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INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade das sociedades há, a cada dia, maior exigência por profissionais de 

saúde comprometidos e proativos frente a busca por novos conhecimentos e atualizações que ampliem 

a qualidade dos serviços e a segurança dos usuários de saúde. Assim a educação permanente em saúde 

(EPS) surge como estratégia para organização do processo de trabalho de enfermagem e prevê a 

educação no trabalho centrada em treinamentos e atualizações técnicas que visam aproximar 

educação e trabalho, sendo mobilizadora de sujeitos para um fazer diferente, integral e resolutivo⁽¹⁾. 

 Em promoção desta estratégia político-pedagógica, em 2004, surge a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), visando propagação de ações de educação em saúde aos 

recursos humanos que compõe o Sistema Único de Saúde (SUS)⁽²⁾, estimulando o desenvolvimento 

multiprofissional ao ampliar conhecimentos e a consciência crítico-criativa, um caminho para a 

autonomia e independência, rompendo com o modelo fechado de assistência à saúde⁽³⁾. No que tange 

a legislação nacional, destaca-se nessa vertente a portaria nº 1.996 do MS⁽⁴⁾, que descreve: 

[...] 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 baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de 

transformar as práticas profissionais[...]Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas já têm.  

 Nessa linha de pensamento a EPS é deveras importante, presente em diversos serviços no 

contexto do SUS, elencando-se aqui a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), como um ambiente que, 

por necessitar de profissionais com conhecimento específico atualizado e cuidados pautados em ações 

rápidas, precisas e seguras, precisa estar sempre em constante atualização dos profissionais, tanto na 

assistência à saúde quanto na gerência dos serviços⁽⁵⁾. Destacando-se também a equipe de 

enfermagem da UTI, presente à beira leito 24 horas por dia para prestar os cuidados necessários aos 

clientes de saúde, promotora do cuidado e prevenção de agravos, sendo evidente sua importância, é 

imprescindível que esta especificidade profissional esteja atualizada quanto aos avanços técnico-

científicos para um cuidado qualificado, retomando-se assim a estratégia de qualificação dos serviços 

e valorização dos saberes, a referida EPS, promotora das melhores práticas de enfermagem baseadas 

em evidências científicas⁽⁶⁻⁸⁾. 



Deste modo, é imprescindível que o setor de EPS das instituições hospitalares esteja 

atualizado sobre as necessidades da equipe de enfermagem que atua nas UTI, para ampliar a qualidade 

assistencial e o poder gerencial destas unidades, neste estudo, o problema de pesquisa volta-se ao 

questionamento da percepção dos profissionais de enfermagem intensivistas sobre as ações da EPS, 

buscando-se qualificar as ações do setor ao identificar o que os profissionais entendem por EPS e o 

que sugerem como melhorias e necessidades educacionais. Nesta perspectiva o problema de pesquisa 

se apresenta com o questionamento da realidade estudada, “Como os profissionais de enfermagem de 

uma UTI entendem a EPS e o que sugerem de mudanças? ”. Surgindo assim, como objetivo geral, 

identificar e analisar a percepção de profissionais de enfermagem acerca da EPS em uma UTI de um 

hospital público municipal. 

MÉTODO 

Esta pesquisa é orientada pela metodologia da problematização com o Arco de Maguerez⁽⁹⁾, 

composto por etapas que tem origem e fim na realidade vivenciada pelos indivíduos, sendo elas a 

“Observação da realidade” onde se encontra o problema identificado na UTI referenciada baseando-

se na percepção dos profissionais de enfermagem, a “Definição dos pontos chaves”, vista como os 

objetivos, a “Teorização” pautada na literatura científica atual a qual foi consultada utilizando-se o 

método de revisão integrativa da literatura, “As hipóteses de solução” descritas após a análise do 

conteúdo da coleta de dados e a “Aplicação à realidade”, ou seja, a contribuição ao contexto 

vivenciado que a pesquisa gerou. 

Trata-se de um estudo qualitativo, realizado com a equipe de enfermagem de uma UTI em um 

hospital do município de São Paulo, autorizado pelos participantes pela assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, feito por meio de entrevistas individuais semiestruturadas com 

dados sociodemográficos e questões abertas da temática do estudo, em um ambiente fechado e 

sigiloso para expressão individual de pensamentos dos entrevistados.  As entrevistas foram gravadas 

em arquivos de áudio e transcritas posteriormente na íntegra para análise e categorização de conteúdo 

segundo o método de Laurence Bardin, este compreendido como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos a inferência de 

conhecimentos relativos às mensagens⁽¹°⁾, composto pelas fases de pré-análise, descrição analítica e 

interpretação referencial, seguidas pelo estudo a partir da leitura das entrevistas transcritas que foram 

analisadas e categorizadas em três agrupamentos distintos, chamados de categorias primárias, 

secundárias e finais, culminando no resultado final da pesquisa. 



Esse estudo foi inserido na Plataforma Brasil sob o registro CAAE 43215121.1.0000.0073, 

submetido ao Comitê de Ética do Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio e aprovado sob o 

número do parecer 4.574.038 em 04 de Março de 2021.  

RESULTADOS 

Ao todo 79 profissionais de enfermagem foram convidados a participar do estudo, mas 44 

recusaram-se, assim foram realizadas 35 entrevistas, sendo 20% com enfermeiros e 80% com técnicos 

de enfermagem, todas tidas no período de 15 a 30 de março de 2021. No tratamento dos discursos e 

inferência de significados, categorias iniciais tornaram-se intermediárias e estas formaram as finais. 

Em categorias intermediárias “O aprendizado individual”, que trata da visão dos profissionais sobre 

seus próprios processos de aprendizagem, e “A percepção sobre a educação permanente em saúde”, 

referente ao modo como os entrevistados entendem a educação em serviço, tornaram-se “A visão e o 

aprendizado individual sobre o processo de educação”, tida como a primeira categoria final achada. 

Já a segunda e última categoria final chamada “As relações de trabalho e aprendizagem: o que 

desejam os trabalhadores” é a união das categorias intermediárias chamadas “O perfil profissional e 

as relações institucionais frente a educação permanente em saúde: o querer profissional x a realidade 

institucional”, que demonstra os conflitos entre as instituições de saúde e os profissionais de 

enfermagem no que tange o processo de educação em serviço, e “Propostas de ações requisitadas pela 

enfermagem”, que abarca os destaques das entrevistas sobre o que desejam os trabalhadores quando 

pensam em ações de educação para a enfermagem dentro de uma UTI. 

CONCLUSÃO 

A percepção da EPS se mistura com o conceito de educação continuada para a enfermagem 

intensivista, contudo a valorização destes quanto ao processo de aprendizado dentro dos serviços de 

saúde é evidente, sendo sugerido e requisitado nos discursos mais ações e pontos a serem melhorados 

dentro da educação voltada à enfermagem.  Falhas são identificadas quanto a promoção de ações de 

EPS em UTI, mas a grande maioria dos profissionais são motivados e dispostos em contribuir para 

as atividades que ocorrem no setor, buscando o aperfeiçoamento profissional. Estando a falta de 

tempo com longas jornadas de trabalho em destaque dentro do corpo de enfermagem, mostrando-se 

como barreira a promoção do conhecimento no e para o trabalho em saúde. A pesquisa contribui para 

a unidade estudada ao criar um documento-síntese para o setor de EPS de modo a direcionar as futuras 

ações baseadas nos discursos e necessidades educacionais da equipe de enfermagem atuante na UTI. 
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