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RESUMO

O pré-natal tem como um dos objetivos garantir o desenvolvimento da gestação, assumindo e

proporcionando o foco de um parto para um recém-nascido saudável, livre de malefícios para

a saúde da mãe e do bebê. É coerente que uma atenção pré-natal que promova um serviço de

qualidade e humanizada, ocorra através do desenvolvimento de atividades acolhedoras, onde

intervenções e práticas desnecessárias não façam parte de sua caracterização. O trabalho em

equipes multiprofissionais na Atenção Básica tornou-se um dos principais instrumentos de

intervenção, visto que as decisões e práticas emergem a partir de um pensamento de equipe,

além da ampliação da prática de  intervenção para além do âmbito individual e clínico. A

prática  multiprofissional,  interdisciplinar,  também  pode  ser  encontrada  atrelada  à

humanização  e  qualificação  profissional  em outro  programa instituído  pelo  Ministério  da

Saúde como a transformação nos serviços, no ensino e na condução do sistema de saúde não

pode ser considerada questão simplesmente. Este estudo tem por objetivo analisar a relação da

qualificação profissional no cuidado pré-natal com o exercício de educação permanente em

saúde, buscando relacionar os dados de artigos pré selecionados, abordando temas relativos à

identificação das  dificuldades encontradas na implementação da educação permanente entre

profissionais  da  assistência  pré-natal,  mapeamento  da  dimensão  do  alcance  da  Política

Nacional  de Educação Permanente em Saúde nos setores pré-natal  e  avaliação,  dentro da

literatura,  das  conseqüências  da  prática  de  educação  permanente  para  a  equipe

multiprofissional  do  setor  pré-natal.  Trata-se  de  um  estudo  descritivo  de  abordagem

qualitativa,  com empenho de alcançar  os objetivos  do trabalho,  por meio de uma revisão

integrativa de literatura.  O conteúdo em pesquisa demonstra a relação do investimento da

prática de Educação Permanente em Saúde para a qualificação na assistência  e do acesso

adequado à gestante, visando a humanização e integralidade do cuidado.

.

Palavras-chave:  Cuidado  Pré-Natal,  Educação  Permanente  em  Saúde,  Qualificação

Profissional



ABSTRACT

Prenatal care aims to ensure the development of pregnancy, assuming and providing the focus

of a delivery for a healthy newborn, free of harm to the health of the mother and baby. It is

coherent that prenatal care that promotes a quality and humanized service occurs through the

development of welcoming activities, where unnecessary interventions and practices are not

part  of  its  characterization.  It  is  the  duty  of  professionals  to  exercise  their  activities  of

comprehensive  care  and  health  promotion  and  prevention,  with  qualified  listening  to  the

reality and needs of patients. Work in multidisciplinary teams in Primary Care has become

one of the main instruments of intervention, since decisions and practices emerge from a team

thinking, in addition to the expansion of the intervention practice beyond the individual and

clinical scope. The multidisciplinary, interdisciplinary practice can also be found related to

humanization and professional qualification in another program instituted by the Ministry of

Health as the" transformation in services, teaching and conducting the health system cannot

be considered a question simply. This study aims to analyze the relationship of professional

qualification  in  prenatal  care with the exercise of permanent  health  education,  seeking to

relate  the  data  of  pre-selected  articles,  addressing  themes  related  to  the  identification  of

difficulties encountered in the implementation of continuing education among prenatal care

professionals,  mapping  the  dimension of  the  scope of  the  National  Policy  for  Permanent

Education  in  Health  in  the  prenatal  and  evaluation  sectors,   within  the  literature,  the

consequences of the practice of continuing education for the multidisciplinary team of the

prenatal  sector.  This  is  a  descriptive  study with  a  qualitative  approach,  with  an  effort  to

achieve  the objectives  of  the work,  through an integrative  literature  review.  The research

content demonstrates the relationship between the investment of the practice of Permanent

Health Education for the realization of qualification in care and adequate access to pregnant

women, aiming at the humanization and integrality of care.

Keywords: Prenatal Care, Permanent Health Education, Professional Qualification
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1 INTRODUÇÃO

A gestação se configura como evento fisiológico e não patológico, e, por isso, seu

desenvolvimento ocorre, na maioria dos casos, sem intercorrências. No entanto, ainda assim,

existe uma fração pequena de gestantes que sofrem alguma intensificação patológica ou dão

início  a  novos  problemas  relacionados  à  saúde,  assim  apresentam mais  probabilidade  de

evolução desfavorável – seja para o feto como para a mãe, por serem portadoras de patologias

específicas (BRASIL,2012).

O  conjunto  de  circunstâncias  que  irão  permear  a  gravidez  é  crucial  para  o  seu

desenvolvimento e desfecho, assim como, no desenvolver dos laços que a família e a mãe irão

desenvolver com o recém-nascido. Ademais, outros fatores influenciados por esse contexto

são a amamentação e os cuidados com a criança, que além de trazerem benefícios para a mãe,

são também determinantes para a evolução saudável de uma pessoa (BRASIL, 2000).

O  pré-natal  tem  como  uma  de  suas  metas  garantir  um adequado  atendimento  à

gestante, assumindo e proporcionando o foco de um parto para um recém-nascido saudável,

livre  de  malefícios  para  a  saúde  da  mãe  e  do  bebê,  abrangendo  também  questões

biopsicossociais e educação em saúde para a prevenção de futuras problemáticas na saúde da

família e do bebê (BRASIL, 2012).

Para que seja praticada uma assistência integral à saúde da gestante, o cuidado pré-

natal deve estar voltado à atender às genuínas carências passíveis de solução de gestantes

daquela  população,  através  da  aplicabilidade  de  conhecimentos  técnico-científicos  dos

profissionais e recursos disponíveis que serão aplicados de modo individual e adequados a

cada realidade (BRASIL, 2012).

De acordo com as informações extraídas do banco de dados nacional do DATASUS

na  avaliação  de  Nascidos  Vivos  no  Brasil,  foram destacados  valores  de  indicadores  que

demonstram desconformidade da prática com a proposta de políticas nacionais de saúde que

viabilizam à mulher o cuidado de qualidade, humanização e integralidade.

Tabela 1
Ano do nascimento segundo Adequação de quantidade de pré-natal no Período:2015-2019

Adequação

quanto ao pré-natal

2017 2018 2019

Inadequado 545.316 532.319 497.060

Intermediário 210.726 205.380 189.928

Adequado 213.430 209.919 192.806
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Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC

A Tabela 1 evidencia a necessidade de intervenções para a melhoria na qualidade de

assistência Pré-Natal à gestante, através de dados, dentro dos quais se mantiveram ao longo de

três anos consecutivos considerados inadequados, seguidos por adequação intermediária e, em

sua minoria,  um pré-natal  adequado, o que expressa a urgência de intervenções para uma

transformação dessa realidade.

Outro fator preocupante apresentado na tabela acima, é a diminuição do cuidado pré-

natal de forma expressiva ao longo dos anos de 2017, 2018 e 2019 , independente se de forma

adequada, inadequada ou intermediária. Estes dados demonstram lacunas a serem analisadas e

tratadas  no  âmbito  de  aplicabilidade  do  O  Programa  de  Humanização  no  Pré-natal  e

Nascimento, que tem como um de seus princípios “adotar medidas que assegurem a melhoria

do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto,

puerpério e neonatal” (BRASIL, 2002).

Tabela 2
Consulta pré-natal: Nenhuma, De 1 a 3 consultas, De 4 a 6 consultas, De 1 a 6 consultas, não especificado, 7 ou mais

consultas no Período: 2017-2019
Consulta Pré-Natal  2017 2018 2019
Nenhuma 2.450 1.607 1.371
De 1 a 3 consultas 160.889 155.369 142.523
De 4 a 6 consultas 622.997 604.270 554.339
7 ou mais consultas 182.758 186.004 182.220
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC

A Tabela 2 aponta os indicadores de processo do Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (PHPN) que identifica o índice de consultas pré-natal, categorizados em:

nenhuma, de 1 a 3 consultas, de 4 a 6 consultas, de 1 a 6 consultas, não especificado, 7 ou

mais  consultas  no  período  de  2017  a  2019  no  Brasil.  Os  dados  explorados  na  tabela

demonstram de maneira nítida lacunas a serem preenchidas para cuidado à gestante no que diz

respeito  às  orientações  e  educação em saúde por  parte  dos  profissionais  às  usuárias,visto

que,de acordo com a PORTARIA Nº 570, DE 1º DE JUNHO DE 2000:

O PHPN estabelece que, a gestante deve realizar no mínimo, 06 (seis) consultas de
acompanhamento pré-natal, sendo, preferencialmente,  uma no primeiro trimestre,
duas no segundo e três no terceiro trimestre da gestação; O intervalo das consultas
deverá ser de 04 semanas, sendo que a partir da 36ª semana, poderá ser de 15 em
15 dias (PORTARIA Nº 570, 2000).

 De  acordo  com os  números  contidos  na  tabela,  ainda  há  ineficácia  no  que  diz

respeito  à  aderência  de  forma  correta  por  parte  das  gestantes  ao  ritmo  necessário  de
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quantidade mínima de consultas ao longo do pré-natal. A maioria das gestantes no período de

2017 a 2019 aderiram para até no máximo 6 consultas, o que é contrário ao referenciado pelo

Ministério da Saúde, sendo ideal o mínimo de 6 consultas.

Ademais,  as  Tabelas  1  e  2  também  demonstram  informações  que  podem  ser

subentendidas a respeito de fatores correlacionados à desapropriação da adesão, continuidade

e adequação do atendimento pré-natal, que podem envolver causas como: realidades sociais,

financeiras,  deslocamento  geográfico,  qualificação  do  profissional  em  setor  pré-natal,

questões trabalhistas relacionadas ao pessoal de saúde envolvido no cuidado pré-natal, entre

outros. 

A maioria dos estudos publicados aponta que a não realização do pré-natal se deve,
principalmente, a fatores socioeconômicos (baixas renda familiar e escolaridade), de
acesso  às  consultas  (local  de  residência  distante  do  serviço  e  custo  para  o
deslocamento),  de  qualidade  dos cuidados  em saúde e de suporte social.  Outros
fatores potencialmente relacionados são: idade materna (adolescência e idade mais
avançada),  não convivência com companheiro,  uso de álcool ou outras drogas na
gravidez, multiparidade, não aceitação da gestação, falta de apoio familiar, contexto
social adverso, experiências negativas de atendimento e concepções de descrédito
sobre o pré-natal (ROSA; SILVEIRA; COSTA, 2014).

É  coerente  que  uma  atenção  pré-natal  que  promova  um  serviço  de  qualidade  e

humanizada, ocorra através do desenvolvimento de atividades acolhedoras, onde intervenções

e práticas desnecessárias não façam parte de sua caracterização, além disso, a facilidade de

acesso e adesão ao serviço e cuidado possibilitam a interação com um conjunto de pontos de

atenção,  como:  promoção,  associada  à  prevenção,  também envolvida  com a  assistência  à

saúde  da  gestante  e  do  recém-nascido,  em  âmbitos  que  abranjam  desde  o  atendimento

ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco (BRASIL, 2006).

