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Resumo 
 
 

Na contemporaneidade o conhecimento científico exige constantes atualizações. 
Neste contexto, os profissionais da saúde, especialmente os que atuam na esfera 
pública, enfrentam novas demandas, quer seja devido à necessidade de adquirir 
novos conhecimentos com o advento de novas tecnologias, ou pelo simples fato de 
que a ciência se desenvolve e inova. Diante disso, a educação continuada para os 
enfermeiros é assunto discutido no ambiente acadêmico e na sociedade. Esta 
pesquisa teve como objetivo analisar como a educação continuada contribui na 
formação dos enfermeiros atuantes na atenção primária no município de Sete 
Lagoas/MG. Baseando-se em discussões teóricas sobre o tema, especialmente os 
relacionados à Gestão do Conhecimento nas organizações e sua aplicabilidade na 
área da saúde, a pesquisa enfocou a necessidade de atualização e especialização 
dos profissionais atuantes nos sistemas de saúde pública no país e a possibilidade 
de que essa formação ocorra na modalidade de Educação a Distância. A pesquisa 
foi caracterizada como um estudo de caso de caráter qualitativo e quantitativo, cujos 
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas respondidas na 
Secretaria Municipal e por meio de questionários eletrônicos disponibilizados pelo 
Google Formulários para 47 enfermeiros atuantes da Atenção Primária de Saúde do 
município de Sete Lagoas/MG. Os dados da pesquisa evidenciaram que, apesar da 
maioria dos enfermeiros entrevistados mostraram-se favoráveis aos treinamentos na 
modalidade de EAD, essa metodologia não está explorada em sua totalidade no 
município de acordo com as falas das gestoras, e que há todas as condições para 
que esta prática se efetive de fato como uma metodologia auxiliar nos treinamentos 
para os enfermeiros que atuam na atenção primária no município pesquisado.  
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Atenção Primária; Educação 
Continuada em Saúde; Educação a Distância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
 

In contemporary times scientific knowledge requires constant updates. In this 
context, health professionals, especially those working in the public sphere, face new 
demands, whether due to the need to acquire new knowledge with the advent of new 
technologies, or simply because science develops and innovates. In view of this, 
continuing education for nurses is a subject discussed in the academic environment 
and in society. This research aimed to analyze how continuing education contributes 
to the training of nurses working in primary care in the municipality of Sete Lagoas / 
MG. Based on theoretical discussions on the subject, especially those related to 
Knowledge Management in organizations and their applicability in the health area, 
the research focused on the need for updating and specialization of professionals 
working in public health systems in the country and the possibility of that this training 
takes place in the modality of Distance Education - EAD. The research was 
characterized as a qualitative and quantitative case study, whose data were collected 
through semi-structured interviews answered at the Municipal Secretariat and 
through electronic questionnaires provided by Google Forms for 47 nurses working in 
Primary Health Care of the municipality of Sete Lagoas / MG. The research data 
showed that, although most of the interviewed nurses were in favor of training in the 
EAD modality, this methodology is not fully explored in the municipality according to 
the statements of the managers, and that there are all the conditions for this practice 
is indeed effective as an auxiliary methodology in the training for nurses who work in 
primary care in the municipality surveyed. 
 
Keywords: Knowledge Management; Primary Care; Continuing Education in Health; 
Distance Education. 
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1 Introdução 

 

A globalização e os avanços sociais exigem que os indivíduos se mantenham 

atualizados, quer seja para desenvolverem as atividades pessoais ou profissionais. 

Na atualidade, as pessoas são cada vez mais exigentes e competitivas, devido ao 

fácil e rápido acesso às informações. Com a modernidade tecnológica e suas 

ferramentas, o acesso às redes de comunicação e à troca de informações e 

conhecimentos tornou-se mais efetivo e integralizado à sociedade (Rocha et al., 

2012).  

 

O acesso à informação em constante movimento permite às pessoas serem mais 

competitivas e exigentes, e também propicia um novo ciclo de busca de novas 

informações (Silva et al., 2015). Como resultado desse processo, destaca-se o 

acelerado desenvolvimento dos setores de trabalho. A área da saúde não fica isenta 

desses impactos: os usuários do sistema de saúde estão cada vez mais cientes dos 

seus direitos e solicitam dos profissionais atendimentos mais qualificados. Neste 

contexto, técnicas e ferramentas diferenciadas, que antes eram utilizadas apenas 

em ambientes industriais, atualmente são adaptadas para serem empregadas na 

área da saúde, na busca da excelência da qualidade na assistência e nos serviços. 

 

No campo da ciência e da tecnologia, as políticas públicas na área da saúde 

caracterizam-se pelo incentivo ao desenvolvimento de competências para a 

produção científica, a fim de produzir inovações e tecnologias que possibilitem 

minimizar a dependência do Brasil de conhecimento produzido em outros países. 

Esta busca pelo desenvolvimento do conhecimento acontece em diversos setores da 

saúde pública, devido à necessidade de atualização e de redução de custos por 

meio da produção de conhecimento local. Com a inovação, ocorreu uma evolução 

do cenário internacional na área da saúde, a partir do desenvolvimento das 

multinacionais, de novos produtos com alto valor agregado e o desenvolvimento 

industrial e tecnológico (Fonseca & Fonseca, 2013). 

 

Para isso é necessário que todas as organizações de saúde adotem atitudes e 

recursos com habilidades voltadas para a gestão do conhecimento para facilitar o 

processo institucional. Nas últimas três décadas, a gestão do conhecimento vem 
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ocupa o seu espaço na área administrativa, proporciona às empresas estabilidade, 

viabilidade e atuação no mercado globalizado. Isto se reflete na busca de melhor 

compreensão dos processos de transferência e compartilhamento de conhecimento 

entre indivíduos e organizações públicas e privadas. A gestão do conhecimento é 

um fator importante e indispensável para as organizações, pois atua como agente 

diferencial no processo competitivo, tanto no ambiente interno, quanto no ambiente 

externo (Oliveira, 2011). A área da saúde também deve estar integrada nesse 

processo, para facilitar o desenvolvimento das práticas. 

 

A saúde pública no Brasil é problemática tanto para os profissionais que nela atuam, 

quanto para os pacientes que são atendidos, em virtude de sua complexidade, 

acarretada por questões sociais, políticas e econômicas. Para atender 

adequadamente à população e cumprir o seu papel social, muitas adequações 

precisariam ser feitas nesse sistema, como, por exemplo, o equacionamento da 

capacidade do Estado de financiar suas obrigações constitucionais e propostas de 

soluções alternativas como a incorporação dos planos privados de saúde (Filho, 

1999). 

 

Devido às inúmeras necessidades que a área de saúde brasileira apresenta e a não 

melhoria dos atendimentos ao longo dos anos, surgiram os planos privados de 

saúde. Essa modalidade, que permeia esse universo de transformações na área da 

saúde no Brasil, envolve mais de quarenta milhões de pacientes. Os problemas de 

gestão pública acarretam ineficiências dos serviços de saúde prestados pelo SUS, o 

que favorece o surgimento de planos privados de saúde (Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, 2007).  

 

Nesse cenário Pietrobom, Silva, Batista, Caetano (2008) ressaltam a necessidade 

de investimentos sociais relacionados à melhoria e adaptação do SUS. O modelo 

mais desejável para atender de forma integral às necessidades dos pacientes deve 

ser pautado em dignidade, eficácia, eficiência e acessibilidade a todos que 

precisarem dos serviços. No entanto, muitas vezes, a cobertura dos serviços 

suplementares (atendimentos especializados, domiciliares etc.) permanece aquém 

das reais demandas da assistência integral à saúde.  
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Para Oliveira (2007), a estratégia do Ministério da Saúde é promover a educação 

continuada e permanente de seus profissionais. Este paradigma tem como objetivo 

transformar as práticas educativas de formação: políticas preventivas, entendidas 

como ações, que auxiliarão os pacientes ao não adoecimento, atenção básica de 

saúde, gestão das questões públicas, participação popular e controle social. Sendo 

assim, com profissionais qualificados, consequentemente a população terá mais 

qualidade nos atendimentos e nos procedimentos executados. 

 

A educação é uma fonte de novos conhecimentos e, para estarem atualizados, os 

profissionais necessitam sempre rever seus conhecimentos, e buscar tomar 

conhecimento de inovações em suas áreas.  Na área da saúde não é diferente; por 

isso, faz-se necessário adotar metodologias que sejam capazes de modificar os 

padrões de trabalho, em face à realidade tecnológica, à qualidade de informação e 

aos processos de comunicação; isto pode gerar uma difusão cultural nas 

organizações, por isso a inserção do processo de gestão do conhecimento é 

fundamental e deve ser dinâmico e conformado por diversas variáveis presentes no 

contexto envolvido (Moya et al. 2009). 

 

É notório que o Brasil enfrenta problemas relacionados com a saúde pública, 

principalmente quando o assunto inclui a gestão. Eternas e numerosas desculpas 

sobre o mal desenvolvimento das ações voltadas para a saúde pública concentram-

se na irrefragável má gestão de recursos financeiros, que são ou mal alocados ou 

insuficientes para atender às demandas da população (Carvalho, 2013).  

 

Uma das opções para melhorar o atendimento dos pacientes, está relacionada à 

capacitação dos profissionais da área da saúde. Sendo assim, Oliveira, Nicola e 

Souza (2014) relatam que existe uma crescente complexidade relacionada a 

instituições de saúde, pois esses locais necessitam de novos avanços nos 

atendimentos e lidam com muitos riscos, o que exige dos profissionais de saúde, no 

caso os enfermeiros, atualização, capacitação e treinamento para que novos 

conhecimentos e inovações tecnológicas possam ser aplicadas em suas práticas 

profissionais. 
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A modalidade de ensino a distância - EAD, facilita a aprendizagem quando os 

profissionais podem permanecer na própria instituição de trabalho após o fim do 

expediente ou até mesmo durante intervalos, para estudarem através de 

teleconferências ou videoconferências, o que promove uma ótima interação entre os 

profissionais. Além desses recursos, podem utilizar a internet, a digitalização e 

manipulação de imagens em CD-ROM ou fitas de vídeo, e para melhor apropriação 

desses conhecimentos, realizarem grupos de estudos para fechamento dessas 

atividades (Oliveira, 2007). 

 

No Brasil, o advento de comunidades práticas, grupos de discussão e cursos online 

mudou o cenário da educação tradicional. A educação continuada se apropria de 

tecnologias para aperfeiçoar os conhecimentos e permitir a continuidade dos 

processos de ensino/aprendizagem dos profissionais de saúde. Nesse cenário, 

surge a seguinte pergunta: Como a educação continuada desenvolvida na 

modalidade EAD contribui na formação dos enfermeiros atuantes na atenção 

primária no município de Sete Lagoas/MG? 

 

Para responder a essa questão, são propostos os seguintes objetivos:  

 

Objetivo geral:  

Analisar como a educação continuada desenvolvida na modalidade EAD contribui na 

formação dos enfermeiros atuantes na atenção primária no município de Sete 

Lagoas/MG.  

