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A gente não pode ter tudo 

Qual seria a graça do mundo se fosse assim? 

Por isso eu prefiro sorrisos  

E os presentes que a vida trouxe para perto de mim 

 

Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar 

E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar 
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RESUMO 

 

 

O objeto de estudo é “educação permanente na perspectiva da equipe multiprofissional e dos 

gestores de um programa gerontológico”, com quatro objetivos, a saber: 1º) conhecer as 

concepções da equipe multiprofissional e dos gestores do Programa de Assistência Integral à 

Pessoa idosa (PAIPI), acerca da Educação Permanente (EP); 2º) descrever os fatores 

intervenientes mencionados pela equipe multiprofissional e pelos gestores do PAIPI na 

adesão às ações de Educação Permanente (EP); 3º) analisar os conteúdos teóricos, práticos e 

as estratégias consideradas fundamentais pela equipe multiprofissional e pelos gestores desses 

serviços especializados; 4º) Elaborar um Programa de Educação Permanente com a equipe 

multiprofissional e com os gestores do Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa, desde 

as concepções, conteúdo e estratégias manifestadas. Na perspectiva de compor um Programa 

de Educação Permanente (PEP), com a equipe multiprofissional e com os gestores do PAIPI, 

objetivamos elaborar esta intervenção a partir das concepções de ambos. Partindo dos 

resultados obtidos nos conteúdos extraídos no grupo focal, foram organizadas as estratégias 

por eles manifestas. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa 

teve como cenário o PAIPI, um Programa Gerontológico desenvolvido no Instituto de 

Atenção à Saúde São Francisco de Assis da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

HESFA/UFRJ, o HESFA, que com a restauração do seu prédio histórico precisou virar 

Instituto, situado no mesmo Município. Os participantes foram os membros da equipe 

multiprofissional e os gestores do referido Programa. A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de 

Ética, UFF/EEAN/HESFA, número do parecer 1.920.309, CAAE, 6123116.2.0000.5243. Em 

respeito aos cuidados éticos preconizados pela Resolução 466/2012, a participação foi com a 

anuência dos participantes através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Optou-se pelo grupo focal como técnica de produção de dados, sendo 

utilizado um guia de perguntas para atender aos objetivos propostos no estudo. Foi utilizado 

também um formulário dos respondentes, com o objetivo de compor a caracterização 

sociodemográfica e educacional desta equipe Multiprofissional. O tratamento dos dados 

compreendeu a transcrição da produção do grupo focal. Foram utilizados os procedimentos 

preconizados para a análise de conteúdo temático. O trabalho nos possibilitou a construção de 

duas categorias, as quais foram: Categoria 1) Educação Permanente como movimento em que 

o profissional busca atualização para lidar com a realidade cotidiana e Categoria 2) fatores 

que envolvem o processo de Educação Permanente: aproximando o interesse pessoal, 

iniciativa institucional e necessidades dos usuários.  Os entrevistados mencionaram através 

dos  depoimentos, a necessidade de buscar conhecimentos e maneiras de se aprimorarem e 

investigarem a sua percepção, voltado ao seu cotidiano e à sua atuação profissional, que se 

torne mais construtivo.  

 

Palavras-chave: Educação Permanente. Educação Continuada. Profissionais de Saúde. 

Programas. Envelhecimento. 

 



ABSTRACT 

 

 

The object of study is "permanent education in the perspective of multiprofissionl team and 

administrators of a geriatric program", with four objectives namely: 1st) meet the conceptions 

of the multidisciplinary team and of the Integral Assistance Program to the elderly person 

(PAIPI), about the Permanent Education (EP); 2nd) Describing the factors mentioned by the 

Multiprofessional team and the managers of the PAIPI in adherence to the ongoing education 

actions (EP); 3rd) To analyse the theoretical, practical and the strategies considered to be 

fundamental by the Multiprofessional team and the managers of these specialized services; 

4th) To elaborate a Permanent Education Program with the Multiprofessional team and with 

the managers of the Integral Assistance Program to the elderly person, from the conceptions, 

content and strategies manifested. In the perspective of a Permanent education program 

(PEP);  with the multidisciplinary team and with the managers of the PAIPI, we aim to draw 

up this intervention from the conceptions of both. From the results obtained in the contents 

extracted in the focus group were organized the estrategies expressed by them. This is a 

descriptive study with a qualitative approach. The research will be the PAIPI scenario, a 

Geriatric Program developed at the Institute for ealth care St. Francisco de Assis at the 

Federal University of Rio de Janeiro HESFA/UFRJ, the HESFA, that with the restoration of 

its historic building needed to become institute, situated in the same municipality. The 

participants were the members of the multidisciplinary team and managers of that program. 

The research was appreciated by the Ethics Committee, UFF/EEAN/HESFA, opinion 

number, 1,920,309. In regard to ethical care recommended by resolution 466/2012, the 

participation was with the consent of the participants through the signature of informed 

consent (TFCC). We opted for the focal group technique of data production, being used a 

guide of questions to meet the objectives proposed in the study. It was also used a form of the 

respondents, in order to compose the demographic and educational characterization of this 

multidisciplinary team. The data controller understood the transcription of the production of 

the focus group recommended procedures were used for the analysis of thematic content. The 

work enabled us to construct two categories, which were: Category 1) Permanent Education 

as a movement that the professional search update to deal with the everyday reality and 

Category 2) factors involving the permanent education process: approaching self-interest, 

initiative and institutional needs of the users. Respondents mentioned through their 

statements, the need to seek knowledge and ways to improve and to investigate your 

perception, back in your daily life and your professional performance, which becomes more 

constructive. 

 

Keyword: Education, Continuing. Education, Continuing. Health professionals. Programs. 

Aging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO OBJETO DO ESTUDO 

 

 

O estudo apresenta como objeto a educação permanente na perspectiva de 

profissionais e de gestores de um programa gerontológico. Entender a origem da Educação 

Permanente (EP) é importante para melhor compreender seus desdobramentos e as 

perspectivas em relação ao envelhecimento populacional. Esse ponto de vista impôs situar 

esses dois temas em questão. 

A terminologia Educação Permanente no âmbito da saúde, apresenta um 

esclarecimento recente, inovador aos preceitos característicos do SUS, e também na área da 

educação. 

Segundo Gadotti (2005, p. 94) em 1956, tornou-se oficial a expressão “educação 

permanente” pelo Ministro da Educação da França, Renné Billeres, com predominância da 

educação ao trabalhador para promover o trabalho. Posteriormente, a educação permanente 

surgiu e se popularizou por beneficiar o desenvolvimento e estar incluída no crescimento 

econômico. 

  No Brasil, já vinham debatendo sobre a questão da formação desde as Conferências 

Nacionais de Saúde. Na oitava Conferência, destacou-se nacionalmente e  foram criadas 

inúmeras propostas que deram bases para vários artigos para a construção da Constituição 

Federal de 1988, e um deles é o artigo 196, no qual a saúde é estabelecida como dever do 

Estado e direito de todos. 

A Constituição Federal de 1988, no Art. 200, inciso III, conferiu ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), a credibilidade de formar trabalhadores no campo da saúde (BRASIL, 1988).  

Gadotti (2005) estabelece a EP como um acontecimento que explana um evento que 

“vem” até “nós” e nos solicita e fomenta a assumir uma deliberação. O autor finaliza que a 

EP, não é um conhecimento novo, cita o filósofo chinês Lao-Tsé, centenas de anos antes de 

Cristo que afirma que “todo estudo é internível”. Podemos observar que a EP é uma 

preocupação remota.       

Ao construir a pesquisa, durante as leituras, observou-se que a educação permanente é 

uma definição remota, mas recebeu umas novas vestes no campo da saúde e da educação, 
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após aprovado pelo Ministério da Saúde em 2003, da Política Nacional de Educação 

Permanente (BRASIL, 2009) tem como proposta da inserção uma análise, no cotidiano.      

Em outros tempos, a educação permanente era oferecida como uma educação para a 

vida inteira; subsequentemente, passou a ser um instrumento de rapidez, que permite adaptar-

se às mudanças e é considerada uma ferramenta, para melhoria do cotidiano no processo de 

trabalho.  

Assim, quando a educação permanente apareceu na saúde e no campo da educação, 

decretou-se uma exigência de que os trabalhadores tivessem uma qualificação para receber 

novas demandas. Mediante a colocação de Durão (2006, p. 108).  

“A estratégia utilizada na saúde para atender as exigências por qualificação para o 

trabalho é o treinamento” Informações que estabeleceu aos trabalhadores da saúde e 

da educação e um ensinamento que permite a inclusão de conhecimentos, na 

qualidade da dependência da chamada” educação continuada”.   

 

Em 1978, a  Organização Mundial da Saúde (OMS) conceituou Educação Permanente 

como um processo que “se inicia após a formação básica e tem como intuito atualizar a 

melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo,” Posteriormente, o Ministério da Saúde 

(MS) emitiu uma publicação acerca da gestão da Educação Permanente na Saúde (EPS). O 

pressuposto que regeu essa publicação é o propósito de subsidiar os gestores das três esferas 

de governo na execução da Política Nacional de Educação Permanente (BRASIL, 2004a). 

Nesse documento, o MS pondera acerca do encargo constitucional do Sistema Único de 

Saúde (SUS) na ordenação da formação de recursos humanos para o campo da saúde, com 

vista ao desenvolvimento científico e tecnológico, e define a Educação Permanente como a, 

“formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das organizações e ao trabalho”. (BRASIL, 2004a, p. 20). 

As últimas décadas registraram importantes avanços referentes às políticas de 

Educação Permanente no Brasil. Um deles foi a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e 

da Educação em Saúde (SGTES) pelo Ministério da Saúde através da publicação do Decreto 

de nº 4.726 (BRASIL, 2003a). Esse Decreto atribuía ao SUS à função de gestor no que se 

refere à aplicação das políticas de Educação Permanente. Com isso, houve a imediata coalizão 

da SGTES com o Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) que visando a 

impulsionar a implementação das diretrizes da EP, teve uma atuação voltada aos seguintes 

aspectos: 

1) Proposição e formulação de políticas voltadas ao desenvolvimento profissional 

e à educação permanente dos trabalhadores de saúde em todos os níveis de escolaridade; 



 

 

18 

2) À capacitação de profissionais de outras áreas em saúde, dos movimentos 

sociais da população; 

3) À interação com a escola básica no tocante aos conhecimentos sobre saúde 

para a formação da consciência sanitária. Também é responsável pela cooperação técnica, 

financeira e operacional com os estados, municípios, instituições formadoras e organizadoras 

de educação popular em saúde, instituições envolvidas com a formação em saúde e dos 

movimentos sociais (BRASIL, 2004a). 

O DEGES apresenta três níveis de atuação:  

a) Ações Populares de Educação na Saúde; 

b) Ações Técnicas em Educação na Saúde, voltadas para a educação profissional 

dos trabalhadores da saúde; 

c) Ações Estratégicas em Educação na Saúde que atuam no campo da educação 

superior nas profissões de saúde. 

Por outro lado, a Resolução nº 355/2003 do CNS (BRASIL, 2003b), resolve: 

1) 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; 

2) Recomendar aos gestores do SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, 

que evidenciem esforços para implantação e implementação desta Política, assegurando todos 

os recursos necessários à sua viabilização, buscando, ao máximo, a permeabilidade às 

instâncias e controle social do SUS e o engajamento das instituições de ensino na área de 

saúde do País. 

3)  Apoiar as estratégias e ações que visem à interação entre a formação de 

profissionais e a construção da organização da atenção à saúde, em consonância com os 

princípios e as diretrizes do SUS e desta Política. 

Assim sendo, busque ao máximo, assegurar permeabilidade aos campos de controle 

social do SUS e o engajamento das instituições de ensino na área de saúde, e apoiar as 

estratégias e ações que visem à interação entre a formação de profissionais e a construção da 

organização da atenção à saúde, em consonância com os princípios e as diretrizes do SUS. 

Em 13 de fevereiro de 2004, foi publicada a Portaria GM nº 198 (BRASIL, 2004b), 

que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) (BRASIL, 

2009), como uma estratégia do SUS que dispõe sobre a formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores do setor saúde. Tendo em vista a consolidação da Política Nacional de 
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Educação Permanente em Saúde (PNEPS), ocorreu na XII Conferência Nacional de Saúde a 

inclusão da sociedade brasileira, em um amplo debate, que culminou com a aprovação de 

diretrizes operacionais.  

Cabe destacar, que na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), há a disposição do Regulamento que converge para o 

Pacto pela saúde, com foco nas especificidades regionais para diminuir as desigualdades, 

apontando que o atendimento às necessidades de formação e desenvolvimento do trabalho em 

saúde deve favorecer as demandas regionais.  

Importa ao mesmo tempo ressaltar que a EPS impõe operações fundamentais para as 

transformações no ambiente de trabalho, por meio de ações críticas, propositivas, reflexivas, 

competentes e compromissadas. Há uma necessidade de descentralizar e de disseminar a 

educação permanente dentro dos serviços de saúde, isto é, entre seus trabalhadores, gestores e 

formadores.  Portanto, as ações devem ser organizadas de acordo com os princípios do SUS, 

verdadeiramente como uma rede-escola, fortalecendo o controle social com o objetivo de 

produzir um impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva da população (BRASIL, 

2006). 

Para Ceccim (2005) a EPS tem como visão o trabalho e a edificação da rede do SUS 

como universo de educação profissional da saúde. Dessa forma, a oferta de atividades de EPS, 

bem como sua formulação, implementação e avaliação devem estar integradas e implicadas 

com a clientela. 

Assim, a Educação Permanente pode proporcionar aos trabalhadores da saúde a 

possibilidade de aprendizagem no trabalho, que é essencial para mobilizar a transformação da 

prática profissional (BRASIL, 2009). Portanto, a EP é promotora da qualidade da atenção à 

saúde dos grupos populacionais, o que inclui a população idosa usuária dos serviços nos 

diferentes níveis de atenção à saúde. 

Dentro do campo específico das políticas públicas de Educação Permanente, 

atualmente há a necessidade da sua extensão em direção ao campo da Gerontologia, tendo em 

vista o fenômeno do envelhecimento populacional acentuado no Brasil, o que torna esses dois 

eixos temáticos convergentes a uma questão central no âmbito do SUS. 

Nesta ótica na qual há um aumento progressivo da população idosa e das enfermidades 

crônicas, torna-se cada vez mais prioritário, que os profissionais de saúde se capacitem para 

atender estas necessidades dentro dos serviços oferecidos pela rede do SUS. Na visão de 

Camarano (2004) a heterogeneidade dos idosos brasileiros (faixa etária, local de moradia e 
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condições socioeconômicas) impõe as demandas diferenciadas que se apresentam nesta 

parcela da população em várias áreas e serviços que estão inseridos na sociedade brasileira. 

No caso da população idosa brasileira, o corte etário tomado como referência foi o 

determinado pelo Estatuto do Idoso (EI), que considera idosa a pessoa com 60 anos ou mais 

de idade (BRASIL, 2003c).  Surge então a questão que deve ser destacada na opinião de 

Alves Junior (2011), que é a labilidade do uso isolado da idade cronológica como indicativo 

de quando alguém passa a ser considerado velho. Concordo com o autor, ao considerar que a 

idade cronológica não é um marcador preciso quando se trata do processo de envelhecimento 

por este ser multideterminado.  

Bourdieu (1980, p.145) contesta a categoria idade, partindo do princípio de que a 

variável idade é “biológica, socialmente manipulada e manipulável”, o que no caso da pessoa 

idosa significa afirmar, que a utilização do critério etário fomenta a redefinição das 

capacidades e do poder social atribuído a essa etapa do ciclo da vida. 

Conforme salienta Alves Junior (2011), deve-se buscar nas Teorias Psicossociais a 

sustentação para explicar o envelhecimento, e orienta que estas Teorias devem ser apreciadas, 

para manter o debate que ocorre ao se aproximar aposentadoria e a velhice, mal ou bem-

sucedida.  Vejamos o que apresenta este autor: 

De acordo com o autor, a Teoria do “Desengajamento” ou “Afastamento Social”, de 

Cumming e Henry (1961); trata o processo de envelhecer relacionado a um momento de vida, 

em que se vivencia uma redução e um distanciamento da vida social, tanto na qualidade, 

quanto na quantidade oportunizadas no cotidiano das pessoas que envelhecem. Discute o 

afastamento universal e inevitável da sociedade, que ocorre à medida que o indivíduo 

envelhece.   

A Teoria da “Atividade”, sustentada por Maddox (1966), postula que a pessoa idosa 

que permanece ativa resiste ao Desengajamento Social, uma tendência nesta etapa da vida. 

Portanto, a pessoa idosa deve se engajar em novos papéis sociais, pois as atividades são 

fundamentais para o bom envelhecer. Assim, a capacidade de engajar-se em propostas 

pessoais, traz benefícios que valorizam e realçam os papeis da pessoa idosa, ainda que estes 

sejam concomitantes ao processo de aposentadoria.   

Já a Teoria da “Continuidade”, de Atcheley (1972), descreve o envelhecimento 

relacionado a como construímos as etapas anteriores da vida. O que naturalmente não 

implicaria no rompimento entre o tempo que se trabalhou e o afastamento do mundo do 

trabalho, ou seja, a aposentadoria.   



 

 

21 

Por outro lado, a Teoria da “Subcultura do Envelhecimento”, de Arnold Rose (1965) 

salienta que o idoso compõe um período muito longo isolado, capaz de criar normas e 

condutas que o protejam dentro da sociedade geral, que comumente impõe a discriminação, 

Contudo, ao mesmo tempo pode originar uma subcultura, que favorece a construção de 

comportamentos pela pessoa idosa de acordo com a variável idade, gênero, grupo étnico, 

religião, classe social sem excluir as características da sociedade em que vive. 

A Teoria da “Estratificação das idades” é apresentada como modelo de 

envelhecimento por Riley, Johnson e Foner (1972), que descrevem a idade como um limitador 

de habilidades individuais.  

São várias as referências a considerar ao estabelecer que alguém passe ser idoso. Não 

se pode utilizar somente um único parâmetro; portanto, devem ser observados outros 

determinantes do envelhecimento tais como: o nível social, as estruturas de trabalho, o meio 

ambiente e o modo de vida do idoso. 

Para Debert (1999) novas medidas são desenvolvidas, no sentido de incentivar a 

continuidade do indivíduo na atividade laborativa, revertendo a concepção de que há um lugar 

até o final do século XX. Neste aspecto, houve uma recolocação de papéis e do lugar da 

população idosa, dando-lhes o direito de participação, oferecendo-lhes a oportunidade de se 

inserir nos processos produtivo da sociedade.  

Para as pessoas que atuam na área da gerontogeriatria, e  se reportam à nomeação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a caracterização  do início do envelhecimento se dá 

em dois lados cronológicos: sessenta para os países em desenvolvimento e sessenta e cinco 

para os países considerados desenvolvidos. Segundo Lenoir (1998, p. 68). 

“que está em questão é a definição dos poderes associados aos diferentes momentos 

do ciclo da vida, sendo que a amplitude e o fundamental do poder variam segundo a 

natureza das implicações – peculiares a cada faixa etária ou a cada fração da faixa 

etária”.  

 

“A terminologia “terceira idade” ou quarta idade” é a que mais se adequa.  

Diante disso, o conceito de Envelhecimento Ativo, “é o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (WHO, 2005, p. 13). 

O conceito de envelhecimento ativo, criado pela Organização Mundial de Saúde, em 

1997, reconhece, como indispensável, a ideia de que as pessoas idosas devem continuar a 

trabalhar, ou a exercer outras atividades socialmente produtivas, até uma idade avançada.  
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A ONU dedicou o ano de 1999 à população idosa, com o slogan, “Uma Sociedade 

para Todas as Idades” um tema com orientações políticas e sociais com perspectivas, 

valorizando essa população, estimulando a sua participação e a sua produtividade. 

 

 

1.2 AS IMPLICAÇÕES DA AUTORA COM O TEMA EM ESTUDO 

 

 

O problema que motivou o desenvolvimento do estudo surgiu a partir de minha 

atuação como enfermeira há vinte e sete anos no Programa de Assistência Integral à Pessoa 

Idosa (PAIPI) do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (HESFA/UFRJ).  