Faz-se necessário enfatizar, que as ações práticas dos profissionais alocados naquele

setor são de extrema importância e exercem grande influência em todo processo de promoção

de saúde coletiva: territorialização, mapeamento da área de atuação da equipe, identificação

das  gestantes,  atualização  contínua  de  informações,  realização  do  cuidado  em  saúde

prioritariamente  no  âmbito  da  unidade  de  saúde,  do  domicílio  e  dos  demais  nichos

comunitários  (escolas,  associações,  entre  outros).  É  dever  dos  profissionais  exercer  suas

atividades de atenção integral e de promoção e prevenção à saúde,com escuta qualificada da

realidade e das necessidades dos pacientes, favorecendo a humanização e o vínculo com os

profissionais e a própria unidade de saúde (BRASIL, 2012).

Para que a mudança nos processos de trabalho ocorra, um conjunto de fatores são

essenciais e indispensáveis do cotidiano de serviço em saúde, são esses: reflexão, interação,
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criação,  revisão,  singularização  e  autocrítica  sobre  as  práticas  sanitárias  de  coordenação

gerencial e de atenção integral.Neste contexto, observa-se o Ministério da Saúde, testificando

e reafirmando essa necessidade através da análise da demanda de educação permanente em

saúde para a fixação da qualificação. (BAGATINI, 2016).

Ainda de acordo com o Caderno de Atenção Básica: “Atenção ao Pré-Natal de Baixo

Risco”  (2012),  acrescenta-se  a  participação  dos  profissionais  nas  atividades  de

planejamento,nas  avaliações  das  ações  da  equipe,  na  promoção  da  mobilização  e  na

participação da comunidade,  buscando assim efetivar  o controle social,  a participação nas

atividades de educação permanente e a realização de outras ações e atividades definidas de

acordo com as prioridades locais.

A  troca  de  pensamentos  a  respeito  da  diversidade  do  “fazer  saúde”e,  a

problematização do trabalho e seus desafios, as conversas ativas com aprendizagens, através

do  diálogo  entre  permanências  e  inovações  corroboram  à  unidade,  estabelecendo  a

possibilidade de renovação para uma melhoria na qualidade de atenção à saúde (BAGATINI,

2016).

Ademais, para o desenvolvimento da  EPS se faz importante saber:

 
Através da Educação Permanente em Saúde é possível como desenvolvimento da
prática, que se obtenha como efeito de aprendizagem a prevalência da sensibilidade ,
a destreza em habilidades (saber fazer) e a fluência em ato das práticas. Para habitar
um território será necessário explorá - lo, torná-lo seu, ser sensível às suas questões,
ser capaz de movimentar-se por ele com ginga , alegria e descoberta, detectando as
alterações  de  paisagem  e  colocando  em  relação  fluxos  diversos,  não  somente
cognitivos,  não  somente  técnicos  e  não  somente  racionais,  mas  políticos  ,
comunicacionais  ,  afetivos e  interativos no sentido concreto,  isto é  detectável  na
realidade (CECCIM, 2005, p.175).

A experiência  vivida  no  ensino  teórico-prático  (ETP)  da  disciplina  de  Saúde  da

Mulher II, oferecida pela Faculdade de Enfermagem Aurora Afonso Costa- UFF, no ano de

2019 em setores de pré-natal e maternidades, onde foi possível ter a visão prática e madura a

respeito das reais necessidades e dificuldades da assistência dos profissionais de saúde no

cuidado pré-natal, além da carência de informações para discussões sobre esse assunto, foram

fatores importantes e constituíram o arcabouço que motivou o desenvolvimento do presente

estudo.

1.2 JUSTIFICATIVA
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Índices elevados de mortalidade materna, neonatal e do inapropriado acompanhamento

pré-natal vivenciado por um grande número de gestantes ao longo dos anos, mesmo diante de

diversas  políticas  públicas  que  orientem  e  viabilizem  meios  de  eficácia,  eficiência  e

efetividade de suas boas práticas, explicitam a carência na qualidade no cuidado pré-natal. 

De acordo com a OMS (2016), as mortes relacionadas a complicações na gestação e

partos são cada vez mais crescentes,  sendo motivo suficiente para que os profissionais de

saúde estejam em alerta quanto a necessidade de investimento e mudanças na área. Os dados

apontam que:

Cerca de 303.000 mulheres e adolescentes morreram de complicações relacionadas à
gestação  e  ao  parto  em  2015.  Nesse  mesmo  ano,  2,6  milhões  de  bebês  foram
natimortos. Quase todas as mortes maternas (99%) e de bebês (98%) ocorreram em
países de renda baixa e média. Estas mortes maternas poderiam ser evitadas se as
gestantes tivessem acesso ao atendimento pré-natal (APN) de qualidade. Sessenta
por cento dos natimortos (1,46 milhões) ocorreram durante o período de pré-parto e,
principalmente,  devido  a  infecção  materna  não  tratada,  hipertensão  arterial  e
crescimento fetal insatisfatório (USAID, 2016, p.1).

As informações citadas acima não estão distantes das realidades atuais no Brasil que

vem apresentando também um aumento em casos de óbitos maternos de modo considerável.

De  acordo  com  o  Boletim  Epidemiológico  da  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde  do

Ministério da Saúde (2020): 

No  Brasil,  de  1996  a  2018,  foram  registrados  38.919  óbitos  maternos  no  SIM
(Sistema  de  Informação  sobre  Mortalidade),  sendo  que  aproximadamente  67%
decorreram de causas obstétricas diretas, ou seja, complicações obstétricas durante
gravidez, parto ou puerpério devido à intervenções, omissões, tratamento incorreto
ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. (BRASIL, 2020,
p.24)

A  mortalidade  materna  faz  parte  do  compilado  de  indicadores  de  qualidade  da

apropriação da mulher ao seu direito de cuidados de saúde e das condições que o sistema de

saúde possui em corresponder às reais  necessidades dos usuários. Um grande exemplo de

infração dos direitos reprodutivos das mulheres é a própria mortalidade materna, cuja maioria

das mortes poderiam e deveriam ser evitados caso estivessem submetidas a um cuidado à

saúde de qualidade. (BRASIL, 2020)

Em virtude das taxas de mortalidade materna relacionadas à gestação e ao adequado

cuidado pré-natal,  conforme apresentado pela  OMS e  Ministério  da  Saúde anteriormente,

declara-se  necessário  explorar  e  tratar  as  falhas  da  assistência  pré-natal,  mediante  um

pressuposto  apontado  pelo  próprio  Ministério  da  Saúde  como  meio  resolutivo  para
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transformação, adequação, humanização e qualificação multiprofissional através da troca de

saberes  e  experiências  e  por  meio  da  identificação  realística  das  necessidades  locais:  A

Educação Permanente. Apesar de ainda pouco praticada, faz-se necessário a avaliação de sua

aplicabilidade,  seja  observando sua ausência,  desacerto,  apropriação ou eficácia  como um

instrumento de melhora no cuidado pré-natal.

1.3 CONTRIBUIÇÃO

O  presente  estudo  foi  desenvolvido  para  que  seus  benefícios  sejam  aplicados  e

perpassem o meio acadêmico e científico com contribuições teóricas e metodológicas, além

de alcançar  os profissionais  de saúde,  que obterão um fonte de informações baseadas em

pesquisas, de prática baseada em evidências, de reflexões e experiências que endossarão, em

sua  grande  maioria,  em maior  amplitude  de  perspectivas  diante  de  suas  necessidades  de

saberes,  qualificações,  capacidade  de  auto  análise,  reflexão  acerca  de  renovações  e

identificação de falhas. 

Por conseqüência, os usuários do serviço de saúde, em especial no pré-natal, também

serão alcançados pelos efeitos desta revisão integrativa, visto que todo arcabouço de estudos,

políticas  nacionais,  programas  e  busca  por  qualificação  em saúde  são  para  que  eles,  os

usuários, sejam cada vez mais privilegiados pela eficiência, eficácia e efetividade de ações

que visam o cumprimento de seu direito à saúde e bem estar.

Assim sendo, colaborando em conjunto para temas com potencial para a construção

de  futuras  produções  acadêmicas  e  científicas  que  beneficiem  a  prática  profissional,

resultando  na  busca  pela  qualificação.  Além  disso,  contribui  também  para  o  Núcleo  de

Pesquisa-  Trabalho,  Saúde e  Educação  (NUPETSE)  da Universidade  Federal  Fluminense,

para a linha de pesquisa de Educação Permanente em Saúde, em seu âmbito multiprofissional,

e aos gestores, profissionais envolvidos na prática de cuidado em concomitância à educação

permanente em saúde.

1.4 PERGUNTA DE PESQUISA
Quais  as  contribuições  da  Educação  Permanente  em  Saúde  junto  a  equipe

multiprofissional que desenvolve a assistência no Pré Natal?
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVOS GERAIS
Analisar a relação da qualificação profissional no cuidado pré-natal com o exercício

de educação permanente em saúde.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Identificar  dificuldades  encontradas  na  implementação  da  educação  permanente

entre profissionais da assistência pré-natal.

- Mapear a dimensão do alcance da Política Nacional de Educação Permanente em

Saúde nos setores pré-natal;

- Avaliar,  dentro da literatura, as consequências da prática de educação permanente

para a equipe multiprofissional do setor pré-natal

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Refletindo sobre a Assistência Pré Natal

O Sistema Público  de Saúde é  um resultado de  décadas  de  lutas,  de movimentos

populares, universitários, partidos políticos, que tiveram como fim o Movimento da Reforma

Sanitária,  instituído pela Constituição Federal (CF) de 1988 e consolidado pelas Leis 8.080 e

8.142.  Esse  Sistema  foi  denominado  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Dentre  suas

características mais relevantes ao cidadão está a de que “Saúde é Direito do Cidadão e Dever

do Estado”(CARVALHO, 2013). 

Diante  do  desenvolvimento  do  direito  à  saúde  no Brasil,  a  partir  da  prática,  foi

perceptível  necessidades  legais  e  políticas  que  garantissem  à  nichos  específicos  sua

integralidade garantida, de forma ainda mais detalhada e direcionada. É o caso da Política

Nacional  de  Atenção  à  Mulher,  cujas  diretrizes  proprocionaram  entre  suas  garantias  às

mulheres:  “consolidação  dos  avanços  no campo dos  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  com

ênfase  na  melhoria  da  atenção  obstétrica,  no  planejamento  familiar,  na  atenção  ao

abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual” (BRASIL, 2004).

Atrelado às bases fundamentadoras da Política Nacional de Atenção à Mulher, antes

e após sua consolidação, surgiram também outros eixos norteadores que se tornaram diretrizes

de demais políticas publicas, como foi o caso do Programa de Humanização no Pré-Natal e
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Nascimento (PHPN)  que referiu a garantia de cuidado integral na atenção à saúde da gestante

desde o  pré-natal  até  o  parto  e  o  pós-parto,com citação  para  a  continuidade  do cuidado.

Ressaltou também a necessidade de  qualificação e a humanização no cuidado do pré-natal ao

puerpério envolvendo os direitos da mulher e da criança (BRASIL, 2018).

Para o Ministério da Saúde (2012) o pré-natal  conceitua-se como “avaliação pré-

concepcional a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar fatores

de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação.” Para que

o serviço de pré-natal seja cumprido em sua totalidade garantido o direito à gestante e ao bebê

de  serem cuidados  em sua  integralidade,  é  possível  associar  a  assistência  no  pré-natal  à

qualificação profissional que tenha como objetivo uma relação de confiança e compromisso

dos usuários com a equipe profissional.

 Todo cuidado voltado à gestante deve ser planejado e estruturado devido à demanda

de necessidades individuais de cada demanda gestacional. “O parto é uma urgência prevista,

que deve estar contemplada no planejamento da Atenção Básica e da rede local de saúde.” Em

casos onde há necessidade de acompanhamento pré-natal de alto risco, toda atenção deve ser

mantida, com exames, vacinação e avaliação integral das demandas da gestante e do feto, seja

por meio do monitoramento, consultas ou práticas educativas (BRASIL, 2018).

