodológico, cabe salientar que a PCA propõe 

um despertar do pensamento crítico, tornando os participantes, autores de suas próprias 

histórias, sem se submeter a ordens ditadas, como pelo modelo biomédico, sem refletir, sem 

pensar por si. Dessa maneira, é imprescindível apresentar nossa opinião e sugestão, o que 

deve ser entendido como potencialidade (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Acerca de potencialidade, nos fala Agostinho naquilo que é capaz por sua qualidade 

e não dimensão, ou tamanho. Por isso, sugere não atentar-nos ao que é visível, posto ser 

superior à dimensão material, ou, no caso, curricular (AGOSTINHO, 2013). 

A PNEPS convoca a formação de Colegiados de Gestão Regional, com a 

participação das Comissões Permanentes de Integração ensino no serviço (CIES), sendo estas, 

instâncias inter setoriais e interinstitucionais e devem seguir os princípios da regionalização 

instituída pelo Pacto e pela saúde (BRASIL, 2007). 

O que se observou no PSC durante a pesquisa foi uma comissão de EP orientada a 

dar treinamento à equipe de enfermagem, com foco em protocolos estabelecidos e sem 

inclusão das demais categorias profissionais, contrariando a própria PNEPS, que rompe com a 

tendência de reduzir a educação a um mero inventário de técnicas (BRASIL, 2009). 

Assim, a efetividade do processo educativo proposto só se dará com a conquista da 

autonomia, levando à construção do próprio caminho transformacional, o que exige posturas 

dignas e proativas que permitam relacionamento com pessoas de culturas diferentes no 

processo laboral ao qual pertençam. 

Diante do que foi exposto nos resultados desta pesquisa, percebe-se que a falta de 

entendimento da política de saúde por parte dos participantes, no que diz respeito à 

multidisciplinaridade, pode ter ocorrido por não haver uma educação permanente efetiva no 

PSC. 
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6.2.2. Segunda categoria: A odontologia do dente por dente: o código de Hamurabi e 

Tiradentes. 

 

De forma a responder o segundo objetivo específico da pesquisa, qual seja, 

apresentar aos funcionários a legislação específica acerca do serviço de emergência e 

emergência odontológica., agrupou-se as seguintes USs para construção dessa categoria: D) 

Origem dentária, referente à segunda pergunta do questionário; E) Trauma em face;  G) 

Origem dentária, referente à terceira pergunta do questionário e; I) Atender demanda dentária. 

Evidenciou-se, diante da análise das respostas, que 37,39% das ocorrências de URs 

atribuem significado bucal ao atendimento odontológico. 

Historicamente, o elemento dentário tem suma importância para as civilizações. 

Quando Hamurabi, aquele que temia a Deus, foi convocado a fazer justiça e destruir os maus 

e criminosos, para que os fortes não ferissem os fracos, assegurando o bem-estar da 

humanidade, construiu um código de leis, que julgava justo e correto, trazendo o bem-estar 

aos oprimidos (FONTE: ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA ON LINE 

http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero6/codigo.pdf) 

Assim, se um homem quebrar o dente de outro, o dente deste homem também deverá 

ser quebrado (Dente por dente) e se ele quebrar o dente de um homem livre, ele deverá pagar 

1/3 de uma mina em ouro (FONTE: ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA ON LINE 

http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero6/codigo.pdf) 

A lei do talião, a mais antiga das leis judaicas, dita cruel, dispunha: cabeça por 

cabeça, olho por olho e dente por dente, foi dada aos judeus por Moisés, e reservava a 

Jehovah a vingança, na crença judaica e a Júpiter na crença grega (CALLET, 1871). Esta lei 

está relacionada aos primórdios da responsabilidade civil (OLIVEIRA, 2011). A mesma 

responsabilidade civil que assegurava a justiça por meio do próprio significado de talião, do 

latim talione, que significa “como tal”, “idêntico”. 

A prática odontológica fora aproximada à arte dentária praticada pelos barbeiros a 

partir da Antiguidade até o final do século XIX e atribuída à evolução "natural" de um 

praticante, por isso marcada pelo estigma do existir separado das outras práticas de saúde, 

sobretudo as médicas e cirúrgicas (BOTAZZO, 2000). 

Joaquim José da Silva Xavier, inconfidente mineiro mais conhecido por Tiradentes, tem seu 

apelido atrelado a sua profissão: dentista (FONTE: BRITANNICA ACADEMIC ON LINE  

http://academic-eb-

britannica.ez24.periodicos.capes.gov.br/EBchecked/topic/596776/Tiradentes-Conspiracy). Os 

http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero6/codigo.pdf
http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero6/codigo.pdf
http://academic-eb-britannica.ez24.periodicos.capes.gov.br/EBchecked/topic/596776/Tiradentes-Conspiracy
http://academic-eb-britannica.ez24.periodicos.capes.gov.br/EBchecked/topic/596776/Tiradentes-Conspiracy
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termos populares referidos aos dentistas remetem à dor, sofrimento e significam a libertação 

da dor de dente, como no caso do mártir brasileiro, que em sua vida privada exercia tal 

profissão (NATIONS & NUTO, 2002). 

Ademais, ressalta-se que, a odontologia já foi definida pelo Papa Pio XII na frase: “A 

Odontologia é uma profissão que exige o conhecimento científico de um médico, a destreza 

manual de um cirurgião, o censo estético de um artista e a paciência de um monge”. Mas, 

atualmente, o cirurgião-dentista se depara com novas áreas de atuação (SITE OFICIAL DO 

CRO-RO, 2014). 

A profissão foi regulada pela lei 5081 de 24 de agosto de 1966 e autoriza o exercício 

da odontologia no Brasil, ao cirurgião-dentista habilitado por escola ou faculdade oficial, ou 

reconhecida, após o registro do diploma na Diretoria do Ensino Superior (BRASIL, 1966). 

Mas os saberes e práticas sobre a boca foram constituídos socialmente, embora seu exercício 

tenha sido forçado ao confinamento nas instituições, nas leis profissionais, no ensino, pelo 

fortalecimento das práticas de institucionalização da odontologia. A escola assumiu a função 

de poder e detentora de práticas sociais de regulação da odontologia moderna e científica 

(WARMLING, CAPONI &BOTAZZO, 2006). 

De acordo com este contexto, deve-se destacar que Agostinho alerta para o poder da 

autonomia de se descobrir por si só, sem necessidade de ser contestado ou convencido, apenas 

lendo e estudando (AGOSTINHO, 2012). Tampouco a PNEPS pretende impor processos, 

mecanismos ou estratégias. Nem mesmo ser prescritiva ou oferecer modelos para a gestão da 

educação em saúde. Entende as autonomias, as especificidades, a capacidade e o trabalho já 

desenvolvido pelas esferas administrativas (BRASIL, 2009). 

A PCA convoca ao pensamento crítico e desta forma constrói-se a autonomia, 

formada pelo pensar, refletir, escolher, decidir, fazer e avaliar continuamente o que é feito, 

para, enfim, transformar conjuntamente saberes e fazeres (TRENTINI, PAIM & SILVA, 

2014). 

A pedagogia agostiniana conduz ao aprendizado através do próprio raciocínio, 

desejando apenas instruir o entendimento, para que o aluno esteja bem preparado na 

formulação do raciocínio conclusivo (AGOSTINHO, 2013). 

Agostinho chama de alimentos para a alma a inteligência das coisas e a ciência, 

nutrindo-a com seus cuidados e seus pensamentos, a fim de perceber alguma coisa, sem sofrer 

de jejum e de fome o espírito (AGOSTINHO, 2014). 
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O que foi observado no PSC durante a pesquisa, notadamente na construção desta 

categoria, foi a falta de entendimento por parte dos participantes de que o universo 

odontológico é maior que o universo bucal. Não está nele aprisionado, nem limitado, e 

necessita desenvolver autonomia suficiente para despertar esse saber. 

 

6.2.3. Terceira categoria: O que estou fazendo aqui? Construindo a identidade do odontólogo 

no serviço de emergência do PSC 

 

Intencionando responder o segundo objetivo específico, ou seja, apresentar aos 

funcionários a legislação específica acerca do serviço de emergência e emergência 

odontológica, agrupou-se as seguintes USs: C) Não sabem ou não entenderam; F e H) Queixa 

inespecífica; J) Atender inespecificamente e; L) Não entenderam; P) Não souberam ou não 

responderam. 