 

Objetivos específicos: 

1. Descrever o mecanismo de gestão do conhecimento em saúde na atenção 

primária implementado no município de Sete Lagoas/MG; 

2. Descrever as ações de treinamento a distância desenvolvido para enfermeiros 

da atenção primária do município de Sete Lagoas; 

3. Identificar a percepção dos enfermeiros participantes sobre as ações de 

capacitação a distância no município de Sete Lagoas; 

4. Mapear os desafios e contribuições da educação continuada a distância na 

formação dos enfermeiros participantes.  
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Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa envolvendo as coordenadoras das unidades ESF (Estratégia Saúde da 

Família) e os profissionais de enfermagem da atenção primária em saúde do 

município de Sete Lagoas/MG. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

semiestruturada com as duas coordenadora e de questionários direcionados aos 

enfermeiros. O objetivo metodológico é recolher o máximo de informações possíveis, 

sobre os procedimentos de Educação continuada a distância e avaliar as variantes 

das respostas (Trivinõs, 1987).  

 

A pesquisa proposta mostra-se relevante do ponto de vista acadêmico, pois integra 

os temas gestão do conhecimento, educação continuada desenvolvida na 

modalidade EAD e saúde primária. A percepção é de que a interdisciplinaridade 

contribui para a educação de forma contínua, e que o uso das novas tecnologias na 

educação continuada voltada para os profissionais da área da saúde na atenção 

primária possibilita uma efetiva contribuição para o desenvolvimento de novos 

conhecimentos teóricos e científicos desses profissionais. Esse processo visa 

aperfeiçoar o trabalho dos profissionais da área da saúde, melhorando os processos 

de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos pacientes. A administração 

envolve todo esse processo de forma ampla e constante, o que viabiliza uma melhor 

estruturação das atividades a serem desenvolvidas. 

 

Esse projeto poderá proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional da 

pesquisadora e um melhor conhecimento das práticas aplicadas sobre os temas 

educação continuada em saúde, na modalidade EAD. Durante a execução da 

pesquisa, será necessária a atualização teórica sobre os temas que formarão a base 

teórica deste estudo, para que o trabalho possa ser desenvolvido de maneira efetiva 

e eficaz. A aprendizagem advinda desta atualização proporcionará melhor 

qualificação na área e, consequentemente, poderá facilitar a entrada da 

pesquisadora no mercado de trabalho. 

 

Finalmente, pretende-se contribuir para a efetividade da educação continuada na 

área da saúde pública, especialmente no município onde a pesquisa foi realizada.  
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A visão mais sistematizada do processo, a partir da coleta e análise dos dados, 

poderá contribuir para melhorar as ações de educação continuada na área da saúde 

do município e para mapear os pontos de atenção, levando, consequentemente, a 

um melhor atendimento da população que utiliza o serviço.    

 

Esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional. Está ainda inserida 

na linha de pesquisa Inovação e Organizações, no Núcleo de Estudos em Inovação 

em Organizações do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo. Esse estudo é complementar a outros já desenvolvidos, ou em 

andamento, sob a orientação da Professora Dra. Eloísa Helena Rodrigues 

Guimarães, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da Inovação no Setor 

Educacional (Apêndice A). 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

corresponde a esta introdução, com a apresentação do tema, da contextualização, 

das justificativas, da problemática e dos objetivos da pesquisa. O segundo capítulo, 

referencial teórico, discutirá os seguintes temas: Histórico e evolução dos cuidados e 

da saúde pública no Brasil, saúde primária no Brasil, gestão do conhecimento nas 

organizações, gestão do conhecimento em saúde, educação continuada, educação 

continuada em saúde, treinamentos organizacionais, treinamentos  na modalidade 

EAD, treinamentos em saúde: características e funções e  ensino a distância no 

processo de educação continuada na área da saúde. No terceiro capítulo será 

abordada a metodologia, com a caracterização da pesquisa, unidade de análise e 

observação, a técnica de coleta e análise de dados. O quarto capítulo é composto 

pela apresentação e discussão dos dados da pesquisa e quinto capítulo pelas 

Considerações Finais.  
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta e discute conceitos importantes para o desenvolvimento da 

pesquisa proposta neste projeto. No primeiro momento, será apresentado um 

histórico da evolução dos cuidados com a saúde no Brasil, com o objetivo de traçar 

um plano de fundo para as discussões sobre a gestão do conhecimento em saúde. 

Depois, será discutida a educação continuada em saúde e a utilização da educação 

a distância nesse contexto. 

 

2.1 Histórico da evolução dos cuidados com a saúde no Brasil 

 

Para Carvalho (2013) as ações voltadas para o cuidado com a saúde no Brasil 

tiveram início por meio da filantropia, especialmente de grupos religiosos que 

praticavam a caridade, quando as pessoas, principalmente as mulheres que se 

dedicavam à vida religiosa e que tinham mais disponibilidade e aptidão para cuidar 

de pessoas com algum tipo de doença, começaram a ajudar os mais necessitados. 

Além disso, no final do século XIX e início do século XX o Estado passou a atuar 

contra epidemias, promovendo vacinações e atuando no saneamento básico. 

Cuidava também das doenças mentais, hanseníase, tuberculose e, posteriormente, 

começou a cuidar dos casos emergenciais que necessitavam de internação.  

 

De acordo com Carvalho (2013) podemos dividir as etapas da disseminação e 

execução da saúde brasileira em marcos. O primeiro marco poderia ser considerado 

durante a guerra de extração do manganês por volta de 1866 e da borracha por 

volta de 1877, quando foi implantado um sistema de saúde para atender a 

população envolvida nas guerras. Em 1923, com a lei Elói Chaves, os trabalhadores 

começaram a ter mais qualidade em seus atendimentos na área da saúde, com a 

criação dos fundos de caixa de pensão, o que gerou a criação do Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS). 

 

Todo esse processo teve inspiração e financiamento dos Estados Unidos que 

iniciaram o projeto para atender a população através de um programa de ajuda que 

foi chamado de Serviços Especiais de Saúde Pública (Sesp), que posteriormente 

passou a se chamar Fundação Sesp, que pode ser considerado como um programa 
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mais completo de atenção à saúde associada ao saneamento da história do Brasil, 

sendo considerado o único recurso de saúde existente. As equipes multidisciplinares 

de acordo com a disponibilidade da época, realizando o atendimento básico, 

primeiro atendimento, urgência/emergência e internações. 

 

Outro marco foi a 3ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1963. Essa 

Conferência foi bastante relevante, pois incentivou vários estudos para a criação de 

um sistema de saúde único no país. A Ditadura Militar também que aconteceu em 

março de 1964 é considerada outro marco na história da saúde brasileira, pois nos 

porões da ditadura militar organizou-se a luta por um sistema que tinha como 

objetivo garantir a saúde integral e universal como direito de todos os cidadãos e 

dever do Estado. Em 1980, o sistema público de saúde lutou pelo Movimento da 

Reforma Sanitária, que foi instituído pela Constituição Federação de 1988 e 

consolidou as Leis 8.080 e 8.142, que criaram o SUS (Carvalho 2013). 

 

Segundo Filho (1999) as primeiras empresas brasileiras de medicina de grupo 

começaram a surgir em 1960, com os trabalhadores do ABC Paulista. Os 

responsáveis pelas indústrias multinacionais estavam preocupados em buscar 

outros meios de proporcionar um atendimento médico de qualidade a seus 

funcionários, devido às deficiências da saúde pública. Nessa época, médicos foram 

estimulados a abrirem clínicas particulares da medicina de grupo, com diferentes 

planos de saúde. Até 1998, os planos de saúde oferecidos pelas empresas e por 

organizações de medicina de grupo se expandiram por todos o país, atingindo cerca 

de 17 milhões de pacientes.   

 

Posteriormente surgiram também as cooperativas médicas, que eram 

acompanhadas e organizadas pelas leis do cooperativismo e prestavam assistência 

aos beneficiários com contratos coletivos, familiares e individuais. Essas 

cooperativas possuíam sócios majoritários, que assumiam um papel controlador; os 

lucros dessas cooperativas eram divididos entre os médicos e outros profissionais 

da área da saúde, além dos colaboradores, de acordo com as contribuições e 

tarefas realizadas.  
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A autogestão também foi considerada outra forma de prover atendimento privado na 

área da saúde: possuía formato de plano e definia o credenciamento dos médicos e 

dos hospitais. Por fim, surgiu o modelo do seguro de saúde, em que planos de 

custeios garantem aos assegurados a livre escolha de médicos, hospitais e 

laboratórios, utilizando o sistema de reembolsos (Filho, 1999). 

 

Na próxima seção será feita uma breve discussão sobre a evolução da saúde 

pública no Brasil, ressaltando alguns dados importantes para o entendimento da 

situação vigente nesse setor.  

 

2.1.1 Evolução da saúde pública no Brasil 

 

O SUS foi instituído pela Constituição de 1988, a qual garante que a universalidade, 

a equidade e a integralidade da assistência à saúde são princípios básicos de direito 

para todos os cidadãos, seguindo o lema "Saúde, direito de todos e dever do 

Estado" (Filho, 1999). 

 

De certa forma, a saúde pública no Brasil avançou de forma efetiva, pois reduziu em 

mais de 70% a mortalidade infantil nos últimos trinta anos; ampliou o número de 

consultas de pré-natal; diminuiu a desnutrição; promoveu maior cobertura de 

vacinação para crianças, gestantes e idosos; interrompeu o avanço da cólera em 

2005 e em 2009 a rubéola e em 2013 eliminou a paralisia infantil e sarampo reduziu 

o número de mortes por doenças transmissíveis, como tuberculose, hanseníase, 

malária e AIDS. Em 2010, o SUS realizou 535 milhões de ações preventivas na 

atenção primária, disponibilizou 634 milhões de medicamentos, realizou 495 milhões 

de exames, fez 239 milhões de atendimentos de saúde bucal, 40 milhões de 

procedimentos de fisioterapias, 20 mil transplantes e mais de 11,1 milhões de 

internações. Além disso, implantou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência), que atende mais da metade da população brasileira, reduzindo que forma 

considerável a procura por atendimentos de urgência e emergência; criou o 

programa da Farmácia Popular, com desconto de 90% ou sem nenhum custo dos 

medicamentos no ano de 2011 (Almeida, 2013). 
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Segundo Filho (1999) o conceito do SUS é uma enorme evolução em relação à 

situação que o Brasil vivenciava anteriormente, pois abriu a expectativa de 

atendimento a parcelas da população que não tinham acesso a nenhum tipo de 

assistência em saúde. Atualmente a realidade tem sido muito desafiadora, diante 

das pretensões dos legisladores e capacidade dos executores públicos. Nessa 

mesma vertente, o Ministério da Saúde (Brasil, 2011) relata que ainda existem 

alguns desafios a serem enfrentados, tais  como: a falta de reconhecimento e 

valorização da atenção básica; a superlotação das unidades de urgência e 

emergência, devido ao fato de muitos pacientes procurarem os pronto-atendimentos 

para realizar consultas, em vez de realizarem a prevenção e manutenção da saúde 

nas (Estratégia Saúde da Família) ESF's; as longas filas para marcação e realização 

de consultas; a demora para a realização de procedimentos como exames e 

cirurgias; a falta ou desigualdade na distribuição de leitos pelas regiões do país; a 

existência de poucos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI); a 

insuficiência da assistência farmacêutica; a falta de humanização nos atendimentos; 

o descaso com a saúde mental e a tendência à judicialização na saúde. 