Práticas realizadas rotineiramente durante a assistência pré-natal estão associadas a

melhores desfechos perinatais. O cuidado pré-natal à gestante, bebê e família deve ocorrer por

meio de “ condutas acolhedoras; do desenvolvimento de ações educativas e preventivas, sem

intervenções  desnecessárias;  da  detecção  precoce  de  patologias  e  de  situações  de  risco

gestacional;  de estabelecimento  de vínculo entre o pré-natal  e  o local  do parto”,  além da

facilidade de acesso a um serviço qualificado (VIELLAS et al, 2014).

De  acordo  com  Martinelli,  há  grandes  influências  relacionadas  aos  fins  de  cada

realidade materna: 

Os desfechos perinatais são influenciados por determinantes distais em nível macro
(fatores sociais, econômicos e culturais); por determinantes intermediários relativos
às condições de vida e trabalho (estado nutricional da gestante durante a gravidez,
pré-natal  e  parto  adequados);  e,  principalmente,  por  determinantes  proximais
associados a comportamentos individuais (complicações perinatais). Nesse sentido,
a atenção pré-natal pode controlar os fatores de risco que trazem complicações à
gestação,  além de permitir a detecção  e o tratamento oportuno de complicações,
contribuindo  para  que  o  desfecho  perinatal  e  materno  sejam  favoráveis.
(MARTINELLI et al, 2014, p.57)



21

2.2 O papel da equipe multidisciplinar na assistência à saúde da mulher

Na  atenção  primária  em  saúde,  os  cuidados  fornecidos,  baseados  na   Política

Nacional de Atenção Básica, foram desenvolvidos por meio de uma equipe multiprofissional,

verticalizada,  para que o usuário e os demais envolvidos  possam estar garantidos a  uma

abordagem de diversos olhares por diferentes profissionais (FERDANES et al, 2015).

A atuação multiprofissional com gestante envolve múltiplos fatores que influenciam

diretamente no transcorrer do cuidado:

Os profissionais que atuam com gestantes devem vê-las com uma "concepção de
pessoa humana",  procurar  estabelecer  mecanismos de  interação  que  desvelem as
verdadeiras  necessidades  e  seus  significados.  Não  devem  assumir  uma  posição
superior,  vendo  as  gestantes  como  pessoas  indefesas,  fracas  e  submissas.  Se  o
serviço e os profissionais assumirem essa posição de igualdade, respeito e confiança
em  relação  às  suas  experiências  e  aprendizagens  adquiridas,  a  relação  será  de
desenvolvimento  emocional  e  de  crescimento  mútuo.Portanto,  o  aspecto
fundamental  da  assistência  pré-natal  eficiente,  deve  incluir  o  cuidar  da  mulher
grávida considerando as suas necessidades biopsicossociais e culturais (FALCONE
et al, 2005, p. 613).

Para Pereira, Rivera e Artman (2015) o trabalho em equipes multiprofissionais na

Atenção  Básica  tornou-se  um  dos  principais  instrumentos  de  intervenção,  visto  que  as

decisões e práticas emergem a partir  de um pensamento de equipe, além da ampliação da

prática de  intervenção para além do âmbito individual e clínico. Este fator excepcional exige

mudanças na forma de trabalhar, organizar o trabalho além de exigir em níveis maiores as

necessidades individuais, seja de baixa complexidade ou alta complexidade.

Dessa forma, , o trabalho da equipe multiprofissional em saúde: 

É abordado por uma perspectiva comunicativa que entende o diálogo como uma
realidade intrínseca a este tipo de trabalho coletivo. Desta forma, aproxima-se dos
estudos de Echeverria (1997) que consideram as conversações como componentes
resultantes  das  interações  linguísticas,  as  unidades  básicas  da  linguagem.  A
observação  dos  processos  interativos  sob  a  ótica  das  conversações  permite
identificar a equipe de saúde como uma pequena rede de conversações na qual os
trabalhadores  envolvidos  se  comprometem  intersubjetivamente,  através  da
linguagem, a trabalharem de forma conjunta para atingirem um objetivo de comum
interesse. E que se constitui em mais critério de exame dos processos de interação
do  trabalho  em  equipe  multiprofissional  (PEREIRA;RIVERA;ARTMAN,  2015,
p.328).

O acompanhamento  pré-natal gera diversos benefícios para a saúde da gestante e do

bebê,  conforme  estudos  apontam,  por  isso,  possuem  espaço  de  larga  discussão  no  meio
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cientifico, para que haja, principalmente, uma diminuição da mortalidade materna e infantil .

A  ausência  desse  cuidado,  ou  o  cuidado  feito  de  modo  ineficaz,   pode  levar  a  “partos

prematuros, retardo do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e/ou óbitos maternos e

infantis por afecções no período peri e pós-natal”. Assim, num contexto como o anterior, a

equipe multiprofissional possui arcabouço teórico-científico e respaldo legal para prestar todo

cuidado ao pré-natal, seja baixo ou alto risco (BARBOSA et al, 2020).

De  acordo  com Ceccim (2005),  a  ausência  de  equipes  multiprofissionais  muitas

vezes é gerada por baixa de disponibilidade de pessoal de saúde, grande concentração de

profissionais  em  centros  urbanos  e  regiões  desenvolvidas,  dependência  de  tecnologias

decorrida de crescente especialização, evidência da formação hospitalar como predominante e

centrada em aspectos biológicos, fatores esses que culminam numa significiativa necessidade

de transformação da prática de trabalhadores de saúde.

As  equipes  multiprofissionais  constituem  “redes  de  comunicação  interpessoal,

interdisciplinar,  interinstitucional  e  intersetorial,  guiadas  por  profundas  transformações

paradigmáticas dos aspectos teórico-filosóficos, técnicos, políticos, gerenciais e éticos”. Essas

mesmas equipes fazem se caracterizam como grupos que constroem todos esses alcances de

possibilidades  através  da  prática,  atingindo  diversos  níveis  de  relações  interpessoais  e

institucionais (FERIOTTI, 2009).

A prática multiprofissional, interdisciplinar, também pode ser encontrada atrelada à 

humanização e qualificação profissional em outro programa instituído pelo Ministério da 

Saúde como a” transformação nos serviços, no ensino e na condução do sistema de saúde não 

pode ser considerada questão simplesmente.” Este ordenamento intitula-se Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2009).

A construção de equipes multiprofissionais  geram para um setor de saúde, ideais e 

lógicas apoiadoras e de fortalecimento, consistência de práticas em equipe, buscando sempre 

a maior resolutividade dos problemas relacionados à saúde da população (CECCIM, 2005)

2.3 Educação Permanente em saúde
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A implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como 

Política Publica Nacional,foi desenvolvida a partir da necessidade de qualificação do pessoal 

de saúde interligada à qualidade de serviço:

De acordo com a Norma Operacional Básica sobre Recursos Humanos
do Sistema Único de Saúde (NOB/RH-SUS), a qualidade da atenção à saúde
está relacionada com a formação de pessoal específico, que disponha do domínio
tanto de tecnologias para a atenção individual de saúde, quanto para a saúde
coletiva. Segundo esse documento, resultado da ação direta do Conselho
Nacional de Saúde na formulação de uma proposta política para a área, novos
enfoques teóricos e de produção tecnológica no campo da saúde passaram a
exigir novos perfis profissionais. Por isso, tornou-se imprescindível e obrigatório
o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, desde o
ensino fundamental, com o SUS e com o projeto tecnoassistencial definido nas
Leis n. 8.080/90 e 8.142/90 (CECCIM; FEUERWERKER, 2004)

Em 2004, o Ministério da Saúde instituiu, por meio da portaria n. 198 GM/MS, a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como um meio de aplicação de  

“estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores do setor, 

articulando os componentes de gestão, atenção e participação popular com o componente de 

educação dos profissionais de saúde” (BRASIL, 2004).

Já em  agosto de 2007, o Ministério da Saúde publicou a portaria GM/MS n. 1.996 

(Brasil, 2007), que apresentou novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política 

Nacional de Educação Permanente, tornando-as convenientes com as diretrizes regionais e ao 

regulamento do Pacto pela Saúde. 

Na  nova  formulação,  a  condução  regional  da  Política  Nacional  de  Educação
Permanente  em  Saúde  se  daria  por  meio  dos  Colegiados  de  Gestão  Regional
(CGRs),  com o apoio das  Comissões Permanentes  de  Integração  Ensino-Serviço
(CIESs),  como  previsto  na  mesma  portaria  GM/MS  n.  1.996.  As  CIESs  são
instâncias  intersetoriais  e  interinstitucionais  permanentes  que  participam  da
formulação, da condução e do desenvolvimento da Política de Educação em Saúde.
A portaria  reforçou  o conceito  de  educação  permanente  como prática  educativa,
ancorada  no  trabalho  e  no  conhecimento  prévio  dos  trabalhadores,  na
problematização da realidade, na aprendizagem significativa e na transformação da
prática. Sugeriu-se que tais estratégias fossem construídas de maneira pactuada, com
o envolvimento de atores tanto do setor saúde (gestores, trabalhadores e usuários)
como da educação (gestores, instituições de ensino, estudantes de cursos da área da
saúde) (GIGANTE; CAMPOS, 2016).

Em 2009, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão da Educação 

em  Saúde, em seu novo Volume, da série Pacto pela Saúde, desenvolveu uma  cooperação 

técnica que o Ministério da Saúde oferece aos demais gestores do SUS na execução da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, de modo a promover uma 

conceitualização correta desta Política:
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A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se
incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente se
baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas
profissionais.  A  educação  permanente  pode  ser  entendida  como  aprendizagem-
trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é
feita  a  partir  dos problemas enfrentados  na realidade  e leva em consideração  os
conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de
educação  dos  trabalhadores  da  saúde  se  façam  a  partir  da  problematização  do
processo  de  trabalho,  e  considera  que  as  necessidades  de  formação  e
desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das
pessoas e populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como
objetivos a  transformação  das  práticas  profissionais  e  da própria  organização  do
trabalho (BRASIL, 2007).

Visando a superação das limitações para a efetivação de implementação da PNEPS, 

em 2017 o Ministério da Saúde deu início à “Retomada da PNEPS”, processo esse que visa 

recolocar a Educação Permanente em Saúde na inserção de políticas publicas no Brasil, 

estando de acordo com recomendações publicadas pelos organismos internacionais de saúde 

pública, buscando “ integração dos setores da educação e da saúde e o alinhamento da 

formação de RHS às necessidades dos sistemas de saúde” (SILVA; SCHERER, 2020).

A metodologia declarada  pelo Departamento de Gestão da Educação na Saúde, para a 

educação em serviço, propõe uma noção de gestão colegiada, tornando um ambiente em que 

todos os trabalhadores são convidados a participar de uma operação unificada e conjunta, em 

que todos compõem um protagonismo e a produção ocorre de forma coletiva.  Há uma 

transição entre a arquitetura do organograma para a dinâmica da “roda”, em que, todos que 

entram nesta roda tem poderes iguais sobre o território a qual se fala (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004).

A Educação Permanente em Saúde é trabalhada com ênfase prioritária na relação entre

gestão e trabalhadores, algumas vezes podendo envolver também professores e estudantes. 