Durante a minha Coordenação no PAIPI, no período de 2001 a 2011, inquietou-me a 

insuficiência de incentivos dos gestores, e a baixa adesão dos profissionais do PAIPI às ações 

institucionais para capacitações em eventos científicos e nos processos formais de 

qualificação profissional, como o ingresso em cursos do Stricto e do Lato Sensu na área de 

Gerontologia. Com o passar dos anos, ocorreu uma mudança estrutural no Programa, com a 

criação de uma Coordenação Acadêmica, que imediatamente identificou o problema. 

Verificou-se, que mesmo após a mudança estrutural e a concentração de esforços no sentido 

de mobilizar os profissionais para as iniciativas de capacitação, não houve respostas 

consistentes da equipe de Educação Permanente.  

Assim, surgiu o interesse em aprimorar a Educação Permanente, junto à equipe 

multidisciplinar do Programa, oferecendo uma melhor assistência à pessoa idosa do PAIPI, na 

perspectiva de permitir o atendimento das necessidades do próprio Programa, com 

possibilidades de se construir uma proposta exequível e extensível a outras unidades da 

Instituição de Saúde. 

1) Em razão do exposto formulamos as seguintes questões norteadoras do estudo: 

Quais as concepções da equipe multiprofissional e gestores do Programa de 

Assistência Integral à  Pessoa Idosa, acerca da Educação Permanente? 

2) Quais são os fatores intervenientes na adesão às ações de Educação Permanente, 

na perspectiva da equipe multiprofissional e dos gestores do Programa de 

Assistência Integral à Pessoa idosa? 
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3) Que conteúdos teóricos, práticos e estratégias a equipe multiprofissional e gestores 

do Programa Integral à Pessoa Idosa se fazem necessários a um Programa de 

Educação Permanente no campo da Gerontologia? 

 

  Objetivo Geral: 

 

                  Contribuir para melhor funcionamento do PAIPI, a partir da concepção da equipe  

                   multiprofissional e dos gestores do Programa, visando a uma maior inserção em   

                   uma  proposta de educação permanente. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Conhecer as concepções da equipe multiprofissional e dos gestores do Programa 

de Assistência Integral à Pessoa Idosa acerca da Educação Permanente; 

2) Descrever os fatores intervenientes mencionados pela equipe multiprofissional e 

pelos gestores do Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa, na adesão às 

ações de Educação Permanente; 

3) Analisar os conteúdos teóricos, práticos e as estratégias consideradas fundamentais 

para compor um Programa de Educação Permanente pela equipe multiprofissional 

e pelos gestores do Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa. 

4) Elaborar um Programa de Educação Permanente com a equipe multiprofissional e 

com os gestores do Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa, desde as 

concepções, conteúdos e estratégias manifestadas.  

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

A realização deste estudo se justifica por tratar de um problema de pesquisa que 

emergiu a partir de minha vivência na instituição onde atuo profissionalmente, desde a 

implantação do PAIPI, em 1988, no Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ 

HESFA. 

Cabe ressaltar, que a suposição grupal de um Programa gerontológico de Educação 

Permanente poderá redefinir as ações de educação permanente em âmbito institucional, 
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abrangendo, deste modo, outros campos de atuação profissional da instituição. Durante todo 

esse período da minha experiência na área do envelhecimento e no campo da Gerontologia, 

observei que ainda são poucos os profissionais que se aprimoraram nessa área da pesquisa. 

Daí a importância de um Programa de Educação Permanente trabalhando as concepções 

relacionadas a essas questões.  

Para melhor ressaltar a importância desta pesquisa para o campo da Educação 

permanente, foi realizada uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de verificar o 

que já havia sido publicado acerca de educação permanente voltada ao acadêmico/profissional 

e aos profissionais de saúde que atuam com idosos. 

 

 

ESTADO DA ARTE 

 

 

 O levantamento bibliográfico foi realizado no período de abril a julho de 2016, por 

meio de pesquisa nos acervos bibliográficos eletrônicos, na Biblioteca Virtual de Saúde, 

(BVS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Base de Dados Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências e Saúde (LILACS), também na Base de Dados BIREME. 

Na busca foram utilizados os descritores: “Educação Permanente”, “Educação 

Continuada” “Profissionais de Saúde”, “Programa”, “Envelhecimento”. Os critérios de 

inclusão foram: artigos na íntegra, publicados online com recorte temporal de 2010 a 2015, 

que contemplassem o tema pesquisado, nos idiomas português, espanhol e inglês.  Também 

foram pesquisadas dissertações nacionais publicadas no período mencionado. Foram 

excluídas as publicações que estavam fora dos limites do recorte temporal, em duplicidade e 

aquelas que não estavam nos idiomas pré-estabelecidos.  

Foram encontradas cento e vinte oito publicações, e após a leitura dos títulos e resumos, 

foram selecionadas vinte sete produções, sendo vinte e seis artigos e uma Dissertação de 

Mestrado. Após a leitura integral dos textos, resultaram onze publicações. Assim, foram 

descartados dezesseis artigos, que não contemplam os critérios de inclusão na revisão 

integrativa, resultando a pesquisa em dez artigos e uma publicação de Mestrado, a seguir 

discriminados: a) LILACS, localizados três artigos; b) BDENF, cinco publicações 

selecionadas; c) BIREME, dois artigos e uma Dissertação de Mestrado. Todos tinham 

aproximação ao objeto da pesquisa e assim a seleção final, totalizou onze produções cuja 

descrição é apresentada a seguir:  



 

 

25 

Quadro 1. Descrição dos artigos encontrados na revisão integrativa, segundo número, 

título, autores, ano de publicação, periódico e acervo bibliográfico. Rio de Janeiro, 2016 

 

Nº Título Autores Ano/ 

Idioma 

Periódico Acervo 

bibliográfico 

01 Percepçción de enfermeras en 

relación a los servicios de 

capacitación  ofrecidos a través del 

servicio de educación contínua 

 

Peixoto, L. S.; 

Pinto, 

A. C. S.; Izu, 

M; 

Tavares, C. 

M, M,; 

Rosas, M. M. 

T, F. 

2015  

 

Inglês/ 

Português 

Revista 

Pesquisa: 

Cuidado é 

Fundamental

. (Online) 

BDENF 

02 Concepciones y practicas educativas 

de profesionales médicos y 

enfermeiros 

 

Teston, E. F.; 

Costa, M. A. 

R.; Baldissera, 

V, D, A; 

Marcon, S S 

2013 

Inglês, 

Espanhol, 

Português 

Revista 

Latino 

Americana 

de 

Enfermagem 

 

BDENF 

03 Nucleus of Permanent Education in 

Nursing: Perspectives in a Teaching 

Hospital 

 

Silva, C. T. 

da; Terra, M. 

G.; 

Mostardeiro,S

. C. T. de S.; 

Ribeiro, D. 

B.; Lavich, C. 

R. P.; Xavier, 

M. 

2013 

 

Inglês, 

Português 

Revista de 

Pesquisa 

Cuidado é 

Fundamental

. (Online) 

BDENF 

04 Desdobramento da educação 

permanente em saúde no Município 

de Vitória Espirito Santo 

Pinto, E. 

P.;Araújo,M.

D. 

de;Matumo,T,

S.;Capozolo, 

A. A.; 

Cardoso, R. L; 

Mishima, S. 

M. 

2010 

 

Português 

Revista 

Trabalho, 

Educação 

Saúde 

LILACS 

05 Ações educativas em programa de 

agente comunitário de saúde 

Bonfim, P. F.; 

Gabriel, C. S.; 

Durante, M. 

C. 

2012 

 

Português 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

BIREME 
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06 Políticas de Educação em Saúde: 

Análise de Sua Implementação   

Katerine, G. 

M.; 

Jane, L. G. D. 

2015 

 

Português 

Revista 

ABCS, 

Health 

Sciences 

LILACS 

07 Desafios na Gestão do Trabalho em 

Saúde: a educação interface com 

atenção. 

 

Gomes, I. E. 

M.; Signor, E; 

Arboit, E. L.; 

Isabel, C; 

Silva, L. A. A. 

da; Correa, A. 

M. G. 

2014 

 

Português 

Revista de 

Enfermagem 

Centro-

Oeste 

Mineiro 

BDENF 

08 Educação permanente, continuada, e 

em serviço: desvendando seus 

conceitos. 

 

Sardinha, P, 

L; Cuzatis, G, 

L; Dutra, C. 

T; Tavares,C. 

M. M; Dantas, 

A,C; 

Cortez,E. 

2013 

 

Português 

Revisionais, 

EG, 

Enfermeira 

Global 

 

BIREME 

09 Educação permanente, para agentes 

comunitários de saúde em um 

Município 

do Norte de Minas Gerais. 

 

Alves, M. dos 

R.; 

Alves, C. dos 

R.; 

Santos, C. L. 

de S.; 

Silva, D. M. 

da; 

Aguiar, A. C. 

S. A. 

2013 

 

Português/ 

Inglês 

Revista 

Pesquisa 

Cuidado, 

Fundamento

s, (online) 

 

LILACS 

10 Educação Permanente sob o Olhar 

de Profissionais da Estratégia de 

Saúde da Família 

Gonçalves, L. 

C;Cortez, E. 

A.; 

Cavalcanti, A. 

C. D.; Cosme, 

F. S. M. 

N.;Valente, G. 

S. C. 

2014 

 

Português 

Revista de 

Enfermagem 

(REUOL) 

UFPE / 

(online) 

BDENF 

Fonte: Autor,  2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Lidiane
Linha
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Quadro 2. Descrição de Dissertação encontrada na revisão integrativa, segundo título, 

autor, ano de publicação e acervo bibliográfico. Rio de Janeiro, 2016 

 

Nº Título Autores Ano Acervo bibliográfico 

01 Formação de médicos 

especialistas no SUS: 

descrição e análise da 

implementação do 

programa do nacional 

de apoio à formação 

de médicos 

especialistas em áreas 

estratégicas 

Petta, H. L. 2011 Ministério da Saúde 

Fundação Osvaldo Cruz 

(FIOCRUZ) 

Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP) 

  Fonte:  Autor,  2017. 

O primeiro artigo intitulado “Percepçción de enfermeras en relación a los servicios de 

capacitación ofrecidos a través del servicio de educación contínua” Peixoto et al. (2015) 

Objetivo: conhecer a percepção de enfermeiros sobre o processo de aprendizagem do 

programa de treinamento em serviço e analisar o programa de treinamento em serviço do 

setor de Educação Permanente. Método: Estudo descritivo quantiqualitativo e de campo, 

através de entrevista semiestruturada, cujos conteúdos foram submetidos aos procedimentos 

da análise de conteúdo temático. Resultados: Emergiram três categorias: descontinuidade do 

processo de treinamento; o tempo como um determinante do processo ensino-aprendizagem e 

o processo de trabalho como fator decisivo na organização dos treinamentos em serviço. 

Conclusão: É preciso adequar as necessidades de serviço à forma de apresentação dos 

treinamentos, levando em consideração a realidade do processo de trabalho, buscando alinhar 

a efetividade dos treinamentos ao desenvolvimento profissional, minimizando confrontos 

existentes entre os profissionais treinados e sua resistência às ações de Educação Permanente. 

Descritores: Educação Continuada em Enfermagem, Capacitação Profissional, Treinamento 

em Serviço.  

A segunda publicação “Concepciones y practicas educativas de profesionales médicos 

y enfermeiros”; Teston, E. F; Costa, M. A. R.; Baldissera. Objetivo: descrever a concepção e 

atuação educativa das equipes de saúde da família junto às pessoas com hipertensão arterial e 

seus familiares. Método: estudo qualitativo realizado com 12 profissionais médicos e 

enfermeiros de um município do Paraná. Os dados foram coletados em maio de 2011, com 

instrumento semiestruturado e submetidos à análise de conteúdo. Resultados: profissionais 

Lidiane
Linha

Lidiane
Linha
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concebem educação em saúde como ação de promoção à saúde e prevenção de doenças, 

porém, com visão reducionista à doença e indivíduo, embora reconheçam a importância da 

família neste processo; a percepção sobre as condições de trabalho e preparo técnico-

científico reforça essa visão. Discussão: a prática educativa deve tornar famílias aptas para a 

transformação da realidade, o que não acontece mediante práticas reducionistas e tradicionais 

de educação. Conclusão: os profissionais devem buscar capacitações que ampliem sua visão 

e prática educativa, emponderando as famílias para a emancipação no cuidado e controle da 

doença. Descritores: Hipertensão; Educação em Saúde; Profissionais da Saúde; Programa 

Saúde da Família. 

Na terceira produção denominada; Nucleus of Permanent Education in Nursing: 

Perspectives in a Teaching Hospital; Silva, C. T. da et al. Objetivo: descrever como os 

enfermeiros percebem o Núcleo de Educação Permanente em Enfermagem. Método: pesquisa 

de natureza descritiva com abordagem qualitativa realizada em um hospital de ensino do sul 

do país, com 17 enfermeiros locados nas unidades de internação e de apoio. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. Resultados: emergiram dois núcleos temáticos: O NEPE como dispositivo da 

implementação da Educação Permanente em Saúde e o NEPE como dificuldades sentidas 

pelos enfermeiros para a efetivação da Educação Permanente em Saúde. Conclusão: 

possibilidades de transformação do NEPE em Política Institucional no HUSM, sustentado 

pela Política Nacional de Educação Permanente, como referência nas ações educativas 

voltadas à reflexão das práticas cotidianas, contribuindo para o desenvolvimento profissional, 

na melhoria da qualidade da assistência de enfermagem e na satisfação dos usuários. 

Descritores: Enfermagem, Educação Continuada em Enfermagem, Enfermeiros, Saúde, 

Prática Profissional. 

A quarta produção com o título Desdobramento da educação permanente em saúde no 

Município de Vitória Espirito Santo; Peixoto, E. E. P. et al. Objetivos: discutir os 

desdobramentos do processo de formação de facilitadores e o trabalho de efetivação de 

‘rodas’ de Educação Permanente em Saúde (EPS) em unidades de serviços de saúde no 

município de Vitória, Espírito Santo, cenário selecionado a partir de mapeamento dentre 

várias experiências de EPS em andamento no país. Metodologia: cartografia para produção e 

análise dos dados, utilizando variadas estratégias, como observação participante, entrevistas 

individuais e coletivas com os profissionais e usuários. Resultados: verificou-se que o termo 

EPS admite várias concepções: movimento que coloca o trabalho em análise, visando à 

definir prioridades locais que promovam a reorganização dos espaços de produção de saúde; 
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estratégia de formação dos profissionais de saúde em um processo constante de subjetivação, 

como estratégia de gestão, na medida em que possibilita reorganizar a gestão a partir da 

problematização do trabalho. Verifica-se a existência de 59 Rodas de EPS distribuídas em 25 

serviços de saúde, com a presença de dois facilitadores em cada uma. Conclusão: no cenário 

pesquisado, as várias concepções disputaram espaço e produziram efeitos especialmente 

perceptíveis na mudança da forma como os profissionais compreendem o processo educativo 

e a sua interação com o cotidiano do trabalho. Palavras-chave: Educação; Saúde; Recursos 

Humanos; Políticas Públicas.  

O quinto artigo intitulado “Ações educativas em programa de agente comunitário de 

saúde”: Bonfim, P. F. et al. Objetivos: identificar e analisar as ações educativas realizadas 

por um Programa de Agentes Comunitários de Saúde de uma cidade do interior do estado de 

São Paulo, considerando as concepções pedagógicas e os aspectos intervenientes que 

aproximam e afastam a equipe da mudança de prática pretendida pelo programa. Método: 

estudo de caso, com abordagem qualitativa. As entrevistas semiestruturadas foram submetidas 

à análise de conteúdo temático. Resultados: O estudo evidenciou que a concepção 

pedagógica predominante é a da transmissão de informações voltada para prevenção de 

doenças, embora existam algumas ações próximas da pedagogia participativa. A organização 

do trabalho e o vínculo com a população também interferem no trabalho educativo. Conclui-

se que as ações educativas ainda são alicerçadas no preventivismo com desafios para 

promoção da saúde e carecem de investimentos em formação e na organização da rede 

assistencial. Descritores: Educação em Saúde; Atenção Primária à Saúde; Serviços de Saúde; 

Enfermagem.  

No sexto, produção apresenta o título; Política de Educação Permanente em Saúde: 

Análise de sua implementação: Moraes & Garrison. Objetivo: Analisar o processo de 

implementação da política de educação permanente em saúde no Distrito Federal (DF), Brasil 

Metodologia: pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, desenvolvida no Distrito Federal 

envolvendo 24 participantes; Resultados: os achados apontam para um modelo centralizado 

de gestão com pouca participação de outros segmentos da sociedade civil, obstáculos de 

financiamento devido a questões burocráticas e desvalorização dos espaços de execução da 

política; Conclusão: pode-se concluir que as mudanças políticas e de gestão não tem sido 

realizadas com a amplitude necessária para a construção coletiva do conhecimento nos 

serviços de saúde. Palavras-chave: Política Pública: Recursos Humanos: Serviços de Saúde: 

Capacitação: Educação Continuada.   
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A sétima publicação, intitulada, Desafios na Gestão do Trabalho em Saúde: a 

educação interface com atenção: Gomes et al. (2014). Objetivos: compreender, quais são os 

desafios na gestão dos serviços de saúde, especificamente: compreender os desafios que 

interpõem entre a gestão, atenção e educação. Metodologia: pesquisa qualitativa, descritiva e 

exploratória, do tipo estudo de caso: participantes da pesquisa foram trabalhadores da equipe 

multidisciplinar, que atuam na Estratégia Saúde da Família em um Município do Estado do 

Rio Grande do Sul. Os autores utilizaram a entrevista semiestruturada e a análise de conteúdo 

temático.  Conclusões: Foram agrupadas em duas categorias: desafios na atenção em saúde e 

na educação em saúde respectivamente e os desafios da atenção em saúde estão relacionados 

aos fatores; o primeiro desafio na atenção em saúde e na educação são os seguintes fatores-1º) 

o trabalho na equipe interdisciplinar, 2º) a questão de doença dos usuários e da 

disponibilidade numérica de trabalhadores; O segundo desafio em atenção no seguinte fator 

em saúde, está relacionado ao pequeno investimento em saúde, tanto para trabalhadores, 

quanto para os usuários. A gestão na saúde é complexa e multifacetada e  no cenário da 

pesquisa é exígua a inter-relação entre fazer gestão, educação e atenção. Descritores: 

Enfermagem; Gestão em Saúde; Educação em Saúde.  

O oitavo artigo trazendo o título; Educação permanente, Educação continuada e em 

serviço: desvendando seus conceitos. Sardinha et al. Objetivos: discutir os conceitos de 

Educação Permanente, Educação Continuada e Educação em Serviço e como estes conceitos 

se relacionam; Metodologia: trata-se de uma Revisão Integrativa realizada nas seguintes Base 

de Dados, Medline, Lilacs, e BDENF, realizada no período de novembro a dezembro de 2011. 

Através dos descritores aplicando os critérios de seleção do estudo.  Conclusão: Estudos 

ainda precisam ser feitos, pois o tema é amplo e de difícil consenso, mas ao descrever sobre 

os conceitos existentes na literatura e discuti-los ao longo do trabalho foi de grande valia para 

percebemos qual o panorama desses processos tão difundidos na prática da enfermagem e 

possivelmente pouco conhecidos teoricamente. Descritores: Educação; Educação em 

Enfermagem; Educação Continuada e Educação em Serviço. 

Na nona publicação intitulada; Educação Permanente para os agentes comunitários de 

saúde em um Município do norte de Minas Gerais. Alves et al. Objetivo: conhecer as ações 

de educação permanente desenvolvidas, para os Agentes Comunitários de Saúde do 

Município de Montes Claros - Minas Gerais. Método: Estudo qualitativo, realizado com 

quinze  Agentes Comunitários de Saúde. Os dados foram coletados por meio de entrevistas do 

Sujeito Coletivo (DSC). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no parecer 

880/2007. Resultados: em 40% das equipes pesquisada não ocorreu o processo de educação 
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permanente. Os agentes informaram que a sobrecarga de atividades desenvolvidas pela equipe 

contribuíram para a ausência de conclusão da educação permanente. Descritores: Agentes 

Comunitários de Saúde; Educação em Saúde: Saúde da Família. 