 

A atenção primária de saúde é um setor que recebe muitos pacientes e possui a 

finalidade de atuar em questões relacionadas à prevenção e manutenção de 

tratamentos de saúde. O Programa Saúde da Família (PSF), atualmente chamado 

de ESF desenvolve um papel fundamental em nossa sociedade e representa o 

cuidado na saúde primária. A ESF demonstra-se capaz de atuar de forma pontual e 

sólida nas relações entre pacientes e profissionais de saúde, o que facilita os 

processos relacionados à prevenção, promoção e recuperação da saúde dos 

pacientes. Nessa vertente, podemos considerar que o auxílio nas trocas de 

referências e experiências relacionadas à saúde possibilita a melhor adequação na 

qualidade de vida da população. As ESF's são adequadas para desenvolver práticas 

educativas, pois estas desempenham papéis estratégicos na comunidade, e buscam 

melhorias e aperfeiçoamento voltado para questões ligadas aos princípios 

doutrinários do SUS, como, por exemplo, a equidade e a universalidade; ressalta-se 

também a busca de inovação que está sempre presente no cotidiano desses 

mecanismos setoriais (Backes et al., 2008). 
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A ESF tem a finalidade de construir um circuito de ensino e aprendizagem nas 

comunidades atuantes, realizar dinâmica de troca de conhecimentos e informações, 

com a participação de profissionais e pacientes. Não se deve transformar os 

pacientes apenas em receptores de informações, mas incrementar ações que 

propiciem trocas de conhecimentos entre eles e os profissionais da saúde. Essa 

construção deve ser mútua. O mais importante é conhecer a realidade dos pacientes 

e as suas necessidades em cada comunidade. Para isso, o profissional de saúde 

deve conversar de acordo com a linguagem do paciente, não usar muitos termos 

técnicos e ser objetivo (Silva & Peduzzi, 2011).  

 

No Brasil, o SUS é uma política pública inclusiva que institui a cidadania em saúde, 

definindo uma nova formulação política e organizacional dos serviços e ações de 

saúde, que integra uma rede regionalizada e hierarquizada, orientada por diretrizes 

de descentralização da gestão, atendimento integral e participação da sociedade 

(Brasil, 1990).  

 

Muitas ações são realizadas para garantir a qualidade nos atendimentos e 

acompanhamento da saúde da população brasileira, entre elas os programas de 

imunizações, controle de Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (Aids), programa nacional de transplantes de órgãos, 

combate ao tabagismo entre outros, que atuam de forma efetiva para a prevenção 

das doenças e manutenção da saúde.  Apesar do sistema funcionar de acordo com 

as suas recomendações, ainda existem problemas de cunho macroeconômico, falta 

de financiamentos e segmentação no atendimento (Brasil, 2014). 

 

Um dos problemas mais preocupantes, segundo Mendes (2013), é a situação da 

saúde atrelada à transição epidemiológica e nutricional, ao aumento das doenças e 

o forte predomínio das condições crônicas, juntamente com uma resposta social 

estruturada em um sistema de atenção à saúde que está fragmentado, que funciona 

apenas em alguns momentos, não sendo suficiente para atender a todos e 

principalmente aos casos mais graves relacionados à agudização e cronicidade das 

doenças. Infelizmente, esse sistema não responde socialmente à situação da saúde 

com efetividade, eficiência e qualidade. Para uma melhoria, seria necessária uma 

estruturação em redes de atenção à saúde, com a coordenação da atenção 
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primária, proporcionando um sistema integrado que opere de forma contínua e 

proativa, que responda e atue nos atendimentos de forma contínua, não apenas em 

serviços e atendimentos emergenciais, mas também na manutenção da saúde e 

prevenção das doenças. 

 

A próxima seção contribuirá para auxiliar no entendimento da saúde primária no 

Brasil, já que será nesse contexto que a pesquisa proposta neste projeto será 

desenvolvida.  

 

2.1.2 Saúde primária no Brasil 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (1997) o PSF contribuiu para reorientações 

básicas do modelo assistencial que é utilizado na atenção básica, de acordo com os 

princípios do SUS que são: universalidade, integralidade, equidade, regionalização, 

hierarquização, descentralização e participação popular, apresentando uma nova 

dinâmica em relação à atuação nas unidades básicas de saúde, com suas 

definições e responsabilidades entre os serviços de saúde. 

 

Segundo o Departamento de Atenção Básica (2000), o PSF tem como um dos 

principais objetivos, os cuidados com a saúde da população, enquadrar ações que 

possibilitem o bem-estar das pessoas e a humanização das práticas em saúde. A 

busca pela satisfação do usuário com o relacionamento com os profissionais de 

saúde, com a finalidade de promover uma melhor qualidade de vida dos pacientes, 

estimular o reconhecimento da saúde como direito à cidadania e promover atuações 

em relação ao saneamento básico, educação, cultura, transporte e socialização são 

de suma importância para o desenvolvimento desse setor. 

 

O PSF no Brasil surgiu em 1994 e almejava ser uma estratégia para reorientar, 

reorganizar e reformular o modelo assistencial em saúde, posteriormente o modelo 

de saúde era focado apenas na doença e no médico, enquanto o paciente e as 

equipes de saúde, não faziam parte desse processo, o que era chamado de modelo 

médico-hegemônico (Brasil, 2006).  

 

Nessa mesma vertente Assis et. al. (2007, p. 17) complementam que o PSF é: 
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uma estratégia que utiliza a tática da organização multiprofissional para a 
produção da saúde, estando, por isso, descrita como uma das diretrizes 
operacionais do programa a integralidade da atenção, a partir de uma 
abordagem que estimula à ação intersetorial, bem como a participação da 
sociedade na gestão. Nessa arena de produção de serviços, confrontam-se 
diferentes sujeitos e, portanto, diferentes interesses e necessidades, sendo, 
por isso, um dos grandes desafios na dinâmica do programa, articular as 
distintas pessoas no compromisso de defender a vida, individual e coletiva. 

 

Segundo Elias et al. (2006) a Atenção Básica em Saúde (ABS) foi implantada no 

Brasil no final da década de 90, quando o Ministério da Saúde assumiu essa 

perspectiva como principal estratégia. Os primeiros cuidados em saúde primária no 

Brasil foram definidos, de acordo com a Declaração de Alma-Ata (OMS, 1978), como 

os cuidados básicos essenciais de saúde, estruturados em metodologias e 

tecnologias voltadas para a execução das atividades, com atuação na ciência e 

fundamentalmente aceitos pela sociedade. Os cuidados eram realizados para 

garantir a qualidade de vida das pessoas. No primeiro momento, além dos cuidados 

primários com a saúde, preocupava-se também com questões sociais, psicológicas 

e espirituais de cada indivíduo (Assis, Cerqueira, Nascimento, Santos & Jesus, 

2007). 

 

Assis et al. (2007) também considera que o propósito do PSF é de reorientar o 

modelo de atenção à saúde, por meio da reconstrução das práticas das APS, que 

surgiu como o primeiro nível de contato com os serviços de saúde, caracterizando-

se, no início, como um processo hierarquizado de atenção. 

 

Para Lavras (2011) revela que a utilização do termo APS expressa habitualmente a 

atenção ambulatorial não especializada que é ofertada pelas unidades de saúde de 

um sistema, caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto bastante 

diversificado de atividades clínicas de baixa densidade tecnológica. 

 

Segundo Oliveira e Pereira (2013) a ESF é uma proposta do Ministério da Saúde 

que tem como objetivo a reorganização da Atenção Primária; é considerada uma 

nova alternativa de ação para alcançar os objetivos do SUS de universalização, 

equidade e integralidade. Podemos considerar, ainda, que a ESF é um conjunto de 

ações e serviços que está além dos atendimentos prestados pela medicina, pois 
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está estruturada com base nas demandas da população. Para o sucesso desse 

sistema, é essencial que o profissional da área da saúde reconheça as 

necessidades de cada comunidade. Os atendimentos em um ESF devem estar 

centrados nas famílias, consideradas em seus ambientes físicos e sociais, o que 

estreita os vínculos entre paciente e profissional; isto permite uma compreensão 

ampliada dos processos de saúde-doença e a saúde da população. 

 

Para Besen et al. (2007), a ESF proporciona extrema integração entre profissionais 

da saúde e comunidade, e um ambiente propício à aprendizagem e a trocas de 

conhecimentos entre pacientes e profissionais. Por meio de conversas e 

informações e até durante a realização da consulta de enfermagem existe o 

momento em que o profissional tem a oportunidade de conhecer a realidade do 

paciente e de seu sistema familiar. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde a ESF teve a sua implantação em 2004. Essa 

alteração da terminologia justifica-se, pois, quando se fala de programa, fala-se 

sobre ações com tempo determinado; a estratégia, por outro lado, é permanente e 

contínua e funciona por meio de equipes de saúde da família e são compostas pelos 

seguintes profissionais: médicos, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, 

profissionais de saúde bucal em algumas unidades e pelo menos quatro Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Cada equipe trabalha com 4.000 pessoas de acordo 

com áreas geográficas definidas e com população restrita (Brasil, 2011). 

 

Nesta mesma vertente, Oliveira e Pereira (2013), a Atenção Primária à Saúde (APS) 

é considerada a porta de entrada do sistema de saúde dos brasileiros. Este tipo de 

serviço de saúde tem como objetivo acolher a família de forma integral, deve ser de 

fácil acesso e resolutivo frente às principais demandas e necessidades de saúde 

que a população apresenta. A adoção de ferramentas apropriadas de trabalho 

gerencial, abordagens multidisciplinares, planejamento das ações, organização do 

trabalho e o compartilhamento das decisões contribuem significativamente para a 

qualidade desse serviço.   

 

Os objetivos da ESF segundo o Ministério da Saúde do Brasil (1997, p.10) são: 
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Objetivo geral:  Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir 
da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de 
Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de 
saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a 
população.  
Objetivos específicos: I. Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, 
assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às 
necessidades de saúde da população adscrita; II. Intervir sobre os fatores de 
risco aos quais a população está exposta; III. Eleger a família e o seu espaço 
social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde; IV. 
Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo 
entre os profissionais de saúde e a população. V. Proporcionar o 
estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações 
intersetoriais; VI. Contribuir para a democratização do conhecimento do 
processo saúde/doença, da organização dos serviços e da produção social 
da saúde; VII. Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de 
cidadania e, portanto, expressão da qualidade de vida. Estimular a 
organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social.  

 

A ESF busca um trabalho interdisciplinar em equipe para valorizar os diversos 

saberes e práticas com a preocupação de integrar, resolver, acompanhar e avaliar 

de forma sistemática as ações implementadas que visem a readequação do 

processo de trabalho. Uma das características principias da ESF é trabalhar com a 

prevenção das doenças e manutenção da saúde (Ministério da Saúde, 2007). 

 

O conhecimento deve ser utilizado em todas as instâncias de uma organização, por 

isso as instituições voltadas para a área da saúde devem interagir nesse processo. 