 Aparentou evidências, diante da análise das respostas, que 36,97% das ocorrências 

de URs demonstram que os participantes não compreendem o papel do dentista no processo 

de trabalho em emergência ao atribuírem significado fora do contexto odontológico a ele ou 

mesmo não responderem ou admitirem não sabê-lo. 

Até ser regulada, pela lei 5081, a odontologia era praticada por práticos, nome dado 

aos profissionais que a ela se dedicavam, tendo seu saber construído unicamente na habilidade 

manual e no próprio desempenho da função (WARMLING, CAPONI &BOTAZZO, 2006). 

A isto, Agostinho compara a ser lançado neste mundo como a um mar tempestuoso, 

sem razão e aleatoriamente. Para ele, há três tipos de navegantes neste mar, que leva ao porto 

da filosofia: aquele que se refugia na tranquilidade segura, os que se lançam em alto mar, 

afastando-se e até esquecendo-se de sua pátria e os que, já bastante castigados pelo mar e por 

muito tempo, ainda recordam do porto e tomam curso reto de volta a ele (AGOSTINHO, 

2014). 

Sua experiência revela-nos que, primeiramente, ao ter contato com o livro de Cícero 

chamado Hortêncio, laçou-se em alto mar, dedicando-se inteiramente à filosofia. Com o 

tempo, encontrou pessoas que considerava dignas de culto e permaneceu na calmaria e no 

invólucro confortável dos ensinamentos acadêmicos. Então, retomando o timão de seu barco, 

lutando com todos os ventos e retardado por desvios, precipitou-se ao seio da filosofia com 

toda força dos remos (AGOSTINHO, 2014). 

A dificuldade dos participantes da pesquisa em identificar o papel do dentista, reflete 

o processo histórico de legitimação da profissão, baseado no modelo biomédico, centrado na 
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doença cárie, na especialidade e na fragmentação do ser, considerando apenas a unidade boca 

e a retirando do contexto do indivíduo e sua complexidade. 

Assim, também é o processo do qual nos fala Agostinho: tomar o timão do seu barco 

e conduzi-lo ao porto do conhecimento, elucida a falta de um mecanismo efetivo de educação 

permanente que desenvolva essa autonomia (AGOSTINHO, 2014). 

Aprende-se dando crédito à inteligência de outros, mas depois as memórias, 

definidas por inúmeras imagens trazidas por percepções diversas, são reconhecidas na alma e 

aproveitadas como verdadeiras, confiadas ao espírito, como a um depósito, por vezes tão 

escondidas e sepultadas que necessitam de alguém que as extraia dali com suas perguntas 

(AGOSTINHO, 2012). 

Eis a finalidade do questionário utilizado: buscar tais memórias oriundas da 

experiência afetiva, social e familiar de cada participante  reunindo-as de maneira ordenada, 

para aqui discutir sua implicação na pesquisa, posto que o concurso alocou os odontólogos no 

PSC, mas sua atuação ainda está em construção. 

Notadamente, a PCA, pelo seu caráter de imersão no campo da assistência, facilitou 

essa discussão, pois valoriza a vivência da prática convergindo para a pesquisa-assistência, 

sem deixar de destacar seu rigor científico (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Assim, para a PNEPS, os estudos acerca das organizações ajudam a compreender a 

aprendizagem no trabalho, tanto quanto o que facilita ou dificulta a mudança institucional e os 

processos educativos precisam considerar os vínculos, rotinas, rituais, interações, 

intercâmbios linguísticos, normas e regulações para transformá-los (BRASIL, 2009).  

O que foi registrado no PSC durante a pesquisa, em especial no que tange a esta 

categoria, foi que a introdução da ciência no universo odontológico a partir da lei 5081 não 

garante a consolidação social do papel do odontólogo, pois para isso, afirma Agostinho, é 

necessário o olhar da mente, chamado razão, àquilo que se é capaz de ver (AGOSTINHO, 

2013). 

Quando não se consegue ver, por mais esforço que se faça, não conseguindo ver a 

totalidade do que se mostra ou se procura, chama-se ignorância (AGOSTINHO, 2013). 

Transportando o que Agostinho chama de olhar da mente para o processo educativo 

buscado no PSC, entende-se a necessidade de ações de EP, pois a totalidade dos fatos precisa 

do olhar multiprofissional ou o conhecimento fica aprisionado em suas categorias 

profissionais, sem transitar entre elas e com isso atingir a integralidade da assistência.  
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6.2.4. Quarta categoria: Construindo pontes para a integralidade 

 

Tentando responder o objetivo geral da pesquisa, os resultados levaram à construção 

dessa categoria através do agrupamento das seguintes USs: K) Ser parte da equipe e; N) 

Educação permanente. 

Diante da análise das respostas, apontou-se que apenas 2,94% das ocorrências de 

URs respondem a esse objetivo, evidenciando que poucos participantes compreendem os 

conceitos da EP e sua capacidade de transformar as situações problemas no cotidiano de sua 

vida profissional. 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de saúde n 335, de 27 de novembro 

de 2003, aprovando a “Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a 

educação permanente em saúde” e a estratégia de “Polos ou rodas de educação permanente 

em saúde”, que recomenda aos gestores do SUS, nas três esferas de governo, que apoiem as 

ações de integração entre a formação profissional e a organização da atenção à saúde, 

assegurando todos os recursos necessários para sua implantação e implementação, com o 

engajamento das instituições de ensino na saúde do país (BRASIL, 2003). 

Dada a importância atual atribuída à APS e sua expansão com as Equipes de Saúde 

da Família (ESF), fez-se necessário os processos de mudanças na formação e no 

desenvolvimento do processo de trabalho em saúde. A qualidade da APS está diretamente 

relacionada ao estabelecimento de parcerias com as instituições formadoras que perdurem. 

Além disso, é garantido em lei o acesso dos profissionais às oportunidades de especialização, 

pretendendo promover a qualificação do processo de trabalho, o que tem sido considerado 

motivador para a permanência do profissional na ESF e assim favorecer a adequação do perfil 

profissional às necessidades de saúde da população, desenvolvendo iniciativas de valorização 

dos trabalhadores e com isso, a adesão e fixação dos profissionais nos municípios (CONASS, 

2011). 

Ainda seguindo orientação da legislação, a Portaria GM/MS n 1996, de 20 de agosto 

de 2007, que prevê articulação tripartite a fim de superar as desigualdades regionais e adequar 

as necessidades de formação para o trabalho em saúde (BRASIL, 2007). 

Vê-se, ao discutir essa categoria, que pouco ainda se conhece sobre o potencial 

transformador e educador da EP no PSC, muito embora as leis datem de 2003 em diante. 

Muito antes disso, no século V, já nos falava Agostinho em crescimento da alma como forma 

de alcançar a verdadeira sabedoria. Esse crescimento não está relacionado à quantidade de 

tempo passado, como pudemos ver no PSC. Segundo ele, o crescimento corpóreo ocorrido 
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com os anos não implica no crescimento da alma, ou melhoria dela. Tampouco as virtudes ou 

qualidades morais não se referem ao espaço especificamente, mas à potência ou força da 

alma. Seu crescimento é medido não materialmente, mas em sua potencialidade 

(AGOSTINHO, 2013). 

O tempo, conforme Agostinho, só existe no presente, posto que ao evocar-se o 

passado, é no presente que se vê sua imagem. Quanto ao futuro, este é representado 

antecipadamente no espírito por imagens já existentes, ou seja, premeditação das ações 

futuras. E as ações, quando começam a se realizar, encontram-se no presente e não no futuro, 

pois só se pode ver o que existe (AGOSTINHO, 2012). 

Dito isto, existem três tempos presentes: o presente do passado, que é a memória; o 

presente do presente, que é a intuição direta e o presente do futuro que é a esperança 

(AGOSTINHO, 2012). Assim, só se pode pensar em EP no presente, visto que as 

transformações buscadas com ela precisam reverter-se em ações e a ação situa-se no presente, 

no cotidiano, no diário, no permanente. 