O décimo artigo com o título; Educação Permanente sob o Olhar de Profissionais da 

Estratégia de e Saúde da Família. Autores: Gonçalves et al. Objetivos: discutir o Conceito 

apresentado pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família acerca da Educação 

Permanente em saúde e refletir sobre o conhecimento demonstrado por esses profissionais e 

possíveis implicações. A implementação da Educação Permanente. Metodologia: da pesquisa 

foi um estudo descrito e exploratório com abordagem metodológica qualitativa. Os 

participantes foram 26 profissionais de diferentes categorias que atuam em sete equipes de 

saúde da família em um Bairro da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, foram 

abordados de forma aleatória. A produção dos dados foi realizada em dezembro de 2012, com 

um formulário de entrevista que continha somente uma questão aberta sobre o conhecimento 

destes profissionais, acerca do conceito de E P S. Conclusão: A pesquisa foi, que se 

entendessem os conceitos dos profissionais em saúde e fossem discuti-los com a equipe 

multiprofissional é de grande importância para que essas práticas sejam implantadas no 

cotidiano dos serviços. Descritores: Saúde da Família: Atenção Primária a Saúde: Educação.     

A última publicação, Formação de médicos especialistas no SUS: descrição e análise 

da implementação do programa do nacional de apoio à formação de médicos especialistas em 

áreas estratégicas, Petta, H. L: Dissertação de apresentada no Ministério da Saúde/ Fundação 

Osvaldo Cruz/Escola Nacional de Saúde Pública. Objetivos: estratégias, problemas e 

dificuldades na implementação do Programa Nacional de apoio à formação de médicos 

especialistas em áreas estratégicas – PRO-RESIDÊNCIA. Metodologia: realizada uma 

pesquisa-ação, sendo utilizadas abordagens qualitativas e quantitativas. Resultados: 

verificou-se que a entrada do tema na agenda política teve como fatores determinantes, ação 

organizada de grupos sociais ligados ao tema e embasamento científico em pesquisas e 

opiniões de especialistas na área, bem como institucionalização de Comissão Interministerial 

entre Ministérios da Saúde e da Educação para a formulação de políticas na área Gestão da 

Educação na Saúde. Conclusão: a estratégia do apoio matricial constitui-se como um modelo 

de política pública mais potente para gerar as mudanças necessárias na formação médica 

especializada, porém, outras ações estruturantes para a residência médica, como um novo 

marco regulatório e Diretrizes Curriculares Nacionais, combinada à implementação de 

políticas para gestão do trabalho médico especializado no (SUS), são fundamentais para 

contribuir com a efetivação da política proposta. 
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Levou-se em consideração a escassez de estudos relacionados ao objeto de estudo a 

investigar, justificou-se a realização da presente pesquisa.  

 

 

1.4 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

 

A relevância deste estudo reside na possibilidade da construção de aprofundamentos 

que possam estimular a discussão da temática, trazendo reflexões e uma estrutura coletiva, de 

uma proposta de fortalecimento sobre o envelhecimento, para os profissionais da saúde e da 

educação, o PAIPI e outros grupos, em que são desenvolvidas as ações de educação 

permanente e em serviços em que o Programa será implantado. 

Pretende-se que os resultados da pesquisa contribuam para a consolidação das 

diretrizes e políticas de Educação Permanente no Sistema Único em Saúde  (SUS), e em 

especial no âmbito da atenção à saúde da população idosa brasileira.  

Entende-se que o estudo poderá contribuir para futuras pesquisas no âmbito da 

Gerontologia e da Educação Permanente e no fortalecimento das discussões na linha de 

pesquisa Educação Permanente no (SUS) do Programa de Pós-Graduação, no Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Nesse significado, entende-se que é de grande importância para o (SUS) que as 

instituições se aprimorem nessa temática para garantir sua missão. Compreende-se que a 

dinâmica e o conceito do Programa de Educação Permanente em Saúde, tem como objetivo, 

conhecer e discutir sobre o seu desenvolvimento. 

 

 

1.5 DESFECHO 

 

 

Primário: Os resultados desvendaram concepções, fatores intervenientes, 

possibilidades; e fortaleça primeiro o aumento da participação do interesse no processo de 

educação permanente de uma equipe multiprofissional que atua no campo da Gerontologia, no 

Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa/Instituto de Atenção á Saúde São Francisco 

de Assis/Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

 

Neste capítulo apresento os temas que darão sustentação à pesquisa: Educação, 

Educação Permanente, Educação Continuada e Educação Permanente no contexto das 

políticas públicas  

 

 

2.1 ENVELHECIMENTO, VELHICE E PESSOA IDOSA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

O envelhecimento é marcado por alterações, biológicas, fisiológicas e sociais 

definidas, É um fenômeno da vida e integrada à passagem do tempo, assim como infância, 

adolescência, maturidade. Este fenômeno é individual, genético, impulsionado pelo estilo de 

vida, estado nutricional do indivíduo e característica do meio ambiente (ÁVILA; GUERRA; 

MENESES, 2007). 

Na abordagem de Papaléo Netto (2002) o envelhecimento faz parte de um processo 

natural, que tem um sentido dinâmico e progressivo, e se refere como um fenômeno que 

ocorre no campo biológico, psicológico e social. Tais transformações podem provocar 

mutações temporais, com a sua própria construção durante a vida, de maneira a interferir na 

relação do indivíduo com o mundo. 

Nos anos 70, Beauvoir (1970), apontava que, “não reconhecemos a velhice em nós, 

nem sequer paramos para observá-la, somente a vemos nos outros, mesmo que estes possuam 

a mesma idade que nós”. 

Menção interessante é a de Birman (1995), que nos ajuda a refletir sobre a 

denominação de pessoas consideradas velha. “Velho na percepção dos “envelhecidos das 

camadas médias e superiores está associada à pobreza, à dependência e à incapacidade, o que 

implica que o velho é sempre o outro. Já a adoção de “terceira idade” tornou-se sinônimo dos 

“jovens velhos”, os aposentados dinâmicos que se inserem em atividades sociais, culturais e 

esportivas. Idoso, por sua vez, é a designação dos “velhos respeitados”. A expressão “idoso” 

designa uma categoria social, no sentido de uma corporação, o que implica no 

desaparecimento do sujeito, sua história pessoal e suas particularidades. Além disso, uma vez 

que é considerada apenas como categoria social, o idoso é alguém que existiu no passado, que 

realizou o seu percurso psicossocial. 
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Por meio destas concepções, é possível compreender o que acontece com o processo 

fantástico do envelhecimento humano, sobre as muitas influências que sofremos, como 

biopsicossociais, e culturais ao longo da vida. Esses importantes marcadores individuais, 

também vão ser percebidos por toda a sociedade. O tema envelhecimento humano é assunto 

de discussão em todas as áreas, incluindo a política e a economia.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2013), aponta um ritmo de 

crescimento da população idosa sistemática e consistente do ponto de vista demográfico, e 

evidenciou em seus resultados que o Brasil alcançou uma população de 24,85 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais. Neste recorte, a Região Sudeste concentra a maior parte da 

população idosa brasileira que isoladamente representa 52,0% da população geral de idosos.  

A Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2014) apresenta dados sobre uma análise da 

esperança de vida ao nascer, quando aponta à época que 70,0 anos seriam as perspectivas 

alcançáveis para os períodos 2010 a 2015. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 1982) projeções populacionais 

indicam que, a esperança de vida dos brasileiros 74,8 anos, foi bem próxima à estimada para 

América Latina e Caribe 74,7 anos, e substancialmente acima da estimativa das regiões menos 

desenvolvidas 68,3 anos. 

 A OMS, em 2005, já abordava que o crescimento dessa faixa etária, estaria 

impactando significativamente as demandas das pessoas com mais idade aos serviços sociais, 

impondo nova dinâmica aos serviços incluindo as necessidades de assistência à saúde (WHO, 

2005). 

No Brasil, o Estatuto do Idoso assegura que, à pessoa idosa deve estar disponível o 

direito de ter uma atenção integral à saúde, e que este deve ser disponibilizado pelo SUS, 

ainda que em realinhamento dos serviços existentes, estes devem lhe permitir acesso a ações 

de prevenção, promoção e recuperação da saúde. A partir de então, os idosos terão uma vasta 

assistência jurídica para desfrutar dos seus Direitos cívicos, sem precisar de favores. Com os 

seus 118 artigos, o Estatuto tem grande representação no País (BRASIL, 2003c). 

No campo da saúde o EI, recomenda um atendimento global à pessoa idosa 

oferecendo-lhes um atendimento especializado nos ambulatório de gerontogeriatria, 

profissionais especializados nas unidades geriátricas de referência, atendimento domiciliar, 

direito de optar pelo tipo de tratamento, reabilitação para redução de sequelas, fornecimento 

de próteses e órteses e outros recursos relativos ao tratamento de reabilitação e habilitação, 

treinamento dos profissionais de saúde, cuidadores familiares, não familiares e grupo de 

ajuda, direito a acompanhante e fornecimento de medicação.  
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O Art. 19, Cap. III do Estatuto, propõe proteger os idosos, da violação dos seus 

direitos aos benefícios de ação do Estado ou da sociedade, defendendo-os dos abusos ou da 

omissão do curador, de sua condição física e mental, de atendimentos de entidades públicas 

ou privadas, da família. Nessas situações de suspeitas ou confirmações de maus-tratos contra 

essa população, cabe, aos profissionais de saúde, aos vizinhos, aos parentes ou a qualquer 

pessoa informar aos seguintes órgãos: Conselho Estadual do Idoso (CEI); Ministério Público 

(MP); Conselho Municipal do Idoso (CMI); Autoridade Policial (AP); Conselho Nacional do 

Idoso (CNI). Estes deverão intervir imediatamente para a proteger o idoso em estado de 

temeridade (BRASIL, 2003c). 

Merece destaque, o Cap. V do (EI), que proporciona ao idoso o direito à educação; 

lazer; cultura; esporte; espetáculos; diversões; serviços e produtos que respeitem o seu limite 

de idade e que contemplam também o seu avanço tecnológico, para integrar-se à sociedade; 

participação dos idosos em comemoração cívicas e culturais e terão 50% de descontos e o 

Poder Público apoiará a ideia das Universidades Abertas.  O Estatuto simboliza um marco que 

avançou nos campos da cidadania e dos direitos dessa população. 

A Segunda Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento ocorreu em Madrid, no 

período de 8-12 de abril 2002, pela ação da ONU, e teve como temática, “Uma Sociedade 

para Todas as Idades.” Participaram dessa Assembléia cerca de 700 representantes de 

organizações não governamentais e de 160 países com base nas recomendações da 

Assembléia de Viena, realizada no ano de 1982. Esses representantes, reuniram-se e 

avaliaram os resultados conseguidos, num esforço mundial para enfrentar a “revolução 

demográfica”. 

Em janeiro de 2002, realizou-se um encontro para o Desenvolvimento da Saúde da 

(OMS) em Kobe, Japão, com representação de 29 países. Após o encontro, foi adotado e 

aprovado o importante documento da (OMS), intitulado; ”Envelhecimento Ativo: uma 

política de saúde” (WHO, 2005). 

A Organização Mundial da Saúde adotou o termo “Envelhecimento Ativo” para 

expressar o processo de conquista dessa visão.  Envelhecimento ativo é o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas (WHO, 2005). 

O termo “envelhecimento ativo” foi adotado pela (OMS) no final dos anos 90. “Essa 

expressão procura transmitir uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento 

saudável”, e reconhecer, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o modo 

como os indivíduos e as populações envelhecem (KALACHE; KICKBUSCH, 1997). 
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 A pesquisa busca adotar e entender o fenômeno do envelhecimento humano, 

engajados nos programas específicos, nas dinâmicas, mudanças e nas modalidades 

assistenciais, que atuam na visão do envelhecimento populacional no âmbito da Gerontologia. 

 

 

2.2 MODALIDADES ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA GERONTOLOGIA 

 

 

De acordo com dicionário da Real Academia Espanhola (2011), Gerontologia é a 

ciência “que trata da velhice e dos fenômenos que a caracterizam”.  Portanto, estuda o 

envelhecimento nas áreas física, emocional, social e do lazer.  

Para Gonçalves e Alvarez (2006), a Gerontologia estuda o Homem em seu processo de 

envelhecimento envolvendo as mais variadas e múltiplas dimensões, transcendendo o campo 

das disciplinas da saúde. Foi apresentada pela primeira vez  por Metchnikoff, em 1903.  

Enfim, a Gerontologia desempenha papel determinante na execução e no cumprimento 

das leis direcionadas aos idosos. A gerontologia dá elementos para promover sua inclusão 

social indiscriminada (sexo, cor, raça, religião, classe social), respeitando suas capacidades e 

limitações. Contudo, ainda há muito a conquistar nessa área de conhecimento. Neste sentido, 

os dados demográficos mostram a necessidade urgente dos gestores e políticos brasileiros de 

observarem o panorama dessa transição, e, em conjunto com a sociedade, em um breve 

espaço de tempo, discutir as políticas públicas de atenção ao idoso.  

Espera-se que a política pública esteja implementada em todas as esferas sociais, por 

técnicos e profissionais que atendam a essa parcela populacional, particularmente os da área 

da Gerontologia. O processo de envelhecimento populacional, tem sido discutido e 

acompanhado por medidas destinadas a proteger os idosos como cidadãos cada vez mais 

presentes nas sociedades mundiais.  

 Como já estabelecido, aos idosos deve ser proporcionada a oportunidade de 

contribuição para o desenvolvimento dos seus países, bem como a participação ativa na 

formulação e na implementação de políticas, incluindo aquelas a eles direcionadas. Os órgãos 

governamentais, não-governamentais e todos que têm responsabilidades com os idosos devem 

dispensar atenção especial aos grupos vulneráveis, particularmente aos mais pobres, crianças, 

mulheres, idosos, deficientes físicos e mentais e residentes em áreas rurais. 

Assim, os rumos para implementação da Política Nacional do Idoso - PNI, conforme a 

Lei n.° 8.842/1994, que trata da referida Política, foi a primeira lei específica para o idoso 
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(BRASIL, 1994). Esta lei define ações e estratégias para cada órgão setorial, negocia recursos 

financeiros entre as três esferas de governo e acompanha, controla e avalia as ações. Para isto, 

foram traçadas as nove diretrizes abaixo relacionadas:  

1) Viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, 

proporcionando integração às demais gerações;  

2) Promover a participação e a integração do idoso, por intermédio de suas 

organizações representativas, na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, 

programas e projetos a serem desenvolvidos;  

3) Priorizar o atendimento ao idoso por intermédio de suas próprias famílias, em 

detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições de 

garantir sua sobrevivência;  

4) Descentralizar as ações político-administrativas;  

5) Capacitar e reciclar os recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia; 

6) Programar sistema de informações com vistas à divulgação da política, dos 

serviços oferecidos, dos planos e programas em cada nível de governo;  

7) Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;  

8) Priorizar o atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de 

serviço; 

9) Apoiar estudos e pesquisas sobre as questões do envelhecimento.  

Na área da educação, a equipe multidisciplinar se destaca proporcionando relevante 

contribuição, sobretudo, nas pesquisas científicas. 

A Portaria de nº 73 de 10 de maio de 2001, do Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS), e da Secretaria do Estado de Assistência Social (SEAS) (BRASIL, 2001) 

estabelece normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil. Essa Portaria 

se integra a regulamentação da Política Nacional do Idoso (PNI) e propõe novas modalidades 

como os grupos de Convivência, que surgiram na década de 1980, e foram expandidos nas 

décadas seguintes: Centro Dia (CD), e Centro de Convivência (CC).  

O Centro de Convivência (CC) é definido como um lócus de prevenção do isolamento 

 social, socialização e aumento da renda própria, que consiste no fortalecimento de atividades 

associativas, produtivas e promocionais, contribuindo para a autonomia e independência, 

envelhecimento ativo e saudável. Tem o objetivo de ir ao encontro das necessidades dos 

idosos e de seus familiares, através de atividades sistemáticas e planejadas, promovendo a 

melhoria do seu convívio com a comunidade e a família (BRASIL, 2001). 
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O Centro de Convivência é o espaço entre idosos mediados por intenções educativas 

voltadas para a pessoa idosa. O CC é motivado por um conjunto de profissionais de diferentes 

formações na área da saúde, embasados em seu conceito mais amplo, contribuindo com 

ferramentas específicas de sua área de saber e atuação (SILVA, 2003, p. 13). 

O Centro de Convivência tem o objetivo de atender aos idosos das comunidades 

vizinhas, a fim de restituírem ao idoso o seu sentimento de cidadania, fundamentado numa 

concepção de cuidado, de acordo com a Política Nacional do Idoso (PNI), (BRASIL, 1994). 

Os idosos do (CC), poderão ainda usar a rede pública ou privada de saúde, educação, esportes 

e de cultura.  Portanto, este não deve ser pensado como inviolável ao contato com a vida 

urbana nem como espaço de uniformização da vida de seus usuários. 

O (CC), é um espaço privilegiado, de encontros e interações sociais e de lazer, 

concebido de forma a elevar a qualidade de vida, a promoção e a participação, voltando a 

atenção ao idoso, no seu convívio social; a integração Intergeracional e a cidadania, para o 

idoso e sua família.  

Entre outras modalidades de atendimento previstas no (PNI), (BRASIL, 1994), o 

Centro Dia caracteriza-se como um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e 

convivência a idosos independentes ou semi-dependentes, cujas famílias não tenham 

condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele. Com os objetivos de 

prestar atendimento de atenção aos idosos nas áreas de assistência, saúde, fisioterapia, 

psicologia, atividades ocupacionais, lazer e apoio sócio - familiar de acordo com as 

necessidades dos usuários, visando à melhoria de sua qualidade de vida e integração 

comunitária e de oferecer ao cuidador do idoso que necessita realizar trabalhos fora do 

domicílio e/ou necessita também cuidar-se; sem prejuízo do atendimento ao idoso sobre sua 

responsabilidade (MPAS/SEAS, 2001).     

 Dispõem-se ambas as instituições, a atender idosos, proporcionar suas necessidades 

básicas, atividades socioculturais, atividades terapêuticas com algum nível de dependência, 

mantendo parcerias  com o Ministério da Previdência (MP) e Secretaria Estadual de 

Assistência Social, (SEAS), Ministério da Saúde (MS), Secretarias, Estaduais (SES) e 

Municipais de Saúde (SMS), de Assistência Social (SAS), Famílias, Universidades, 

Organizações Não Governamentais, Voluntários. É uma modalidade de horário integral, que 

reúne um grupo de idosos para participar de ações educativas, desenvolvendo atividades 

assistenciais focadas na promoção de saúde através de atendimento sistematicamente 

planejado e executado por uma equipe multidisciplinar. É um espaço para atendimento de 
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pessoas com 60 anos ou mais, que se diferencia por ser um espaço para atendimento de idosos 

que possuem limitações para execução de Atividades de Vida Diária (AVD).  

Sendo assim, o primordial é envelhecer com saúde, qualidade de vida, autonomia e 

independência, no maior tempo possível; e também, promover um envelhecimento saudável 

que envolva vários setores: educação, saúde, justiça, aspectos socioeconômico, lazer e o 

trabalho. 

 

 

2.2.1 Educação, educação permanente e educação continuada  

 

 

A educação é um direito garantido pela Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. O art. 205 é considerado juridicamente um dos documentos mais importantes 

do País. Este estabelece que: “A educação é um direito de todos e dever do Estado e à família, 

será provida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualidade no trabalho”, a família é 

corresponsabilizada pela tarefa de educar seus filhos (BRASIL, 1988). 

Em 20 de dezembro de 1996, tratou-se da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Lei nº 

9.394, que no art. 1º, define que: “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais” (BRASIL, 1996). 