De acordo com Who (2011), na área da saúde o crescimento da demanda por 

serviços, expansão de custos, juntamente com restrições e mudanças nas práticas 

clínicas e o aumento das adesões tecnológicas demandam uma gestão eficaz do 

conhecimento. Assim, na próxima seção serão apresentados alguns conceitos sobre 

o conhecimento e sua difusão e sobre a gestão do conhecimento nas organizações.  

 

De acordo com Oliveira e Pereira (2013) as equipes de ESF têm a função de atuar 

como centros de referências em comunicação, informar os serviços de atenção 

secundária e terciária e apoiar de forma constante e arbitrária os atendimentos de 

diagnósticos e os atendimentos terapêuticos; isto facilita que mesmo os pacientes 

que são atendidos em outras instâncias superiores ou realizarem procedimentos que 

não podem sem realizados em ESF, estes devem ser assistidos pela equipe de 

saúde. A conexão entre as ESF's e as redes assistenciais são fundamentais para 
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garantir a oferta abrangente de serviços e coordenar as mais diversas ações que 

podem ser oferecidas para os pacientes, sejam elas de maior ou menor frequência e 

até mesmo as mais complexidade; o mais importante é garantir a qualidade e 

integralidade no atendimento aos pacientes.    

 

2.2 Gestão do Conhecimento nas organizações 

 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito se complementam, por isso, não podem ser vistos de forma separada, pois 

o conhecimento é criado a partir de meios de interação entre o conhecimento tácito 

e o conhecimento explícito; sendo assim, para a criação do conhecimento são 

necessários os quatro modelos de conversão do conhecimento que são 

socialização, externalização, combinação, internalização. A Figura 1 sistematiza 

esses quatro modos de conversão do conhecimento, também conhecido como 

SECI.  

 

 

Figura 1 
Processo SECI 
Fonte: Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2008). Gestão do conhecimento (p. 24).  Porto Alegre: Bookman. 

 

A socialização é considerada um procedimento no qual ocorre o compartilhamento 

de experiências, a partir de conhecimento tácito, por meio de canais mentais ou 

habilidades técnicas, que podem transmitir informações. A externalização é a 

transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito, através de 

diálogo ou reflexões comunitárias que irão externalizar o conhecimento de forma 
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normal e tranquila, o que pode se dar por meio de documentos, e-mails, reuniões 

entre outros. Na combinação, há a sistematização do conhecimento explícito e da 

informação.  E por último, mas não menos importante, a internalização incorpora o 

conhecimento explícito ao conhecimento tácito, e leva o indivíduo a formar modelos 

mentais ou técnicos. O movimento em espiral consiste na integração desses quatros 

moldes de conhecimento  (Nonaka e Takeuchi, 2008). 

 

Para Colauto & Beuren (2003, p. 172): 

O conhecimento na organização representa o manancial natural de 
inteligência no ambiente empresarial, em que a equipe de trabalho é 
encarada de forma mais ampla, responsável, pensante, autônoma e com 
ações de caráter decisório no compartilhamento de conhecimento, processos, 
problemas e soluções. A capacidade em adquirir e desenvolver o 
conhecimento é inerente ao ser humano, e isto diferencia o recurso 
conhecimento dos demais. 

 

De acordo com Silva (2004), as atividades organizacionais desenvolvem o 

conhecimento em suas práticas diárias, seja seguindo as teorias da linha 

administrativa a que chamamos de científicas ou as entrelaçadas às relações 

humanas. Os estudos relacionados à administração surgiram antes mesmo da 

revolução industrial e trouxeram um intenso uso das aprendizagens, por meio de 

transferência de conhecimentos entre os práticos e os aprendizes. 

 

Já na concepção de Jacques e Gonçalo (2007) a gestão do conhecimento promove 

nas organizações a criação, conservação e o uso consciente do conhecimento e, 

consequentemente, permite gerar benefícios para a empresa. Identifica as formas 

mais individuais e proporciona a socialização e integração das estratégias eficazes 

para resultarem em vantagens competitivas. As práticas e os procedimentos são 

fatores positivos para criação das competências em todos os níveis organizacionais. 

 

A gestão do conhecimento contribui de forma efetiva e sistemática na organização e 

mobiliza as informações adquiridas para gerar conhecimento e desenvolvimento. 

Além disso, a gestão do conhecimento auxilia a organização no desenvolvimento de 

estratégias e de inteligência competitiva organizacional, o que gera novas ideias 

para solucionar problemas e orientar a tomada de decisão nas organizações (Silva, 

2007). 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que a gestão do conhecimento valoriza as 

informações e o capital intelectual das pessoas que trabalham na empresa, o que 

facilita a geração de novos conhecimentos por meio da interação entre indivíduos e 

contribui efetivamente para que a organização permaneça no mercado (Silva, 2007). 

De acordo com Jacques e Gonçalo (2007) a gestão conhecimento busca encontrar 

formas melhores de mobilizar os conhecimentos individuais, torná-los coletivos e 

integrá-los a estratégias que revertem em vantagens competitivas. 

 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), na sociedade do conhecimento os 

conflitos, contradições e divergências de opinião devem ser cultivados, visto que o 

próprio conhecimento é formado por dois componentes dicotômicos e 

aparentemente opostos, que são denominados de conhecimento explícito e 

conhecimento tácito. 

 

Os autores assim definem esses tipos de conhecimento: 

O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons, e 
compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas 
de áudio, especificações de produtos ou manuais. O conhecimento explícito 
pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos, formal e sistematicamente. 
O conhecimento tácito, por outro lado, não é facilmente visível e explicável. 
Pelo contrário, é altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de 
comunicação e compartilhamento dificultoso. As intuições e os palpites 
subjetivos estão sob a rubrica do conhecimento tácito. O conhecimento 
tácito está profundamente enraizado nas ações e nas experiências 
corporais do indivíduo, assim como nos ideais, valores ou emoções que 
ele incorpora (Nonaka & Takeuchi, 2008, p. 19). 

 

O conhecimento é um processo humano intencional e dinâmico, que submete as 

crenças pessoais à evidência dos fatos. As bases desse conceito advêm de 

tradições japonesas, o que confirma uma forma de pensamento a respeito de que 

não há separação entre indivíduo, pensamento, homem e natureza, sendo que neste 

sentido, o sujeito e o conhecimento contribuem de forma única para os processos 

organizacionais se desenvolverem (Nonaka e Takeuchi, 2008). 

 

Nessa mesma vertente, Alvarenga Neto (2008) revela que o conhecimento é a soma 

das experiências de um indivíduo ou organização que está presente somente na 
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mente humana. A intervenção ativa dos seres humanos é fundamental para 

transformar as informações em conhecimento.  

 

Para Nonaka e Takeuchi (2008) a gestão do conhecimento pode ser definida como 

uma nova metodologia que, além de gerar, compartilha e agrupa novos 

conhecimentos a produtos e serviços, tecnologias e sistemas, de forma contínua, 

para fazer parte de modificações necessárias para o desenvolvimento de um 

processo. 

 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio Miranda, Remor, Fernandes, Demarchi, & 

Fornasier (2008, p. 153) relatam que a produção de conhecimento demanda: 

Um processo cognitivo em que dados e informações sejam processados e 

transformados em conhecimento. Considerando que o conhecimento é um atributo 

de grande valor nas organizações, esse conhecimento precisa ser gerenciado, 

administrado pela organização para aumentar a sua competitividade, para conhecer 

os pontos que precisam de intervenções e de novas estratégias. Isso pode ser 

conseguido ou facilitado com a utilização de técnicas e métodos de gestão do 

conhecimento. 

 

Nesse contexto, a Gestão do Conhecimento é um instrumento capaz de viabilizar a 

melhor interação com o fluxo de informações que existem no cotidiano das 

organizações e estimular o aprendizado organizacional. Pode ser considerada como 

uma ferramenta estratégica de negócio, comum a todos os profissionais de uma 

organização que captura, cria e utiliza recursos intangíveis, e privilegia o 

conhecimento. Além disso, a Gestão do Conhecimento identifica, analisa e 

administra de forma sistêmica o ativo intelectual da empresa e seus processos.  A 

compreensão, o planejamento, a execução e o controle das ações também fazem 

parte do processo de gestão do conhecimento e auxiliam no desenvolvimento das 

organizações, objetivando a excelência e permitindo criar vantagens competitivas e 

sustentáveis para as organizações (Costa, Vasconcelos e Cândido, 2009). 

 

Para Cassini e Tomasi (2010) a Gestão do Conhecimento pode ser entendida como 

um conjunto de técnicas e ferramentas que facilitam a identificação, análise e a 

administração do ativo intelectual de uma determinada empresa e de todos os seus 
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processos organizados e desenvolvidos sistematicamente, de maneira estratégica. A 

Gestão do Conhecimento surge da necessidade de acompanhar a evolução da 

sociedade e está ligada diretamente ao desenvolvimento de estratégias que são 

capazes de tornar as organizações mais ágeis, dinâmicas e competitivas, o que gera 

mudanças de ordem cultural e proporciona aumento de novos produtos, processos, 

maior flexibilidade, inovação e vantagem competitiva. 

 

Corroborando a ideia anterior, Runte (2011) acredita que proporcionar 

conhecimento, como qualquer outra forma de gestão clássica, é o mesmo que 

planejar, organizar, coordenar e orientar o conhecimento nas organizações. 

 

Nessa mesma linha, Freire, Tosta, Filho e Silva (2012) relatam que a evolução do 

conhecimento transformou a sociedade nos aspectos econômicos e sociais, pois o 

aumento da competitividade fez com que as pessoas e as organizações 

percebessem que as diferenças que existem entre elas estão relacionadas ao 

conhecimento; logo, quando um conhecimento de uma pessoa é disseminado em 

um empresa, ocorrem ganhos positivos para a empresa de forma geral e algo que 

era individual passa a ser coletivo, o que acarreta benefícios para a organização.  

 

No processo de gestão organizacional na atualidade é necessário que ocorra o 

compartilhamento de conhecimentos. Com a explicitação e o armazenamento de 

informações, são formadas as bases do conhecimento organizacional. A criação e a 

manutenção destes processos dependem exclusivamente da memória 

organizacional (Freire, Tosta, Filho, & Silva, 2012).  

 

De acordo com Corsatto e Hoffmann (2013) o tema conhecimento e sua gestão é 

discutido nos processos de gestão organizacional de forma efetiva desde o início da 

década de 90. A Gestão do Conhecimento deve ser entendida no ambiente interno 

organizacional de forma sistemática, integral e transversal.  

 

Nos últimos anos a Gestão do Conhecimento tem tido um papel de suma 

importância tanto nas organizações, como na academia. Nas organizações, ela é 

fundamental para garantir a competitividade, principalmente em um ambiente que 

exige respostas rápidas e contínuas às demandas de inovação. Para que haja 
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inovação é necessário alavancar todos os tipos de conhecimentos disponíveis, tanto 

nas organizações privadas, quanto nas públicas (Fonseca & Fonseca, 2013).  

O mundo passa por mudanças e evoluções constantes; no que diz respeito às 

organizações, obter e aplicar conhecimentos é um processo essencial para o seu 

desenvolvimento, e uma das maneiras de se enfrentar esse cenário atual é 

promover um processo de Gestão do Conhecimento que envolva indivíduos com 

suas habilidades e competências (Corsatto & Hoffmann, 2013). 