A proposta de convergência da PCA ratifica o exposto ao integrar pesquisa e 

assistência no mesmo espaço físico e temporal, em uma ação dialógica contínua, efetivada no 

tempo presente do presente, construindo nexo entre pensar e fazer na busca de mudanças ou 

inovações na prática assistencial (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

A problematização, proposta da PNEPS, pretende contribuir para a análise 

situacional do problema do serviço e formular objetivos para a construção da educação em 

saúde (BRASIL, 2009). Problematizar significa partir de situações problemas oriundas do 

contexto de trabalho em emergência, das dificuldades encontradas na vivência laboral no 

PSC, tempo presente do presente, para construir saberes que efetivem a educação no presente 

do futuro e garantam a integralidade do cuidado. 

Integralidade definida como a concretização de ações nas unidades de atenção 

primária que possibilitem aos usuários receberem todos os tipos de atenção à saúde de que 

necessitem, como encaminhamento para consultas de nível secundário ou internações de 

serviços terciários, bem como os serviços de suporte fundamental (ZULUAPA, 2014). 

Presente do futuro representado pela esperança de mudança institucional, proposta da 

EP, e representada pelo desejo do que é sadio e convém por Agostinho (AGOSTINHO, 

2014). Considerando que só se é feliz aquele que tem o que quer, e o que se deseja está 

representado pela plenitude, definida como a própria sabedoria, a felicidade encontra-se na 

sabedoria (AGOSTINHO, 2014). 
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Nem sempre o que os usuários do SUS demandam, a primeiro momento, é o melhor, 

por isso Freire (1996) e Agostinho (2014) nos sustentam a acolhê-los, escutá-los e ajudá-los a 

viver melhor. 

Portanto, no caso do PSC, o que se quer alcançar é a reorganização do processo de 

trabalho, que só será possível se esta mudança representar coisas boas e for pactuada e 

conveniente para os funcionários a fim de alcançar a plenitude ou sabedoria, aqui identificada 

como a mudança institucional, proposta da EP, considerando o conceito ampliado de saúde e 

as condições dos usuários do SUS, nem sempre chegam queixas reais aos serviços de saúde, 

por isso a necessidade de negociar, informar e investir no empoderamento. 
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“Não encontras a não ser que procures retamente” 

AGOSTINHO, 2014, p. 48 
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7 OUVIR PARA CONHECER, PROBLEMATIZAR PARA SUPERAR: GRUPOS 

EDUCATIVOS 

 

Na terceira etapa da Coleta de Dados, foram realizados os Grupos Educativos. Estes 

tiveram como objetivos: Identificar, dificuldades no seu processo de trabalho, assim como 

possíveis soluções para alcançar a integralidade da assistência; Sistematizar as dificuldades 

encontradas pelos participantes; Instrumentalizar a pesquisadora a direcionar seu olhar para as 

necessidades por eles apontadas; Avaliar a mudança da equipe e construir um rol de 

procedimentos de emergência odontológica.  

Os resultados da observação participativa foram utilizados como casos a serem 

discutidos nos GEs.  

Os resultados dos questionários e suas categorias foram apresentados de forma 

despretensiosa e não com a formalidade e descrição aqui demonstrados, pois foram utilizados 

para a reflexão da pesquisadora sobre o entendimento do processo de trabalho, a noção de EP 

dos participantes, a abordagem a ser utilizada nos GEs e as necessidades a serem refletidas 

com o grupo. 

Os grupos Educativos (GE) foram planejados em número de três, no entanto, a cada 

encontro a pertinência e a fluência do trabalho foram analisadas, considerando os objetivos. 

Com isso, viu-se a necessidade de se acrescentar mais um GE. Os GE aconteceram aos 

sábados, conforme pactuado com a direção do hospital, que cedeu um espaço que fica ocioso 

nesse dia, de entrega de resultados de tomografia e, segundo o diretor, não atrapalharia a o 

serviço, em diversos horários, a fim de contemplar todos os participantes e sua dinâmica de 

trabalho, uma vez que o serviço de emergência caracteriza-se pelo funcionamento incessante.  

Os participantes foram convidados no decorrer da realização dos GEs, através de 

contato com a enfermeira responsável pela comissão de EP e dos próprios participantes ao 

longo dos encontros. Com isso, a maior participação foi mesmo da equipe de sábado, exceto 

quando havia troca de plantão, o que é prática comum entre as equipes. 

Devido a característica do trabalho em emergência, o local dos GE foi alterado para o 

próprio setor de trabalho do participante, dada a dificuldade em se reunir toda a equipe e com 

isso comprometer o atendimento e não se ter participação efetiva nos GEs.  Assim, algumas 

vezes o GE aconteceu na sala de recepção, outras na sala de acolhimento e classificação de 

risco e outras no estar médico. 
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7.1. METODOLOGIA UTILIZADA NOS GRUPOS EDUCATIVOS  

 

Nos GEs utilizou-se como metodologia a problematização, que se baseia no arco de 

Maguerez e parte da observação da realidade, identifica possíveis problemas e o grupo 

seleciona os pontos chave a serem, em um primeiro momento, refletidos individualmente para 

depois serem discutidos na teorização, elaborando estratégias e formulando hipóteses de 

soluções, que serão sintetizadas e devolvidas à realidade, aplicadas ao problema em questão, 

terminando com a construção e transformação da própria realidade (MELO, QUELUCI & 

GOUVEIA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3: Arco de Maguerez.( FERNANDES, 2016)  

 

A escolha da metodologia da problematização se deu a fim de se caminhar em 

consonante com a PNEPS que nos convoca ao pensar junto e da proposta metodológica desse 

estudo, pautada na PCA, que prega a convergência entre pesquisa e assistência, ambas 

caminhando conjuntamente, onde também se parte de uma realidade laboral e devolve-se em 

forma de assistência o produto da pesquisa.  

A PNEPS sugere problematizar as práticas, identificando primeiramente o problema, 

ampliando o conhecimento, desenvolvendo competências específicas e da equipe para, então, 

buscar soluções, colocá-las em prática e avalia-las (BRASIL, 2009) 

Além disso, Rocha (2014) percebeu uma tendência para a utilização da técnica de 

problematização por enfermeiros nos grupos estudados. Sugere que o uso dessa metodologia 

REALIDADE 

PROBLEMA PRÁTICA 

PONTOS CHAVE HIPÓTESES 

TEORIZAÇÃO 
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seja o guia para a abordagem nas atividades coletivas, pois os grupos requerem metodologias 

participativas, contextualização, adequação ao tempo disponibilizado para os encontros, às 

narrativas pessoais e aos recursos pedagógicos disponíveis para propiciar a oportunidade de 

aprendizagem, crescimento e reflexão, embora aponte para o fato de que o enfermeiro, sujeito 

do estudo, acredita que sem a sua presença e atuação as ações de grupos podem não se 

concretizar na atenção básica (ROCHA, 2014). 

Foram muitas as dificuldades e os desafios da pesquisa, assim elencadas:  

 Logo na fase inicial, a direção do PSC mudou três vezes, o que obrigou a 

pesquisadora a procurar o novo diretor e apresentar a pesquisa novamente; 

 A equipe de desfez e refez várias vezes, pois a maioria dos funcionários é 

contratado com cargo de confiança e a situação política mudou três vezes nesse período; 

 O dia escolhido para os GEs, sábado, é dia de intensa atividade no pronto socorro, 

o que nos fez modificar o local dos encontros, que seriam realizados em sala apropriada ao 

lado da tomografia, para o próprio local de trabalho dos participantes e em diversos momentos 

ao longo do dia e com isso prejudicar o serviço; 

 Muitos não participaram da pesquisa alegando dificuldade de tempo para as 

reuniões e algumas vezes o grupo foi interrompido e retomado após as demandas de trabalho 

serem sanadas; 

 A pesquisadora não é enfermeira e teve que se apropriar da PCA, metodologia 

baseada no processo de enfermagem, que a própria desconhecia. 

 

7.2. PRIMEIRO GRUPO EDUCATIVO: MUITO PRAZER! SOU DENTISTA 

 

Visando a responder o segundo objetivo específico, que é apresentar aos funcionários 

a legislação específica acerca do serviço de emergência e emergência odontológica, foi 

elaborado o primeiro GE. 

O primeiro GE aconteceu no dia 24 de outubro de 2015, às 10h, na sala de recepção, 

às 11h na sala de acolhimento e classificação de risco e às 15h no estar médico. Foi assim 

dividido a fim de contemplar todos os participantes e suas escalas e dinâmica de serviço. 