Para Freire (2002, p.54), a educação é como a “formação, processo de conhecimento, 

de ensino, e de aprendizagem, que se tornou ao longo da aventura no mundo dos seres 

humanos uma conotação de sua natureza, gestando-se na história, como a vocação para a 

humanização”.  

Freire (1996, p. 26), instrui que a verdadeira aprendizagem ocorre quando há 

apropriação do aprendido por parte do educando e esclarece que a educação “[...] transforma 

os educandos em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do 

educador, igualmente sujeito ao processo”. Ou seja, para ele, toda a ação educacional, por 

natureza, buscar alcançar objetivos pré-determinados, os quais ao serem alcançados, geram a 

construção de novas diretrizes e novos padrões educacionais.  

Saviani (2008, p. 7), salienta que Educação é o “ato de produzir direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
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coletivamente pelo conjunto dos Homens. [...] A prática põe-se, portanto, como o ponto de 

partida e o ponto de chegada prática”. Cabe ressaltar que, no contexto da prática e do 

desenvolvimento profissional, a questão educativa pode ser percebida em várias vertentes, tais 

como, Educação Permanente e Educação Continuada. 

A Educação Permanente (EP) passa a existir como uma cobrança no caráter do 

indivíduo. Atualmente, não basta “fazer” ou “saber” é necessário “saber” “fazer”, interferindo 

no processo e ao mesmo tempo interagindo com método do ensino e aprendizado, e assim 

adquirindo novas maneiras de aprender e ter como, atributo, a capacidade de instruir-se e a 

sua autonomia, incluindo a teoria/prática ou vice-versa.  

Para o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, entende-se que: 

Educação permanente para o controle social, são os processos pedagógicos que 

contribuem para o desenvolvimento da ação do sujeito social em torno do 

cumprimento do direito à saúde e com metodologias participativas, através de 

processos formais e informais que valorizam as experiências (vivências) das pessoas 

(BRASIL, 2006, p. 7). 

 

Dessa maneira, pretende-se esclarecer o percurso do termo educação permanente no 

campo da pedagogia.  

A Portaria de nº 1996, de 20 de agosto de 2007 do Ministério da Saúde, considera que:  

 
A Educação Permanente é o conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar 

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

saúde, sendo ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações entre 

formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde 

BRASIL (2007, p. 1, grifo nosso).  

 

A política recomenda articulares conexões entre os serviços de atenção a saúde, órgãos 

de controle social, instituições de ensino, estruturas de gestão, de maneira a desempenhar 

condições das Normas Operacionais Básica de Recursos Humanos (NOB/RH-SUS) relativo à 

formação dos trabalhadores (CAMPOS, 2006). 

 Na visão de Saviani (2008), a educação e a política são incluídas, porém não podem 

ser compreendidas como únicas: “Entendo que educação e política, embora inseparáveis, não 

são idênticas, tratam-se de práticas distintas, dotadas cada uma de especificidade própria. 

 Implantada, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

consolidada pela Portaria GM/MS nº 198 de fevereiro de 2004, pôde abranger em seu 

processo, diversas ações específicas de capacitações e programas que são importantes e 

significativos no ensino e no aprendizado da equipe profissional de saúde (BRASIL, 2004b). 

No sentido de ocorrer em novas mudanças, alterações, evoluções e formações dos 

profissionais da área de saúde, o Ministério da Saúde propôs a educação permanente como 
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“estratégia de transformação das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de 

políticas, participação popular e do controle social e da saúde” (BRASIL, 2005, p. 12). Nesse 

mesmo ano, o MS lançou a Política de formação e desenvolvimento para o (SUS) (BRASIL, 

2004a, p. 2), baseada na proposta de educação permanente, com a finalidade de normatizar a 

organização dos processos de gestão da educação em saúde nos diferentes campos, para que 

profissionais tivesse uma mudança de métodos acerca dos princípios do (SUS).   

Para Ceccim (2005, p. 175), a EPS é “uma estética pedagógica para a experiência da 

problematização e da invenção de problemas”. Na área da saúde, esta estética é uma categoria 

na qualidade do crescimento de uma inteligência da escuta do cuidado, do tratamento, 

significa que na intervenção ou na interferência do indivíduo e de um grupo, há um cultivo de 

aprendizado relativo.      

A problematização na EPS, para Massaroli e Saupe (2005), contribui para a construção 

do conhecimento através de atos que são produzidos no cotidiano, e a partir desta observação, 

é possível formular processos educativos capazes de transformar as práticas em saúde. De 

modo que Ceccim (2005) define a expressão (EPS) como uma política de educação na saúde, 

considerando que a Educação Permanente é o conceito pedagógico no setor da saúde que 

serve para efetuar relações orgânicas entre ensino e ações e serviços, e entre docência e 

atenção à saúde, sendo ampliado na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações entre 

formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde. 

Entende-se,  pois, EPS como um conceito diário, “deve ir além de uma simples adaptação ao 

emprego, na concepção, mas ampliada, de uma educação ao longo da vida” (UNESCO, 

1999). 

 A efetividade da Educação Permanente em Saúde está intimamente relacionada à 

efetividade da formulação de políticas de saúde nas áreas estratégicas e prioritárias na 

organização da rede de atenção à saúde, em cada território, a partir das necessidades reais de 

saúde da população. Estas são as Ações Populares de Educação na Saúde, cujo objetivo é 

promover na sociedade civil a educação em saúde, abrangendo a formação e a produção do 

conhecimento.  

Para Peduzzi et al. (2009, p. 123) a EPS tem relação com o exercício cotidiano do 

processo de trabalho; com a valorização do trabalho como fonte de conhecimento, bem como 

na articulação entre atenção à saúde, gestão e controle social, centrada na 

multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, com estratégias de ensino contextualizadas e 

participativas.  
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Desse modo, a EPS é um grande desafio, que integra trabalho, educação e saúde, 

contemplando experiências pessoais e conhecimentos, agregando nesse processo, usuários, 

serviços de saúde, gestão e instituições de ensino. 

 Baseado no percurso no desenvolvimento da Educação Permanente, Saúde e na 

Educação, ressalta-se a direção percorrida em cada área da saúde como uma política pública.  

Foi elaborado um quadro que explicita a semelhança entre os aspectos da proposta da 

(PNEPS), no campo da educação e da saúde.  

Quadro 3.  Comparativo da EP na educação e da EP na saúde 

EDUCAÇÃO PERMANENTE – 

CONCEITOS E OBJETIVOS 

EDUCAÇÃO PERMANENTE – 

CONCEITOS E OBJETIVOS 

CAMPO DA EDUCAÇÃO CAMPO DA SAÚDE 

A educação permanente é uma educação 

voltada para adultos, que se manifesta por um 

processo e visa a ultrapassar uma consciência 

ingênua do sujeito para instrumentalizá-lo 

com consciência crítica. 

Ela extrai da existência cotidiana os 

elementos básicos à formação. 

A educação não se distingue do trabalho, é 

entendida como prática que estabelece novas 

relações entre trabalho e educação. 

A educação permanente prevê a ausculta das 

motivações e carências dos indivíduos, ou 

seja, a necessidade vital em responder às 

necessidades do cotidiano. 

Considera o homem no meio sócio-

profissional, entendendo este como 

colaborador do desenvolvimento coletivo e 

parte da transformação da sociedade. 

A educação permanente se contrapõe à 

transmissão de conhecimento. É considerada 

revolucionária por duvidar dos sistemas 

A educação permanente é voltada para 

formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde. 

Propõe a gestão colegiada em que as 

decisões sejam tomadas por consenso 

baseadas na realidade. 

A educação permanente é a aprendizagem 

no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano. Supõe a 

integração entre ensino e serviço. Propõe 

uma educação com vistas às necessidades 

de saúde das pessoas, reconhecendo os 

contextos reais e as histórias de vida. 

Estabelece relações cooperativas e 

negociações com os diferentes atores para 

mudança na formação, a saber: gestores, 

trabalhadores de saúde, instituições de 

ensino, estudantes e usuários. 

Supõe a ruptura com o conceito de sistema 

verticalizado para trabalhar com a idéia de 

rede e sai da arquitetura de organograma 
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Outro enfoque a ser apreciado é a Educação Continuada (EC). Para Pascoal (2004), 

a (EC), é entendida como toda ação desenvolvida após a profissionalização com propósito de 

atualização de conhecimentos e aquisição de novas informações e atividades de duração, 

definida por meio de metodologia formal. 

 A (OPAS) elaborou um guia para a organização de programas de educação 

continuada com dois objetivos de:  

(1º) Levar em consideração a regionalização desses serviços com ênfase na Atenção 

Primária e participação da comunidade.  

(2º) Aumentar e apoiar a competência profissional da equipe da saúde, no sentido de 

estender a cobertura dos serviços ao conjunto da população (OMS, 1978). 

Educação Permanente e Educação Continuada são métodos que se diferenciam pela 

sequência das ações educativas, baseando-se processos metodológicos diversos. “Entende-se 

também que a educação permanente é mais ampla, por fundamentar-se na formação do 

sujeito, enquanto a educação continuada em serviço está contida na permanente, num 

contexto de complementaridade” (PASCHOAL et al, 2007, p. 481). 

 

 

2.2.2 A educação permanente no contexto das políticas públicas voltadas à população idosa 

brasileira  

 

 

Quanto as Políticas Públicas, como já foi mencionado, deve-se ressaltar que as 

necessidades e as demandas de organização e de práticas de vigilância e de atenção à saúde da 

população idosa, enseja a organização e realização de uma Assembléia Mundial sobre o 

Envelhecimento. Em 2002, foi elaborado pela (OMS), o documento “Envelhecimento Ativo: 

um marco para elaboração de políticas”, que amplia o Plano de Ação Internacional sobre 

educacionais e por propor sua reestruturação. 

É uma metodologia interdisciplinar que vai 

desde a problematização da realidade até a 

busca por soluções. 

para a dinâmica da roda. Visa a estabelecer 

mudanças nas práticas de formação e 

desestabilização de estruturas tradicionais. 

Está fundamentada em práticas 

multiprofissionais e é estruturada a partir 

da problematização do processo de 

trabalho. 
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Envelhecimento (PIAE), aprovado em 1982 e lançado em 2003. Esse movimento no campo 

do envelhecimento, não aconteceu somente em nível internacional. Deu-se também em nível 

nacional como pauta importante, ao se pensar na atenção ao idoso. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos que foram utilizados para o 

alcance dos objetivos do estudo. Para tanto, serão organizados: tipo da pesquisa; cenário da 

pesquisa; participantes da pesquisa; critérios de inclusão e de exclusão do estudo; 

instrumentos e técnica de coleta de dados; tratamento e análise dos dados. 

 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa.   

Para Gil (2010, p. 184) a pesquisa descritiva “descreve as características de 

determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática”. 

O estudo descritivo se configura como fundamental objetivo da pesquisa, na qual o 

pesquisador procura desvendar o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores, e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2010). 

“Triviños (2009, p. 175) diz que para que os estudos descritivos tenham o seu grau de 

validade científica, é exigido do pesquisador uma precisa delimitação de técnica, métodos e 

modelos que a orientarão”.  

Ao discutir as características da pesquisa qualitativa, Creswel (2007, p. 186) chama 

atenção para o fato de que, na perspectiva qualitativa, o ambiente natural é a fonte direta de 

dados e o pesquisador, o principal instrumento, sendo que os dados coletados são 

predominantemente descritivos. 

Conforme descreve Minayo (2010, p. 57), o método qualitativo pode ser definido 

como “... o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, 

das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito 

de como vivem, constrói seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.”  
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Permitem o aprofundamento necessário à análise do fenômeno pesquisado o que 

aplicado a esse estudo significa abranger o universo de significados atribuídos pela equipe 

multiprofissional e de gestores do Programa de Assistência Integral à Pessoa e Educação 

Permanente no âmbito da Gerontologia. 

 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa teve como cenário o Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa no 

Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. A opção por este Programa se deve ao seu cunho acadêmico, desenvolvendo-se as 

ações em um Centro de Convivência localizado na Unidade da Terceira Idade, onde há um 

ambulatório de gerontogeriatria e são desenvolvidas as atividades individuais e coletivas.  

Implantado em 1988, conforme documento original, na modalidade de projeto, foi 

resultado da parceria institucional entre o Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de 

Assis/ Escola de Enfermagem Anna Nery e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

HESFA/EEAN/UFRJ.  

O PAIPI (1988) propõe quatro objetivos, os quais sejam:  

1-promover a saúde integral à pessoa idosa, através do desenvolvimento de um 

trabalho multiprofissional e interdisciplinar, de modo a favorecer a adaptação às mudanças;     

2-assegurar possibilidades de integração à família e a inclusão social, pela efetivação 

da cidadania;  

3-produzir estudos e pesquisas a partir da prática assistencial com idosos;  

4- promover integração com docentes, discentes e profissionais técnicos no âmbito da 

Universidade e de outras Instituições de Ensino, bem como instituições do sistema público de 

saúde com vistas à elaboração de projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão,  

 A partir de 2006, passou a ser denominado Programa, e deixou de ter um padrão 

clássico de cuidado em saúde, com abordagem hospitalocêntrico, somente centralizado na 

doença. Com a mudança de proposta inicia-se então um modelo assistencial proporcionando 

práticas educacionais e coletivas, promovendo o autocuidado, mantendo a independência e 

autonomia e prevenindo a incapacidades da população idosa. 

O fato é que o PAIPI se configura como um modelo diferenciado de atenção básica à 

saúde das pessoas idosas, visto que é um conjunto de diferentes campos de conhecimento, 
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atuando com dinamismo e de maneira interdisciplinar e também com a inclusão dos idosos 

em suas deliberações. 

No Programa são realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que contribuem 

para a formação profissional e para a produção de conhecimento. Os atendimentos realizados 

pela equipe multiprofissional são voltados ao acolhimento das demandas biopsicossociais dos 

usuários idosos.  

O PAIPI tem como formação Assistencial e Acadêmica, contemplando as duas 

Coordenações. A equipe multidisciplinar de saúde do Programa é constituída por um Técnico 

Administrativo e duas funcionárias de Serviços Gerais, uma Geriatra, quatro Enfermeiros, 

uma Assistente Social, uma Psicóloga, uma Fisioterapeuta, um Auxiliar de Enfermagem, um 

Técnico de Enfermagem e uma Docente Universitária de Graduação em Enfermagem, 

totalizando quatorze profissionais. 

São desenvolvidas, no Centro de convivência, as seguintes atividades: 

 Atividades Assistênciais - informativas, reflexivas, sociais, ações educativas e 

práticas ambulatoriais. 

 Atividades de Ensino - cenário do estágio curricular de Cursos de Graduação e 

de Pós-Graduação no ambulatório de gerontogeriatria, também contempla o campo de prática 

de treinamento para profissionais. Para realização de aprendizado extracurricular, o corpo 

técnico-administrativo e o corpo docente compartilham de programas de capacitação, 

ministram aulas, palestras e cursos, e realizam preceptoria.          

 Atividades de Pesquisa; tem motivado a realização de trabalhos de Conclusão 

de Cursos de graduação, Monografias de Pós-Graduação, Estudos de Caso, Análise simples 

de Saúde, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado, bem como a elaboração de artigos e 

trabalhos científicos com apresentação em eventos nacionais e internacionais com premiação 

no exterior. 

O PAIPI funciona de 2ª a 6ª feira, no horário de 8h às 17h, proporcionam diferentes 

atividades no atendimento aos idosos, individualmente e em grupo. Estas atividades são 

desenvolvidas por profissionais de Enfermagem Gerontológica, Geriatria, Psicologia, Serviço 

Social e Fisioterapia. O Programa também tem a participação dos alunos da Residência 

Multidisciplinar da Saúde da Mulher (RMSM). Os idosos,  são contemplados com o apoio de 

outros programas das unidades e serviços do Instituto, que são: Laboratório, Unidades de; 

Reabilitação, Práticas Alternativas (UNIPRAD), Farmácia, Setor de Endoscopia, Centro de 

Estudos de Prevenção e Reabilitação do Alcoolismo e outras Drogas, (CEPRAL), 

Ambulatório (com atendimento cardiológico, enfermagem ginecológica, clínica médica, 
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coleta de sangue), Raios-X, Clínica de Saúde da Família, Serviço de Assistência 

Especializada (SAE). São inscritos no PAIPI, 938 idosos. O Centro de Convivência 

disponibiliza no Programa atividades coletivas, que  são coordenadas pela equipe 

multidisciplinar do Centro de Convivência, são divididas em dois módulos em oficinas e em 

grupo.  

As oficinas são constituídas em:  

  Artes Manuais e Criativas - acontece uma vez por semana na parte da manhã. 

Coordenadas pela Assistente Social. Objetivos: a) proporcionar maior integração entre os 

idosos; b) estimular processo de aprendizado.  Participam da oficina em média dez idosos.  

 Pintura em Tecidos e Vidros - realizadas uma vez por semana pela manhã. 

Coordenada por uma Enfermeira; Objetivos: a) valorizar o saber-fazer e a capacidade de 

criação; b) reconhecer talentos; c) estimular o processo de aprendizado a capacidade de 

aprendizagem permanente entre os idosos. Contam com a presença de dez a doze idosos.  

 Memória literária - acontece duas vezes por semana, á tarde. Coordenada por 

uma Enfermeira com a colaboração dos alunos da Residência Multidisciplinar na Saúde da 

Mulher; Objetivos: a) diminuir as angústias e preocupações dos idosos; b) desenvolver as 

atividades criativas para reativar e manter a memória das pessoas idosas; c) Criar condições 

ambientais e emocionais para desenvolver as habilidades manuais e intelectuais; d) incentivar 

a construção de trabalhos de produtos, de obras ou qualquer atividade para que se sintam 

integradas à sociedade, com a presença, em média, de quarenta idosos.  

Os grupos se destacam da seguinte forma:      

 Manutenção da Força Muscular e Equilíbrio - são realizados duas vezes por 

semana, manhã e tarde, coordenado pela Fisioterapeuta, Objetivos: a) estimular e integrar os 

idosos em ambiente agradável para rotina de exercícios físicos. b) Propor atividades 

dinâmicas que incluem cinesioterapia livre e resistida, coordenação motora, equilíbrio 

postural e cinesioterapia respiratório. c) Ensinar a importância da atividade física na qualidade 

de vida na população do PAIPI. Conta com a presença de 10 a 12 idosos. 

 Educação em Saúde ocorre uma vez por semana, pela manhã coordenado por 

uma Enfermeira. Objetivo: a) realizar ações educativas, com base em temas relacionados aos 

agravos e demandas dessa faixa etária, com enfoque no autocuidado; b) estimular interesse na 

promoção à saúde. Conta com a presença, em média, de 20 idosos. 

  Dança Sênior, acontece uma vez por semana, manhã e tarde, realizado por 

uma Psicóloga e Coordenado por uma Assistente Social. Objetivos: a) integrar o grupo 
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mediante coreografias leves do folclore Europeu e Nacional; b) e estimular a percepção de 

atenção do grupo, consciência corporal e a lateralidade. Presente no grupo, uma média de 

vinte a vinte cinco idosos. 

 Grupo Terapêutico acontece uma vez por semana, pela manhã Coordenado por 

uma Psicóloga. Objetivos: a) promover a saúde emocional favorecendo a adaptação ás 

mudanças inerentes ao processo de envelhecimento; b) aprimorar senso crítico e de reflexão. 

Frequentam semanalmente de cinco a sete idosos. 

 Grupo Musical, uma vez por semana à tarde. Também Coordenado por uma 

Enfermeira. Objetivo: a) integrar uma ação conjugando a música, o repertório pessoal dos 

idosos; b) proporcionar um espaço favorável às socializações bem-sucedidas. Busca-se 

através da estratégia do grupo musical, na prática da enfermagem gerontogeriátrica, o bem 

estar em um ambiente de cuidados em saúde. Participam em média doze idosos.  