 

Segundo Gonzalez e Martins (2016) o conhecimento numa organização atualmente 

é um ativo que, embora seja um bem intangível, gera vantagens competitivas que 

irão favorecer o desenvolvimento da empresa. Todas as organizações necessitam 

desenvolver o conhecimento para promover e sustentar as suas estratégias.  

 

Como em todo o segmento, também na área da saúde o gerenciamento de 

informações é vital e importante para o bom desenvolvimento econômico de uma 

determinada empresa. Por isso, na próxima seção serão discutidas a Gestão do 

Conhecimento em saúde e as suas novas possibilidades de interação e 

aperfeiçoamento. 

 

2.2.1 Gestão do conhecimento em saúde 

 

Para Rosenberg, Ohayon e Batista (2008) o contexto atual das organizações da 

área da saúde mudou, ao propor abordagens diferentes em relação ao atendimento 

ao cidadão, com terapias mais integralizadas, em que saúde e doença são 

considerados conceitos mais dinâmicos e a promoção da saúde e fundamental para 

esse processo, juntamente com gestão do conhecimento em saúde, que proporciona 

essas conquistas. 

 

Já Ruthes e Cunha (2008) afirmam que a implementação de novos modelos de 

ferramentas gerenciais contribuem para o desenvolvimento da gestão do 

conhecimento nos trabalhos de enfermagem, por meio da construção de uma melhor 

assistência humana, voltada para um cuidado assistencial muito desenvolvido, pois 

sem esse processo efetivo de cuidados, a organização da saúde não consegue 

desenvolver as suas competências. 
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De acordo com Moya, Santos e Mendonça (2009) a gestão do conhecimento no 

Sistema Único de Saúde (SUS) é considerada como um grande desafio e deve atuar 

de forma facilitadora para garantir segurança e qualidade na execução dos 

processos necessários para gerar um trabalho eficaz.  

 

Nesse sentido, a internet viabilizou acesso às ferramentas de pesquisas e facilitou 

trocas de informações, favorecendo os processos de gestão do conhecimento em 

saúde. Com isto surgiram diversas mudanças de comportamento dos usuários do 

sistema de saúde.O aperfeiçoamento profissional, a melhoria da qualidade na 

educação e o conhecimento das práticas em saúde permitem a melhor qualidade de 

vida dos pacientes (Tavares, et al. 2011). Nesse novo cenário, a gestão do 

conhecimento em saúde é fundamental, pois ela faz circular novas informações e 

novos conhecimentos nas instituições de saúde por meio das novas ferramentas de 

informação e comunicação, viabilizando a eficácia no trabalho dos profissionais 

desse segmento. 

 

Segundo Rocha et al. (2012) a gestão do conhecimento é um instrumento 

estratégico essencial durante os processos de tomada de decisão de uma 

organização e contribui para a melhor atuação dos profissionais da área da saúde.  

 

Além dos cuidados prestados aos pacientes que fazem parte da gestão do 

conhecimento, é importante atentarmos para as questões relacionadas à 

globalização da economia, pois segundo Rocha et al (2012) é ela que está 

impulsionada pelas tecnologias tanto de informação, quanto de comunicação, e é 

nessa vertente que a gestão do conhecimento se torna um recurso estratégico para 

a realidade e cotidiano das instituições de saúde e para os profissionais da área. A 

gestão do conhecimento em saúde beneficia de forma constantes os processos 

organizacionais em todas as áreas, e não poderia ser diferente com a saúde, 

favorecendo o desenvolvimento das atividades que são necessárias.  

 

Oliveira (2015) evidencia que as ferramentas de gestão do conhecimento são formas 

concretas e objetivas para registrar e monitorar as atividades e os resultados 

esperados, sejam elas de áreas específicas como a saúde ou em qualquer outra 

área. A participação de todos envolvidos no processo é de fundamental importância 
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e deve ser gerenciada de forma a exigir a responsabilidade individual de cada 

participante. 

 

Cicone, Costa, Massuda, Vermelho e Gimenes (2015) seguem essa mesma linha de 

raciocínio, pois afirmam que a relevância atual da gestão do conhecimento na área 

da saúde está relacionada com a habilidade das organizações identificarem os 

atributos responsáveis pela confecção e acompanhamento do conhecimento, e 

também o reconhecimento e valorização das organizações de saúde.  

 

Para Pessoa, Muniz e Ckagnazaroff (2017) para que as ações relacionadas a 

educação em saúde sejam viabilizadas é necessário um grande investimento na 

pesquisa em saúde, em todos os níveis de governo e nos diversos países, pois é 

algo de suma importância para o desenvolvimento dos processos na área. A 

educação continuada pode ser considerada como ferramenta facilitadora que irá 

auxiliar nos processos de treinamentos realizados na educação dos profissionais de 

enfermagem. Esse assunto será discutido na próxima seção. 

 

2.3 Educação continuada 

 

Morin (2002) avalia que a educação é um fenômeno social e universal, pois é uma 

atividade humana necessária para que toda sociedade funcione de forma eficaz. A 

educação ocupa-se com a formação dos indivíduos, para auxiliar no 

desenvolvimento de todas as suas capacidades físicas e espirituais. Tem como  

finalidade preparar o indivíduo para participar de forma ativa e transformadora nas 

diversas dimensões da vida social. 

 

Segundo Miranda e Solino (2006) a educação nos tempos antigos era executada 

pelas famílias e instituições religiosas com processos de aprendizagens realizados 

por oficinas, com a intenção de ensinar técnicas, práticas, valores e costumes da 

época. Após a revolução industrial, surgiu um novo modelo de ensino, em que as 

novas exigências em relação ao conhecimento tornaram necessária a criação de um 

novo perfil profissional, que as instituições religiosas e as famílias não mais teriam 

condições de formar, a fim de suprir essas necessidades do mercado de trabalho. 

Ocorreram inovações não apenas na educação, mas nos valores da sociedade e a 
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hierarquização administrativa evoluiu de acordo com o padrão burocrático industrial, 

predominante na época, priorizando os conhecimentos e habilidades para 

compreensão de uma sociedade organizacional. 

 

Com o passar dos anos, para Miranda e Solino (2006), o processo educacional é ser 

considerado evolutivo e está em constantes mudanças, devido aos muitos avanços 

tecnológicos, que proporcionam aos alunos focalizarem em suas necessidades 

diárias, foram criadas pela sociedade do conhecimento e da informação do próprio 

mercado de trabalho. A tecnologia e os processos evoluem diariamente e 

constantemente, o que gera um cenário de grande incerteza que afeta de forma 

significativa os processos educativos. Em decorrência de todos esses processos, os 

profissionais necessitam de atualizações constantes, sejam elas de conhecimento 

propriamente dito, técnicas e habilidades, na busca o aperfeiçoamento, capacitação 

e qualificação profissional. 

 

Para complementar Miranda e Solino (2006, p. 386) exemplificam como deve ser 

realizada a educação continuada: 

a educação continuada pode ser praticada de diversas formas: participação 
em seminários, congressos, conferências ou ciclos de debates; leitura de 
trabalhos de congressos publicados em anais, livros e periódicos 
especializados nacionais e estrangeiros; cursos de características e duração 
diversificada, teóricos ou práticos (ministrados por escolas e associações 
profissionais); programas de pós-graduação; estudos individuais e em grupos 
com colegas; visitas técnicas; conversas com colegas para troca de 
experiências; participação em grupos de discussão. Deve-se salientar, 
também, que uma nova oportunidade para reciclagem profissional são os 
cursos de educação à distância, permitida pela facilidade de rapidez no 
desenvolvimento das redes de computadores, pertinente aos progressos das 
telecomunicações. 

 

De acordo com Ministério da Saúde (2006) a educação continuada é todo e qualquer 

processo desenvolvido depois da conclusão de uma graduação, com a intenção de 

atualizar conhecimentos, adquirir novas habilidades e informações, por meio de 

metodologias formais. Permite ao profissional aprimorar e aumentar a sua 

capacidade para igualar as suas competências, de acordo com o grau de 

necessidade de cada indivíduo. 
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Nessa mesma vertente, Alvarado Prada, Freitas e Freitas (2010) afirmam que 

aprender não é apenas receber informações, mais sim conhecer, compreender e 

aprimorar o aprendizado, cujo processo, durante a educação continuada, pode 

acontecer de forma individual ou coletiva, com incorporações e adaptações de uma 

determinada cultura. 

 

Nessa mesma corrente, Cunha e Mauro (2010) afirmam que a educação continuada 

é um conjunto de atividades educativas que auxiliam na atualização de 

conhecimentos, práticas e habilidades do profissional, onde ele terá a oportunidade 

de melhor as suas práticas cotidianas e auxiliar de forma coletivo no rendimento de 

uma determinada instituição. 

 

A educação continuada pode ser considerada como uma ferramenta pedagógica 

essencial, possui como finalidade melhorar o desempenho profissional, se forma 

realizado por meio de um processo contínuo, sério e eficaz. Ela possibilita para a 

profissional competência e visa a aquisição de novos conhecimentos, de habilidades 

e atitudes, para o fim de integrar e intervir no cotidiano, além de auxiliar e minimizar 

os problemas, devido a defasagens acadêmicas (Silva e Seiffert, 2010). 

 

De acordo com Bezerra,  Queiroz, Weber e Munari (2012), para que ocorra um 

processo educativo ativo e estruturado é necessária a participação de todos os 

profissionais da área, por meio de um trabalhado articulado entre os profissionais 

com o estabelecimento de mecanismos de cooperação na produção de 

conhecimentos, de formação profissional e educação continuadas, conseqüências 

dessas atitudes, trarão benefícios tanto para os profissionais de forma individual, 

quanto de forma coletiva. 

 

Peixoto et al. (2013) compartilham dessa mesma ideia e afirmam que a educação 

continuada parte da vivência do profissional, suas necessidades e problemas, 

valorizando e estimulando a reflexão crítica sobre os processos de trabalho e a troca 

de experiências entre os profissionais envolvidos. Nesse movimento, busca-se a 

valorização do ser humano por meio da aplicação de metodologias diferenciadas, 

que possibilitem ao profissional pensar sobre a resolução de problemas que enfrenta 

em sua prática. 
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Na área da saúde, os profissionais necessitam de atualizações constantes, para 

desenvolverem de forma efetiva ações benéficas para as suas práticas cotidianas, 

por isso a educação continuada é tão importante. Esse tema será discutido na 

próxima seção.  

 

2.3.1 Educação continuada em saúde 

 

Para Ribeiro (1986), os objetivos dos processos de educação continuada na área da 

saúde são: auxiliar os profissionais a se manterem atualizados, tanto na teoria, 

quanto na prática; aumentar o conhecimento, a compreensão, a competência e as 

habilidades de forma geral; promover o desenvolvimento de habilidade para análise 

dos problemas e proposição de soluções para trabalhar em equipe, com trocas de 

experiências e aprimoramento conhecimentos. 

 

Esse tipo de profissional enfrenta diversos fatores que podem interferir na sua 

carreira profissional, tais como forte carga emocional e física, jornadas de trabalho 

anormais, longas e exaustivas, poucos funcionários para setores que necessitavam 

de mais profissionais para atuarem de forma mais tranquila e prestarem um melhor 

atendimento ao paciente, falta de autonomia e de motivação, por isso se fazem 

necessárias ações educativas que sejam compatíveis com a realidade desses 

profissionais (Paschoal, Mantovani & Meier, 2007).  