Contou com a presença de 16 funcionários: 3 da recepção; 4 do acolhimento e 

classificação de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros no encontro de 10h; 2 

médicos ortopedistas; 1 médico chefe de equipe; 3 médicos da clínica médica no encontro de 

11h e 3 médicos cirurgiões e os 2 médicos ortopedistas no encontro de 15h. 
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Buscou-se atender o segundo objetivo específico da pesquisa, que é apresentar aos 

funcionários a legislação específica acerca do serviço de emergência e emergência 

odontológica, intencionando-se: 1)Apresentar os casos encontrados com a observação 

participante; 2) Discutir as práticas de atendimento odontológico em emergência e 3) 

Convocar a refletir sobre suas próprias práticas, no que diz respeito ao encaminhamento de 

pacientes ao serviço de emergência odontológica. 

 

7.2.1. Resultados 

 

Utilizou-se o caso do menino com a ferida na mão e o grupo, por unanimidade, 

concordou não ser essa a função do dentista no Pronto Socorro. 

Apresentada as dificuldades do setor de odontologia quanto a restrição de material e 

instrumental, limitações da prática odontológica em emergência e da presença de um dentista 

clínico geral e não bucomaxilofacial no plantão. 

O grupo foi convocado a refletir sobre o seu plantão e convidado a se pronunciar 

sobre o que faria se isso tivesse ocorrido em seu horário de trabalho. 

Também por unanimidade o grupo concluiu que o paciente deveria ter sido 

encaminhado à outra unidade e todos se pronunciaram afirmando ser isso o que teriam feito. 
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Figura 4: Arco de Maguerez do primeiro GE (FERNANDES, 2016) 

 

Um dos cirurgiões perguntou: “O dentista não fez isso, né? Porque senão vão achar 

que tem que fazer em todos.” 

Outro médico falou, ironizando a situação: “Não fez não, né? Ou vou perder o meu 

emprego.” 

Surgiu como demanda a necessidade de se construir um rol de procedimentos 

executados pela equipe odontológica em emergência, a pedido da equipe de recepção e 

classificação de risco. 

Como reflexão para o próximo encontro, foi lançada a proposta de avaliação dos 

próprios plantões e as situações que ocorrem fora do âmbito de resolutividade da equipe de 

odontologia e suas possíveis causas e soluções. 

 

7.2.2. Discussão 

 

Primeiramente, cumpre esclarecer que, conforme aprovado pela Portaria GM/MS nº 

2.048, de 05 de novembro de 2002, existe um tipo de atendimento de emergência chamado de 

atendimento Pré-Hospitalar Fixo prestado em unidades básicas de saúde, unidades do 

Programa de Saúde da Família (PSF), Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e terapia, unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências e pelos serviços de atendimento pré-hospitalar 

móvelaos pacientes portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda 

psiquiátrica, causadores de sofrimento, sequelas ou mesmo a morte (BRASIL, 2002). 

Conforme Parecer Técnico Jurídico nº 10/2013, de 21 de outubro de 2013, do 

Ministério Público de Minas Gerais, uma atenção básica bem estruturada reduz filas nos 

pronto socorros e hospitais e evita os gastos com equipamento e tecnologia, além do consumo 

abusivo de medicamentos(MP/MG, 2013).  

A Portaria MS/GM n° 2.488, de 21 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, 

determina que o processo de trabalho das equipes de atenção básica inclui o primeiro 

atendimento às urgências (BRASIL, 2011). 

A oferta dos serviços de urgência e emergência em nível ambulatorial pode ser feita 

na lógica da regionalização e da gestão associada, de acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de 

junho de 2011(BRASIL, 2011). 
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A própria lei 8080/90, permite a formação de consórcios administrativos 

intermunicipais em saúde (BRASIL, 1990). 

Também está garantida na Constituição essa permissão, no artigo 241(BRASIL, 

1988). 

Em 2002, a Portaria MS/GM n° 2048/2002 implanta a Política Nacional de Atenção 

às Urgências, avançando na construção do SUS, tendo como diretrizes a universalidade, a 

integralidade, a descentralização e a participação social. Estas unidades deverão contar com 

os seguintes profissionais: Coordenador ou gerente; Médico clínico geral; Médico pediatra; 

Enfermeiro; Técnico/auxiliar de enfermagem; Técnico de radiologia; Auxiliar de serviços 

gerais; Auxiliar administrativo e, quando houver laboratório na unidade, também deverão 

contar com bioquímico, técnico de laboratório e auxiliar de laboratório. Ainda poderão 

compor a equipe outros profissionais como: assistente social, odontólogo, cirurgião geral, 

ortopedista, ginecologista, motorista, segurança e outros, de acordo com a realidade 

local/regional e a sazonalidade de algumas afecções (BRASIL, 2002). 

Mesmo assim, o MS cria, através da Portaria 342, de 04 de março de 2013 a UPA 

24h, um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre a Atenção Básica de 

Saúde e a Atenção Hospitalar (BRASIL, 2013). 

Observou-se, ao discutir esse GE, que pouco conhecimento se tinha acerca da 

legislação vigente sobre o assunto e o conhecimento precisaria emergir de forma espontânea e 

não bancária, ou não haveria a mudança esperada. 

A educação continuada foi objeto de críticas por estar centrada nesta transmissão de 

conhecimento, afastada dos problemas concretos e sem enfoque multidisciplinar, o que levou 

à construção da metodologia da EP, contribuindo no aprendizado no contexto da prática 

(BRASIL, 2009). 

A PCA sugere o que chama de grupos de convergências, como os GEs utilizados, por 

acreditar que a técnica de pequenos grupos seja favorável ao desenvolvimento da pesquisa em 

simultaneidade com a prática assistencial ou a prática clínica, embora alerte para a falta de 

formação para a prática convergente, o que exige do coordenador da pesquisa coerência, 

respeito, paciência, comunicação, empatia e síntese, levando o grupo a alcançar a coesão, pois 

depende dele as mudanças ou inovações propostas (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Fala-nos Agostinho que se deve exercitar mais o talento e a língua em outras coisas 

que não para o êxito escolar unicamente, visto que, ratificando o pensamento da PCA, as 

habilidades devem estar direcionadas ao bem comum, assim como ninguém se ri facilmente 
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quando está só, ninguém ganha sozinho no processo educacional proposto (AGOSTINHO, 

2012). 

Assim, ocorreu no primeiro GE. O grupo, convocado a refletir sobre o seu plantão, 

pronunciou-se sobre os casos levados à discussão. Enquanto eram apresentadas as 

dificuldades do setor de odontologia quanto à restrição de material e instrumental, às 

limitações da prática odontológica em emergência e informado da presença de um dentista 

clínico geral e não bucomaxilofacial no plantão, também foram apresentadas as dificuldades 

dos participantes no seu processo de trabalho, como limitação da autonomia da recepção, 

ordem advinda da chefia e falta de segurança.  

Sobre este processo educacional, Agostinho, ao ser questionado por Evódio, 

novamente coloca-se como facilitador da condução ao ensinamento ao afirmar que, na falta de 

alguém que os ensine, atrever-se-ia a não decepcionar seu aluno, mas alerta para que este 

limite sua expectativa e não suponha ter todas suas perguntas respondidas (AGOSTINHO, 

2013). 

Agostinho lembra que é preciso admitir que ainda não se está saciado enquanto há 

busca e que a medida a se chegar é a nossa própria medida, enquanto grupo coeso 

(AGOSTINHO, 2014). 

Mas, enquanto o grupo ainda estava buscando respostas, a coesão ainda não havia 

sido atingida, porque o grupo ainda não entendia as ações de EP e seu poder transformador e 

facilitador de mudanças. 

 

7.3. SEGUNDO GRUPO EDUCATIVO: “EU, CAÇADOR DE MIM” 

 

Visando a responder o segundo objetivo específico, que é apresentar aos funcionários 

a legislação específica acerca do serviço de emergência e emergência odontológica, foi 

elaborado o segundo GE. 

O segundo GE aconteceu no dia 21 de novembro de 2015, às 10h, na sala de 

recepção, às 11h na sala de acolhimento e classificação de risco e às 15h no estar médico. Foi 

assim também dividido a fim de contemplar todos os participantes e suas escalas e dinâmica 

de serviço. 