  Elaboração de Evento, o cronograma das atividades é anual, acontece na parte 

da tarde, Coordenado pela equipe multidisciplinar e Residente, contando com as festividades 

tais como: Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia do Idoso, Dia dos Pais, Natal, entre outros, e 

tem como Objetivo: oferecer aos idosos a integração e a socialização. Participam em média 

de 50 a 60 idosos, a cada Evento. 

  Eventos Culturais e de Lazer, Coordenado pela equipe multidisciplinar e os 

alunos da RMSM, o agendamento é realizado em combinação com os idosos, as atividades 

acontece à tarde, são: exposições de trabalhos artesanais, realizados pelos idosos, bingos, 

passeios, etc ... Objetivos: a) proporcionar aos idosos a socialização; b) desenvolver sua 

capacidade de raciocínio; c) estimular a criatividade e demais habilidades. Participam em 

média 30 idosos  

  Eventos Científicos, coordenado por docente, com a participação dos discentes 

e da equipe multidisciplinar do (PAIPI), cronograma trimestral, ocorre, na parte da manhã e à 

tarde, tais como; palestras, seminários e cursos. Objetivo: atualizar-se na área do 

envelhecimento. 

 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
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Os participantes foram os Profissionais da equipe multiprofissional e os gestores do 

Programa acima mencionado. 

Neste sentido, os critérios para participação na pesquisa foram dois: I) critérios de 

inclusão- profissionais da equipe multiprofissional e dos gestores do programa gerontológico 

possuidores de vínculo empregatício efetivo (servidor público), e que estejam em pleno 

exercício de suas funções há mais de um ano no setor. Consideramos esse período um tempo 

necessário para que os trabalhadores conheçam a fundo organização do PAIPI. (II) critérios 

de exclusão – profissionais licenciados, em período de férias; profissionais contratados e ou 

que exercem as atividades laborais na instituição há menos de um ano. 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 

Em função dos objetivos da pesquisa, foi utilizado um formulário para caracterização 

do perfil sociodemográfico e educacional dos participantes. 

Com vistas à obtenção de dados para se alcançar os objetivos do estudo, pensou-se em 

utilizar grupo focal ao invés das habituais técnicas de coleta de dados, por ser uma técnica que 

é utilizada com frequência na área da saúde, a qual prevê a produção de dados mediante 

discussões planejadas em grupo, especialmente na produção de dados qualitativos, pois os 

participantes interagem e expõem suas percepções, representações, valores e crenças sobre 

certo fenômeno. 

Nesse sentido,  buscou-se respaldo em Debus e Novelli (1994), que asseguram que 

essa técnica tem sido utilizada em pesquisas na área da saúde e da educação. Os autores 

mencionados defendem que a técnica de grupo focal deve ser utilizada nas pesquisas 

qualitativas consistindo em formar discussões através de dinâmica de grupos.  

Para Flech (2004) “a vantagem dessa técnica é que o grupo tem possibilidade de (re) 

construir opiniões individuais expressando as opiniões dos participantes e dessa forma, 

validar pontos de vista e visões em grupo”.  

Dessa forma, a condução do grupo focal foi realizada pela autora. Possibilita-se assim,  

que a pessoa que está mediando e investigando tenha a exata apreensão de como os 

participantes da pesquisa ponderam uma ideia, um evento e uma experiência, e para tanto foi 

utilizado um guia de perguntas, como técnica de produção de dados.  
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Em síntese, o grupo focal é um método exploratório de produção de dados qualitativos 

em pesquisa, que permitiu que a pesquisadora desvendasse concepções, interpretações, 

crenças, percepções, representações, significados e opiniões, acerca da Educação Permanente 

pelo grupo estudado. Daí a importância da interação entre os participantes, e do pesquisador 

considerar suas opiniões, vivências e experiências acerca do objeto de estudo. 

A efetivação do grupo focal foi, com um pequeno número de participantes. Encontrou-

se na literatura uma variante entre oito e dez. Conforme Pizzol (2004), “o tamanho ótimo para 

um grupo focal é aquele que permita a participação efetiva dos participantes e a discussão 

adequada dos temas estudados.”  

As sessões ocorreram em uma sala reservada. Para facilitar a integração entre os 

participantes, foi preparado um ambiente confortável, privado, silencioso, acessível, de modo 

que nada interrompesse a discussão ou desviasse a atenção do grupo, garantindo a sua 

privacidade e evitando o descontentamento dos participantes. Para a organização do ambiente, 

os assentos foram disponibilizados em torno da mesa de modo que fosse possível que 

participantes e moderadoras pudessem se ouvir e se verem, como recomendado por Debus e 

Novelli (1994).  O grupo focal foi constituído pela pesquisadora que atuou como moderadora 

e os participantes convidados. 

Foi programada uma reunião com as partes envolvidas para esclarecimento acerca da 

pesquisa, e para agendamento de data e horários para início das sessões do grupo focal, 

possibilitando assim um acolhimento entre os participantes e a pesquisadora com vista a uma 

maior adesão da equipe ao estudo. 

As ações que antecederam a realização do grupo focal foram duas: 1ª) Recrutamento e 

seleção dos participantes; 2ª) Agendamento de duas sessões do grupo focal, quando cada 

participante recebeu um impresso que no qual constavam  o objetivo do grupo focal, e local, 

dia, e horário do agendamento. 

Foram usados dois gravadores e um aparelho de som para a execução das atividades 

propostas, com o consentimento dos participantes. 

 Cabe esclarecer que a pesquisadora preparou previamente o local onde foram 

realizadas as atividades, para deixar o ambiente harmonizado.  

Descreve-se a seguir as ações que constituíram as sessões do grupo focal: 

A Primeira Sessão teve início com a recepção dos participantes, que em seguida foram 

convidados a se acomodarem nas cadeiras em forma de círculo: Foram proferidos 

agradecimentos e apresentação de boas-vindas aos participantes.  Em sequência, foi realizado, 

um breve relato sobre a pesquisa com a explanação dos objetivos propostos. 
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A cada participante foi conferido um crachá com identificação mediante pseudônimo 

alfanumérico, de modo a facilitar a transcrição das informações das entrevistas e assegurar a 

confidencialidade. Foi entregue aos participantes o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), (APÊNDICE B), para a leitura e assinatura de concordância, em duas 

vias, sendo uma delas entregue à pesquisadora. Deste modo, foram acatados os critérios da 

Resolução de nº 466/2012, CNS. A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética, 

UFF/EEAN/HESFA, número do parecer, 1.920.309, CAAE, 6123116.2.0000.5243 

(APÊNDICE C e D). Também foram esclarecidos quanto à dinâmica do grupo focal 

(APÊNDICE E) e a importância da participação de cada integrante do grupo. Os integrantes 

envolvidos na pesquisa foram orientados a, no momento do diálogo, se identificar com o seu 

pseudônimo, o que contribuiria bastante na transcrição dos dados.  

A responsável pela pesquisa teve em mãos o guia de perguntas da pesquisa 

(APÊNDICE F). Após todos os esclarecimentos necessários aos componentes da pesquisa, foi 

distribuído um formulário para caracterização do perfil sociodemográfico e educacional dos 

participantes (APÊNDICE G), que foi respondido antes do início da dinâmica de grupo. Após 

este momento, deu-se início a primeira sessão do grupo focal.  

Iniciou-se uma dinâmica de grupo, intitulada a Dinâmica do Sonhar Acordado 

(CEEAK, 2016), que durou aproximadamente 20 minutos. Com o som ligado em uma música 

para relaxamento, a pesquisadora orientou, aos participantes da pesquisa que fechassem seus 

olhos e seguissem as orientações conforme texto do Anexo 01. 

A primeira sessão foi realizada com os seguintes temas: 

 O que é Educação Permanente?  

  O que facilitará, do ponto de vista pessoal e profissional, a participação em um 

Programa de Educação Permanente? 

A segunda sessão compreendeu a discussão dialógica em torno das seguintes questões: 

 O que dificulta do ponto de vista pessoal, profissional, e institucional a 

participação em um Programa de Educação Permanente?  

 Que conteúdos, práticas gerontológicas e ações devem fazer parte de um 

Programa de Educação Permanente.  

A duração das sessões foi de 2 horas. O grupo foi dividido em duas sessões, 

totalizando dez participantes na pesquisa. 

 

 



 

 

53 

3.5 COLETA DOS DADOS 

 

 

A coleta de dados iniciou-se após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

tanto da instituição proponente quanto da instituição coparticipante, (CEP) ao qual o Instituto 

de Atenção à Saúde São Francisco de Assis está vinculado, e onde o trabalho de campo foi 

realizado. A coleta de dados foi agendada previamente e realizada em local em que se 

assegura a privacidade dos participantes. 

Os participantes da pesquisa receberam o esclarecimento sobre a natureza do estudo, 

seus objetivos e possíveis contribuições. Foram informados acerca dos procedimentos 

utilizados na coleta de dados e tiveram liberdade de se recusar a participar ou de se retirar em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização. A garantia do anonimato e o destino dos dados 

coletados na investigação foram previamente comunicados e esclarecidos, sendo consultados 

sobre sua disponibilidade e aceitabilidade para participarem do estudo. Esta participação não 

teve nenhuma contrapartida.  

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados 

em eventos e/ou revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo.  

O material coletado será guardado por cinco (05) anos. 

 

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados provenientes do levantamento do perfil sócio demográfico e educacional dos 

participantes foram submetidos a tratamento estatístico com utilização de frequência simples e 

relativa.  

Após a transcrição da produção do grupo focal, utilizei os procedimentos preconizados 

por Bardin (2011), no que se refere à técnica de análise de conteúdo temático. Esta técnica em 

um consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações tendo em vista a obtenção 

da descrição do conteúdo das mensagens mediante o uso de procedimentos sistemáticos e 

objetivos.               
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Assim, inicialmente, foram realizadas leituras sucessivas do material coletado na 

tentativa de apreender o conteúdo. Após esta etapa, foi feita, a classificação temática que 

permitiu a seleção dos temas de maior incidência. A partir desses temas levantados, procedeu-

se à formação das categorias temáticas, com o agrupamento dos recortes das falas que 

submeteram aos conteúdos significativos atribuídos pela equipe do PAIPI. Por fim, foi 

realizada a análise com base no referencial temático com o intuito de atender aos objetivos da 

pesquisa. 

 

 

3.7 RISCOS, BENEFÍCIOS E PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 

Obedecendo aos preceitos éticos, esta pesquisa foi cadastrada na Plataforma Brasil do 

Ministério da Saúde, conforme preconiza a Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS), que regulamenta o desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012). O Projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, pela UFF/EEAN/HESFA, conforme o parecer de nº 1.920.309, CAAE, 

6123116.2.0000.5243. A referida Resolução tem por objetivo principal fazer respeitar os 

referenciais da bioética – tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e 

equidade, dentre outros – e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 

participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2012).  

Segundo essa Resolução, toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e 

gradações variadas devem-se manter cuidados, objetivando minimizá-los. Deverão também 

ser analisadas as possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou 

coletivo. A análise de risco é componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o 

plano de monitoramento, que deve ser oferecido pelo Sistema CEP/CONEP em cada caso 

específico (BRASIL, 2012). 

Os riscos potenciais desta pesquisa são mínimos e estão atrelados ao risco de 

desconfortos e/ou constrangimentos, uma vez que, os participantes do estudo, deram 

depoimento acerca de sua vivência no PAIPI. A responsável pela realização do estudo se 

comprometeu a zelar pela sua integridade e pelo seu bem-estar, respeitando aspectos culturais, 

religiosos e sociais. Caso sentisse qualquer desconforto durante a entrevista, a equipe de 

pesquisa esclareceria o participante sobre:  
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a) Garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

b) Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa 

durante todas as suas fases; 

c) Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa.  

 

Caso necessitassem de alguma forma de acompanhamento, seriam encaminhados a um 

posto de saúde para que fosse possível a garantia do atendimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados referentes às características 

sociodemográficas e educacionais dos participantes do estudo, que ocorreu por meio de 

entrevistas do Grupo Focal (Grupo GI e GII), como também, contextualizar os dados à luz da 

literatura científica pertinente a temática em questão.  

 

Caracterização dos participantes do estudo 

A caracterização sociodemográfica dos participantes é apresentada a partir das seguintes 

variáveis: sexo, idade, naturalidade, estado civil, escolaridade, renda pessoal e tempo de atuação 

no programa.  

Conforme resultados da Tabela 1, participaram da pesquisa 10 profissionais da equipe 

multidisciplinar de saúde, com predomínio de indivíduos do sexo feminino (90%), com idade 

média de 55 anos, variando entre 40 a mais de 61 anos; 90% dos participantes eram naturais do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

Tabela 1. Distribuição dos profissionais da equipe multidisciplinar segundo sexo, idade e 

naturalidade, Rio de Janeiro, 2017 

Variáveis F % 

Sexo     

Masculino 01 10 

Feminino 09 90 

Idade   

40-50 anos 03 30 

51-60 anos 05 50 

Mais de 61 anos 02 20 

   

Naturalidade 

Sergipe 

Rio de Janeiro 

 

01 

09 

10 

90 

 Fonte: Autor, 2017.     

 

Neste estudo, assim como em outros (COLENCI; BERTI, 2012; PASSOS et al., 2013; 

SANTOS et al., 2012), houve predomínio do sexo feminino nas equipes multidisciplinares de 

saúde. A concentração de mulheres na profissão ocorre por uma questão histórica e de gênero, 
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pois, desde os primórdios da civilização, as mulheres eram responsáveis pelo cuidado com os 

idosos, os filhos e a família em geral. 

Além disso, a religião também reforçou esse papel da mulher cuidadora. Isso porque, 

durante vários séculos, especialmente na Idade Média, demandava-se das mulheres o cuidado 

com os doentes nas Santas Casas de Misericórdia e em instituições similares, como uma forma 

de se doar a Deus e à religião, pagando por seus pecados e garantindo um lugar privilegiado “no 

céu” após a morte (COSTA, 2012; OGUISSO; CAMPOS; MOREIRA, 2011). Nesse sentido, o 

cuidado com os doentes, desvalidos, abandonados socialmente sempre esteve vinculado ao 

universo feminino, explicando, assim, o grande continente de mulheres no trabalho em saúde. 

Ademais, alguns autores salientam que as mulheres viram, no espaço do cuidado, uma 

forma de saírem do universo doméstico, no qual eram submissas e tinham pouco ou nenhum 

poder de decisão, e ocuparem um lugar no qual poderiam se apropriar de certo poder e 

conquistar autonomia e liberdade, sem romper totalmente com a tradição de mulheres abnegadas 

(MACHADO; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012; COSTA et al., 2009).  

A investigação da variável idade revelou predomínio de profissionais idosos ou próximos 

a essa faixa etária. Diversos estudos apontam para a participação cada vez maior do idoso no 

mundo do trabalho, e os motivos desse fato envolvem uma série de razões que variam da 

necessidade de se manter produtivo e valorizado no meio social, passando pela carência 

econômica, isto é, a necessidade de se assegurar um padrão de consumo aceitável e comparável 

aos parâmetros anteriores, perpassando por uma estratégia para vencer a solidão e o isolamento 

imposto por uma sociedade que segrega os idosos (SÁ et al., 2011). 

Em relação à naturalidade, houve predomínio do Rio de Janeiro, local de realização da 

pesquisa. No entanto, faz-se relevante comentar que há um desequilíbrio geográfico de pessoal 

da área da saúde, em particular nas regiões rurais ou pobres, e que essa situação é um problema 

de cunho social e político na maioria dos países. Estima-se que metade da população mundial 

viva em regiões rurais. Esse desequilíbrio gera, assim, um grande obstáculo à igualdade de 

acesso aos serviços de saúde (OMS, 2009). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009) aponta que a densidade urbana e rural de 

médicos, enfermeiros e parteiras por 10 mil habitantes, em 2005, no Brasil, foram de 52,8 desses 

profissionais nas áreas urbanas, contra nove nas regiões rurais, evidenciando uma discrepância 

de densidade desses profissionais nas áreas mais necessitadas. 

De acordo com a Tabela 2, os participantes declararam majoritariamente o estado civil 

solteiro (40%). Em relação à escolaridade, todos os participantes (100%) possuíam nível superior 
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completo. Quanto à renda pessoal observa-se um predomínio de 7-8 salários mínimos, seguido 

de mais de 10 salários mínimos (30%).  

 

Tabela 2. Distribuição dos profissionais da equipe multidisciplinar segundo estado civil, 

escolaridade e renda pessoal, Rio de Janeiro, 2017 

Variáveis F % 

Estado civil     

Solteiro (a) 04 40 

Casado (a) 02 20 

Viúvo (a) 01 10 

Separado (a) /Divorciado (a) 03 30 

Escolaridade   

Nível superior completo 10 100 

Renda pessoal   

3-4 salários mínimos 03 30 

7-8 salários mínimos 04 40 

Mais de 10 salários mínimos 03 30 

Fonte: Autor, 2017.     
           Salário mínimo vigente na época da pesquisa: R$ 937,00. 

 

 Sobre a renda familiar brasileira, em 2012, 25,7 a 27,7% da população possuíam uma 

renda que variava de um a dois salários mínimos (IBGE, 2012). Apesar desse dado, verificou-se 

que os profissionais entrevistados possuíam renda mensal elevada se comparada com os dados 

revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considera-se que, embora 

haja um sucateamento marcante dos salários dos profissionais da saúde, ainda existe a 

possibilidade de conseguirem com dois ou mais empregos, contribuir para a elevação da renda 

familiar (FRANÇA et al., 2012). Inclusive, esta sempre foi uma tendência da área: adquirir mais 

de um vínculo laboral. No entanto, atualmente tem-se verificado o fenômeno do multiemprego 

(três ou mais vínculos laborais), por conta da falta de segurança na permanência do trabalho, 

devido aos contratos precários, sem garantias laborais (VERDE; BERNARDO; BÜLL, 2013). 

Segundo a Tabela 3, que apresenta o tempo de atuação no Programa de Assistência 

Integral à Pessoa Idosa (PAIPI), os dados revelam a existência de dois grupos bastante 

heterogêneos composto por profissionais recém chegados ao programa (40%) com 1-2 anos de 

atuação, e um grupo de profissionais com muitos anos de participação no PAIPI, (20%) com 9-

10 anos e (30%) com mais de 10 anos de atuação no Programa. 
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Tabela 3. Distribuição dos profissionais da equipe multidisciplinar segundo tempo de 

atuação no programa (PAIPI), Rio de Janeiro, 2017 

 

Tempo de atuação no programa F % 

 

1-2 anos 04 40 

7-8 anos 01 10 

9-10 anos 02 20 

Mais de 10 anos 03 30 

Fonte: Autor, 2017.     

 

A caracterização educacional dos participantes é apresentada a partir das seguintes 

variáveis: formação profissional, tempo de formação profissional, qualificação profissional, 

participação em eventos científicos da área nos últimos cinco anos, participação em cursos de 

atualização na área geronto-geriátrica nos últimos cinco anos, participação em curso “latu 

Sensu” nos últimos cinco anos, participação em cursos de qualquer natureza nos últimos cinco 

anos e participação em curso “Stricto Sensu” nos últimos cinco anos.  

De acordo com os resultados da Tabela 4, os profissionais que compõem a equipe 

multidisciplinar de saúde estão distribuídos entre oito formações, quais sejam; auxiliar de 

enfermagem; técnico de enfermagem; enfermeiro (a); psicólogo (a); fisioterapeuta; assistente 

social; docente universitário da área de enfermagem e geriatra.  

Os resultados evidenciam uma distribuição equânime (10%) de profissionais das diversas 

categorias na composição da equipe multidisciplinar, com predomínio de (30%) enfermeiros 

(as).  

Tabela 4. Distribuição dos profissionais da equipe multidisciplinar segundo formação 

profissional, Rio de Janeiro, 2017 

 

Formação Profissional F % 

Auxiliar de enfermagem 01 10 

Técnico de enfermagem 01 10 

Enfermeiro (a) 03 30 

Psicóloga 01 10 

Fisioterapeuta 01 10 

Assistente Social 01 10 

Professora (a) Universitária de enfermagem 01 10 

Geriatra 01 10 

        Fonte: Autor, 2017. 
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De acordo com os resultados da Tabela 5, constatou-se que os profissionais da equipe 

multidisciplinar de saúde, apresentaram longo tempo de formação profissional (80%) com mais 

de 20 anos de formado. Em relação à qualificação profissional (60%) dos participantes possuíam 

especialização “lato sensu”, seguido de (20%) com graduação, (30%) título de mestre e o titulo 

de doutorado (10%). 