 

O profissional de enfermagem deve participar de práticas continuadas de educação 

sempre que possível, pois, apesar de possuir a formação básica oferecida nos 

cursos técnicos e de graduação, é necessário o desenvolvimento constante da 

postura crítica em sua atuação.  Essa possibilidade de refletir sobre a própria prática 

em um processo de auto formação pode instrumentalizá-lo para a auto avaliação e a 

autogestão, e promover sua capacidade para desenvolver trabalhos 

interdisciplinares e para a transmissão de saberes, conjugados a teoria e a prática 

(Oliveira, 2007).  

 

Segundo Silva e Seiffert (2009) os profissionais de saúde desempenham um papel 

de muita importância durante as suas práticas na realização do seu trabalho, pois 
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executam atividades relacionadas à infraestrutura para garantir a segurança dos 

procedimentos médicos e de enfermagem; realizam ações assistenciais, orientação 

e educação preventiva; possibilitam a integração social entre profissionais e 

pacientes. Por isso a educação continuada é fundamental para o desenvolvimento 

das práticas em todas as áreas de desenvolvimento profissional, incluindo de forma 

efetiva a área da saúde. 

 

A educação continuada é desenvolvida como um dilatador de um modelo escolar e 

acadêmico, a partir do conhecimento técnico/científico. Nesta modalidade de 

educação destacam-se os treinamentos e cursos para melhorar o trabalho 

desenvolvido pelos profissionais (Sardinha et al. 2013).  

  

Especialmente para os trabalhadores da área da saúde, a educação continuada 

requer muito empenho e aperfeiçoamento devido ao alto grau de desenvolvimento 

das atividades a serem são executadas por esses profissionais. Para que haja o 

desenvolvimento da educação continuada desses profissionais é necessário criar 

estratégias de educação que estimulem a sua participação e possibilitem, assim, a 

motivação para a capacitação profissional. É importante que no processo de 

educação continuada se perceba a realidade dos profissionais envolvidos e os 

trabalhos desenvolvidos, integralizando o conhecimento desde a exposição das 

necessidades e problemas, incentivando a troca de experiências e a criação de 

novas atividades do saber e, finalmente, estimulando o pensamento crítico entre os 

profissionais da área da saúde (Sardinha et al, 2013). 

 

Os treinamentos são relevantes na modalidade de educação continuada, pois 

permitem a atuação de forma efetiva na formação e qualificação dos profissionais, o 

que favorece o desenvolvimento das práticas cotidianas organizacionais, tema este 

que será discutido na próxima seção. 

 

2.3.2 Treinamentos organizacionais 

 

Segundo Chiavenato (2004) o treinamento ocorre em um curto tempo, de maneira 

organizada e sistemática, é considerado um processo educacional em que os 

sujeitos envolvidos tendem a adquirir conhecimentos, habilidades e competências, 
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de acordo com um modelo pré-estabelecidos pelas organizações e necessidades 

dos gestores ou do próprio profissional. 

 

O treinamento é um meio influenciador e de alta eficácia que faz com que os 

profissionais se sintam mais preparados para enfrentar as tarefas do cotidiano 

organizacional. Muitas instituições já conseguem ver os seus funcionários como 

parceiros, que buscam sempre o bom desempenho da organização, e auxiliam no 

crescimento das organizações; por isso, cada vez mais os gestores investem no 

capital intelectual, e qualificam os seus colaboradores para melhor atuação 

profissional (Robbins, 2005). 

 

O treinamento dos profissionais de qualquer área busca aumentar de forma efetiva o 

conhecimento, tanto teórico, quanto prático, e possibilita aos envolvidos a realização 

mais completa e efetiva de suas tarefas. Assim, essas ações estão voltadas para a 

ampliação das competências profissionais e pessoais que capacitem os profissionais 

para atuarem na realidade das organizações em que estão inseridos. Essas ações 

integram as políticas de valorização do capital humano e estimulam os participantes 

no autodesenvolvimento de suas habilidades e aptidões (Peres, Leite, & Gonçalves, 

2005).  

 

O treinamento pode ser realizado das mais simples formas: o fato do gestor ou 

pessoa responsável pelo treinamento explicar para o colaborador como se realiza 

uma determinada tarefa já é considerado como treinamento, contribuindo para que o 

funcionário exerça melhor as suas funções ou atividades, ou para prepará-lo para 

exercer uma nova função ou atividade (Lacombe, 2005). De acordo com Zerbini, 

Carvalho e Abbad (2005) eles possibilitam a melhor adequação às novas exigências 

mercadológicas. 

 

Bucchi e Mira (2010) complementam esse pensamento, afirmando que os 

programas de treinamento e desenvolvimento têm como principal objetivo promover 

uma melhor atuação e qualificação dos serviços que serão prestados diariamente, a 

fim de manter a competitividade e sustentabilidade nas organizações. 

Os treinamentos devem ser realizados de forma contínua para que haja geração de 

resultados.  
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Para serem produtivos, é necessário que todos os treinamentos sejam planejados e 

programados, pois existem muitas etapas que antecedem a sua execução. A 

primeira fase deve ser de diagnosticar as necessidades dos profissionais para a 

realização da capacitação; a segunda fase deve ser destinada para o planejamento 

e programação das atividades que serão desenvolvidos ao longo do treinamento; e 

por último a terceira fase é de aplicação do treinamento (Marras, 2011).  

 

Oliveira e Cruz (2013) revelam que as organizações utilizam os treinamentos como 

processo de capacitação para os funcionários, pois isso permitirá que eles 

desenvolvam as suas atividades cotidianas de forma mais eficaz e efetiva, gerando 

um melhor desenvolvimento no crescimento institucional e profissional.  

 

Uma das possibilidade de treinamentos para a área da saúde, são os realizados  à 

modalidade EAD. De acordo com  (Oliveira e Cruz, 2013, p.4) o treinamento auxilia 

as organizações a qualificarem seus profissionais, para executarem suas atividades 

diárias. Portanto, na próxima seção serão discutidos os treinamentos na modalidade 

EAD, devido ao seu formato mais favorável e acessível aos participantes. 

 

2.3.3 Treinamentos em saúde: características e funções 

  

Na área da saúde, a evolução das tecnologias e os novos procedimentos realizados 

diariamente pelos enfermeiros requerem a implementação de treinamentos com 

dinâmicas práticas que facilitem o ensino, a aprendizagem e a interação entre os 

profissionais da área da saúde de forma positiva para obtenção de resultados 

satisfatórios. Sendo assim, (Balbino et al., 2010) relatam que os processos de 

treinamento, que muitas vezes recebem o nome de educação continuada, são ideais 

para o profissional de enfermagem se qualificar, desenvolver e ampliar as suas 

competências técnicas, críticas, reflexivas e interativas. 

 

Para a realização de um treinamento é necessário identificar as necessidades de 

cada equipe; sendo necessário conhecer a realidade e o cotidiano de cada grupo, a 

fim de desenvolver atividades apropriadas para cada grupo. Quando uma equipe 

está treinada, presta atendimento de qualidade ao paciente, de maneira prática, 

rápida e tranquila. Ao final de todo treinamento é importante que a equipe relate 
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quais foram as dificuldades enfrentadas ao longo do processo, para que as práticas 

sejam revisadas a fim de promover um melhor aprendizado dos participantes (Olibon 

& Nelson, 2014). 

 

Nesse cenário, o ensino a distância surge como uma opção viável e acessível a 

esses profissionais, proporcionando a oportunidade de atualização e 

complementação dos estudos, por meio de discussões com seus pares e também 

com docentes preparados para essa tarefa.  

 

2.3.4 Treinamentos na modalidade EAD 

 

Uma das possibilidades de treinamento é o desenvolvido pelo Ensino a Distância. 

Para Josso (2004) com a formação profissional desenvolvida por meio da EAD é 

possível que os profissionais tenham autonomia de espaço, tempo e até mesmo de 

território, pois, nessa modalidade, é o estudante quem decide onde e quando vai 

estudar, articula o processo formativo e as experiências vivenciadas ao longo do 

processo de formação. Nessa perspectiva o autor divide essa informação em três 

categorias: ter experiências, que significa viver uma determinada situação; fazer 

experiências, criações propositais e específicas de promover a vivência de certas 

situações e por último, pensar sobre as experiências, por meio dos processos 

reflexivos das experiências ocorridas, ao longo da nossa existência. 

 

Essa nova educação, que prolifera nos meios de comunicação e mídias sociais com 

o uso de novas tecnologias, leva à necessidade de que os processos educativos 

sejam repensados: os profissionais educadores precisam ser qualificados e os 

alunos, preparados para receberem essa nova visão de educação. A EAD possui 

características peculiares, que geram mudanças de valores, conceitos e práticas 

(Almeida, 2009). 

 

Já Soares, Nakayama, Klering e Silveira (2013) relatam que a modalidade EAD pode 

ser considerada como estratégia de ensino e aprendizagem e tem como finalidade 

atender uma maior demanda de ensino do que o ensino convencional, devido à 

constante capacitação de profissionais que nela atuam, maior acesso de materiais 

de ensino, possibilidades versáteis de horários e locais de estudos e outros. 
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Grossi, e Kobayashi (2013), por sua vez, revelam que existem diversos instrumentos 

ou até mesmo mídias que podem ser utilizadas para mediar a EAD nos âmbitos 

relacionados a formação, treinamento, capacitação, aprimoramento e atualização 

profissional, como por exemplos rádio, televisão, computador, internet, CD-Room, 

software e entre outros, que facilitam o desenvolvimento das práticas educativas a 

distância. Com a EAD, é possível explorar e potencializar as competências dos 

profissionais envolvidos no processo.  

 

De acordo com Quaglia, Oliveira e Velho (2015) os treinamentos na modalidade 

EAD podem ser considerados como uma nova concepção de aprendizagem, pois as 

novas tecnologias permitem a interação entre as pessoas e os diferentes espaços 

que possibilitam a troca de novas experiências de aprendizagem. Os profissionais 

de enfermagem, por meio dessas novas ferramentas, podem aprimorar os seus 

conhecimentos de forma mais autônoma, pois têm a oportunidade de participarem 

de capacitação, aperfeiçoamento e atualização. Mas, para que haja resultados 

efetivos, são necessários um acompanhamento pedagógico e um movimento 

comunicacional para que a interação seja efetivada. Acredita-se que a 

aprendizagem pode se dar a partir das experiências e estimulação de outra pessoa, 

por isso a presença do tutor ou profissional capacitado sobre o assunto é de suma 

importância.  

 

As práticas educativas na modalidade EAD devem acontecer com o uso das novas 

tecnologias de comunicação e informação e proporcionarem uma significativa 

transformação na educação, com ênfase na qualidade metodológica e pedagógico 

das aprendizagens. Para os profissionais da área da saúde, sejam eles ACS 

(Agentes Comunitários de Saúde), Médicos ou Enfermeiros, os treinamentos e 

capacitações devem ser desenvolvidos nas interfaces da educação continuada com 

auxílio das TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação), para que haja melhoria 

na qualidade dos atendimentos (Quaglia, Oliveira e Velho, 2015). 