Contou com a presença de 10 funcionários: 3 da recepção no encontro de 10h; 4 do 

acolhimento e classificação de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros no 

encontro de 11h; 2 médicos ortopedistas e 1 médico chefe de equipe no encontro de 15h. 
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Houve interrupção no encontro de 15h, pois o chefe de equipe foi chamado a sala de 

trauma para fazer um registro de óbito.  O grupo continuou a discussão até seu retorno.  

 

7.3.1. Resultados 

 

Retomado o caso da criança com a ferida na mão e trazido rol de procedimentos 

preconizado pela ANS, uma vez que não há legislação específica que discorra sobre esses 

procedimentos no Sistema Único de Saúde. 

O grupo relatou que, reavaliando sua conduta nos plantões, procurou mostrar-se mais 

atento quanto ao encaminhamento de pacientes ao setor de odontologia e relatou que a 

dificuldade está no lidar com o paciente, que tem que ter seu problema resolvido, seja por 

quem for, conforme relato da equipe de recepção. 

Essa equipe demonstrou temor com a violência dos usuários em ter seu atendimento 

negado. 

Foi mostrado que não há negativa de atendimento e sim direcionamento para a 

correta especialidade. O que foi confirmado no grupo de 15h pelo chefe de equipe. 

Surgiu como demanda a necessidade de se expor a RESOLUÇÃO CFM nº 

1950/2010 (Publicada no D.O.U., de 07 de julho de 2010, seção I) e a RESOLUÇÃO CFO-

3/1999que dispõem sobre as atribuições do dentista e do médico em caso de interesse comum. 

Embora tenha havido explanação do assunto, surgiu a necessidade de se ter por 

escrito em um quadro essas resoluções. 
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Figura 5: Arco de Maguerez do segundo GE (FERNANDES, 2016) 

 

Como reflexão para o próximo encontro, foi lançada a proposta de se pesquisar em 

seus respectivos conselhos os interesses comuns à odontologia. 

 

7.3.2. Discussão 

 

Conforme proposta da metodologia da problematização, o grupo, reavaliando sua 

conduta nos plantões e mostrando-se mais atento quanto ao encaminhamento de pacientes ao 

setor de odontologia, ainda não atingiu o que Agostinho chama de plenitude da sabedoria, 

pois relatou dificuldade no lidar com o paciente, que tem que ter seu problema resolvido, seja 

por quem for, conforme relato da equipe de recepção (AGOSTINHO, 2014). 

Mesmo tendo sido mostrado que não há negativa de atendimento e sim 

direcionamento para a correta especialidade, a equipe demonstrou temor com a violência dos 

usuários em ter seu atendimento negado, embora o Código Penal faça referência ao crime de 

desacato a funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela no artigo 331, 

prevendo pena de seis meses a dois anos ou multa (CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). 
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A Agência Nacional de Saúde (ANS) define como rol de procedimentos de 

urgência/emergência odontológica os listados no quadro abaixo: 

PROCEDIMENTOS DEFINIÇÃO 

1) Curativo e/ou sutura em caso de 

hemorragia bucal/labial. 

Aplicação de hemostático e/ou sutura em 

cavidade bucal. 

2) Selamento provisório em caso de 

dor, pulpectomia ou necrose. 

Aplicação de curativo em caso de remoção 

de tecido cariado, polpa ou núcleo 

existente. 

3) Mobilização dentária temporária Imobilizar elementos dentários com 

mobilidade após trauma. 

4)  Recimentação de prótese fixa Recolocação de trabalho protético. 

5) Tratamento de alveolite Curetagem do alvéolo dentário e sutura 

6) Colagem de fragmentos Recolocação de parte de dente fraturado 

com material adesivo 

7) Drenagem de abscesso extraoral Incisão na face para drenagem de abscesso 

8) Drenagem de abscesso intraoral Incisão em cavidade oral para drenagem 

de abscesso 

9) Reimplante dentário Recolocação do dente no alvéolo após 

avulsão e imobilização 

Quadro 13: Rol de procedimentos de urgência /emergência odontológica, segundo ANS. 

 

Mesmo com a legislação apresentada as atitudes dos participantes revelaram temor 

em cumpri-las, pois, como alerta Agostinho, o ensinamento só faz sentido com o 

entendimento inerente a cada um, sem que se necessite ser apresentado por ordem ou método, 

mas necessita fazer sentido e ser capaz de se reter, rejeitar ou evitar, conforme discernimento 

próprio (AGOSTINHO, 2014). 

Mas o discernimento depende do grau de magnitude de cada alma humana. Estando 

ela no terceiro grau, é dotada de raciocínio e imaginação próprios somente do ser humano, 

sendo comum aos estudiosos e aos ignorantes. Apenas as almas com grau quatro de 

magnitude são capazes de distinguir os valores, libertando-se de toda a imperfeição, tornando-

se mais pura e perfeita, obedecendo à legítima autoridade e aos mais sábios (AGOSTINHO, 

2013). 

Desta maneira, o esforço educativo proposto só faz sentido se for disparador de um 

planejamento dentro de uma gestão que integre, qualifique e desperte para ações no SUS que 

subsidiem as tomadas de decisões transformadoras, reconhecendo no gestor essa autoridade 

(BRASIL, 2009). 

A demanda de se expor a RESOLUÇÃO CFM nº 1950/2010 (Publicada no D.O.U., 

de 07 de julho de 2010, seção I) e a RESOLUÇÃO CFO-3/1999que dispõem sobre as 

atribuições do dentista e do médico em caso de interesse comum surgiu da necessidade de 
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autoridade que respaldasse os funcionários legalmente e os deixassem seguros perante as 

exigências dos pacientes, inclusive em ter por escrito em um quadro tais resoluções. 

Tal dificuldade requereu como diz a PCA, um esforço intelectual e uma competência 

social para lidar com o ato de pesquisar e assistir com postura pedagógica, para materializar 

as ações educativas (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

A PNEPS define aprendizagem como o desenvolvimento de novas capacidades ou 

critérios para lidar com problemas ou a revisão de capacidades e critérios existentes que 

estejam inibindo sua resolução (BRASIL, 2009). 

Não havia sido despertada a habilidade de fazer mudanças complexas na dinâmica de 

trabalho, nas tomadas de decisões, no estilo de liderança e nas mudanças culturais, buscando 

coerência entre a proposta educativa e as políticas transformadoras nas regras das instituições, 

indicadas na PNEPS (BRASIL, 2009). 

Nesse momento há que se marcar o fato de apenas a pesquisadora ser funcionária 

estatutária e os demais, ou contratados ou comissionados por cargo político, o que 

compromete, em certo ponto, o alcançar do sentido pleno de empoderamento e limita as 

tomadas de decisões que vão ao encontro do discernimento ora proposto. 

 

7.4. TERCEIRO GRUPO EDUCATIVO: COMEÇANDO A PENSAR JUNTO 

 

Visando a responder o segundo objetivo específico, que é apresentar aos funcionários 

a legislação específica acerca do serviço de emergência e emergência odontológica, foi 

elaborado o terceiro GE. 

O terceiro GE aconteceu no dia 19 de dezembro de 2015, às 10h, na sala de recepção 

e contou com a presença de 7 funcionários: 3 da recepção e 4 do acolhimento e classificação 

de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros. 

 

7.4.1. Resultados 

 

Foi entregue para discussão o material pesquisado impresso referente a 

RESOLUÇÃO CFM nº 1950/2010 (Publicada no D.O.U., de 07 de julho de 2010, seção I)  e 

a RESOLUÇÃO CFO-3/1999que dispõem sobre as atribuições do dentista e do médico em 

caso de interesse comum. 

A equipe relatou que vem tentando encaminhar corretamente os pacientes, conforme 

rol de procedimentos discutido anteriormente. 
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Uma enfermeira da equipe de acolhimento relatou: “Agora se não estiver doendo 

encaminho para o posto. Aqui não é lugar de vir fazer extração.” 

Outra enfermeira relatou que, ao trabalhar na região Norte do país, aprendeu a tirar 

inseto do ouvido usando óleo de cozinha e que isso aqui no pronto socorro era encaminhado 

ao dentista que não tinha essa função. Ainda se ofereceu a fazê-lo, caso recebam algum caso e 

não saibam a quem encaminhar. 