Podendo ser utilizada como estratégia pedagógica na formação de conselheiros, outras vezes, 

mesmo que poucas, é usada como estratégia para ampliar os encontros, e para produção 

mútua entre trabalhadores e usuários,possibilitando a atuação de projetos terapêuticos 

compartilhados que incentivem a autonomia do usuário em decisões a respeito de sal própria 

vida(FEUERWERKER,2014).

 A conceituação de EPS e EC pode se entrelaçar em determinadas situações, como:

A  Educação  Permanente  em  Saúde  pode  corresponder  à  Educação  em  Serviço,
quando esta  coloca  a  pertinência  dos  conteúdos,  instrumentos  e  recursos  para  a
formação  técnica  submetidos  a  um  projeto  de  mudanças  institucionais  ou  de
mudança da orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. Pode
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corresponder à Educação Continuada, quando esta pertence à construção objetiva de
quadros institucionais  e  à investidura de carreiras  por serviço em tempo e lugar
específicos.  Pode,  também,  corresponder  à  Educação  Formal  de  Profissionais,
quando  esta  se  apresenta  amplamente  porosa  às  multiplicidades  da  realidade  de
vivências  profissionais  e  coloca-  se  em  aliança  de  projetos  integrados  entre  o
setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino (CECCIM, 2005, p. 162)

As diferenças  conceituais  entre  Educação Permanente  em Saúde e  Educação  Continuada,

considerando como característica principal que as diferencia na prática como sendo:

[...] objetivo principal (transformação de práticas e aprendizagem significativa ou
como  transmissão  de  conhecimento),  ao  público  a  que  se  destinam  (foco  na
interdisciplinaridade  e  multiprofissionalidade  ou  nas  categorias  profissionais),  à
forma como se organizam (na valorização do trabalho como fonte de conhecimento
ou no conhecimento técnico científico de cada área)  e às estratégias pedagógicas
(estratégias de ensino participativas que propiciam a reflexão das práticas ou com
ênfase em cursos e treinamentos pontuais) (OGATA et al, 2021).

Para compreender a integralidade contida na prática de Educação Permanente em 

Saúde é necessário desenvolver os processos de implementação de análises, críticas e 

discussões:

O papel das práticas educativas deve ser crítica e incisivamente revisto para que

almeje a possibilidade de pertencer aos serviços/profissionais/estudantes a que se

dirigem, de forma que os conhecimentos que veiculam alcancem significativo 

cruzamento entre os saberes formais previstos pelos estudiosos ou especialistas e os 

saberes operadores das realidades – detidos pelos profissionais em atuação – para 

que viabilizem auto-análise e principalmente autogestão. Os saberes formais devem 

estar implicados com movimentos de auto-análise e autogestão dos coletivos da 

realidade, pois são os atores do cotidiano que devem ser protagonistas da mudança 

de realidade desejada pelas práticas educativas (CECCIM, 2005)

A PNEPS  explicita a necessidade da relação com os princípios e diretrizes do SUS, da

Atenção Integral à Saúde e a construção da Cadeia do Cuidado Progressivo à Saúde. Uma 

gama de cuidados progressivos à saúde envolve necessariamente a ruptura com o conceito de 

sistema verticalizado para que seja trabalhado o conceito de  rede como um conjunto 

articulado de serviços “em que todas as ações e serviços de saúde sejam prestados, 

reconhecendo-se contextos e histórias de vida e assegurando adequado acolhimento e 

responsabilização pelos problemas de saúde das pessoas e das populações” (BRASIL, 2009).

Não apenas como uma política pública, a EPS se configura como uma prática de 

ensino-aprendizagem, que viabiliza metodologias educacionais ativas. Além disso, se 

desenvolve através de um conceito problematizador, que na prática se estabelece  com 
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“produção de conhecimento mediante análise crítica do cotidiano, horizontalidade entre 

educador e educando, prática dialógica e  ‘aprendizagem significativa’, que se caracteriza pela

interação cognitiva do conhecimento novo com os conhecimentos prévios dos educandos” 

(GIGANTE; CAMPOS, 2016).

3 METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  descritivo  de  abordagem  qualitativa,  com  empenho  de

alcançar os objetivos do trabalho, por meio de uma revisão integrativa  de literatura. Assim,

busca-se  a  “síntese  e  análise  do  conhecimento  científico  já  produzido  sobre  o  tema

investigado”.(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011).

Para  a  elaboração  da  revisão  integrativa,  o  presente  estudo  buscou  pesquisas

publicadas  entre  o período de  2011 a 2021 (últimos  10 anos),  nas  bases  de  dado Lilacs,

BDENF, PUBMED, BNDT E CINAHL, conforme detalhado a seguir. Para que as buscas e

levantamentos  nessas  bases  de  dados  fossem  possíveis,  foi  necessário  estudar  e  utilizar

vocabulários controlados para indexação corretade artigos, através da seleção e organização

de termos, foram então exploradosos descritores no Decs , Mesh e títulos CINAHL, por meio

da estratégia PICO.

Para a criação desta revisão integrativa, o processo de construção se baseou em 6

etapas.

ETAPA 1: IDENTIFICAR O TEMA, DEFINIR PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA

Conforme descrito por Botelho, Cunha, Macedo(2011), para que a primeira etapa se

configurasse foi necessário o desenvolvimento dos seguintes tópicos: definição do problema,

formulação  de  uma  pergunta  clínica  de  pesquisa,  definição  dos  descritores,  definição  da

estratégia de busca nas fontes de dados e definição das bases de dados.

Como  direcionador  para  o  resultado  dos  tópicos  acima  listados,  foi  utilizada  a

estratégia  PICo  (P:  população,  I:  interesse  e  Co:  contexto),  auxiliando  na  construção  da

pergunta de pesquisa, busca de evidências e de todo decorrer da revisão (USP, 2014). A busca

pelos descritores e formulação da questão de pesquisa foi conduzida: pela população: equipe

multiprofissional; interesse: prática de educação permanente em saúde; contexto: setor pré-

natal.  Levantou-se  então  a  questão  de  pesquisa:  Quais  as  contribuições  da  Educação

Permanente em Saúde junto a equipe multiprofissional que desenvolve a assistência no Pré

Natal?
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Logo após definição da questão de pesquisa e levantamento dos termos relacionados

a estratégia metodológica utilizada, foram dispostos os descritores de acordo com cada base

utilizada  (DECS-  BVS,  PUBMED  –  MESH  e  CINAHL  –  Títulos  CINAHL)  para

padronização da linguagem a ser utilizada nas pesquisas. Em conjunto aos descritoresforam

utilizados  operadores  booleanos  “AND”  e  “OR”  que  contribuíram  para  um  melhor

delineamento da pesquisa.

A seguir estão os passos realizados nesta etapa.

QUADRO 1
Sub etapas do processo de delineamento da pesquisa com a estratégia PICo

ESTRATÉGIA PICo

Questão de pesquisa: Quais as contribuições da Educação Permanente em Saúde junto a equipe
multiprofissional que desenvolve a assistência no Pré Natal? 

População Equipe multiprofissional

Interesse Prática de educação permanente em saúde

Contexto Setor pré-natal

ESTRATÉGIA DE BUSCA BVS (LILACS e BDENF) - DECS

Descritor básico Operador Booleano Sinônimo

P - Pessoal de Saúde AND  -

I – Educação permanente OR  + sinônimo + AND Educação continuada

Co – Cuidado Pré-Natal - -

ESTRATÉGIA DE BUSCA PUBMED - MESH

Descritor básico Operador Booleano Sinônimo

P - Health Personnel AND  -

I – Education, Continuing AND -

Co – Prenatal Care - -

ESTRATÉGIA DE BUSCA CINAHL - Títulos CINAHL

Descritor básico Operador Booleano Sinônimo

P - Health Personnel AND  -
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I – Education, Continuing AND -

Co – Prenatal Care - -

Fonte: Pela autora (2021)

ETAPA 2:  ESTABELECENDO OS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE

BUSCA NA LITERATURA

Nesta  etapa,  foram  utilizadas  bases  de  dados  selecionadas  previamente  para

realização da busca ativa de artigos originais e por conseguinte, aplicação de critérios para

inclusão ou exclusão dos artigos. 

Critérios de inclusão tem como definição “características-chave da população-alvo

que os  investigadores  utilizarão  para  responder  à  pergunta  do estudo”.  Já  os  critérios  de

exclusão, são caracterizados como “aspectos dos potenciais participantes que preenchem os

critérios de inclusão,  mas apresentam características adicionais,  que poderiam interferir  no

sucesso do estudo ou aumentar o risco de um desfecho desfavorável para esses participantes”,

demonstram caracteres que o fazem potencialmente não fazer parte da linha a ser seguida pelo

artigo (PATINO;FERREIRA, 2018).

A  busca  foi  realizada  na  base  de  dados  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de

Pessoal  de  Nível  Superior (CAPES)  onde  foi  realizado  acesso  ao  CAFe  (Comunidade

Acadêmico Federativa) para que houvesse contato com o periódico CINAHL. Foi utilizado

também o acesso à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) para a busca dos periódicos LILACS E

BEDENF, além do acesso à PUBMED. Essa busca foi realizada no período de dezembro de

2020 a julho de 2021).

Diante das pesquisas em bases de dados, com a aplicação de filtros específicos, e da

leitura de títulos, resumos e palavras-chave, foram remanejados estudos de acordo com os

critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão estabelecidos para a pesquisa foram:

artigos que abordem o tema proposto de educação permanente no setor pré-natal, publicação

nos últimos 10 anos,  artigos  em português,  inglês  e  espanhol,  os que se encontravam na

íntegra,  com  texto  completo.  Como  critérios  de  exclusão  foram  definidos:  produções

duplicadas, produções incompletas, artigos que não atendessem à questão de pesquisa e aos

objetivos do estudo.

Para possibilitar a demonstração da organização dos materiais obtidos, assim como

sua distribuição e passos seqüenciados de pesquisa nas bases de dados, foi utilizado o método

de fluxograma (PRISMA), conforme consta no Apêndice.
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ETAPA 3: COLETA DE DADOS 

Esta etapa foi realizada através da releitura de resumos, texto completo,  palavras-

chave e título das publicações  para avaliar  a adequação dos estudos ao objetivo,  objeto e

questão de pesquisa propostos. As obras foram dispostas e minuciadas através da construção

de um quadro  cuja  intenção  foi  de  expor  informações  pertinentes  para  a  formulação  dos

resultados e discussões, através das variáveis: autor, periódico/fonte, ano/país, método/nível

de evidência e resumo, conforme a Tabela 3 presente no tópico 4 Resultados.

ETAPA 4: ANÁLISE CRÍTICA DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

Os sistemas de classificação de evidências caracteriza a prática baseada em evidências.

Para proporcionar uma escolha da melhor evidência possível, entende-se que a utilização de

uma hierarquia das evidências, segundo o delineamento da pesquisa, que é um dos itens que

devem ser examinados nesta fase. De acordo com Carvalho, Silva e Souza (2010), os níveis

de evidência são classificados da seguinte forma:

 -Nível  1:  evidências  resultantes  da  meta-análise  de  múltiplos  estudos  clínicos
controlados e randomizados; - Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais
com  delineamento  experimental;  -  Nível  3:  evidências  de  estudos  quase-
experimentais; - Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou
com abordagem qualitativa; - Nível 5: evidências provenientes de relatos de caso ou
de experiência;  -  Nível  6:  evidências  baseadas  em opiniões  de especialistas.  Isto
posto,  os  conteúdos  analisados  foram  categorizados  e  analisados  separadamente
mediante níveis metodológicos e resultados das obras abordadas.Foi realizada uma
avaliação  crítica  delimitando  conteúdos  exploráveis  para  o  desenvolvimento  da
resposta ao longo do trabalho para a questão de pesquisa(CARVALHO; SILVA;
SOUZA, 2010, p.104).