 

Como discutido nesta seção, a área da saúde tem características bem específicas, 

que demandam um esforço para o desenvolvimento de ações de formação 

continuada. Além disso, muitas vezes os profissionais da saúde necessitam de 

treinamentos específicos sobre determinada função e procedimentos. A 
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incorporação das novas tecnologias também nessas atividades pode facilitar a 

difusão do conhecimento na área, e melhora os processos e as ações, como será 

discutido na próxima seção. 

 

2.4 Ensino a distância no processo de educação continuada na área da saúde  

 

O Decreto nº 2.494, de 10-2-1998 (Brasil, 1998) define "Educação a Distância (EAD) 

como uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de 

recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 

suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos 

diversos meios de comunicação". 

 

Segundo Franco, Cordeiro e Castillo (2003) o ensino a distância é uma modalidade 

educacional que utiliza recursos educacionais inovadores, que vão além da 

superação da distância física. Fazem parte deste novo paradigma a utilização de 

redes de comunicação e ferramentas tecnológicas como, por exemplo, a internet, 

computadores, smartphones, tablets e outros.  

 

Nessa mesma vertente, O Decreto nº 5.622, de 19-12-2005 (Brasil, 2005), que 

revoga o Decreto nº 2.494/98, define EAD como “modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com 

a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos". 

 

Segundo Oliveira (2007) os profissionais de saúde enfrentam muitas dificuldades em 

se manterem atualizados, porque atuam em diversas áreas do saber. A utilização do 

ensino a distância na formação continuada desses profissionais é uma estratégia de 

ensino/aprendizagem que utiliza as novas tecnologias e inovações pedagógicas que 

facilitam a continuidade dos estudos. Essas características do ensino a distância 

fazem dele um instrumento valioso. 

 

No entanto, a EAD deve ser apresentada para os profissionais da área da saúde 

como uma ferramenta que irá auxiliar na qualificação profissional e não uma 

substituição do ensino tradicional. Muitos governos visualizam a modalidade EAD 
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como um caminho mais barato, que atinge rapidamente um número maior de 

trabalhadores, mas esse não é uma vertente positiva, pois a realidade é que essa 

modalidade possibilita uma socialização de conhecimentos e democratização dos 

bens culturais e técnicos produzidos pela sociedade e favorece a formação dos 

cidadãos (Oliveira, 2007).  

 

O ensino a distância é uma ferramenta para a produção de conhecimentos que 

fomenta os sistemas educativos, sendo extremamente adequado para atender as 

demandas de grupos específicos. Esta modalidade assume função crescente e 

importante para a educação pós-secundária da população adulta no Brasil (Belloni, 

2008). 

 

Para Cardoso et al. (2008, p. 284) ainda afirmam que: 

Na área da Informática na Saúde, as TIC ocupam, no momento atual, uma 
evidência de aplicabilidade na práxis em saúde que precisa ser 
adequadamente explorada pelo ensino e pela abordagem pedagógica na 
formação de profissionais. Isso possibilitará ao aluno conhecer, compreender 
e refletir sobre a complexidade e a potencial utilização das ferramentas 
computacionais na estrutura, organização e funcionamento dos sistemas e 
serviços de saúde. 

 

De acordo com Almeida (2009, p. 188): 

No Brasil, onde a EaD começou a ser utilizada no sistema formal de ensino a 
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, de 1996, 
também se observa inicialmente a prevalência do meio impresso e das 
tecnologias convencionais de distribuição de informações em massa como o 
rádio e a televisão. Até então as TIC não apareciam nos documentos oficiais 
e não foram citadas no Decreto 2.494/98 que regulamentou pela primeira vez 
a EaD. O uso das TIC na mediação didático-pedagógica na EaD tornou-se 
objeto da regulamentação a partir do Decreto 5.622/2005, cujo artigo 1º trata 
desse uso e da integração de distintos materiais e meios de comunicação. A 
partir daí observa-se um movimento de adoção das TIC's como meio para o 
desenvolvimento da EaD, o que se torna mais intenso em determinadas 
situações, em outros é integrado a diferentes meios e tecnologias e em 
muitos ainda é um meio periférico sem que sejam efetivamente exploradas as 
potencialidades das TIC's para a interação e a produção de conhecimento, 
individual ou em colaboração com os pares. 

 

Nessa mesma vertente, Xelegati e Évora (2011, p.3) avaliam que: 

a busca pelo conhecimento para melhoria da assistência de enfermagem nos 
serviços de saúde faz-se rotineiramente e a adoção de novas tecnologias 
educacionais colaboraria, de forma relevante, para a educação permanente 
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dos profissionais. Inúmeros assuntos pertinentes ao cuidado poderiam ser 
aprendidos e discutidos em ambientes virtuais, tais como os eventos 
adversos. 

 

De fato, os docentes que trabalham com essas novas tecnologias relatam que, 

durante o processo de ensino/aprendizagem, essa modalidade de ensino 

proporciona a modificação de método e do modelo de ensino. O uso da tecnologia 

da informação e comunicação na educação em saúde favorece de forma efetiva 

debates, visualização virtual e aproximação da técnica à realidade estudada; dessa 

forma, dúvidas e questionamento podem ser respondidos imediatamente, 

favorecendo a aprendizagem. Além disso, o baixo custo desse serviço proporciona o 

acesso de muitos profissionais, de todas as regiões do país. Podemos considerar 

que essa nova metodologia contribui de forma efetiva para o aprendizado dos 

participantes (Wen, 2011). 

 

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) 

proporcionam um cenário bastante propício à inovação e à interatividade na área da 

saúde. A informatização das diversas formas de comunicação oferece ainda uma 

ótima opção pedagógica para o desenvolvimento do ambiente virtual de 

aprendizagem, aperfeiçoando a relação entre o docente e discentes dessa área, e 

viabilizando um novo cenário de práticas educacionais eficazes, por meio de novas 

tecnologias de aprendizagem, favorecendo um novo cenário de boas qualificações 

profissionais para o mercado de trabalho da área (Prado et al., 2012). 

 

Para Germani et al. (2013) TIC é um conjunto de recursos tecnológicos e 

computacionais voltados para o armazenamento, processamento e comunicação 

das informações. Nos ambientes acadêmicos, as TIC's estão cada vez mais 

presentes e facilitam os processos de ensino/aprendizagem, de forma individual ou 

coletiva. 

 

As inovações da tecnologia e da comunicação na área da saúde ocorrem 

rapidamente também no Brasil, favorecendo o surgimento de ferramentas e 

sistemas que possibilitam um acesso universal ao conhecimento científico. A 

inserção da tecnologia de informação e comunicação no campo da educação, 

conjugada com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aplicadas à saúde, 
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amplia as possibilidades de formação e capacitação de gestores e trabalhadores e, 

juntamente com os conceitos de inovação, promovem efeitos positivo nas práticas 

de saúde. A internet se destaca como principal fonte de transmissão de tecnologia, 

informação e comunicação e pode ser considerada como o principal meio de 

descentralização da educação em saúde (Cardoso & Pinto, 2013).  

 

Nesse mesmo sentido, Carvalho e Pinto (2013) relatam que a inclusão das novas 

tecnologias de comunicação e informação na área da saúde ocorrem de forma 

gradual, porém acelerada, tanto em instituições de ordem pública, quanto em 

privadas, em instâncias municipais, estaduais e federais. As políticas públicas 

devem acompanhar esse desenvolvimento e as empresas e instituições de ensino 

devem buscar se aprimorar no uso das TIC's para favorecer e melhorar o acesso de 

trabalhadores da área da saúde a práticas de educação continuada.  

 

Para Soares, Nakayama, Klering e Silveira (2013) é importante ter uma boa e fácil 

infra-estrutura tecnológica que auxiliará no desenvolvimento dos processos da 

gestão do conhecimento, juntamente com estratégias de interesse organizacional, 

que contribuam de forma efetiva para a estimulação e compartilhamento de 

informações e conhecimento. Esse processo deve ser voltado para a qualidade da 

aprendizagem dos participantes, envolvidos nesse processo. 

 

As políticas de educação em saúde no Brasil incorporam as tecnologias de 

informação e comunicação, com o intuito de romper barreiras geográficas e oferecer 

qualificação aos trabalhadores do SUS. O grande número de trabalhadores desse 

sistema, suas características individuais e a diversidade dos problemas das várias 

regiões do país requerem que a organização de ações de educação continuada seja 

constantemente repensada. As informações sobre saúde no Brasil são 

constantemente atualizadas, tanto em instituições públicas, quanto privadas e  estão 

sendo dirigidas cada vez mais para interesses aliados ao contexto educacional, 

econômico, social, político e à qualificação do trabalho. Nessa vertente, é possível 

considerar que as TIC’s se constituem em uma importante estratégia de ampliação 

ao acesso à educação em saúde no Brasil (Cardoso & Pinto, 2013).  
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De acordo Aires e Raggi (2015) os avanços tecnológicos permitiram o surgimento de 

novas modalidades educacionais; entre elas, a ensino a distância é uma excelente 

ferramenta que possibilita maior flexibilidade para os estudos e autonomia quanto à 

própria aprendizagem, pois permite ao discente escolher espaço e horário dos 

estudos, para utilizar a ferramenta de tecnologia para promover a mediação do 

processo de aprendizagem. 

 

Neste capítulo, foram apresentados e discutidos os principais conceitos relativos ao 

surgimento da saúde primária no Brasil; às políticas públicas de saúde e à Gestão 

do conhecimento nas organizações, seus processos e o desenvolvimento crescente 

de meios de difusão desses conhecimentos utilizando as novas tecnologias de 

comunicação e informação, especialmente na área da saúde. Essas discussões 

tiveram como objetivo traçar o panorama teórico que norteará o delineamento da 

metodologia de pesquisa, que será descrita no próximo capítulo.  



51 

3 Metodologia 

 

Neste capítulo estará descrita a metodologia utilizada para realização da pesquisa. 

Apresenta-se, na primeira seção, a caracterização da pesquisa. Em seguida, serão 

descritas as unidades de análise e observação, o cenário do estudo referente à 

população e a amostra pesquisada. A terceira seção contempla as técnicas 

utilizadas para a coleta de dados e a última seção descreve as técnicas utilizadas 

para a análise de dados. 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Segundo Vergara (2000) esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa, pois 

investiga aspectos de ordem subjetiva e substancial. Ela também deverá ser 

considerada como quantitativa, porque busca investigar dados de origem mais 

pontual e objetivas, o que requer uma combinação quali-quanti.  

 

Godoy (1995, p. 58) afirma que:  

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir eventos estudados. 
Parte de questões ou focos de interesse amplo, que vão se definindo à 
medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados 
descritivos sobre pessoas, lugares, processos interativos pelo contato direto 
do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 
fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação de estudo. 

 

Nessa mesma vertente, Gil (1999) relata que a pesquisa qualitativa proporciona um 

melhor aproveitamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno de 

estudo, pois consegue uma máxima valorização do contato próximo com os 

objetivos estudados, o gera é percepção apurada de cada indivíduo e múltiplos 

significados.  