 

Figura 6: Arco de Maguerez do terceiro GE (FERNANDES, 2016) 

 

Como proposta para o próximo encontro, faremos a construção do próprio rol de 

procedimento pela equipe, de acordo com o perfil do atendimento de urgência do PSC. 

 

7.4.2. Discussão 

Conforme proposta da problematização, o grupo já encontra identidade própria e 

mostrou-se coeso.  

Para Agostinho ( 2012), o grupo exerce influência no pensar e no agir individual, 

chegando a relatar sentir pudor por não pertencer a determinado grupo, mesmo suas atitudes o 

aborrecendo (AGOSTINHO, 2012). 
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Com a diversidade de contratos de trabalho no PSC, manter a mesma equipe durante 

todo o processo educativo da pesquisa não foi possível, mas ações provocadas e provocadoras 

de mudança se consolidam como propôs a PCA: introduzir inovações e/ou mudanças ou, até 

mesmo, minimizar problemas encontrados na prática(TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

A prática educativa mostrou-se efetiva quando, ao cambiar os funcionários, não 

houve retrocesso ou prejuízo para o processo de trabalho, uma vez que o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das organizações através da utilização da EP ( BRASIL, 2009). 

Mas, ao navegar nesse porto, metáfora de Agostinho para a sabedoria, e aqui 

relacionada ao processo de construção da aprendizagem significativa, ainda não se está 

totalmente seguro, pois este mostra-se bastante amplo e sua magnitude, embora cause menos 

temor, pois já  não é de todo desconhecida, não exclui o erro (AGOSTINHO, 2014).  

Agostinho nos revela que dois fatores o impelem ao aprendizado: a força da 

autoridade e a força da razão. Para ele, não há autoridade mais eficaz que a de Cristo, mas 

compreender o que seja verdadeiro necessita da fé e do intelecto, por isso, passou a vida 

tentando buscar junto aos platônicos ensinamentos que não destoassem de modo algum das 

Escrituras Sagradas (AGOSTINHO, 2014). 

Ainda assim, não supõem que a alma, pátria da sabedoria, cresça com a idade do 

corpo, no tempo, mas sim pela harmonia que a faz perfeita (AGOSTINHO, 2013). 

Nessa visão, a força da autoridade no PSC, constituída pelos encontros de 

capacitação realizados pela equipe de EP, não suplantam ou suprimem o poder da força da 

razão, que vem com o despertar proposto pela metodologia problematizadora utilizada na 

pesquisa. As soluções encontradas pelo grupo, mesmo que este não tenha se constituído 

uniformemente ao longo dos encontros, foram um somatório de experiências reunidas, o que 

fez o que Agostinho chama de sabedoria. 

 

7.5. QUARTO GRUPO EDUCATIVO: SOU MAIS EU, PORQUE SOMOS UM 

 

Visando a responder o terceiro objetivo específico, ou seja, elaborar produtos que 

colaborem na educação permanente dos funcionários envolvidos no atendimento ao paciente, 

de acordo com a legislação específica, em prol da integralidade da assistência, aconteceu o 

quarto GE. 

O segundo GE aconteceu no dia 09 de janeiro de 2016, às 10h, na sala de recepção, 

às 11h na sala de acolhimento e classificação de risco e às 15h no estar médico. Dividido 

dessa maneira para contemplar todos os participantes e suas escalas e dinâmica de serviço. 
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Contou com a presença de 10 funcionários: 3 da recepção no encontro de 10h; 4 do 

acolhimento e classificação de risco, sendo 2 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros e 1 

médico chefe de equipe no encontro de 11h; 2 médicos ortopedistas; 1 médico chefe de 

equipe e 1 médico da clínica médica no encontro de 15h. 

 

7.5.1. Resultados 

 

Solicitado ao grupo construção do rol de procedimentos de acordo com o perfil da 

demanda do serviço. Por unanimidade, o grupo definiu os seguintes procedimentos ou 

queixas: dor de origem dentária ou facial e trauma. Ficou pactuado que serão essas as 

emergências encaminhadas à equipe odontológica. 

A Equipe de recepção relatou que já está fazendo isso, pois muitos pacientes já 

chegam com o discurso de querer “arrancar o dente” ou “Aqui tem buco?”, referindo-se a 

especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. 

O chefe de equipe perguntou se há muitos encaminhamentos dos médicos, pois 

julgava que eles procediam exclusivamente da recepção e do acolhimento. Relato do caso do 

adolescente com acne em região de borda inferior da mandíbula, lado esquerdo, com extensa 

celulite, atendido pela clínica médica e solicitado parecer da equipe odontológica, que, após o 

diagnóstico, o encaminhou novamente a clínica médica para ser referenciado ao serviço de 

dermatologia e fazer a prescrição de Cefalexina. Caso esse colhido na primeira etapa da 

pesquisa, observação participante. 

O médico da clínica médica relatou a dificuldade de se fazer unicamente emergência 

e urgência, pois avalia que muitos dos pacientes não buscam o ambulatório e com isso 

sobrecarregam o serviço do pronto socorro com demandas não oriundas de casos agudos. 

 



113 

 

 

Figura 7: Arco de Maguerez do quarto GE (FERNANDES, 2016) 

 

7.5.2. Discussão 

 

Nesse momento, o grupo já era capaz de se autogerir, auto-avaliar e tomar para si as 

responsabilidades em solucionar os problemas por eles identificados. 

Em “Sobre a potencialidade da alma”, Agostinho (2013) revela a estreita relação que 

se estabelece entre mestre e discípulo. Todo o diálogo com Evódio visa possibilitar o aluno a 

chegar ao domínio do que o autor proclama como verdade, criando condições para isso. 

Mesmo discordando de seus pontos de vista, e ele próprio o admite, o mestre entende o 

aprender como um processo de recordar, pelo fato de o verdadeiro conhecimento ser inato, 

depositado na alma por Deus (AGOSTINHO, 2013). 

Nesse sentido, o papel do educador é tornar revelada a verdade latente e o processo 

educativo implica em auxílio mútuo, pois só o educando constrói o caminho do 

conhecimento, fato que foi perfeitamente identificado nesse quarto GE (AGOSTINHO, 2013). 

Tão contemporânea como a concepção agostiniana, que permite um diálogo e não 

considera o aluno sujeito passivo, é a EP. Vê-se no texto da PNEPS o diálogo destacado entre 
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as três esferas de governo em prol das ações para a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores na área de saúde (BRASIL, 2009). 

Mas a eficácia constatada nesse momento da pesquisa deveu-se à prática que 

transbordou do diálogo para atingir o processo de trabalho que o revelasse aberto a mudanças 

propostas. Para Agostinho (2012), praticara verdade é alcançar a luz, seu maior anseio. Mas 

não haveria sentido na prática isolada no individual, por isso desejava praticá-la diante de 

Deus e diante de muitas testemunhas por seus escritos (AGOSTINHO, 2012).  

Um dos impactos dessa fase da pesquisa foi o despertar do pensamento crítico, que, 

segundo a PCA, ocorre quando há consciência da ação refletida, no caso do PSC, a autoria do 

rol de procedimentos de urgência /emergência próprio (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Essa consciência da ação pelo grupo executada e nele refletida é, para Agostinho, a 

mente ou razão, onde não há domínio de nenhuma outra força que não a do espírito 

(AGOSTINHO, 2014). 

E a vida feliz encontra-se enraizada no espírito (animus), para o autor. Então, a ação 

que dele procede é feita com sabedoria, pois nele está a fonte do verdadeiro conhecimento, 

sem que seja possível retirá-lo (AGOSTINHO, 2014). 

O desfecho demonstrou esse pensar consciente que transborda para ações 

transformadoras do universo laborativo do grupo de maneira progressiva e convocadora. A 

construção do rol de procedimentos não foi, de forma alguma, uma necessidade da pesquisa 

ou da equipe odontológica, mas de um grupo coeso, inclusivo, participativo e empoderado. 

 

7.6. SÍNTESE DOS RESULTADOS: EIS-ME AQUI! 

 

Finalmente, a aprendizagem, como exercício reflexivo, foi sintetizada nos arcos de 

Maguerez abaixo: o primeiro orientado pelos objetivos e etapas percorridas na pesquisa e o 

segundo baseado nos referenciais teórico-metodológicos utilizados.  
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        Figura 8: Arco de Maguerez do processo educativo (FERNANDES, 2016). 