Um dado interessante evidenciado é que os profissionais que compõem a equipe 

multidisciplinar de saúde, tais como, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, possuem 

nível superior (graduação), embora suas categorias profissionais exijam apenas o nível 

fundamental completo e o nível médio profissionalizante respectivamente.  

Tabela 5. Distribuição dos profissionais da equipe multidisciplinar segundo tempo de 

formação profissional e qualificação profissional, Rio de Janeiro, 2017 

Variáveis F % 

Tempo de formação profissional   

11-15 anos 01 10 

16-20 anos 01 10 

Mais de 20 anos 08 80 

Qualificação profissional   

Nível fundamental com formação técnica 01 10 

Nível médio com formação técnica         01 10 

Graduação 02 20 

Especialização (lato sensu)         06        60 

Mestrado 03  30 

Doutorado         01        10 

Fonte: Autor, 2017. 

 

O perfil de trabalhadores da saúde em relação ao tempo de formado: 63,7% são formados 

há 10 anos ou menos, e 38% possuem até cinco anos de formados, o que se justifica pelo 

aumento da oferta de cursos na área da saúde no país e dos números de formados nas diversas 

profissões; porém, estes dados não se assemelham ao estudo de MACHADO et al., 2016 que 

apresentou 33,3 % dos enfermeiros possuindo até cinco anos de formados no ano de 2013. 

Em um estudo realizado num hospital, no Piauí, apenas 2,4% dos trabalhadores possuíam 

mais de 15 anos de formado, e 19,6% se formaram há cinco anos ou menos (CAVALCANTE; 

AMORIM; SANTOS, 2012). Este estudo evidencia um dado que é o predomínio de 

trabalhadores com mais de 20 anos de formação profissional.  

Em relação aos resultados da Tabela 6, 80% dos profissionais da equipe multidisciplinar 

de saúde declararam a participação em eventos científicos da área nos últimos cinco anos, bem 
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como 70% afirmam terem feito cursos na área geronto-geriátrica. No que concerne à realização 

de cursos “lato Sensu” nos últimos cinco anos 60% declararam não ter realizado tais cursos. 

Outro dado preocupante é que 70% dos profissionais não realizaram cursos de qualquer 

natureza nos últimos cinco anos. Porém, é inquietante que 80% dos entrevistados não fizeram 

cursos “Stricto Sensu” nos últimos cinco anos. Entretanto, a atualização profissional é essencial, 

principalmente na área da saúde e da gerontológia que se apresentam em constante 

transformação e tendo inclusão de tecnologias. Ademais, a manutenção da atualização 

profissional é fundamental para o grupo de participantes, pois se tratam de profissionais com 

mais de 20 anos de formação. 

 

Tabela 6. Distribuição dos profissionais da equipe multidisciplinar segundo participação 

formação profissional e qualificação profissional, Rio de Janeiro, 2017 

Variáveis F % 

Participação em eventos científicos da área nos últimos cinco anos   

Sim 08 80 

Não 02 20 

Realização em cursos de atualização na área gerontogeriátrica nos 

últimos cinco anos 

  

Sim 07 70 

Não 03 30 

Realização de curso lato sensu nos últimos cinco anos   

Sim - Em caso afirmativo, quais? 04 40 

Não informado 01 10 

Apresentação de palestra 01 10 

Terapia intensiva 01 10 

Especialização em aconselhamento 01 10 

Não 06 60 

Participação em cursos de qualquer natureza nos últimos cinco 

anos 

  

Sim - Em caso afirmativo, quais? 03 30 

À distância na área de Envelhecimento 01 10 

Oncologia 01 10 

Atendimento AVC 01 10 

Não 07 70 

Realização de curso stricto sensu nos últimos cinco anos   

Sim - Em caso afirmativo, quais? 04 40 

Mestrado 03 30 

Doutorado 01 10 

Não 06 60 

Fonte: Autor, 2017. 
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Em uma pesquisa de caráter qualitativo, realizada por Lima e Kurcgant (2009), sobre 

indicadores de qualidade na saúde, os autores buscaram saber dos profissionais os significados 

que eles consideram constitutivos da qualidade no trabalho em saúde. Os resultados apontaram 

que, para se obter uma assistência de qualidade, se deve relevar e programar  nove ações, que 

são: 1)educação permanente/continuada para a equipe do PAIPI; 2)programas de treinamento 

admissional; 3)participação e democracia na organização do trabalho; 4)fluxo de comunicação 

que possibilite aos profissionais participar de decisões; 5)programas que previnam o 

absenteísmo; 6)estímulo à produção de conhecimento; 7)desenvolvimento de condições técnicas 

e sociais na organização do trabalho, para que este se efetive; 8)adoção de programa de 

promoção e outros dispositivos que reconheçam o esforço dos trabalhadores; e 9)investimento 

em salários dignos. 

Feldman (2009) afirma que o tempo e a experiência adquiridos no trabalho faz com que 

os profissionais tenham tendência de ficarem menos atentos às questões de segurança no local de 

trabalho pelo domínio das atividades desenvolvidas. Por isso, a capacitação inicial e continuada 

torna-se imprescindível, pois promove a conscientização desses profissionais acerca de sua 

segurança ocupacional e contribui para a redução de acidentes, doenças e absenteísmos. 

 

 

4.1 CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 

A pesquisa realizada permitiu a construção de duas categorias originadas a partir das falas 

dos entrevistados, as quais foram: Categoria 1) Educação Permanente como movimento em que 

o profissional busca atualização para lidar com a realidade cotidiana e Categoria 2) fatores que 

envolvem o processo de Educação Permanente, aproximando o interesse pessoal, iniciativa 

institucional e necessidades dos usuários.  

 

 

4.1.1 CATEGORIA 1 - Educação Permanente como movimento que o profissional busca 

atualização para lidar com a realidade cotidiana  

 

 

Nesta categoria foram abordados os quinze seguintes temas: 1) Atualização contínua; 2) 

atualização/ busca individual; 3) mudança no processo de trabalho; 4) educação a partir da 
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demanda/realidade cotidiana; 5) ideia de processo; 6) movimento/continuidade; 7) preparo 

cotidiano; 8) aprendizado para lidar com desafios; 9)capacitação/congresso/seminário; 10) espera 

por incentivo institucional; 11) curso associado ao plano de cargos; 12) associação ao processo 

de formação; 13) foco numa valorização de capacitação pela instituição; 14) processo de 

qualificação e 15) incentivo acadêmico.   

Os entrevistados apontaram para a necessidade de se adequarem ao campo de trabalho 

onde estão atuando, com a sabedoria de pesquisar formas de aprimoramento profissional 

voltadas ao seu cotidiano e direcionadas ao seu desempenho profissional. Isso pode ser 

observado no depoimento a seguir:  

É a continuidade de aperfeiçoamento profissional de profissionais em modalidades de 

atualização presencial/distancia, de grupos de estudo direcionados, quando buscamos 

fazer uma especialização teórica e pratica em determinada área de interesse, participar 

de congresso nacional e internacional, fóruns de debates, cursar o mestrado 

acadêmico/profissional, o doutoramento e pós-doutoramento (A10).  
 

Compreende as várias possibilidades de agregar conhecimento e experiências de um 

profissional [...]. No meu caso,  o campo da saúde, onde atuo (envelhecimento humano 

e centro de convivência para pessoas idosas), se torna vital o aperfeiçoamento e 

capacitação para conseguir interagir com as demandas constantes e diversificadas entre 

os indivíduos [...] (A9).  

 

A necessidade do aperfeiçoamento voltado ao campo onde atua profissionalmente se 

torna presente também no estudo do Programa Nacional de Educação Permanente de Saúde 

(PNEPS), destaca que o significado de uma política em ampliação e em constituição para o 

Sistema Único de Saúde, deve ponderar a considerar a (EPS) como um aprendizado no trabalho, 

onde o aprender e ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações e ao trabalho (BRASIL, 

2007).  

A atualização contínua é necessária no processo de trabalho, segundo o Ministério da 

Saúde, Brasil (2005, p.7-8) “A ideia é usar a Educação Permanente para melhorar a formação e, 

consequentemente, fortalecer o (SUS)” possibilitando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento 

pessoal daqueles que trabalham na Saúde e o desenvolvimento das instituições. 

Neste contexto, a Educação Permanente é uma construção de um processo de trabalho, é 

um aprendizado do cotidiano. Este fato pode ser identificado através do depoimento a seguir: 

[...] É um aprendizado constante para lidar com os desafios do dia a dia, que são 

variáveis que mudam ao longo do tempo; nada é estático, o que eu aprendi não vou 

utilizar sempre da mesma forma. Vai sofrer uma série de transformações de acordo com 

as mudanças do meio [...] a educação permanente (EP) é necessário para evolução de 

qualquer processo de trabalho [...] (A5). 

 

É importante ressaltar de que a Educação Permanente é construída a partir do cotidiano 

no seu processo de trabalho e se expressa em qualquer situação. A Educação Permanente em 
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Saúde (EPS) é entendida como uma categoria de ações educativas, que visa o desenvolvimento 

de atividades, direcionadas ao processo de ensino e aprendizagem expressivo para o processo de 

trabalho e no cotidiano com as demandas do trabalho (MOTTA, 2002).  Desta forma, a EPS é 

uma transformação das ações.  Um modo de se informar e se argumentar com o objetivo de 

aprimorar as unidades dos serviços de saúde. De acordo com os participantes da pesquisa, a 

Educação Permanente deve ter uma atualização contínua. Este dado importante fora encontrado 

nos depoimentos a seguir:      

 
[...] Você se manter atualizado, ainda mais que hoje a gente tem uma ferramenta muito 

poderosa, que é a internet. [...] É o tempo todo ficar pesquisando e lendo, então a 

educação permanente, é isso, você está sempre indagando, sobre as suas atividades, o 

seu serviço, sobre a sua formação, porque as coisas estão muito rápidas, com essa 

ferramenta. Antes eu tinha que procurar periódicos, hoje, os periódicos estão online [...] 
(A1). 

 

Essa atualização é contínua, [...] é uma atualização em que caminhamos de acordo com 

as novidades que vão aparecendo [...] (A4). 
 

Diante dos depoimentos dos entrevistados, pode-se perceber que há uma busca pela 

atualização de forma individual, de forma que qualifique a sua assistência ao cliente. 

 
[...] A Educação Permanente para mim é, a permanência da necessidade de atualização. 

Você tem que estar sempre se atualizando para estar levando o melhor, o 

questionamento vem a partir do momento em que você leva informação, cria um círculo 

de perguntas em cima daquela informação que você está levantando, está sempre 

buscando, se atualizando [...] (A2).  
 

É interessante a gente ver as observações, por que eu devo a uma empresa privada 

completamente privada, com fins completamente econômicos, que, no entanto, eu tive 

um grande estímulo à educação que me foi grandemente auxiliada por essa empresa 

completamente privada. Minha Pós-graduação de geriatria, foi feita dentro do hospital 

que eu trabalhava, e eu pude, trabalhar e associar o horário para fazer a minha Pós no 

hospital onde eu trabalhei.  A média de idade são de pacientes mais de 70 anos, idosos e 

muitos idosos, então a ideia é de valorizar, aquilo que é sua clientela, o objetivo é servir 

bem a sua clientela, mas, eles não descansam  em termo de treinamentos. (A5). 
 

A atualização dos profissionais da saúde é salientada por Haddad (1989), como um 

processo educativo permanente, que mantém uma ligação ao desenvolvimento dos serviços de 

saúde e a permanência de um sistema de seguimento e monitoramento. 

As dificuldades que são vivenciadas no cotidiano podem ser detectadas pela equipe de 

saúde, gestores e usuários, devido ao modo de se trabalhar com condições de complexidades, 

direcionando a possibilidade de mudança no processo de trabalho. Este fato pode ser observado 

no depoimento a seguir:        

[...] é uma política que dá materialidade ao encontro entre educação e a saúde. Isso se dá 

no cotidiano do trabalho, pela problematização das dificuldades vivenciadas na 

realidade, e perpassa pelo reconhecimento do protagonismo do trabalhador e do usuário, 
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e pela necessidade de se promover mudanças no processo de trabalho no campo da 

saúde (A10). 

  

A educação, a partir da demanda da realidade cotidiana, é um fator importante para um 

cuidado direcionado aos clientes inseridos em uma determinada instituição. Esta característica 

pode ser observada através do depoimento a seguir: 

[...] É a gente ter consciência de que não sabemos tudo, que mesmo estando formados 

há 10, 20, 30 anos, o mundo e a assistência em saúde, estão em constante movimento, 

então a cada dia que passa a gente precisa estar se preparando para atender a demanda 

que chega para a gente. Então educação permanente, não é só fazer um curso lato Sensu 

ou Stricto Sensu, às vezes é buscar pequenos cursos, artigos, revistas, as informações, 

nos noticiários, nos documentários e nos filmes, onde você pode buscar informação, 

para você se atualizar, e você responder as demandas das pessoas que chegam até você 

[...] (A3).  

 

A busca pela atualização voltada para uma clientela específica qualifica o cuidado, 

tornando-o mais eficaz e maia responsivo às reais necessidades dos clientes Ricaldoni e Sena, 

(2006). 

 As demandas que emergem no cotidiano de trabalho podem ser percebidas através de um 

olhar mais aguçado do profissional. Esta característica pode ser identificada no depoimento a 

seguir: 

[...] Entendo a educação como um processo que a gente envolve uma aprendizagem que 

pode ser feita de várias maneiras dentro de um ambiente de trabalho. [...] A educação 

permanente em qualquer serviço é necessária. Ela pode se fazer a partir primeiro, de 

uma percepção do próprio profissional. [...] Se você está percebendo como o contexto 

que te rodeia, a clientela que está ali dependendo dos seus cuidados, como ela também 

se coloca naquele ambiente de trabalho, quais são as demandas que aparece no dia a dia, 

como a equipe que te rodeia também trabalha; tudo isso, se você está atenta, você vai se 

renovando (A6). 

 

Para que a Educação Permanente seja realizada é necessário que o profissional reconheça 

o contexto de trabalho no qual se encontra (CECIM, 2005). 

A Educação Permanente deve estar presente na vida dos profissionais em movimentos 

contínuos. O que pode ser observado no depoimento a seguir: 

[...] A Educação Permanente, depende muito também do profissional em si. Ela, é 

necessária sim, o tempo todo. Ela não pode ser um programa instituído que funciona 

uma vez a cada três anos, uma vez por ano, não. Ela tem que ser diária, um processo 

dinâmico que está ali caminhando de acordo com o seu fazer assistencial [...] Então 

envolve três questões [...] o usuário, próprio profissional e a instituição (A6).  
  

A importância de uma rede entre o usuário, profissional e instituição farão que a 

atualização seja contínua no processo de trabalho.  

A transformação do cotidiano deve ser considerada no processo de cuidado, para que o 

serviço seja realizado com melhor qualidade, e a educação permanente é uma alternativa para 
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que o enfermeiro seja capaz de analisar as mudanças ocorridas no cotidiano e avaliar o seu 

processo de trabalho. Este fato é observado no depoimento a seguir: 

[...] É um aprendizado constante para lidar com os desafios do dia a dia, que são 

variáveis, que mudam ao longo do tempo; nada é estático. O que eu aprendi não vou 

utilizar sempre da mesma forma, vai sofrer uma série de transformações de acordo com 

as mudanças do meio. [...] a educação permanente (EP) é necessário para evolução de 

qualquer processo de trabalho [...] (A5). 
 

Segundo Ceccim e Ferla (2006, p. 110), a equipe deve ser capaz de transformar o grupo 

de trabalho em “coletivos organizados de desenvolvimento de si e de seus entornos de trabalho e 

atuação na saúde”. 

 Os autores Mancia, Cabral e Koerich (2004), descrevem uma síntese sobre a (EC) e 

(EPS), caracterizando assim, alguns aspectos nas principais diferenças entre educação 

continuada e permanente.  

A Educação Continuada tem como aspecto do seu público alvo é uniprofissional, a 

inserção no mercado de trabalho é a prática de autonomia, tem como objetivo principal de 

atualização os temas de especialidades, técnica científica, a sua periodicidade é esporádica, com 

a metodologia pedagógica da transmissão e o resultado apresentando é de apropriação. 

Quanto à Educação Permanente, o seu público é multiprofissional. A inclusão no trabalho 

é a prática e é institucionalizada; o seu enfoque são os problemas de saúde; o objetivo principal é 

a transformação das práticas técnicas e sócias; a periodicidade é contínua e a metodologia é a 

pedagogia centrada na resolução de problemas; e os resultados descritos são as a mudanças.        

 As falas dos participantes apontam para um significado na educação continuada/ 

capacitação profissional, surgindo uma possibilidade de espera por uma capacitação organizada 

pela instituição.  

A busca pela capacitação dos profissionais através dos Congressos e Seminários é 

presente nos depoimentos, como vemos a seguir: 

 “... é buscar pequenos cursos, artigos, revistas...” (A3). 

 

Segundo Vicent (2007, p. 80), “o enfrentamento dos problemas na prática profissional se 

faz pela atualização, por categorias profissionais, de conhecimentos/capacitação técnica a partir 

de um “diagnóstico” das deficiências na prestação de serviços, habitualmente feito pelas 

gerências de forma não integrada, sem dar voz àqueles que se encontram na ponta assistencial do 

serviço e são, em última análise, os responsáveis pela sua operacionalização”. 

A espera pelo incentivo institucional dos participantes está relacionada à falta de 

investimento na qualificação do funcionário. Este fato pode ser observado nos depoimentos a 

seguir: 
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Eu trabalho na UFRJ há 10 anos. Trabalhei no IPUB, sete anos, só que sinceramente, eu 

nunca vi valorização nenhuma, incentivo nenhum para o profissional estudar, para o 

profissional se qualificar, estudar, pelo menos. [...] estuda quem quer, qualifica quem 

quer! Aprendi alguma coisa foi por que eu quis, eu acho que se tratando de uma 

Universidade, ela devia se voltar mais a valorizar o profissional; eu não vejo isso, acho 

que isso faz muita falta [...]. A pessoa tem que estar qualificada para saber o que mudou 

como ela vai tratar o paciente, eu não vê isso aqui, nunca vi (A8). 
 

(A6), o que a (A8), falou: eu fico muito triste que eu fiquei 27 anos, lá no Hospital 

Universitário a gente também não era incentivada academicamente. Estou há mais de 

trinta anos formada, não fiz um mestrado.   A instituição só me queria como mão de 

obra; não havia um incentivo. Como ele foi convidado o (A7), citou, poxa que bacana, a 

empresa investir nele, você quer fazer uma faculdade é do seu interesse, nunca nós 

fomos chamado. É de o seu interesse fazer um mestrado?  A gente, eu só pensava no 

trabalho, nunca passou pela minha cabeça fazer um mestrado, porque eu estava tão 

envolvida no meu dia a dia lá no trabalho, sinceramente, não fazia parte do meu 

universo.  Hoje que eu vejo, poxa, poderia ter feito um mestrado, podia ter avançado; 

não era estimulada, não era incentivada, é uma pena.   

 

O incentivo à qualificação, dentro da Universidade, é uma coisa boa, mesmo que no 

local que você trabalha ninguém te valoriza, pelo menos na faculdade tem um incentivo 

de qualificação para aumentar o seu salário, eu acho bom, dentro da Universidade. Só 

que eu acho, em termo de serviço, não tem aquele investimento na pessoa, vamos 

investir (A8). 
 

(A8), citou, porque o hospital é particular, faz isso por que ele quer investir no 

funcionário, para ter um atendimento melhor, mais capacitado para atender.  Nosso aqui 

não, a pessoa fez o concurso, entrou. Se quiser ficar 30 anos, sem estudar, fica, porque 

ninguém incentiva. O incentivo à qualificação é que abriu a mente de muita gente, pode 

estudar, isso é um lado bom, eu acho. 