ETAPA 5: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS BASEADOS EM EVIDÊNCIAS

Nesta etapa foram realizadas avaliações e interpretações dos resultados de cada obra

selecionada, que em seguida, seriam explorados e refletidos em forma de discussão. Por meio

dessa análise  crítica,  destacando os  trabalhos  que possibilitaram maior  cooperação para o

desenvolvimento do tema, foi possível identificar lacunas relacionadas ao tema, e identificar

propostas e contribuições para temas com potenciais para pesquisas futuras. 

Dentre as carências identificadas foram observadas as necessidades de produção de

artigos de maior hierarquia metodológica em nível de evidência, maior abordagem do tema

em artigos relacionados ao cuidado pré-natal, detalhamento de como a educação permanente é

praticada no cotidiano pré-natal, percepção quanto a conceituação de educação permanente de

acordo com a Política Nacional de Educação Permanente, maior exploração do tema por parte
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dos  demais  países,  abrangência  multiprofissional  na  origem  da  produção  dos  estudos

relacionados  ao  tema,  clareza  na  exposição  das  dificuldades  enfrentadas  para  a

implementação da EPS no setor pré-natal, entre outras expostas ao longo do estudo.Diante de

tantas  possíveis  temáticas  a  serem  exploradas,  há  uma  possibilidade  de  diversidade  de

metodologias possíveis para produções que abarquem o assunto, contribuindo para a ciência,

para os profissionais e para os usuários do serviço de saúde. 

Os textos encontrados sofreram Análise de Temática segundo a proposta metodológica

de  Bardin.  Assim,  estes  foram  organizados  e  categorizados  segundo  as  unidades  de

significação  encontradas,  sofrendo  em  seguida,  agrupamento  de  acordo  com  o  enfoque

abordado  pelos  respectivos  autores.  Assim,  o  material  foi  sintetizado  conforme  se

apresentavam os elementos temáticos pertinentes. (BARDIN, 1977)

A partir da análise surgiram quatro principais categorias: 1- Educação permanente em

saúde  como  facilitadora  da  qualificação  na  assistência  no  setor  pré-natal;  2-  Educação

Permanente  em  Saúde  como  fomento  para  aplicação  de  Políticas  Públicas  aplicadas  no

cotidiano do cuidado pré-natal;  4- Educação Permanente em Saúde como prática político-

pedagógica; 4- Dificuldades e pontos vulneráveis da aplicação de educação permanente em

saúde no setor pré-natal.

ETAPA 6: APRESENTAÇÃO DA SÍNTESE DO CONHECIMENTO PRODUZIDO 

Na última etapa constituiu-se na elaboração do documento que descreve de modo

detalhado a maneira como ocorreu e os passos atingidos pela presente revisão integrativa,

além da apresentação do estudo com clareza, explorando referências contextualizadas com o

tema abordado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quadro 2-Quadro demonstrativo dos artigos obtidos no estudo

Artigo Autores Periódico/Fonte Ano/País
Método/Nível de

Evidências
Resultado

A1 Alves,  J. S.,

et al

J. Nurs. Health 2019,
Brasil

Estudo descritivo.
NE 5: Relato de 
Experiência

 Infere como integrante 
de uma solução, a 
prática de Educação 
Permanente em Saúde 
para qualificar e 
potencializar o 
desenvolvimento dos 
trabalhadores de pré-
natal e perinatal.

A2 Moimas,  S. APESB 2019, Pesquisa A interdisciplinaridade 
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A. , et al Brasil transversal, com 
abordagem 
quantitativa-
qualitativa, tipo 
inquérito. NE 4:  
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experiemntais) ou
com abordagem 
qualitativa

necessária pois permite 
a troca de 
conhecimento, 
qualificação dos 
profissionais, 
permitindo uma visão 
mais ampla do paciente. 
Refere como solução o 
investimento em 
programas de educação 
permanente inseridos 
nos protocolos.

A3 Teixeira, R. 
A. , et al

REBEN 2019,
Brasil

Abordagem 
qualitativa
. NE 4:  
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

Os profissionais 
apontam que os gestores
devem incluir no 
planejamento a 
educação permanente 
em saúde a todos os 
sujeitos envolvidos 
direta e indiretamente 
para avanço e 
qualificação da equipe.

A4 Warmling, 
M. C., et al

CSP 2018, 
Brasil

Abordagem 
qualitativa. NE 4:
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

Problemas de 
interlocução entre 
equipes de saúde 
generalistas e obstetras e
falta de investimento por
parte da 
governamentalidade das 
competências 
profissionais da atenção 
ao pré-natal, ao 
desenvolvimento de 
relações 
interprofissionais.

A5 Silva, D. et 
al

REME 2018, 
Brasil

Estudo 
qualitativo, 
exploratório 
descritivo. NE 4: 
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

 Lacunas que precisam 
ser preenchidas pelos 
profissionais de saúde 
durante o cuidado pré-
natal prestado às 
gestantes e também por 
parte dos gestores na 
formulação de políticas 
de educação permanente
que estimulem a 
transformação das 
práticas existentes, afim 
de alavancar as taxas de 
aleitamento materno.

A6 Macedo, 
L.P., et al

AQUICHAN 2017, 
Colombia

Pesquisa 
qualitativa, que 
utilizou para o 
delineamento a
metodologia 
comunicativa.  
NE 4:  evidências
de estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 

Há necessidade 
valorização  da 
educação permanente 
em saúde, como 
investimento na 
qualificação dos 
profissionais, 
explorando suas 
próprias vivências e 
desmistificando idéias 
que sustentem a cesárea 
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qualitativa como melhor via de 
nascimento em qualquer
situação.

A7 Faquim, J. 
P. S.

Ciênc. saúde 
coletiva

2018, 
Brasil

Estudo descritivo 
cujo método de 
coleta foi uma 
observação 
participante.  NE 
4:  evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa.

 Objetivo de consolidar 
espaços que promovam 
o debate e o 
aprimoramento das 
relações 
interprofissionais e de 
estratégias de 
intervenção para o 
desenvolvimento do 
pessoal de saúde atuante
no pré-natal.

A8 Rodrigues, 
M. E.; 
Nascimento 
R. G.; 
Araújo, A.

Ver. Esc. Enferm. 
USP

2011, 
Brasil

Pesquisa 
qualitativa como 
ideal método 
científico.  NE 4: 
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

Os resultados 
demonstraram
a necessidade de 
investimentos na 
formação de pessoal 
qualificado para o 
atendimento à mulher no
ciclo gravídico-
-puerperal, melhor 
interação do trabalho da 
equipe 
multiprofissional. 

A9 Garcés, J. 
P., et al

Biomédica 2017, 
Colombia

Estudo descritivo 
de abordagem
Transversal.  NE 
4:  evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

Referiu necessidade de 
capacitação intensiva 
dos profissionais de 
saúde em setor pré-natal
por meio de programas 
de educação permanente
que envolvam todos os 
profissionais de saúde 
responsáveis pelo bem 
estar da mulher gestante.

A10 Paulse, P.; 
Majee, W.; 
Jooste, K.

Africa Journal of 
Nursing and 
Midwifery

2020, 
Africa

Estudo 
exploratório, 
descritivo, 
contextual e 
qualitativo. NE 4:
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

A educação permanente 
insere as parteiras na 
interdisciplinaridade, 
visto que possuem 
diversas experiências e 
conhecimentos que 
podem colaborar 
durante a troca de 
saberes e diálogos,e na 
elaboração de 
protocolos de 
atendimento.

A11 Silva, J. T. Universidade 
Federal de Goiás – 
Goiânia

2017, 
Brasil

Abordagem 
qualitativa 
exploratória.  NE 
4:  evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa.

Os profissionais 
envolvidos na pesquisa 
desconhecem a Política 
Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, 
sendo que o 
conhecimento de 
educação em saúde é 
limitado à educação 
destinada ao usuário do 
SUS. 

A12 Melo, L. S. Instituto Nacional 2017, Abordagem Como parte da solução 
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F. de Saúde da 
Mulher, da Criança
e do Adolescente 
Fernandes Figueira 
- Fiocruz

Brasil qualitativa. NE 4:
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

de lacunas encontradas , 
disserta a respeito do 
desenvolvimento de 
estratégias de 
qualificação em Praticas
Integrativas em Saúde a 
partir em conformidade 
com os princípios e 
diretrizes estabelecidos 
para Educação 
Permanente.

A13 Araújo, G. 
T.

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte

2015, 
Brasil

Abordagem 
qualitativa. NE 4:
evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa.

Cita o desenvolvimento 
da educação permanente
como enfrentamento nos
desafios na formação 
dos profissionais de 
saúde envolvidos com a 
assistência pré-natal na 
atenção primária.

A14 Monteiro, 
V. S. J

Escola Nacional de 
Saúde Publica 
Sergio Arouca - 
Fiocruz

2015, 
Brasil

Abordagem 
qualitativa 
exploratória.  NE 
4:  evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

Relatou como um dos 
esforços para melhoria 
das condições de 
processo de trabalho, o 
investimento em 
Educação Permanente, 
como uma forma de 
fomentar a utilização 
dos dados por quem os 
gera.

A15 Neto, R. A. 
N.

Universidade 
Federal de São 
Paulo

2016, 
Brasil

Abordagem 
qualitativa.  NE 
4:  evidências de 
estudos 
descritivos (não-
experimentais) ou
com abordagem 
qualitativa

De modo não unânime, 
entre os profissionais 
abordados, a valorização
do acompanhamento de 
saúde bucal durante o 
pré-natal e a utilização 
da estratégia de oficinas 
de educação permanente
em saúde , aplicadas nos
serviços, mostrou ser 
capaz de levar suas 
equipes a problematizar 
sua prática , criando 
possibilidades de 
reflexão de práticas na 
busca da integralidade.

A16 Cerqueira, 
B. G. T.

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte

2018, 
Brasil

Quase-
experimental 
misto com 
análises antes e 
depois e de série 
temporal.  NE 3: 
evidências de 
estudos quase 
experimentais

 O efeito observado foi 
atribuído principalmente
às ações categorizadas 
como de “Educação 
Permanente”, “Registro 
e Sistemas de 
Informação” e 
“Auditoria e Feedback”.

Fonte: Pela autora (2021)

Diante do quadro demonstrativo, dentro os artigos adquiridos, 2 (12,5%) abordaram

e 14 (87,5%) não abordaram em seus objetivos, gerais ou específicos, o assunto “educação
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permanente”  como  fator  desenvolvedor  do  estudo.  No  entanto,  dos  mesmos  artigos,  14

(87,5%) sugerem nas considerações finais do estudo a implantação da educação permanente

como  investimento  de  estudo  e  estratégia  válida  para  alcançar  resultados  positivos  na

qualidade do serviço em setor pré-natal. Tais dados demonstram que a educação permanente

ainda  não  é  explorada  como  deveria  nos  meios  de  serviço  pré-natal,  apesar  de  parecer

incipiente por, ao menos ser apontada, mesmo que discretamente, como meio de solução para

problemas relativos à qualidade em setor de saúde pré-natal.