 

 

OBSERVAÇÃO DA REALIDADE 

 

Pacientes encaminhados ao setor de emergência odontológica sem indicação para 

tal, ou sem possibilidade resolutiva (primeiro objetivo específico e observação 

participante). 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

1. Adolescente com edema 

em região de borda 

inferior da mandíbula; 

2. Criança com ferida 

cortocontusa em membro 

superior esquerdo. 

 

( observação participante) 

 
 

APLICAÇÃO À REALIDADE 

 

1. Construção do próprio rol de 

procedimentos odontológicos do 

PSC (terceiro objetivo 

específico e quarto GE ); 

2. Comparação e avaliação das 

práticas e das mudanças no 

processo de trabalho no serviço 

(objetivo geral e quarto GE). 

 

DEFINIÇÃO DOS PONTOS CHAVE A 

SEREM ESTUDADOS 

 

1. Legislação específica acerca do 

serviço de emergência e emergência 

odontológica (segundo objetivo 

específico); 

2. Atribuições do odontólogo no serviço 

de emergência (segundo objetivo 

específico). 

(questionário semi estruturado) 

 

HIPÓTESES 

 

1. Reflexão dos conceitos 

elaborados pelo grupo; 

2. Reflexão dos conceitos 

segundo autores e 

legislação sobre o 

assunto (segundo e 

terceiro GEs); 

TEORIZAÇÃO 

1. Elaboração e discussão das práticas de atendimento odontológico em 

emergência a partir do conhecimento dos participantes (primeiro GE); 

2. Reflexão sobre suas próprias práticas, no que diz respeito ao 

encaminhamento de pacientes ao serviço de emergência odontológica 

(primeiro GE); 

3. Teorização a luz do referencial teórico de Agostinho de Hipona, da 

PNEPS e da PCA. 
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 “É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas convicções, 

disponível ao saber, sensível a boniteza da prática educativa, instigado por seus desafios que 

não lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas sempre do 

esforço por superá-las, limitações que não procuro esconder em nome mesmo do respeito que 

me tenho e aos educandos”. 

                                      FREIRE, 1996, p. 29 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender o processo educativo em saúde e discuti-los com a equipe multiprofissional 

é fator primordial para que as ações educativas da EP sejam postas em prática. Destaca-se, 

dessa forma, que todos os profissionais envolvidos no atendimento ao paciente necessitam de 

ter clareza de seu papel no processo de trabalho em emergência, pois todos estão envolvidos 

no cuidado integral em saúde. Para isso, é fundamental o desenvolvimento dos conceitos de 

EP e sua prática em saúde.  

Diante do que foi exposto nos resultados desta pesquisa, percebe-se que a falta de 

entendimento dos participantes do processo de multidisciplinaridade, o que pode ter ocorrido 

por não haver uma educação permanente efetiva no PSC. 

Apesar da afirmativa acima, 2,94% das ocorrências de URs apontaram para a EP 

como caminho para as transformações em conformidade com a PNEPS, refletindo o quanto 

essa prática ainda é pouco explorada no serviço de emergência.  

Esse dado concreto e numérico levou à construção de uma categoria que expusesse o 

pensar desses participantes, mas foi utilizado apenas para reflexão sobre o entendimento do 

processo de trabalho, de EP dos participantes, para avaliar a melhor forma de abordagem a ser 

utilizada nos GEs e suas necessidades a serem refletidas com o grupo. Ao mesmo tempo, 

ratifica a terceira hipótese explorada, qual seja,a proposta da educação permanente não existe 

ou não é elaborada coletivamente com base nas demandas encontradas e por isso não vem 

sendo utilizada como dispositivo de mudança institucional. 

Durante a pesquisa, foi observada no PSC a falta de entendimento por parte dos 

participantes do universo de atuação do odontólogo, quando, ao responder o primeiro objetivo 

específico, que é descrever o processo de trabalho quanto ao encaminhamento de usuários ao 

serviço de emergência odontológica no pronto socorro, deparou-se com encaminhamentos ao 

setor odontológico fora de sua área de atuação, comprovando a segunda hipótese explorada: 

os funcionários do pronto socorro não reconhecem o papel do odontólogo dentro do serviço 

de emergência.  

Observa-se, com as oficinas, que o segundo objetivo específico, que foi apresentar 

aos funcionários a legislação específica acerca do serviço de emergência e emergência 

odontológica, produziu impacto positivo, pois o grupo ficou motivado a construir soluções 

baseadas nesse novo conhecimento e ainda mais: novos questionamentos foram feitos e novos 

desafios foram propostos, confirmando a primeira hipótese explorada, que o processo de 
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trabalho quanto ao encaminhamento de usuários ao serviço de emergência odontológica não é 

claro aos funcionários quanto às atribuições do odontólogo no serviço de emergência. 

Ainda durante as oficinas, percebeu-se que o segundo objetivo específico, foi o que 

mais causou polêmica ou assombro, uma vez que pareceu completamente desconhecido para 

o grupo, tanto as atribuições do odontólogo, como uma legislação que a defina.  

Nesse momento da pesquisa, respondendo ao objetivo geral, que é utilizar a 

educação permanente como reorganizadora do processo de trabalho no serviço de emergência 

de um pronto socorro, notou-se a implementação da EP, mas muitos desafios hão de ser 

enfrentados, principalmente o fator político institucional. 

Ressalta-se que esse estudo teve um corte temporal, e que, ao acabarem os grupos 

educativos desenvolvidos para a pesquisa, as situações problemas anteriores retornaram, 

agora de forma mais branda, com a consciência dos profissionais que ainda permanecem no 

serviço e que fizeram parte da pesquisa acerca do assunto, com nítido momento político 

refletido, mas revelando a limitação da pesquisa em proporcionar uma experiência de 

educação que fosse permanente e efetiva. 

Embora, para atender ao terceiro objetivo específico, que foi elaborar produtos que 

colaborassem na educação permanente dos funcionários envolvidos no atendimento ao 

paciente, de acordo com a legislação específica, em prol da integridade da assistência, fosse 

desenvolvido, a pedido da equipe e por ela orientado, um material impresso, a implementação 

da EP no PSC não foi eficaz como se esperava, pois os casos fora do universo odontológico 

continuam chegando, agora envoltos de piedade do setor de classificação de risco, que se 

compadece do sofrimento do usuário e vem ao setor odontológico perguntar antes de enviar. 

O nível de envolvimento emocional das equipes, especialmente do acolhimento e 

recepção, dificultaram esse processo, mas mostraram que a EP e a PCA, por considerarem as 

experiências de vida dos trabalhadores/participantes, oferecem uma possibilidade ilimitada de 

aprendizagem e soluções e, mesmo fora do alcance legal da profissão, o setor de odontologia 

do PSC também se compadece e se supera nas suas limitações, pois o foco e o motivo pelo 

qual se trabalha no SUS é o usuário.  

Utilizar Agostinho de Hipona como referencial teórico, e sua teoria na iluminação 

divina sobre a questão da aprendizagem, trouxe um processo de interiorização institucional, 

que possibilitou o entendimento do sentido da comunicação estabelecida entre mestre e 

discípulo na dinâmica ensino-aprendizagem, posto que as relações que os homens 

estabelecem entre si definem o pensar formativo. 
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Esse pensar formativo no PSC envolve questões políticas, sociais, individuais e 

institucionais inalcançáveis para a PNEPS. Apenas com o referencial da PCA, que abarca o 

pesquisar e o assistir, e o referencial de fé de Agostinho de Hipona foi possível entender e 

alcançar o objetivo geral da pesquisa. 

Mesmo assim, a experiência foi significativa e possibilitou a reflexão do processo de 

trabalho pela equipe e propiciou contribuições tais quais: maior integração da equipe 

multiprofissional e seu reconhecimento como tal; fomentar um espaço de discussão e trocas 

que não costumam fazer parte da dinâmica do atendimento de emergência; e melhorar a 

compreensão do significado da EP e do papel do odontólogo, mesmo que não tenha havido 

mudança significativa na prática. 

Parte desta frustração com relação às mudanças encontra-se no íntimo da pesquisada, 

que é dentista há vinte e dois anos e em sua prática acostumou-se a sempre conseguir solução 

para o problema do paciente, seja encaminhando a um colega, seja removendo um elemento 

dentário causador de sofrimento. Assim, nada fica sem solução nesse pensamento 

egocêntrico. As demandas são sempre devolvidas com a resolutividade esperada. Essa foi a 

maior crítica ao trabalho realizado e sua maior dificuldade: a pesquisadora não se isentou de 

suas convicções, de suas crenças, de sua bagagem profissional e de seus hábitos.  