 

“... a gente não tem uma educação permanente que vem de fora para nós, de alguém que 

nos oferece, da instituição que nos oferece...” (A6). 

 

De acordo com Kraemer e Aguiar (2009), o investimento na qualificação profissional 

valoriza o profissional, possibilitando que o seu cuidado possa ser mais qualificado e direcionado 

ao indivíduo. 

O mesmo pode ser observado a seguir: 

“tive grande estímulo... auxiliada por essa empresa completamente privada... trabalhar e 

associar o horário para fazer a minha pós...” (A5). 

 

A valorização no campo de trabalho também deve estar direcionada a incentivar os 

funcionários, através de cursos, como no caso dos planos de cargos. Pode-se observar este fato 

no depoimento a seguir: 

“... pelo menos na faculdade tem um incentivo de qualificação para aumentar o meu 

salário...” (A8). 

 

A falta de investimentos relacionados aos funcionários pode causar sua desmotivação 

para a participação em cursos e capacitações (OLIVEIRA, 2010). 
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É fundamental que a instituição elabore propostas aos seus funcionários, que sejam 

benéficas e possam trazer satisfação e qualificação aos funcionários no ambiente de trabalho. 

 

4.1.2 CATEGORIA 2 - Fatores que envolvem o processo de Educação Permanente: 

aproximando o interesse pessoal, iniciativa institucional e necessidades dos usuários 

 

 

Esta categoria trata dos seguintes temas: 1- a busca do conhecimento; 2-busca/pesquisa 

individual; 3- processo isolado/desintegrado; 4- espera pela capacitação institucional; 5- curso 

associado para plano de cargos e salários; 6- incentivo pessoal / formação/titulação; 7- 

distanciamento entre investimento pessoal e aplicação do conhecimento no processo de trabalho; 

8- desinteresse institucional; 9- mudança no perfil da população atendida; 10- provoca 

necessidade de atualização; 11- necessidade do serviço; 12- provoca realização de atualização 

profissional.  

Os participantes mencionaram a necessidade de buscar informação e maneiras de 

aprimorar e investir na apropriação do conhecimento, de modo a incrementar sua atuação 

profissional tendo em vista as necessidades cotidianas no contexto do trabalho em saúde. Isso 

pode ser observado nos depoimentos a seguir: 

[...] Possibilita sua atualização, você está sempre por dentro do que está acontecendo, 

uma atualização, sobre os mais variados temas, para que a gente tenha aprendizado. [...] 

Eu acho que facilita dessa maneira, de que você se mantem atualizado a todo tempo 

(A2). 

As ações de aprendizagem  no cotidiano permitem a sua evolução profissional, conforme 

relata Ricaldoni (2006, p. 2) “a capacitação aprova  a construção a se capacitar”. 

Os entrevistados abaixo demostram em seus relatos que ao buscarem capacitação, se 

qualificarem, terem acesso a novas tecnologias, novos métodos e novas informações, as mesmas 

se tornam profissionais melhores e têm uma melhor resposta na assistência. 

[...] Ter acesso, buscar todo o processo de atualização  de capacitação permanente;  a 

educação permanente qualifica a minha prática. [...] Buscar capacitação permanente 

(A3). 
 

Concordo com o que foi dito e acrescento que do ponto de vista pessoal o que facilita 

tem a ver com motivação e satisfação, ou seja, a vontade de querer o progresso pessoal 

pelo empoderamento e protagonismo. Quanto ao ponto de vista profissional com certeza 

o que favorece, diz respeito à vontade do profissional de enriquecer o processo de 

produção de cuidados de saúde gerontológicos (A10). 
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Na percepção de Davini (2009) a (EP) no trabalho se transforma em uma ferramenta de 

mudança institucional, promovendo a compreensão integral argumentado pelo grupo, 

fundamentando-se na problemática do serviço, conduzindo à autocrítica e a reflexão.   

Nos discursos dos participantes, foi  observado que a comunicação facilita a interação 

entre equipes, proporcionando uma melhor participação educativa entre o grupo. Algumas das 

falas dos profissionais demonstram essa visão.    

Eu acho que na realidade no PAIPI, a equipe multidisciplinar é bem pequena. Na 

realidade a gente tem uma quantidade maior de Enfermeiros, agora que veio a 

Fisioterapeuta, tinha uma  Psicóloga  que se aposentou. Agora veio a outra. Se   dentro 

do Programa existisse os profissionais específicos, eu acho que a Geriatra não tinha 

tanta dificuldade, porque, ela sabe que o problema da memória. Eu sei que no (PAIPI),  

tem uma Enfermeira que trabalha com a Memória, eu tenho para onde encaminhar; os 

outros  profissionais não têm, porque os outros profissionais atendem à clientela  do 

hospital, o Programa fica bem  restrito [...] (A8). 
 

Nós estamos vivendo num sistema chamado (SUS), que tem o (SISREG), que complica 

às vezes muito. Uma coisa que melhoraria muito, se a Direção do Instituto a  parte 

responsável  técnica  do Instituto, comunicasse aos setores, com comunicações internas, 

as modificações, os fluxogramas, as questões  administrativas de cada setor. Vivi isso  

no hospital do Fundão. A gente era comunicada independente dos setores onde você 

estava,  você é comunicada sobre qualquer alteração administrativa (A6).  
 

As inquietações das instituições em procura do avanço e as transformações expressivas 

em sua conveniência, precisam reconhecer as competências e os aprendizados da equipe, em sua 

totalidade e em todos os níveis.   

Segundo, Davini (1994, p.114), as “organizações inteligentes” são aquelas nas quais a 

gente expande sua atitude para criar os resultados que se deseja, onde se cultivam novos e 

expansivos padrões de pensamento, onde a aspiração coletiva é posta em liberdade e onde a 

gente continuamente aprende a aprender em conjunto.  

As falas dos depoentes mostram que há uma necessidade dos profissionais de  se  

capacitarem, conforme observamos a seguir.  

A necessidade da comunicação da escuta entre profissional de serviço, por que se  

não tiver essa escuta das necessidades, das demandas, como você vai se organizar num 

serviço. Qualquer problema, principalmente (EP), onde está precisando mais 

investimento na  qualidade. A gente sente falta disso lá no (PAIPI) enquanto equipe, de 

sentar e conversar sobre o que está acontecendo. As demandas e as situações que 

acontecem  no dia a dia. Tem hora que a gente precisa sentar como ontem: vamos sentar 

gente fala isso, isso ou aquilo comenta um caso comenta outro, a gente precisa disso, a 

comunicação é fundamental (A6). 
 

No meu caso sendo profissional estatutário ligado diretamente a uma Universidade 

Federal que colabora com a minha capacitação ao longo de treze anos. O Plano de 

Cargo e Salários assegura esse direito a nos servidores (ter a liberação parcial ou total 

para realizar essas atividades). A instituição onde sou locada também não apresenta 

obstáculos para os profissionais, exige que tudo seja devidamente documentado, 

informado e registrado para liberações, caso seja necessário, mas normalmente observo 

mais colaboração. Minha experiência pessoal tanto para me especializar, quanto para 

fazer o mestrado ou sair para congressos nacionais e internacionais foi boa (A9). 
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A apreciação do processo de trabalho necessita ser  orientada por meio de estudos, 

estímulos as equipes, assim como dos planos de cargos e salários. 

Perante os depoimentos dos entrevistados, percebemos que é de grande importância que a 

instituição dê oportunidades aos profissionais estimulando, para que tenham um 

desenvolvimento profissional, fato este descrito pelos entrevistados.  

 

Acho que termina estimulando, mesmo aquela pessoa que esteja muito acomodada, 

mesmo aquele devagar quase parando. O meio estimula muito, por que tem pessoas 

muito auto estimulantes, então assim, elas que correm atrás, são proativas; e tem os 

outros extremos, são aquelas pessoas que não vai fazer; ela não vai procurar, então eu 

acho, que   principalmente para essas pessoas [...] (A5). 
 

Ao longo da minha trajetória, fui privilegiado por uma instituição que me deu 

oportunidade de crescimento profissional, mas também houve um interesse da minha 

parte. Hoje sou funcionário público de uma Universidade e tenho a facilidade de me 

capacitar, onde assegura o meu direito como servidor; observo que a unidade que sou 

lotado, não se opõem ao crescimento do profissional, basta querer (A7). 

 

O sucesso de um Programa Educação Permanente está sujeito a várias outras 

interferências tendo como exemplos: transformações das qualidades de serviços e normas da 

equipe. Estas mudanças agregam estratégias apropriadas pela capacidade de incentivo pessoal, 

formação e um novo aspecto. 

 Quintana et al. (1994, p. 43), concluem o seguinte: 

“Querendo ou não, estas exigências induzem mudanças de diversas orientações e 

alcance, algumas das quais podem oferecer caminhos para o alcance de estratégias de 

mudança do trabalho para a qualidade. É um erro pensar que estas mudanças ocorrerão 

de um dia para o outro e que serão regularmente positivas, como também é um erro 

pensar que somente em instituições democráticas e participativas (por agora 

excepcionais) existem condições para uma mudança como a que se propõe. Ao 

contrário, se pode dizer que o caminho para construir essas novas instituições passa 

pelas estações de mudança no trabalho e das possibilidades de educação permanente no 

serviço”. 

 

Por outro lado, analisando a fala dos depoentes, percebe-se uma precisão de informações,  

de métodos de trabalho, apresentando uma distância entre o processo de trabalho e um 

investimento individual. Percebe-se nos depoimentos abaixo.  

 

[...], acho uma coisa importante, aonde você trabalha. No local que eu trabalho eu não 

tenho estímulo. [...] Além da educação permanente qualificar na minha profissão, eu 

vejo demandas de serviço. O local interfere sim, isso eu digo [...] (A4).  

 

É necessária uma interferência voltada às necessidades dos trabalhadores da saúde para 

operar nesse cenário específico, contemplando um aperfeiçoamento técnico científico e 

atualização permanente.   
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Conforme Casate (2005, p. 110), “artigos de todas as décadas mostram a necessidade de 

investir no trabalhador para a construção de uma assistência humana considerando, inclusive, as 

condições adversas de trabalho apontadas como fatores” desumanizados”. 

Essa fala evidenciou o desinteresse institucional, conforme relato abaixo do entrevistado. 

Os depoimentos dos participantes da pesquisa nos revelam que o desinteresse 

institucional desestimula o crescimento profissional, como se observa abaixo nas falas dos 

entrevistados.   

[..] mas as vezes não é só o local, onde você está trabalhando, não  quer que você 

estude, mas as vezes para eles, também não interessa, e está sempre te desestimulando, 

para você não crescer. Às vezes, você quer, e isso te dar uma frustração horrorosa. Já 

passei por essa experiência, é muito ruim (A4).   
 

Conforme o anexo IV da Lei nº 11.091, de 12/01/2005, incluído pela Lei nº 11.784, de 

22/09/2008, progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação, dentro 

do mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em 

Programa de Capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga 

horária mínima exigida, respeitado o interstício de dezoito meses. É permitido o somatório de 

cargas horárias de cursos superiores a 20 (vinte) horas aula.  

O Incentivo à Qualificação, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além da 

progressão profissional. O plano de carreira do servidor técnico-administrativo oferece um 

incentivo ao servidor que possua educação formal superior à exigida para o cargo de que é 

titular. O benefício é pago em percentuais calculados sobre o padrão de vencimento percebido 

pelo servidor. Os percentuais são fixados em tabela, que podem variar de 5%  a 75%.  

O título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de 

atuação do servidor, proporcionará o percentual máximo, enquanto títulos com relação indireta, 

corresponderão ao percentual mínimo.  O nível de escolaridade formal superior ao previsto para 

o exercício do cargo (curso reconhecido pelo MEC), área de conhecimento com relação direta 

dispõe, a saber: Curso  de graduação (25%). Especialização , com carga horária igual ou superior 

a 360 horas, (30%) Mestrado (52%), Doutorado (75%). 

Apresentamos algumas falas que evidenciam os depoimentos dos entrevistados, conforme 

descrito abaixo. Os processos de educação permanente visam às mudanças nas práticas 

profissionais e da própria instituição.  

 A PNEP recomenda que as técnicas da formação dos profissionais de saúde, contemplem 

a precisão de formação e que o progresso desses trabalhadores seja orientado às necessidades de 

atualização para a saúde da população (BRASIL, 2009).  
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[...] Do interesse da pessoa da facilitação da empresa, acho que é um contexto, que ela 

se refere (A7) [...] contexto assistencial,  onde você vive, não sei se é muito a minha 

realidade, por causa dessa questão da oficina, eu estou o tempo todo preocupada com 

isso. Eu estou o tempo todo, querendo ler  alguma coisa, entrando na internet, vendo, 

porque é como é (A8) [...] uma situação, que cresce a todo o momento. Por exemplo, em 

2010, eu criei um curso para memória, para ajudarn a oficina. Eu vejo que esses  idosos, 

percebo que eles conhecem muito pouco sobre memória, tudo que eles ouvem, ai fora,  

está esquecendo por causa da idade. Quanto mais velhos ficam; mais esquecidos ficam. 

Muita coisa enganosa a preocupação com Alzheimer. Na consulta de enfermagem: "será 

que  eu estou com Alzheimer, estou  esquecendo muito doutora". Fui começando nos 

atendimentos  ver que  eles ficam angustiados pelo desconhecimento dessa questão  da 

memória. Montei um curso para memória, sentei e conversei com as Coordenações 

Assistencial  e Acadêmica.Vou abrir um outro grupo para os idosos novos, para essas 

demandas que estão sendo encaminhadas (A6).  
 

[...] É lógico. Se a instituição me oferece um Curso de Cognição para idosos para  você 

fazer, ótimo. Eu não tenho, eu tenho que correr atrás.  Tenho que fazer, tenho que 

buscar, aprender, que ler sobre o assunto, escrever. A coordenação acadêmica, quer que 

eu escreva um Projeto da Oficina de Memória. Escrevi aqui no PAIPI, mas ela quer que 

eu faça um artigo, acho que a porta é primeiro, essa percepção que você (Pesquisadora) 

falou, logo no início. A princípio tem que perceber o que a instituição vai precisando, o 

que eu como profissional estou precisando, o que os idosos estão precisando. É um 

triangulo, das três necessidades (A6). 
 

A Educação Permanente em Saúde é um conceito de processo educativo promovido pela 

Organização Panamericana de Saúde – OPAS desde 1984, por meio do Programa de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos. Considerando o enfoque dado pela OPAS ao processo 

de Educação Permanente em Saúde, Rovere, (1993, p. 495) considera como uma síntese 

operativa da “educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços, cuja 

finalidade é melhorar a saúde da população”. 

 Os depoimentos abaixo nos mostram a importância de trabalhar em equipe e a 

necessidade de atualizar-se e capacitar-se profissionalmente. Registramos as falas dos 

participantes, em que a educação permanente deve ser contínua, buscando uma característica 

dentro da instituição. 

É muito interessante a gente trabalhar numa equipe multiprofissional, porque até o que 

eu penso,  que eu preciso me aprimorar. Depende do que outros da minha equipe 

pensam e fazem, então, de  certa forma eu trabalho  com a  área da memória [...] e existi 

o profissional que faz o trabalho de exercício com a  memória. Então  eles perguntam, 

se tem remédio, pílula, comprimido, para melhorar a memória. Eu explico que não tem 

[...] então o que coloco para eles, exatamente, tem que fazer uma associação entre 

exercício do corpo e o exercício para mente, e ai, fico e extremamente confortável de 

encaminhá-los para a oficina da memória. Então é uma área de conforto nesse aspecto 

de que é uma coisa  definida para mim. Se eu não tenho remédio comprimido, eu tenho 

nada. O  que  eu tenho é isso, existe uma pessoa que faz isso bem e  que está preocupada 

com isso (A5). 

            

O trabalho em saúde se caracteriza, portanto, por uma inter-relação muito intensa. 

Conforme Nogueira (1996, p. 59) “há muitas outras formas de serviços que dependem de um 
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laço interpessoal, mas no caso da saúde ele é particularmente forte e decisivo para a própria 

eficácia do ato”.   

Esta coletividade consiste na relação entre os próprios trabalhadores e numa outra relação 

fundamental e peculiar do setor saúde: a relação dos trabalhadores com os usuários, que são 

fornecedores dos valores necessários ao processo de trabalho.  

Mais tipicamente que outros setores da economia de serviço, vamos encontrar aí o fato 

peculiar de que o usuário é um fornecedor de valores de uso substantivos, de tal modo que ele é 

um co-partícipe do processo de trabalho e, frequentemente, corresponsável pelo êxito ou 

malogro da ação terapêutica (NOGUEIRA, 1996, p. 60).    

Embora, o processo de trabalho em saúde seja configurado como um trabalho de grupo, 

porém, grupos ou equipes que em sua grande maioria, muitas vezes, realizam tarefas 

aproximadas, desenvolvendo o que Peduzzi n(2006) denomina de “equipe agrupamento”, se 

contrapondo à noção de “equipe integração”, que a autora especifica como a equipe em que 

“ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes” (PEDUZZI, 2006 p. 273-274). 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Tendo como objetivo; a) promover  a capacitação dos profissionais da equipe 

multidisciplinar incluindo os residentes e informar a temática aos idosos do Centro de 

Convivência do PAIPI; b) aprimorar o conhecimento gerontogeriátrica, bem como as 

competências e habilidades individuais e coletivas de modo a favorecer o julgamento clínico e a 

tomada de decisão, optei por propor um PEP, utilizando como tecnologia educativa a Oficina, 

que  será desenvolvida em 4 módulos, com carga horária total de 20 horas, sendo realizada uma 

vez por mês durante, quatro horas  a cada  encontro. Seu local de realização serão as salas de 

aula/auditório São Francisco de Assis, no Instituto de Atenção em Saúde São Francisco de 

Assis/HESFA. 

A Oficina é uma  tecnologia educacional é uma ferramenta que ativa as práticas 

pedagógicas no processo ensino-aprendizagem, tornando o processo mais dinâmico, interativo e 

contextualizado, o que vai ao encontro dos objetivos da e EPS. É uma estratégia de trabalho 

pedagógico que prevê a grupalidade. Ela promove momentos de interação, troca de saberes, 

experiências, e com isso a (re)elaboração do conhecimento e da prática profissional dos 

trabalhadores. Sua dinâmica  participativa e reflexiva toma como base o pensamento de Paulo 

Freire no que diz respeito à dialogicidade que é fundamental na relação entre os participantes. 

Do meu ponto de vista, a Oficina é é uma tecnologia educativa que contempla a EP e é, portanto, 

perfeitamente aplicável na área da gerontologia. 

A proposta gestores do PAIPI, por ser uma ferramenta que poderá favorecer a integração 

e o interesse do grupo, trazendo contribuições à reflexão sobre a temática e aprendizado no 

trabalho em saúde. 

Elegíveis a participação das Oficinas, a equipe multidisciplinar do PAIPI, também 

pensamos em incluir os residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Mulher lotados no PAIPI que desejarem participar. 

As ações serão desenvolvidas conforme descrição no quadro abaixo. 

 

 

http://educacaointegral.org.br/noticias/paulo-freire-em-seu-devido-lugar/
http://educacaointegral.org.br/noticias/paulo-freire-em-seu-devido-lugar/
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Quadro 04- Apresentação dos módulos da oficina de capacitação da equipe de PG 
 

 
MÓDULO CARGA 

HORÁ 

RIA 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES DINAMICA RECURSOS 

MATERIAIS/ 

EQUIPAMENTOS 

MÓDULO    

      01 

04hs A Oficina  Promover a integração dos 

participantes. 

 

Apresentar a oficina, seus objetivos e 
metas a serem alcançadas, o 

cronograma e a bibliografia  e 

estratégias de avaliação. 

Acondicionamento em círculo, para a 

apresentação dos participantes. 

Acolhimento/sensibilização.  

Apresentação do cronograma . 
Apresentação da bibliografia. 

Distribuição das pastas com o cronograma e 

bibliografia. 