A Educação Permanente em Saúde se caracteriza como uma metodologia ativa cujo

objetivo  maior  é  alcançar,  por  meio  do  próprio  viés  de  problematização  decorrência  do

processo de trabalho, o benefício da qualificação para a prática do cuidado, buscando como

objetivos  principais  a  solução  de  problemas,  preenchimento  de  lacunas,  humanização  e

integralidade. O agente facilitador da EPS dispõe-se a superar dificuldades durante o cuidado

integral, por meio da organização do multiprofissionalismo, proporcionando então pontuações

e reflexões críticas, auto-análise e troca de saberes, visando para um fim de transformações da

prática de trabalho na saúde. (CAVALCANTI; WANZELER, 2009)

Dos  10  antigos  selecionados,  houve  totalidade  (100%)  no  que  diz  respeito  à

importância  da abordagem e desenvolvimento  da educação  permanente  no setor  pré-natal

como  um  dos  fatores  resolutivos  dos  problemas  demonstrados,  assim  como,  a  falta  da

educação permanente ser prejudicial  para a prestação de cuidados em saúde por parte dos

profissionais do setor pré-natal.

Quanto ao ano de publicação, um artigo (6,25%) foi publicado em 2020, três artigos

(18,75%) publicados em 2019, quatro artigos (25%) publicados em 2018, quatro artigos(25%)

publicados em 2017, um artigo(6,25%) em 2016, além de dois artigos (12,5%) publicados em

2015 e um artigo (6,25%) publicado em 2011. Diante destes dados verifica-se inconstância e

descontinuidade  de  publicações  acerca  da  temática  ao  longo  dos  últimos  10  anos,

evidenciando  que  as  produções  não  estão  em  conformidade  com  as  necessidades  de

aplicabilidade de programas de educação permanente em setores pré-natal.  Este panorama é

ilustrado através da Figura 1.
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Figura 1: Panorama de publicações sobre educação permanente em setor pré-natal ao longo dos últimos
10 anos. Fonte: a autora (2021)

Em relação à origem dos estudos, treze (81,25%) foram publicados no Brasil, dois

(12,5%) publicados na Colômbia e um (6,25%) publicado na África.  A baixa incidência de

produções  encontradas  que  abordem  o  tema  nos  demais  países  pode  ter  relação  com as

diferenças na conceituação entre educação permanente e educação continuada em saúde entre

muitos países, dificultando a busca por descritores e palavras-chave ideais que englobem a

idéia  de educação permanente utilizada em cada nação e assim sendo, um obstáculo para o

encontro de artigos que abordem de forma clara e reconhecida a importância da educação

permanente  no  setor  pré-natal.  Ademais,  pode  ser  também  uma  demonstração  de  baixa

abrangência da prática de educação permanente no mundo. Este panorama pode ser observado

na ilustração da Figura 2.

Figura 2 : Países das
instituições

de autores  dos
artigos.

Fonte: a  autora
(2021)

Para

Gigante,

Campos

(2016),

embora  os  termos  Educação Continuada e  Educação Permanente   confiram uma idéia  de

continuidade  do  processo  de  educação  profissional,  eles  possuem metodologias  distintas.

Educação Continuada  em geral, “se inscreve como prática educativa tradicional. Vem em

resposta às demandas de serviço e profissionais de recuperar conhecimentos e habilidades

esquecidas”. 

Já Educação Permanente se apresenta como: 
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Aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano

das organizações e ao trabalho. Propõe-se que os processos de capacitação dos 

trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas

e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de trabalho 

(BRASIL, 2004, p.38).

Quanto  à  origem dos  periódicos,  observa-se  que  grande  parcela  dos  estudos  foi

publicada em periódico de enfermagem, sendo 6 artigos (37,5%) publicados em periódicos de

Enfermagem,  1  artigo  (6,25%)  em  periódico  Biomédico,  1  artigo  (6,25%)  periódico  de

Odontologia e 1 artigo (6,25%) em periódico de Saúde Coletiva, além das fontes provenientes

de 6 Pós Graduações em Mestrado multiprofissional (37,5%).  

No que se refere à abordagem metodológica ficou evidente a forte propensão para

produção qualitativa sobre o conteúdo, com 87,5% (14 artigos) das publicações desenvolvidas

de acordo com o nível de evidência 4, seguido de 6,25% (1 artigo) de nível de evidência 3 e

6,25% (1  artigo)  de  nível  de  evidência  5.  Dessa  forma,  os  artigos  apresentam  força  de

evidência fraca. O nível de evidência proporciona meios de uma avaliação analítica-crítica

dos  resultados  das  pesquisas  exploradas  e  consequentemente  para  subsidiar  tomadas  de

decisões e análises práticas.

Das  16  publicações,  apenas  3  (18,75%)  apresentaram  de  forma  clara  e  direta  o

conceito  de  Educação  Permanente  em  Saúde  citando  a  Política  Nacional  de  Educação

Permanente,  condizente  com  o  conceito  de  Educação  Permanente  em  Saúde  como  uma

construção  de  saberes  coletivo  e  multiprofissional  e  de  uma  reflexão  crítica,  a  partir  da

vivência no serviço.  Tal  fator demonstra  que ainda há esferas da concepção de educação

permanente em saúde a serem esclarecidas nas produções cientificas e acadêmicas.

A EPS se caracteriza principalmente como uma heterogeneidade, em que cada pólo

se manifesta de maneira singular, caracterizada pela realidade do setor, dos profissionais e das

necessidades dos usuários. Não há, necessariamente, um padrão de modelo a ser reproduzido

em todas as esfera, mas sim uma espécie de “personalidade entre eles”. Este é também, um

dos motivos que a diferencia de uma educação tecnicista, que visa treinamentos protocolados,

pois a EPS se caracteriza principalmente pela pluralidade de ensino/aprendizagem, sem um

monólogo, mas dando fala a todos os componentes daquele processo de trabalho (CECCIM,

2005).

Conforme  tabela  abaixo,  as  definições,  aplicabilidades  e/ou  finalidades  que

permeiam o entendimento acerca do conceito de educação permanente na assistência pré natal
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foram  apresentadas  em  9  (56,25%)  dos  diferentes  artigos  explorados  de  forma  similar,

demonstrando conformidade e complementação entre as abordagens do tema. No entanto, 7

artigos  (43,  75%)  não  desenvolveram  a  respeito  das  bases  conceituais  da  educação

permanente,  demonstrando  a  falta  de  clareza  no  tocante  ao  intento,  prestabilidade  e

importância da educação permanente como solução de certos problemas no setor pré-natal

conforme citado nos artigos. 

Quadro 3 –Caracterização de EPS na assistência pré natal de artigos selecionados para o estudo

Artigo Definições, aplicabilidades e/ou finalidades da Educação Permanente
em Saúde

A1 “[...]a Política de Educação Permanente em Saúde deve ser colocada em 
prática na instituição a fim de qualificar a atenção à saúde e potencializar o 
desenvolvimento dos seus trabalhadores.

A2 Não apresenta definições, finalidades e nem aplicabilidades. Apenas cita 
educação permanente como solução de um problema.

A3 “[...] mudanças na assistência à mulher, ainda para ser efetivo como política
para o avanço e a qualificação no sistema público de saúde e o 
cumprimento dos objetivos da Linha Guia.”
“[...]A construção do conhecimento é resultado da bagagem de 
conhecimento de cada indivíduo, a qual é relacionada à posição do sujeito 
no mundo social. O mundo da vida é o cenário de interação humana, em 
que a pessoa utiliza os seus conhecimentos prévios, os quais são 
transmitidos aos seus pares que lhes antecedem e sucedem, dando assim  
significação às suas experiências que constituem a tipificação de seu 
respectivo grupo social profissional.”                                                              

A4 Não apresenta definições, finalidades e nem aplicabilidades. Apenas cita 
educação permanente como solução de um problema.

A5 Não apresenta definições, finalidades e nem aplicabilidades. Apenas cita 
educação permanente como solução de um problema.

A6 [...] Portanto, há necessidade de se investir em espaços dialógicos para a 
discussão do tema parto na atenção primária a fim de fazer parte do 
cotidiano das USF, valorizando, dessa forma, uma importante ferramenta 
—a educação permanente em saúde— com investimentos na qualificação 
dos profissionais nas questões referentes ao parto, buscando espaços de 
diálogo que lhes permitam explorar suas próprias vivências e desmistificar 
idéias que sustentem a cesárea como a melhor via de nascimento em 
qualquer situação.

A7 [...] A educação permanente é o encontro entre os mundos da formação e do
trabalho, no qual o aprender e o ensinar incorporam-se ao cotidiano das 
organizações. Baseia-se na aprendizagem significativa e desenvolve-se a 
partir dos problemas diários que ocorrem no lócus de atuação profissional, 
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levando em consideração os conhecimentos e as experiências pré-existentes
da equipe. 

A8 Não apresenta definições, finalidades e nem aplicabilidades. Não cita a 
educação permanente de modo estabelecido, no entanto apresenta práticas 
que fazem parte da educação permanente.

A9 Não apresenta definições, finalidades e nem aplicabilidades. Não cita a 
educação permanente de modo estabelecido, no entanto apresenta práticas 
que fazem parte da educação permanente.

A10 Não apresenta definições, finalidades e nem aplicabilidades. Não cita a 
educação permanente de modo estabelecido, no entanto apresenta práticas 
que fazem parte da educação permanente.

A11 [...] Ações de educação em saúde que visam a problematizarão. Todo o 
processo de Educação Permanente necessita elaboração, desenho e 
execução a partir do estudo da cultura institucional nos serviços de saúde 
em que se insere. - A EPS é entendida como a aprendizagem no trabalho 
onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e 
ao trabalho. A educação permanente se baseia na aprendizagem 
significativa e na possibilidade de transformações das práticas profissionais,
acontecendo no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela acontece a 
partir dos problemas enfrentados na realidade e considera os conhecimentos
e as experiências que as pessoas já têm.

A12 Não apresenta definições, finalidades e nem aplicabilidades. Apenas cita 
educação permanente como solução de um problema.

A13 [...] A Educação Permanente em Saúde é uma proposta político-pedagógica 
que coloca o cotidiano do trabalho- ou da formação - em constante análise, 
construindo espaços coletivos para a reflexão e avaliação a partir dos atos 
produzidos no cotidiano. A proposta de Educação Permanente em Saúde 
opera sobre as práticas profissionais com intuito de formar para 
transformar, tomando como cenário o campo da gestão, do ensino, da 
atenção e do controle social em saúde.

A14 [...] Processos formativos voltados aos profissionais de saúde para melhorar
os registros nos prontuários e a adoção de boas práticas clínicas. A 
educação permanente e o apoio institucional podem fomentar a utilização 
dos dados por quem os gera - a equipe, fortalecendo a cultura do 
monitoramento e avaliação.

A15 [...] Educação Permanente como um possível desdobramento de vários 
movimentos de mudança na formação dos profissionais de saúde, que 
buscam desenvolver a capacidade de refletir criticamente sobre a realidade 
no sentido de transformá-la.

A16 [...] Grupos de Trabalho com reuniões mensais para discussão das 
estratégias adotadas para melhoria do tratamento da sífilis na gestação e 
compartilhamento de experiências exitosas.
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Fonte: Pela autora (2021)

Ao final,  todos  os  artigos  trouxeram  com  clareza  necessidades  de  melhorias  na

assistência  pré-natal  por parte dos profissionais de saúde, passíveis de solução a partir do

desenvolvimento  de  educação  permanente,  contudo,  pouco  se  falou  sobre  como  esse

desdobramento ocorre e quais os resultados obtidos após a intervenção no setor.

