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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi conhecer as necessidades e barreiras na realização de 

ações educativas na perspectiva dos profissionais de enfermagem de uma instituição hospitalar. 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa e descritiva, com uma amostra 

aleatória sistematizada de 203 profissionais de enfermagem, que foram estratificados em sete 

grupos pelo tempo de admissão. Os participantes responderam um instrumento contendo três 

dimensões: aspectos sociodemográficos; situação ocupacional; e mapa de empatia da educação 

institucional. O estudo evidenciou a necessidade de estruturação de um programa de educação 

permanente, que valoriza a participação e escuta ativa dos profissionais de enfermagem. 
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Introdução: As instituições de saúde, a fim de atender as necessidades da população, 

constantemente, precisam manter seus profissionais capacitados e qualificados. Para isso, a 

educação em saúde promove espaços que permitem a realização e desenvolvimento das 

habilidades e competências dos profissionais. A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um 

“conceito pedagógico utilizado para expressar as relações entre ensino e ações nos serviços, 

articulando docência e atenção à saúde”. (ANDRADE; MEIRELLES; LANZONI, 2011, p. 2). No 

Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS), em 2004, que estimula a EPS e a define como “aprendizagem no trabalho, onde 

o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A EPS se baseia 

na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais e 

acontece no cotidiano do trabalho” (BRASIL, 2018). Diante desta política, os serviços de saúde e 

de ensino passaram a reorganizar os processos educativos na perspectiva da aprendizagem, com o 

intuito de oferecer esse ambiente de educação no serviço. Objetivo: Conhecer as necessidades e 

barreiras na realização de ações educativas na perspectiva dos profissionais de enfermagem de 

uma instituição hospitalar. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com abordagem 

quantitativa e descritiva. O cenário do estudo foi uma instituição hospitalar de médio porte, situada 

na capital do Rio Grande do Sul. O quadro de profissionais de enfermagem na instituição era de 

667 colaboradores (em 2019). A amostra mínima calculada e adicionada de 20% de perdas, 

definiu-se em 203 profissionais, que foram estratificados em sete grupos pelo tempo de admissão. 

A seleção dos participantes foi aleatória sistematizada (n=203), realizada a partir da lista de 

profissionais de enfermagem com a data de admissão fornecida pelo Departamento de Gestão de 

Pessoas. Os profissionais foram aleatoriamente sorteados em grupos e convidados para participar 

de um encontro de aproximadamente 40 minutos, na sala de reuniões, onde foram apresentados os 

objetivos da pesquisa e a participação dos mesmos no estudo. Os dados foram coletados utilizando-

se um instrumento contendo três dimensões: aspectos sociodemográficos; situação ocupacional; e 

mapa de empatia da educação institucional. Os dados coletados foram tratados pela codificação 

das respostas no instrumento de coleta de dados, seguido pela tabulação dos dados no Microsoft 

Excel®. A análise dos dados abrangeu a estatística descritiva e os resultados interpretados com 

apoio da literatura científica. Os profissionais que aceitaram participar do estudo, assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o parecer número 3.596.203. Resultados e discussões: Participaram 164 

profissionais de enfermagem, sendo 135(82,3%) técnicos de enfermagem e 29(17,7%) 

enfermeiros. A perda de 20% dos profissionais de enfermagem (n=39) na amostra, ocorreu pelos 

seguintes motivos: 17(45,6%) afastamentos, 12(30,7%) em período de gozo de férias, 8(20,5%) 

por desligamento e 2(3,2%) por recusa na participação deste estudo. Dos aspectos 

sociodemográficos, os resultados apontaram predomínio de mulheres, a média de idade de jovens-

adultos (20 a 39 anos), e a residência no município de Porto Alegre. Em relação aos aspectos 

ocupacionais, os profissionais trabalham na área de saúde há mais de cinco anos e, destes, 61% 

tem o tempo de atuação na instituição superior a cinco anos. A média de carga horária semanal foi 

de 36 horas. O exercício da segunda jornada de trabalho foi evidenciado em 23,2% dos 

profissionais. A participação dos profissionais de enfermagem nas ações educativas realizadas na 

instituição é expressiva, ao mesmo tempo em que também assinalaram o interesse em ampliar os 

conhecimentos. Em relação ao mapa de empatia, observou-se que a maior parte dos profissionais 

entende o que são ações educativas e as relacionam com treinamentos, atualização de 

conhecimentos, cursos e capacitações; que possuem como aspirações nessa área a melhora na 

assistência prestada diariamente, ampliando conhecimentos e habilidades. Parte dos profissionais 



 

que compôs a amostra, caracterizou as ações educativas realizadas pela instituição, ações de 

qualidade e necessárias, enquanto outros as descreveram como não padronizadas entre as equipes. 

Apesar de serem descritas como momento de debate e compartilhamento de ideias, os profissionais 

relataram existir baixa adesão às ações educativas, tendo como possíveis causas a realização no 

turno de trabalho, a ocorrência de atividades paralelas e a inexistência de flexibilidade em horários 

alternativos. Os profissionais do período noturno relataram não haver oportunidades de ações 

educativas durante o trabalho. Evidenciam-se melhorias nos processos institucionais mediante a 

participação ativa e colaborativa dos profissionais, associado ao entendimento do quanto são 

corresponsáveis pelo próprio desenvolvimento de competências e habilidades individuais e 

coletivas. (SILVA, 2018). O uso do mapa da empatia concedeu aos profissionais a identificação 

das necessidades e barreiras das ações educativas, logo, a empatia auxiliou na compreensão das 

experiências do outro, pois mostrou a sua perspectiva, sendo isto fundamental para as instituições, 

pois é o que permite compreender os desejos e as aspirações das pessoas que nela atuam 

(KALBACH, 2017). Considerações finais: As necessidades e barreiras identificadas na 

realização de ações educativas evidenciaram a demanda de uma nova proposta de educação na 

instituição. O desenvolvimento contínuo de competências individuais e coletivas dos profissionais 

de enfermagem, por meio de práticas educativas potentes, poderá ser explorado e assegurado com 

o uso de metodologias ativas. Ademais, é relevante estruturar um programa de educação com uma 

agenda prévia que valoriza a participação e escuta ativa dos profissionais de enfermagem. 
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