Dinâmica de integração, (abra o bombom se 

puder). 
Abordagem das temática e os objetivos da 

oficina. 

Roda de conversa após Leitura de texto. 

 

Pastas; papel A4, 

canetas, lápis, 

Datashow 

MÓDULO         

      02 

04hs Pesquisa 

bibliográfica em 
bases virtuais 

Treinar os participantes no 

levantamento nas bases virtuais. da 
produção científica nacional e 

internacional sobre Gerontogeriatria.  

Acesso as bases virtuais de dados em 

saúde 

Cada participante deverá exercitar 

individualmente  (com seu próprio  
Nootebook) o acesso às bibliotecas virtuais 

de dados em saúde levantando artigos sobre o 

processo de envelhecimento, como base para 

as discussões do módulo 03 e 04. 

Noteboocks 

Internet 

MÓDULO  

03 

04hs O  processo 
envelhecimento 

Ministrar o conteúdo mediante o uso 
da estratégia das metodologias ativas.  

Promover capacitação dos 

profissionais da equipe 

multidisciplinar incluindo os 
residentes multidisciplinares da saúde 

da mulher e idosos. 

No primeiro momento será distribuída 
uma síntese da temática. 

No segundo momento será realizada a 

sintese definitiva através da exposição 

da temática pelo palestrante. 

Divisão de grupos com 03 pessoas e um 
grupo de 4 pessoas.  

Os participantes deverão compor  05 

perguntas com respostas  sobre o processo de 

envelhecimento, para serem discutidas com 
outros grupos. 

Artigos científicos 
Guia de prguntas  

Datashow 

MÓDULO   

     04 

04hs  Conceitos de 

educação 

permanente 

Promover capacitação dos 

profissionais da equipe 
multidisciplinar incluindo os 

residentes multidisciplinares da saúde 

da mulher e idosos. 

No primeiro momento será distribuída 

uma síntese  da temática. 
No segundo momento, será 

desempenhada a síntese determinante  

através da revelação dos temas pelo 

conferencista. 

No terceiro momento, avaliação  das 

Oficinas:  cada participante  deixa sua 

avaliação, identificando os pontos 

negativos e positivos da Oficina. 

Serão divididos   grupos de   03 pessoas e um 

grupo de 04 pessoas. 
Os participantes  deverão, elaborar  5 

perguntas com respostas,  sobre educação 

permanente em saúde. 

 

Dinâmica; avaliação da oficina. 

Ao grupo será solicitado  expressar seus 

aspectos negativos e positivos.  

 

Artigos                                                                                 

Científicos 

Guia de perguntas  

Data show 

Papel A4 

caneta 

Fonte: Autor, 2017.
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5.2 RESULTADOS ESPERADOS 

  

 

Os resultados esperados são o aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e 

profissional, acrescendo conhecimentos na área  da educação permanente e da gerontologia, 

sua efetividade e eficácia nas ações cuidativas prestadas às pessoas idosas. Fortalecer a 

interatividade com o conhecimento técnico-científico no aprimoramento do trabalho tendo em 

vista um melhor planejamento, execução e avaliação do que se realiza no campo da atenção à 

pessoa idosa. 

Os módulos vão propor a interação dos integrantes que compõe a equipe 

multiprofissional, os quais são os alunos da Residência Multidisciplinar da Saúde da Mulher e 

dos Idosos, em uma ação dinâmica na Educação Permanente,  e temas da área do 

envelhecimento, com foco a subsidiar melhor a prática individualizada e coletiva desses 

trabalhadores da saúde no atendimento à demanda do (PAIPI).  

Na interação e articulação desse processo da Oficina na (EP) junto à equipe 

multidisciplinar estão os alunos da Residência Multidisciplinar  da Saúde da Mulher e Idosos 

do (PAIPI). Será elaborado um artigo para registro dos principais conteúdos apreendidos nesta 

intervenção, a partir dos painéis coletivos que registraram a experiência dos profissionais, 

Residentes e idosos que integram o (PAIPI), após avaliação das Oficinas . 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A educação deve ser concebida em coletividade no ambiente do processo de trabalho, 

para a eficiência com aspecto de valorização dos trabalhadores de saúde da equipe 

multidisciplinar do (PAIPI), considerando novas mudanças na prática desse grupo a (EPS) e a 

(EC), que são  ferramentas que cooperam para a melhoria das ações em serviço de saúde 

oferecidas à população idosa. 

As Ações foram debatidas e planejadas pelos entrevistados, a partir dos conceitos 

desta pesquisa. Averigou-se que as necessidades de educação permanente e continuada para a 

equipe multiprofissional do (PAIPI) é de uma assessoria mais sistematizada na assistência. Os 

aspectos em relação à equipe multidisciplinar do Programa com a finalidade de aperfeiçoar o 

processo de trabalho. Presenciou-se nos depoimentos dos respondentes a necessidade de se 

atualizarem.  O entrevistado refere-se à necessidade de capacitar a equipe com a finalidade de 

promover uma assistência especializada, isso demonstra que há uma fragilidade no serviço 

prestado à população idosa.  Através das informações a serem adquiridas por meio dos 

processos educacionais oferecidos pelo (PEP), esta deverá trazer conhecimentos nas práticas 

cotidianas. 

Quanto aos problemas vivenciados dessa equipe no cotidiano, foram abordados pelos 

respondentes, os seguintes temas: Atualização contínua, mudança no processo de trabalho, 

educação a partir da demanda/realidade cotidiana, idéia de processo, 

movimento/continuidade, preparo cotidiano, aprendizado para lidar com desafios, 

capacitação/congresso/seminário, espera por incentivo institucional, curso associado ao plano 

de cargos, associação ao processo de formação, foco numa valorização de capacitação pela 

instituição, processo de qualificação e incentivo acadêmico; os problemas na busca do 

conhecimento na pesquisa individual; o processo isolado e desintegração à espera pela 

capacitação institucional;  cursos associados para plano de cargos e salários; o incentivo 

pessoal para a formação e titulação; o distanciamento entre investimento pessoal e aplicação 

do conhecimento no processo de trabalho. 

Ademais, estas demandas abordam o desinteresse institucional, a mudança no perfil da 

população atendida, provocando a necessidade de atualização no serviço e promover a 

realização de atualização profissional.  
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Para os profissionais que trabalham no Campo da gerontologia, a Educação 

Permanente pode ser entendida como uma área de conhecimento no processo de trabalho 

Acredito que a percepção da educação como um processo contínuo para o 

aprendizado, não dependente de ambientes formalizados, facilita  na ajuda, na compreensão e 

no aprendizado desta equipe, podendo receber novos conhecimentos . 

 O estudo apresenta que  o grupo a) realização de cursos “lato Sensu” nos últimos 

cinco anos 60% declararam não ter realizado tais cursos. Porém, é inquietante que 80% dos 

entrevistados não fizeram cursos “Stricto Sensu” nos últimos cinco anos. Outro dado 

preocupante é que 70% dos profissionais não realizaram cursos de qualquer natureza nos 

últimos cinco anos. De acordo com os resultado da pesquisa, constatou-se que os profissionais 

da equipe multidisciplinar de saúde, apresentaram longo tempo de formação profissional 

(80%) com mais de 20 anos de formado. Em relação à qualificação profissional (60%) dos 

participantes possuíam especialização “lato sensu”, seguido de (20%) com graduação, (30%) 

título de mestre e o titulo de doutorado (10%) 

A educação permanente facilita também a atuação com novas tecnologias, a formação 

das capacidades necessárias, otimizando sua assistência. A necessidade primordial, segundo 

os depoimentos, é a realização da educação permanente continuada no setor. 

É emergente a necessidade desta equipe em relação à investigação de ações que 

aperfeiçoem a troca de conhecimentos dentro destas unidades realizadas por intermédio de 

discussão de casos e outros. Espera-se que a implantação do (PEP) no (PAIPI) possa 

contribuir para o incentivo da equipe multiprofissional, do referido Programa, motivando os 

profissionais da saúde que trabalham com a população idosa. Além disso, esperamos que a 

discussão grupal estimule o grupo investigado à educação permanente e continuada na área da 

gerontologia. 

A pesquisa também foi apresentada  em Congressos Nacionais e Internacionais, foram 

encaminhados artigos para revistas científicas, e  submetida e aceita a publicação  do livro 2  

do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - Formação e  Educação Permanente Em  

Saúde Processos e Produtos no Âmbito do Mestrado  Profissional.  

O estudo foi limitado, posssui aspectos que ainda poderão avançar. A temática é ampla 

e de difícil concordância, ao relatar sobre os  conceitos  existente nas bibliografias e  debatê-

los no trajeto do trabalho foi de imensa valia. 

Alerto que a pesquisa está sempre em movimento com reflexão e participação dos 

trabalhadores da saúde, permanecendo em contrução e reconstrução. 
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Como pesquisadora, deixo o meu trabalho como contribuição, mas como trabalhadora, 

afetada pelo compromisso de profissional da saúde na rede pública, estou sempre construindo 

e reconstruindo meus conhecimentos para manter a (EPS), sempre em movimento. 
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APÊNDICE A - CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

                                         

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Ilmo. S.r. Diretor do Instituto de Atenção à São Francisco de Assis  

Prof.º Dr. Roberto José Leal 

 

Solicitamos autorização Institucional para a realização da pesquisa intitulada, 

EDUCAÇÃO PERMANENTE NA VISÃO  DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  DE UM 

PROGRAMA GERONTOLÓGICO,  pela mestranda Irinéa Gomes Meneses, sob a 

orientação do Prof. Dr. Edmundo de Drummond Alves Junior com os seguintes objetivos: 1º) 

conhecer as concepções da equipe multiprofissional e gestores do Programa Gerontológico 

(PG), acerca da Educação Permanente. 2º) analisar os fatores intervenientes mencionados pela 

equipe multiprofissional e gestores do PG) na adesão as ações de Educação Permanente. 3º) 

analisar os conteúdos teóricos, práticos e as estratégias considerados fundamentais pela 

equipe multiprofissional e gestores para compor um Programa de Educação Permanente. 4º) 

Elaborar um Programa de Educação Permanente com a equipe multiprofissional e gestores a 

partir das concepções, conteúdos e estratégias manifestados pelos mesmos. 

Será necessário o acesso aos Profissionais da equipe multiprofissional e os gestores do 

Programa e a pesquisa em prontuários dos idosos. Ao mesmo tempo, pedimos autorização 

para que o nome desta instituição conste no relatório final, bem como em futuras publicações 

na forma de trabalhos científicos em anais de eventos e de artigo científico. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com 

a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS), CAAE,1116.2.0000.5243 

que trata da pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão 

utilizados somente para a realização deste estudo. Na certeza de contarmos com a colaboração 

e empenho desta Direção agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Rio de Janeiro,    de março de 2017. 

Irinéa Gomes Meneses 

Pesquisador (a) Responsável pelo Projeto 
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APÊNDICE A - CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA (cont.) 

 

 

 

(  ) concordamos com a solicitação (  ) não concordamos com a solicitação 

 

                                                                 Diretor ou Coordenador ou Chefe da instituição 
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APÊNDICE B 

 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde 

 

Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada: 

EDUCAÇÃO PERMANENTE; NA VISÃO  DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  DE UM 

PROGRAMA GERONTOLÓGICO, que tem como objetivos: 1) Conhecer as concepções da 

equipe multiprofissional e gestores do Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa, 

acerca da Educação Permanente; 2) Descrever os fatores intervenientes mencionados pela 

equipe multiprofissional e gestores do Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa, na 

adesão as ações de Educação Permanente; 3) Analisar os conteúdos teóricos, práticos e as 

estratégias considerados fundamentais pela equipe multiprofissional e gestores do Programa 

de Assistência Integral à Pessoa Idosa, para compor um Programa de Educação Permanente. 

4) Elaborar um Programa de Educação Permanente com a equipe multiprofissional e gestores 

do Programa de Assistência Integral à Pessoa Idosa, a partir das concepções, conteúdos e 

estratégias manifestados pelos mesmos. 

Trata-se de uma estudo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa tem duração 

de 02 anos e a coleta de dados da pesquisa corresponderá ao período de abril a maio de 2017. 

Sua participação não é obrigatória e consistirá nos seguintes procedimentos: o 

preenchimento de um formulário para caracterização do perfil socieodemográfico e 

educacional dos participantes, que deverá ser respondido antes do início da dinâmica de 

grupo. Após este momento, se dará início a primeira sessão do grupo focal. A duração das 

sessões será no mínimo de 1 hora e 30 minutos e no máximo 2 horas. O grupo será dividido 

em duas sessões, com cinco pessoas em cada sessão, totalizando dez participantes na 

pesquisa. 

A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento; sua 

recusa, desistência ou suspensão do seu consentimento não acarretará em prejuízo.  

Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras. 

Os riscos potenciais desta pesquisa são mínimos e estão atrelados ao risco de 

desconfortos e/ou constrangimentos, uma vez que, os participantes do estudo, darão 

depoimento acerca de sua vivência no PAIPI. A responsável pela realização do estudo se 

compromete a zelar pela sua integridade e pelo seu bem-estar, respeitando  

Rubrica do participante _________ 

 
Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (cont.) 

  

 

aspectos culturais, religiosos e sociais. Caso sinta qualquer desconforto durante a entrevista, a 

equipe de pesquisa esclarecerá o participante sobre:  

d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa 

durante todas as fases da pesquisa; 

f) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa.  

Caso necessitem de alguma forma de acompanhamento, serão encaminhados a um 

posto de saúde para que seja possível a garantia do atendimento de saúde mental. 

Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa é que através dos 

resultados desse trabalho se tenha subsídios para planejar normas de melhoria em  um método 

educativo  em um Programa Gerontológico.  

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados 

em eventos e/ou revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo.  

O material coletado será guardado por cinco (05) anos. 

Você receberá uma via deste termo onde consta os contatos do CEP e do pesquisador 

responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer 

momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável. 

 

 

Irinéa Gomes Meneses 

Pesquisador responsável 

E-mail:  irineameneses@bol.com.br Cel: 99134-9363 

 

CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 21-2293-8048- Ramal 200  
E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com 

 

 

CEP-FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

PEDRO 

Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. 

E-mail: etica@vm.uff.br Tel: (21) 26299189 
 

Rubrica do participante _________ 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (cont.) 

 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo 

em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem 

sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada deste formulário de 

consentimento. 

 

Rio de Janeiro, ____de ____________de 201  . 

 

 

Assinatura do(a) Participante:__________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Pesquisadora:__________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Testemunha:__________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Testemunha:__________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do participante ________ 
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APÊNDICE C – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP - UFF 
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APÊNDICE C – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP – UFF (cont.) 

 

 



98 

 

APÊNDICE C – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP - UFF (cont.) 

 

 



99 

 

APÊNDICE C – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP - UFF (cont.) 
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APÊNDICE C – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP - UFF (cont.) 
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP - UFRJ 
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP – UFRJ (cont.) 
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP – UFRJ (cont.) 
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP – UFRJ (cont.) 
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APÊNDICE E - DINÂMICA PARA O GRUPO FOCAL (SONHAR ACORDADO) 

 

Objetivo: Favorecer a relação com o seu objeto de trabalho. 

Duração: 20 minutos. 

Material: Aparelho de som e CD com música de relaxamento. 

Desenvolvimento: 

Ao som de música bem calma, o facilitador solicitará aos membros do grupo que fechem os 

olhos e sigam as suas instruções: deverão imaginar que estão em um campo com grama bem 

verde e que uma brisa leve está soprando. Sentir o cheiro da grama e o frescor da brisa. O céu 

está muito azul e uma grande nuvem vem chegando empurrada pela brisa. Ela fica cor de rosa 

com os clarões do sol. A nuvem desce devagar e para perto de você. É a sua nuvem que o 

levará em segurança para onde você quiser. Todos subirão em suas nuvens e farão um lindo 

passeio. Devagar a sua nuvem vai voando e passando por cima de cidades, campos de cultura, 

matas, campos ressequidos pelas queimadas, campos cheios de flores. Ao longe você vê uma 

pequena  cidade, branquinha, encostada em uma serra muito bonita. Você fica com vontade de 

conhecer a cidade, pede à nuvem que desça. Você sai andando pela cidade e vê uma lojinha 

com um velhinho simpático sentado na porta. Você se dirige para lá, cumprimenta o velhinho 

e entra na loja. É uma loja com objetos antigos, com muitos objetos. Você olha todos por que 

está à procura de um objeto que o ajude a desenvolver muito bem o seu trabalho de promotor 

de saúde com idosos. Você vê algo brilhando lá na prateleira do fundo. Dirige-se para lá e 

encontra o que você estava procurando. Contente, sai da loja e despede-se do velhinho que lhe 

diz algumas palavras que só você ouve. Você sobe na nuvem e pede que ela volte para o 

campo verde. Ela vem devagar e você está feliz, aconchegado na maciez dela, envolvido pelos 

raios de sol, sentindo-se protegido e capaz de realizar um bom trabalho. Ao chegar no campo 

você despede-se de sua nuvem. Ela ficará à sua disposição para quando você precisar dela. 

Você vai abrindo os olhos devagarinho, vê que voltou para a sala, me trouxe o instrumento do 

seu trabalho. Agora, todos devagar vão construir, o instrumento que trouxe para apresentá-lo 

ao grupo. Se alguém preferir falar como vivenciou o passeio, antes da construção, podemos 

ouvi-lo. 

Aprofundamento: Após as apresentações o facilitador, em breves palavras, trará para a 

reflexão do grupo algum ponto que considera importante na  
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APÊNDICE F - GUIA DE PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL 

 

1- O que é Educação permanente?  

 

2- O que facilita, do ponto de vista pessoal e profissional, a participação em um Programa de 

Educação Permanente?    

 

3- O que dificulta, do ponto de vista pessoal, profissional, e institucional a participação em 

um Programa de Educação Permanente? 

 

4- Que conteúdos, práticas gerontológicas e ações devem fazer parte de um Programa de 

Educação Permanente? 
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           UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE   

   ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

APÊNDICE G - CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E 

EDUCACIONAL DOS PARTICIPANTES 

I. DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

1- Sexo: M (  )     F (  )       Idade: _______ anos      Naturalidade: ______________ 

Estado civil:  solteira (  )  casada  ( )   viúva (  )  separada/divorciada (  ) 

2- Escolaridade: 

Ensino fundamental completo (  ) 

Ensino médio completo (  )             Ensino médio incompleto (  ) 

Nível superior completo (  )            Nível superior incompleto (  ) 

3- Renda pessoal: 

1 a 2 Salários mínimos (   )     3 a 4 Salários mínimos (  )    5 a 6 Salários mínimos (  )      

7 a 8 Salários mínimos (  )  9 a 10 Salários mínimos (  )  Superior a 10 Salários mínimos (  ) 

4- Tempo de atuação no Programa Gerontológico:_________ 

II.  DADOS EDUCACIONAIS 

1- Formação profissional: 

Auxiliar administrativo (  )     Técnico de enfermagem (  )   Enfermeira (  )     Psicóloga (  )       

Fisioterapeuta (  )                     Assistente Social (  )            Docente (  )           Geriatra (  ) 

2- Tempo de formação profissional 

 1 a 5 (   )       6 a 10 (  )    11 a 15 (  )     16 a 20 (  )     Mais de 20 anos (  ) 

3- Qualificação profissional: 

Nível médio (  )   Nível médio com formação técnica (  )  Graduação (  )     Especialização (  )      

Mestrado (  )        Doutorado (  ) 

4- Participação em eventos científicos da área nos últimos cinco anos?                                     

    Sim (  )                                                Não (  ) 

5-Participação em cursos de atualização na área Gerontogeriátrica nos últimos cinco anos?                    

    Sim (  )                                                 Não (  ) 

6- Participação em curso lato Senso nos últimos cinco anos? 

   Sim (  )                                                 Não (  )           Qual? _______________ 

7- Participação em cursos de qualquer natureza nos últimos cinco anos? 

___________________________________________________________________________ 

8- Participação em curso stricto senso nos últimos cinco anos?               

   Sim (  )                                                  não (  )            Qual? ________________ 