A  partir  das  leituras  dos  artigos  selecionados  para  o  estudo,  com  relação  às

evidências encontradas, foram constituídas as seguintes unidades temáticas:

5 DISCUSSÃO

Unidade  temática  1  -  Educação  permanente  em saúde  como facilitadora  da

qualificação da assistência no setor pré-natal. Resultante da análise dos artigos A1 , A 2

A3, A4, A5, A6, A8, A11, A14 e A16.

Mediante  a  prática  de Educação  Permanente  em Saúde,  as  necessidades  reais  de

saúde  da  população  que  serão  alcançadas  devem  permear  o  processo  de

qualificaçãomultiprofissional dos trabalhadores do setor, já que o serviço deve corresponder

àquestionamentos  relacionados  à  identificação  de  obstáculos  que  sejam  co  fatores

dapolarização entre atenção integral à saúde e a qualificação profissional e o mapeamento dos

manejos de transformação dessa realidade, visando a educação permanente como uma prática

resolutiva  das  carências  de  qualidade  profissional  dos  ambientes  de  saúde  (BATISTA.;

GONÇALVES, 2011).

A  Política  Nacional  de  Humanização  possui  como  uma  de  suas  prerrogativas  a

qualidade no serviço à gestante em toda sua totalidade de possibilidades de atendimento às

suas necessidades. Coma prática de Educação Permanente em Saúde essa instância é possível,

visto que, através de sua prática é possível a transformação positiva na prática do serviço e

cuidado em saúde, assim como a qualificação dos profissionais de saúde (BARRETO et al,

2015).

Os  profissionais  de  saúde  estão  cada  vez  mais  submetidos  a  uma  formação

insuficiente no quesito de cuidado integral,  preconizado pelos direitos à saúde. Por isso, a

presença da educação permanente no cotidiano do profissional de saúde, seja em que âmbito

for, é cada vez mais necessária com a finalidade de redefinição do conceito e da prática de
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saúde, como um modelo de cuidar integral, repleto de humanização e qualidade. (BATISTA.;

GONÇALVES, 2011).

O cuidado no pré-natal exige responsabilidades imprescindíveis para sua efetivação: 

A assistência  de  saúde ao  pré-natal  deve  ser  de  alta  qualidade  e  resolubilidade,
permitindo  o  parto  de  um  recém-nascido  saudável,  sem  impacto  para  a  saúde
materna,  inclusive abordando aspectos  psicossociais  e  as  atividades  educativas  e
preventivas para o melhor desenvolvimento da gestação, seja o pré-natal realizado
na atenção básica ou nos demais âmbitos de complexidade da rede assistencial  .
Nessa formulação, as Unidades Básicas de Saúde devem ser compreendidas como
pontos  de  atenção  estratégicos  ao  acolhimento  de  necessidades  das  gestantes  e
devem proporcionar acompanhamento longitudinal e continuado, o que abrange a
linha  de  cuidado,  mas  também  redes  informais  e  parcerias  interinstitucionais  e
interprofissionais(BAGATINI, 2016, p.82).

De  acordo  com  texto  de  embasamento  do  Pacto  Nacional  de  Redução  da  Morte

Materna, com relação ao pré-natal:

Faz parte do cotidiano das gestantes, consultas rápidas, nas quais exames clínicos e
laboratoriais  não  são  realizados,  perdendo-se  a  oportunidade  de  captá  -las
precocemente; de identificar o risco gestacional; encaminhar para o alto risco, tratar
e acompanhar adequadamente;  predispondo-as ao óbito materno e neonatal.  Com
isso,  os  valores  de  mortalidade  materna  e  neonatal,  a  alta  incidência  de  sífilis
congênita, e a baixa cobertura de vacina antitetânica, demonstram a má qualidade do
atendimento prestado no pré-natal.   Entre as propostas do Pacto de ações para o
melhoria  na  qualidade  assistencial  à  gestante,  está  a  Educação  permanente  dos
profissionais envolvidos com a atenção obstétrica e neonatal (BRASIL,2004, p.8).

Segundo Lopes (2007), é necessário que os serviços de saúde sejam configurados com

uma confluência entre os formadores, gestores, a atenção e domínio social, dessa forma será

possível que haja efetividade e eficiência  no desenvolvimento de estratégias,  recorrendo à

educação permanente em saúde para isto. Nela, a aprendizagem profissional tem como eixo

central e principal, o trabalho, valorizando informações dos problemas comuns do processo de

trabalho  para  desenvolver  o  conhecimento  de  experiências  de  trabalho  na  aprendizagem

coletiva.

Categoria  2  -  Educação  Permanente  em Saúde  relacionada  à  efetividade  de

Políticas Publicas aplicadas no cuidado pré-natal. Decorrente da observação dos artigos

A12, A14 e A15.

O que se reflete dos estudos selecionados, é a íntima relação entre a aplicação dos

programas e políticas públicas citados e a participação da Educação permanente em Saúde em

sua  contextualização  nos  setores  de  pré-natal.  Os  materiais  estudados  citaram políticas  e
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programas  nacionais  específicos  aplicados  ao  cuidado  pré-natal  de  modo  ativo,  que

promovem mudanças, melhorias e qualificações no setor, compactuando com os princípios da

Educação  Permanente  em  Saúde,  são  elas:  Política  Nacional  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares (PNPIC), Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) ,

Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) .

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), infere entre

suas diretrizes:

Desenvolvimento  de  estratégias  de  qualificação  em  PIC  (Praticas  Integrativas
Complementares) para profissionais no SUS, em conformidade com os princípios e
diretrizes  estabelecidos  para Educação Permanente” ;  “  Promoção de cooperação
nacional  e  internacional  das  experiências  da  PIC  nos  campos  da  atenção,  da
educação permanente e da pesquisa em saúde”; “Apoio a projetos de formação e
educação  permanente,  promovendo  a  qualidade  técnica  dos  profissionais  e
consoante  com  os  princípios  da  Política  Nacional  de  Educação  Permanente”;  .
ressalta ainda que cabe ao gestor estadual implementar as diretrizes  da educação
permanente em consonância com a realidade loco regional e que ao gestor federal
cave estabelecer diretrizes para a educação permanente em PNPIC (BRASIL, 2006,
p.25). 

Ressaltando  que  a  aplicabilidade  desta  política  está  intimamente  ligada  ao

cumprimento de diretrizes, por parte de seus gestores, da prática de educação permanente,

através  de  apoios,  investimentos  e  implementações,  gerando  ainda  mais  qualidade,

integralidade e humanização do processo de cuidar, oferecendo nada além do que os próprios

direitos dos usuários. Como a própria política cita, através do apoio à projetos de Educação

Permanente em Saúde será gerada a qualidade técnica dos profissionais para possibilidade de

desenvolvimento dos princípios norteados da política.

Analogamente, a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNPIC),

também  citada  entre  os  artigos,  aponta  entre  suas  diretrizes  a  importância  da  prática  de

Educação  Permanente  em  Saúde  para  sua  efetividade,  além  de  ser  um  subterfúgio  que

objetive  a  qualificação  dos  trabalhadores  diante  das  especificidades  e  necessidades  de

aplicabilidade da política, sendo um grande instrumento auxiliar. Entre suas diretrizes estão:

Promoção da formação, da qualificação e da educação permanente dos trabalhadores
e dos gestores de saúde para uso da informação e informática em saúde”; Incentivo
ao  desenvolvimento  de  programas  específicos  para  a  formação  em  educação
permanente na área de saúde, a fim de ampliar e qualificar a produção e utilização
da informação  e  informática  em saúde.”  Já  à  gestão  federal,  cabe  “Incentivar  o
desenvolvimento das ações de educação permanente com foco nas especificidades
de informação e informática em saúde, destinadas aos trabalhadores de saúde”. De
igual modo, à gestão estadual, “Desenvolver e apoiar ações de educação permanente
para  os  trabalhadores  de  saúde  com  foco  nas  especificidades  de  informação  e
informática, destinadas aos trabalhadores de saúde”. À gestão municipal fica o dever
de “Desenvolver ações de educação permanente, com foco nas especificidades de
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informação  e  informática  em  saúde,  destinadas  aos  trabalhadores  de  saúde”.
(BRASIL, 2016, p.17)

Sob o mesmo ponto de vista, a Política Nacional de Saúde Bucal também é permeada

em sua instauração pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: 

Definir política de educação permanente para os trabalhadores em saúde bucal, com
o objetivo de implementar projetos de mudança na formação técnica, de graduação e
pós-graduação para que atendam às necessidades da população e aos princípios do
SUS. Estabelecer responsabilidades entre as esferas de governo, com mecanismos de
cooperação técnica e financeira, visando à formação imediata de pessoal auxiliar,
para possibilitar a implantação das equipes de saúde bucal na ESF. Nos Estados em
que  os  Pólos  de  Educação  Permanente  estiverem  implantados,  a  educação
continuada dos trabalhadores em saúde bucal deve ser dar através deles (BRASIL,
2004, p.5).

Não apenas os profissionais que já são trabalhadores do SUS são alcançados por uma

política de educação em saúde,mas também “estudantes, docentes , pesquisadores, gestores de

ensino e gestores de informação científico - tecnológica que estão em seus respectivos nichos

ocupacionais, de formulação de pactos e políticas ou de produção de práticas e redes sociais”

para que o desenvolvimento seja  não apenas setorial,  mas também  em todos os âmbitos

precursores do cuidar em saúde (CECCIM, 2005).

A  EPS se  torna  um dos  principais  meios  de  validação  do  cuidado  humanizado,

possibilitando ao SUS e suas políticas públicas que percorram  a construção social contínua. É

necessário o envolvimento ativo do profissional no momento de vinculação entre o ensino e a

prática, para assim, através do trabalho mutuo e composto hajam as devidas transformações

para  uma  melhoria  no  serviço  de  saúde.  Toda  prática  que  vise  beneficiar  o  crescimento

profissional e a qualidade de atendimento ao usuário está em conformação com as políticas

nacionais e consequentemente, necessita da ação da educação permanente para se tornar esse

ideal, algo real e vivido por todos. (BARRETO, 2015)

O “pacto  pela  Vida”,  é  um outro  exemplo  possível  de  programa que  envolve  a

Educação  Permanente  em  Saúde  como  fator  primordial  para  sua  execução  e  que  está

intimamente ligado em todo contexto das boas práticas no dia a dia da assistência pré-natal.

Se baseia nos princípios constitucionais do SUS, com ênfase nas necessidades de saúde da

população. O pacto destaca as diretrizes para o trabalho na Educação em Saúde, entre elas

Avançar na implementação da Política Nacional de Educação Permanente por meio
da compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los
às  distintas  lógicas  e  especificidades;  Considerar  a  educação  permanente  parte
essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a
qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas
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de  ensino-aprendizagem  inovadoras,  entre  outras  coisas;  Considerar  a  Política
Nacional  de  Educação  Permanente  em  Saúde  uma  estratégia  do  SUS  para  a
formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação
os princípios da educação permanente; Assumir o compromisso de discutir e avaliar
os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional de Educação
Permanente para ajustes necessários. ( BRASIL, 2006, p.39-40)

Categoria 3 - Educação Permanente em Saúde como prática político-pedagógica.

Resultante da análise dos artigos A7 e A13.

Para que a democratização entre os espaços de trabalho, característica importante da

EPS, o aprimoramento do potencial de ensino/aprendizagem dos envolvidos naquele setor, as

soluções diversas para os problemas identificados, o desenvolvimento multiprofissional e a

evolução  da  qualidade  do  serviço  em  saúde,  além  da  humanização  do  cuidado,  sejam

instaurados a um processo de trabalho, é necessário que haja o desenvolver da EPS como

formação a se aplicar de modo “descentralizado, ascendente e transdisciplinar, ou seja, em

todos os locais, envolvendo vários saberes (BRASIL, 2005).