Como na PCA, na EP e em Agostinho, tudo é esperado, ou até mesmo nada é 

esperado, e tudo é utilizado como aprendizagem, a crítica à pesquisa e sua maior dificuldade 

tornaram-se o combustível desse barco rumo ao porto da sabedoria. 
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9 PRODUTOS DA PESQUISA 

 

Esse capítulo traz o que foi produzido durante a pesquisa que proporcionasse 

transbordamento do processo educativo para a prática laboral de forma concreta, material. 

Pretende-se, com eles, acesso contínuo às memórias dos funcionários sobre o 

assunto, fonte do que Agostinho chama de sabedoria. 

A arte e a ideia já foram apresentadas ao coordenador de odontologia do PSC, Dr. 

Bruno da Silva Vieira, para possível pactuação.  

 

9.1 PANFLETO/FOLDER  

 

Folder vem do inglês fold, que significa “documento escrito que tem uma dobra” e 

é utilizado para promoção de algum produto/evento ou dentro de uma instituição, como é o 

caso desse apresentado, para circular dentro do PSC, entre os funcionários, podendo ser 

utilizado como informativo também aos pacientes (http://www.significados.com.br/folder/). 

Já panfleto, não tem necessariamente dobra e seria constituído apenas de frente e 

verso, sem a necessidade de uma capa, como no folder 

(http://www.significados.com.br/folder/). 

A intenção é divulgar o rol de procedimentos odontológicos eleitos como urgência 

/emergência a serem encaminhados a equipe de odontologia do PSC, e que foram construídos 

pelos participantes da pesquisa, baseado no rol de procedimentos da ANS. 

O PSC já conta com material promocional diverso, informativo sobre o Projeto 

Cegonha, área de reclamação e sugestões, ouvidoria e folhetos de diversas inaugurações da 

prefeitura. 

O local de divulgação deverá ser definido com a direção do PSC, mas imaginou-

se utilizar os mesmos locais onde já há material desse tipo, como bancada dos adjuntos, setor 

de acolhimento e classificação de risco, quadro de avisos do estar médico e setor de ouvidoria. 

A definição de urgência/emergência é do Protocolo de atenção em saúde bucal de 

Porto Alegre, sobre a organização da rede e fluxo de atendimento (PORTO ALEGRE, 2014). 

 

http://www.significados.com.br/folder/
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Figura 9: Frente do panfleto/ Folder (FERNANDES, 2016). 

 

 

Figura 10: Verso Panfleto/Folder (FERNANDES, 2016). 
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9.2  BANNER 

 

Seguindo a mesma ideia dos panfletos, montou-se a arte de um banner a ser 

divulgado nos mesmos locais, mas por se tratar de um material maior, talvez com maior 

alcance visual. 

 

 

Figura 11: Banner (FERNANDES, 2016). 
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Apêndice II – Parecer Consubstanciado 
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Apêndice III - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Dados de identificação 

Título do projeto: Educação permanente na consolidação o papel do odontólogo no serviço de emergência. 

Pesquisador responsável: Fabíola Chaves Fernandes 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável:Universidade Federal Fluminense/ Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde/ Formação profissional 

Interdisciplinar no SUS. 

Telefones de contato: (21)26120627 – (21) 26209165 – (21) 999423015  

Email: fabconsidera@bol.com.br 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação permanente na 

consolidação do papel do odontólogo no serviço de emergência”, de responsabilidade da pesquisadora 

Fabíola Chaves Fernandes. 

O presente estudo tem como objetivo geral utilizar a educação permanente para reorganizar o processo de 

trabalho no serviço de emergência e como objetivos específicos, identificar e descrever o processo de trabalho no 

que diz respeito ao encaminhamento de usuários ao serviço de emergência odontológica; apresentar aos 

funcionários a legislação específica acerca do serviço de emergência e emergência odontológica; descrever as 

atribuições do odontólogo no serviço de emergência e; elaborar produtos que colaborem na educação 

permanente dos funcionários envolvidos no atendimento ao paciente, de acordo com a legislação específica 

acerca do serviço de emergência e emergência odontológica, em prol da integridade da assistência.  

Sua participação nessa pesquisa se dará de forma a responder um questionário semi estruturado sobre a rotina 

de atendimento no pronto socorro, o que não gerará gastos financeiros e as informações obtidas serão utilizadas 

samente para fins científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em periódico e/ou livros. Posteriormente 

você será convidado a participar de um grupo, durante seu horário de expediente, onde você pode relatar sua 

experiência no atendimento de emergência e dar sugestões para a melhoria do mesmo. Sua participação será 

registrada através de anotações, fotografias e/ou filmagem. 

Os riscos relacionados com sua participação são mínimos. Caso apresente algum problema no decorrer de 

qualquer etapa da pesquisa que lhe cause emoções desconfortantes, será prestado apoio psicológico, respeitando 

este momento e sua decisão quanto à continuidade da sua participação, podendo essa ser interrompida, 

remarcada ou mesmo cancelada. 

Espera-se, com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação, a implementação da 

educação permanente em saúde como dispositivo na promoção da integralidade da assistência no pronto socorro. 

O Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora principal, 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, agora ou em qualquer momento. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, ___________________________________________, RG ___________________, órgão expedidor 

_______________, declaro ter sido informado e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Niterói, _____ de __________________________________ de_______________ 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 

 

 

mailto:fabconsidera@bol.com.br
mailto:etica@vm.uff.br
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Apêndice IV: Termo de concessão de imagem 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR NO SUS 
 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: Educação permanente na reorganização do processo de trabalho no serviço de 

emergência. 

Pesquisador responsável: Fabíola Chaves Fernandes 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável:Universidade Federal Fluminense/ Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde/ Formação 

profissional Interdisciplinar no SUS. 

Telefones de contato: (21)26120627 – (21) 26209165 – (21) 999423015  

Email: fabconsidera@bol.com.br 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

 

Eu acima identificado, autorizo por meio desta a utilização de minha imagem, por tempo 

indeterminado, no projeto de pesquisa “Educação permanente na reorganização do processo de 

trabalho no serviço de emergência”, de responsabilidade da pesquisadora Fabíola Chaves 

Fernandes, como também em publicações da mesma. Estou ciente de que esta imagem pode ser 

utilizada ainda em palestras, mostras, aulas ou qualquer forma que a pesquisadora julgue necessária, 

sempre visando o ensino e a prestação de serviço e nunca com fins comerciais, o que não gerará gastos 

financeiros e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, apresentação em 

eventos e/ou publicação em periódico e/ou livros.  

 

 

São Gonçalo, ___ de _________________ de 2015.  

 

 

 

 

 Assinatura 
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Apêndice V: Instrumento de coleta de dados: Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR NO SUS 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CONSOLIDAÇÃO DO PAPEL DO 

ODONTÓLOGO NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA  

 
O presente estudo tem um enfoque na proposta da educação permanente, de acordo com a Portaria nº 

198/GM/MS de 13 de fevereiro de 2004, que institui a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde como Estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores. Com base nessa proposta, responda as questões abaixo: 

 

Nome: _________________________________________ Data ___________________ 

Idade ________________ Telefones _________________________________________ 

Email _____________________________________ Função _____________________ 

 

1) Como você, funcionário do pronto socorro, pode colaborar para a melhor qualidade do atendimento da 

equipe de odontologia? ( Essa pergunta atende ao objetivo geral da pesquisa) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2) Quais as queixas que levam você a encaminhar um paciente ao serviço de odontologia do pronto 

socorro? ( Essa pergunta atende ao primeiro objetivo específico da pesquisa) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3) Quais as características de uma emergência odontológica? ( Essa pergunta atende ao segundo objetivo 

específico da pesquisa) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4) Para você, qual a função do dentista no pronto socorro? ( Essa pergunta atende ao terceiro objetivo 

específico da pesquisa) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5) Que sugestões você daria para implementar a educação permanente no serviço de emergência do 

pronto socorro? ( Essa pergunta atende ao quarto objetivo específico da pesquisa) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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ANEXOS 

Anexo I – Nota prévia 
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