De acordo com Ceccim (2005),  durante  o processo de  construção da  Política  de

Educação Permanente na Saúde, foi priorizada a educação do pessoal de saúde, com uma

finalidade política em saúde e não apenas como meio pelo qual a qualidade do trabalho iria se

desenvolver. Por isto, a EPS se configura de modo tão autêntico diante das demais políticas,

por abrange um aspecto único de conceito político – pedagógico, que é a idéia central  da

política e da proposta de sua utilidade para a saúde. Através desse eixo é possível englobar

influencias  em  diversos  âmbitos  como,  “instituições  de  ensino,  associações  docentes,

movimentos sociais , organizações estudantis e representações de trabalhadores” . 

Toda  rede  de  saúde  deve  ter  como  arcabouço  a  capacidade  pedagógica  de  se

desenvolver  o conceito real  de ensino-aprendizagem no cotidiano do trabalho.  Diante das

necessidades profissionais de qualificação constante, o SUS é então, uma rede-escola, cuja

participação social  é imprescindível,  quando articulada com medidas  de transformação do

sistema em busca de melhor atendimento e alcance das reais necessidades de seus usuários.

Educação e estruturação do sistema devem estar intimamente articulados para que a troca de

saberes, de experiências, sejam o aporte para o processo de cuidar (LOPES, 2007).

No entanto,  para  que  ocorra  essa  prática  resolutiva  baseada  em uma rede-escola

multiprofissional,  é  necessário  que  a  Educação  Permanente  em  Saúde  seja  um  ator

descentralizador  de  ensino  (desde  os  gestores  aos  trabalhadores)  e  proporcione  toda

capacidade pedagógica que envolva o setor. Diante desta percepção é possível que o campo
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de  saúde  “venha  a  ser  lugar  de  atuação  crítica,  reflexiva,  propositiva,  compromissada  e

tecnicamente competente” (CECCIM, 2005).

Mediante isso, o processo de aplicação de EPS é entendida como mutável e mutante:

A  educação  permanente  se  instaura  como  a  porosidade  do  ensino  à  realidade
mutável e mutante das ações e dos serviços de saúde; a ligação política da formação
com  a  com  posição  de  perfis  profissionais  e  de  serviços  ;  a  introdução  de
mecanismos , espaços e temas que gerem auto - análise , auto gestão e mudança
institucional  ;  a  introdução  de  práticas  pedagógicas  e  institucionais  que  gerem ,
enfim,  processos  de  pensamento  (problematização  de  instituídos  ,  fórmulas  e
modelos  :  disrupturas)  e  experimentação  (em  contexto,  em  ato  :  vivências)
(CECCIM, 2005, p.982)

Em concordância à afirmação de Ceccim, Feuerwerker (2014), destaca que o mundo

que envolve o trabalho é o “meio” pelo qual o processo pedagógico acontecerá juntamente ao

desenvolvimento da aprendizagem mediante observação e auto análise do próprio agir. Assim,

a própria gestão (como agente ativo da organização do trabalho), se responsabilizaria com o

uso da EPS para uma análise  de problematização do agir  que vai  desde o individual,  ao

coletivo,  “expondo os seus próprios fazedores da ótica ético-política” e possibilitando seu

campo de prática. 

A  concepção  pedagógica  da  Educação  Permanente  em  Saúde  inocula  a

problematização e é através desta estética que se configura o saber a partir de uma escuta

ativa,  através  do  cuidado,  da  relação  com usuários,  ou  seja,  enxergando  em cada  passo

trabalhista  uma oportunidade de crescimento e qualificação pessoal e coletiva mediante  o

compartilhar (CECCIM, 2005).

Categoria  4  -  Dificuldades  e  pontos  vulneráveis  da  aplicação  de  educação

permanente em saúde no setor pré-natal. Proveniente das considerações dos artigos A3 e

A11

Não apenas nos artigos A3 e A11, mas sim em todos os materiais explorados nesta

revisão integrativa, foi relatado sobre a existência de dificuldade de uma prática da educação

permanente  na  assistência  pré-natal.  Tal  condição  foi  apresentada  nos  artigos  estudados

acompanhada de lacunas na qualidade do cuidado às gestantes. 

Um modelo ideal para o atendimento à gestante seria o cuidado em que a mulher é

envolvida por uma adequada abordagem e acesso ao serviço pré-natal,  em que é orientada

diante de seus direitos, ou seja, um acesso ao cuidado humanizado e integral, onde ela possa
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se sentir segura como usuária de um serviço de qualidade. Apesar do espelho de um cuidado

qualificado citado anteriormente, sabe-se que este ideal está longe de ser vivido atualmente,

pois a condição de execução de um atendimento “de forma fragmentada, impessoal e sem

diálogo  pela  maioria  das  equipes  de  saúde”  continua  sendo  largamente  praticado  por

profissionais de saúde nos setores pré-natal (MARTINELLI, 2014).

Ha desafios enfrentados para o efetivo desenvolvimento da Educação Permanente em

saúde: 

Trabalhar pedagogicamente com metodologias ativas, como propõe hoje a Política
de Educação Permanente em Saúde, significa um enorme desafio para todos que
atuam no SUS, exigindo mudanças institucionais, profissionais e pessoais difíceis,
lentas,  conflituosas  e  complexas  .  Mudanças  envolvendo  dimensões  como  a  da
subjetividade, da afetividade, nas quais tanto se tem menor acúmulo como não são
consideradas nas relações que se estabelecem no processo de ensino-aprendizagem
formal. Admitir a necessidade de capacitação e promover processos de capacitação
docentes  efetivos  e  produtivos  é  um  desafio,  caracterizando  áreas  de  tensão
constantemente  presentes  em  todos  os  espaços  em  que  a  questão  do  uso  de
metodologias  ativas  se  tem  colocado  como  importante  (BATISTA;
GONÇALVES,2011, p.897).

Segundo um estudo de metassíntese de revisão de literatura: 

A discussão  sobre  as  dificuldades  de  implantação  e  gerenciamento  da  EPS nos
serviços  indicou  como  desafio  na  articulação  ensino-trabalho-cidadania:  baixa
disponibilidade  de profissionais  ou sua alta  rotatividade  nos setores,  distribuição
irregular  com  grande  concentração  em  centros  urbanos  e  regiões  mais
desenvolvidas,  crescente  especialização  e  dependência  de  tecnologias  mais
sofisticadas,  predomínio  da  formação  hospitalar,  conceitos  imprecisos  de
integralidade e promoção da saúde e cisão nas equipes em relação a treinamentos,
capacitações e reuniões, apresentam-se(MICCAS; BATISTA, 2014, p.180).

Ainda no mesmo estudo, Miccas e Batista (2014) apontam em um dos tópicos que “o

fator limitante mais expressivo para implementação da EPS, foi relacionado às gerências e

gestões pelo escasso debate em torno da atenção integral,  pressionados pela demanda dos

serviços,  limitações  pedagógicas  e  de  recursos.”  Devido  a  falta  de  atualização  dos

profissionais responsáveis pelo planejamento das atividades de EPS, ocorre diversidade de

categorias profissionais que gerenciam o programa, mas não articulam-se entre si. 

A EPS está contextualizada a diversos fatores, como:

[...]decisões  sobre  recursos  humanos  descontextualizados  do  planejamento  da
atenção  em saúde,  enfoque  de  trabalho  fragmentado  por  profissões,  dissociação
entre planejamento e educação em saúde, ausência de definição de políticas de saúde
e de estimativa dos aspectos socioculturais, e organização deficiente do setor saúde
em muitos países da América Latina. A indecisão política do setor saúde, em geral,
foi a causa da ausência de políticas de recursos humanos para a saúde nestes países
(LOPES et al, 2007, p.150)
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Há uma dicotomia persistente no processo de acompanhamento da qualificação por

meio  da  EPS que  resulta  em maiores  enfrentamentos  a  serem combatidos.  Por  um lado,

questionamentos decorridos da problematização a respeito do processo de trabalho em saúde,

desagrado à um perfil  de gestores que não valorizam a democratização das decisões e do

combate ativo aos problemas analisados. Por outro lado, é possível observar uma capacidade

de gestores em compreenderem o momento do compartilhar o saber, vivências e raciocínio

crítico  diante  de  ponderações  de  princípios  de  qualidade  como  sendo  privilegiado.

(FEUERWERKER, 2014).

Por fim, o grande desafio estratégico da prática de EPS é a mudança do perfil técnico

pedagógico para um modelo que vise o processo de trabalho como instrumento enriquecedor e

central para a configuração de propostas de mudanças para o próprio espaço de aplicação do

serviço. A reflexão conjunta é o que proporcionará a remodelagem dos serviços de saúde por

meio, simplesmente, do trabalho como excelente instrumento de ensino e aprendizagem. Essa

nova proposta de troca de saberes e mudanças de paradigmas e comodismos é acompanhada

de intensa insegurança por parte de muitos que o acompanham e este é o grande desafio

(LOPES, 2007).

6 CONCLUSÃO

Na busca por demonstrar as relações entre os artigos estudados, é possível ressaltar

dificuldades  presentes  na aplicabilidade  da Educação Permanente  em Saúde no setor pré-

natal. O entendimento a respeito da importância dessa prática fica evidente em todas as obras

citadas, no entanto, as mesmas demonstram lacunas consideráveis relacionadas à qualificação

dos profissionais de saúde. 

O processo de trabalho multiprofissional na atenção pré-natal possui íntima relação

com a existência da qualificação, humanização e capacitação profissional no setor pré-natal,

gerando propostas de intervenções  em desenvolvidas em variadas visões e pensamentos e

sendo planejadas de modo a integralizar o cuidado ao usuário.

A relação entre qualificação, humanização e integralidade no cuidado pré-natal com a

prática  de  educação  permanente  ficou evidenciada  no presente  estudo,  como processo  de

contínua produção para a  garantia  de segurança,  competência  e  um cuidado adequado na

assistência às gestantes e seus familiares.
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A  proposta  de  intervenção  transformadora,  descentralizadora  e  heterogênea  como

estratégia   EPS  na  prática  multiprofissional  do  setor  pré-natal,  inserindo  o  profissional

distante  de  uma  idéia  pedagógica  protocolada  ,  mas  atrelado  à  autonomia  de  troca  de

ensino/aprendizagem, como agente modificador a partir de seus conhecimentos, experiência e

reflexão se fez presente neste estudo, inferindo a íntima relação entre qualificação no serviço

e prática de EPS.

Dessa  forma,  é  possível  também  observar  a  necessidade  de  articulação  entre

profissionais (multi), gestores de saúde, instituições, sociedade e aos demais envolvidos nas

necessidades de mudança em saúde.

Ao se considerar  as definições,  aplicabilidades  e  conceituações  a  respeito  da EPS,

tanto em questões da prática quanto relacionados à teoria, foi perceptível o esclarecimento a

respeito de sua definição de acordo com a PNEPS, demonstrando aproximação da política aos

profissionais de saúde.

Desta maneira, sugere-se como proposição a importância de se investir em estudos e

pesquisas que ensinam e acompanham a implementação e desenvolvimento da EPS na prática

pré-natal,  abordando  conseqüências  deste  ensino  em  saúde  para  o  setor,  dificuldades  de

desenvolvimento e estratégias de aplicabilidade.
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