 

De acordo com Minayo (2010), a pesquisa qualitativa é o caminho mais coerente 

para compreender o significado de uma realidade individual organizacional e social. 

Neste campo, o pesquisador pode compreender melhor o conceito da sociedade do 

conhecimento e estabelecer relações com significados atuais.   

 

Já a pesquisa quantitativa, de acordo com Minayo e Sanches (1993, p. 247): 
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A pesquisa quantitativa tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz 
dados, indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, 
do ponto de vista social, grandes aglomerados de dados, de conjuntos 
demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando os inteligíveis através 
de variáveis. A pesquisa qualitativa adequa-se a aprofundar a complexidade 
de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de grupos mais 
ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos 
intensamente. 

 

Segundo Pope e Mays (1995) está relacionada a informações de dados e 

conversões de opiniões, que posteriormente serão analisados. Para Leontitsis e 

Page (2007) um trabalho pode ser classificado como quantitativo quando busca 

expressar os números e a confiabilidade das informações de acordo com a amostra 

populacional. 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva. Para Collis e 

Hussey (2005) a pesquisa descritiva aborda de forma efetiva os fenômenos 

envolvidos e é utilizada para aproximar o pesquisador desses fenômenos, a fim de 

obter informações importantes sobre as características de um determinado problema 

ou questão para respondê-los de forma adequada.  

 

Quanto aos meios, esta pesquisa é caracterizada como estudo de caso, pois 

envolve análise de como ocorre a educação continuada na atenção primária do 

município de Sete Lagoas/ MG. Segundo Yin (2001), um esforço de pesquisa que 

contribui de forma inigualável para a compreensão dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos, corroborando a visão da abordagem qualitativa 

dialética de Minayo (2010). 

 

É uma modalidade de estudo difundida em várias áreas do conhecimento, não 

somente na saúde, pela capacidade que estudos de caso têm de esclarecer quanto 

aos fenômenos sociais complexos e profundos, evidenciando novamente a 

necessidade de abordagens qualitativas. Em outras palavras, o estudo de caso 

permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas da vida real (Yin, 2001). 
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3.2 Unidade de análise e observação / População e amostra 

 

A pesquisa foi realizada no município de Sete lagoas – Minas Gerais. A cidade está 

situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, distando 70,0 km da Capital e 

ocupa a oitava posição entre os municípios com maior renda do Estado. Em julho de 

2016, tinha uma população estimada de 232.107 habitantes, segundo o IBGE. Em 

franco crescimento, o município é sede da microrregião de Sete Lagoas/MG e da 

Gerência Regional de Saúde - GRS de Sete Lagoas, que abrange 35 municípios na 

zona metalúrgica do Estado. 

 

Para mapear a percepção dos profissionais da saúde do munícipio, especialmente 

no que se refere à educação continuada, a pesquisa foi realizada com a 

Coordenadora Geral dos ESF's, com a Coordenadora do Gestão de Pessoas da 

Secretaria Municipal de Saúde e com os 47 enfermeiros responsáveis pelos ESF no 

município de Sete Lagoas/MG. 

 

A Coordenadora Geral dos ESF's foi selecionada para participar da pesquisa por ser 

responsável por todos os enfermeiros atuantes na atenção primária do município de 

Sete Lagoas, que são o foco da investigação. Após os primeiros contatos com a 

coordenadora, ela acionou a Coordenadora da gestão de Pessoas, justificando que 

a mesma contribuiria de forma efetiva para a presente pesquisa. As coordenadoras 

ocupam cargos de confiança e os enfermeiros passaram por concursos públicos 

para garantirem uma vaga para atuação.  

 

Quanto aos 47 enfermeiros, todos possuem graduação completa no curso de 

enfermagem e atuam nas Estratégias de Saúde da Família (ESF's). Eles 

desenvolvem diversas atividades como, por exemplo, atuações clínicas, 

desenvolvimento de trabalhos de prevenção e promoção da saúde e muitas 

atividades administrativas. 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

A coleta de dados dessa pesquisa utilizou a entrevista semiestruturada e 

questionários. Segundo Trivinõs (1987) a entrevista semiestruturada é um dos 
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principais elementos utilizados na pesquisa qualitativa, e utilizado como facilitador do 

processo de coleta de dados e deve estar apoiado em bases teóricas com a 

finalidade de responder as questões relacionadas com os objetivos da pesquisa. A 

sua principal finalidade é recolher o máximo de informações possíveis, avaliando as 

variantes das respostas (Trivinõs, 1987). 

 

O roteiro da entrevista deve conter apenas questões diretamente relacionadas aos 

objetivos da pesquisa. Além disso, as perguntas devem estimular a conversa e 

garantir sua continuidade; deve, também, possibilitar que a conversa possa ser 

visualizada de forma mais ampla pelo pesquisador (Minayo, 2010). Para atingir os 

objetivos propostos para esta pesquisa, a entrevista foi realizada com Coordenadora 

Geral dos ESF e com a Coordenadora de gestão de Pessoas do município de Sete 

Lagoas. O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice E. 

 

A entrevista foi gravada no programa de computador Sound Forge 7.0. e transcrita 

em arquivo de texto do Word;  e guardada em local sigiloso por um período de 5 

anos pelo pesquisador responsável para possíveis investigações e serão destruídas 

após este período.  

 

Já o questionário foi desenvolvido cientificamente. Ele é composto por um conjunto 

de perguntas ordenadas que necessariamente o entrevistador não precisar estar 

presente para as respostas serem respondidas, para que os entrevistados não se 

sintam inibidos. Oliveira (1997) afirma que o questionário apresenta as seguintes 

características: (1) deve ser a espinha dorsal de qualquer levantamento, (2) deve 

reunir todas as informações necessárias (nem mais nem menos), (3) deve possuir 

linguagem adequada.  Segundo (Marconi & Lakatos, 1999) o principal objetivo é 

coletar dados de um determinado grupo. 

 

De acordo com Mello (2013) quem confecciona o questionário deve ser o próprio 

pesquisador, que pode, ele mesmo aplicar o questionário ou encaminhá-lo via e-mail 

ou impresso, oferecendo, assim, assistência para o seu preenchimento, se 

necessário.  
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Para a realização da pesquisa, foi necessária a autorização da Secretária Municipal 

de Saúde do município de Sete Lagoas. No primeiro semestre do ano de 2017, a 

pesquisadora entrou em contato informalmente com a Coordenadora da Atenção 

Primária do município por meio de um e-mail para verificar a possibilidade da 

realização da pesquisa. No dia marcado para a entrevista, estavam presentes a 

Coordenadora da Atenção Primária e a Coordenadora de Gestão de Pessoal. A 

entrevista foi realizada de forma simultânea com as duas coordenadoras. A carta de 

apresentação para a realização da pesquisa encontra-se no Apêndice B e a carta de 

anuência assinada pela secretária no Apêndice C. Essa autorização foi solicitada e 

assinada no dia 13 de novembro de 2017.  

 

Para a manutenção da integridade dos entrevistados, as informações serão 

registradas de forma aleatória para que a identidade dos entrevistados não seja 

identificada. Os participantes da pesquisa também assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, disponível nos Apêndices D e E. 

 

No apêndice D constam ainda o TCLE - Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido da coordenadora da Atenção Primária e o apêndice e o TCLE - Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido da coordenadora do gestão de pessoas da 

Atenção Primária do município de Sete Lagoas, autorizando a realização dessa 

pesquisa. 

 

A entrevista com as coordenadoras foi realizada pessoalmente por meio de um 

roteiro semiestruturado com dezessete questões abertas. O questionário direcionado 

aos enfermeiros foi composto por sete questões fechadas e três abertas, as mesmas 

foram tabuladas, sendo que 47 enfermeiros receberam o questionário via e-mail pelo 

Google Formulários. Solicitou-se à Coordenadora da Atenção Primária que 

informasse a todos os enfermeiros que a pesquisa estava autorizada pela 

coordenação e que posteriormente eles seriam procurados pela pesquisadora. 

Solicitou-se, ainda, uma listagem com os telefones de todos os ESF's do município 

com os quais foram feitos contatos telefônicos, informando sobre a necessidade de 

todos responderem ao questionário. Todos se propuseram a responder, mas 

alegaram falta de tempo para responder as perguntas, por isso decidiu-se 

encaminhá-las pelo meio eletrônico. 
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Na primeira semana, apenas 12 enfermeiros responderam ao questionário. Diante 

disso, foram feitos novos contatos telefônicos com os enfermeiros que ainda não 

tinham respondido. Dois enfermeiros informaram que não tinham disponibilidade de 

responder as perguntas via e-mail, por isso para esses foram entregues 

questionários impressos; cinco responderam pelo telefone e os demais responderam 

após uma nova ligação telefônica. Apenas 1 enfermeiro não respondeu ao 

questionário, pois encontrava-se em gozo de férias prêmio. Assim, dos 47 

enfermeiros atuantes na atenção primária do município de Sete Lagoas, 46 

responderam ao questionário.   

 

3.4 Técnicas de análise de dados 

 

Segundo Minayo (2010), a análise de dados deve estar acompanhada de bases 

teóricas relevantes que estejam envolvidas na execução e elaboração da pesquisa. 

As etapas desse processo devem seguir padrões como ordenação de dados que 

devem abranger a transcrição de gravações, releitura de materiais, organização dos 

dados coletados de acordo com a prévia organização de dados, de forma mais 

ampla e indutiva. Nesse momento serão ressaltados todos os detalhes necessários 

para análise dos dados. Outra etapa importante para esse processo é a 

classificação de dados que foram coletados em campo, proporcionando informações 

necessárias para a realização deste processo. A leitura dos dados deve ser 

realizada de forma exaustiva e sempre em caráter interrogativo, para absorver o 

máximo de informações possível; todas as palavras e frases devem ser analisadas 

de forma cuidadosa (Minayo, 2010). 

 

A análise dos dados desta pesquisa foi realizada da seguinte forma: a entrevista 

semiestruturada foi analisada por meio da técnica de Análise do Conteúdo; as 

questões fechadas do questionário, por meio de uma Estatística Descritiva. 

 

De acordo com Bardin (2004) Análise de Conteúdo é considerada como um conjunto 

de instrumentos metodológicos que busca aperfeiçoamento constantemente e que 

se aplica a discursos diversificados. Esta técnica é muito utilizada na área das 

ciências sociais, pois tem como objetivos mostrar o que está implícito no texto, por 
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meio de decodificações de mensagens. Essa análise prevê três fases fundamentais: 

pré-análise, exploração do material e tratamento de resultados.  

 

Para Bardin (2011) a pré análise é considerada a primeira fase e é responsável por 

trazer uma visão global e geral da pesquisa por meio da organização do material a 

ser analisado, o que o torna mais funcional, estruturado e sistematizado em relação 

às idéias iniciais da pesquisa. 

 

A segunda fase está relacionada à exploração do material pesquisado, 

possibilitando o desenvolvimento das interpretações e deduções de acordo com as 

codificações, classificação e categorização dos dados que foram baseados nas 

abordagens teóricas. E por último, mas não menos importante, a terceira fase é 

responsável pelo tratamento dos resultados, e é a fase em que o pesquisador tem a 

possibilidade de usar a intuição, fazer uma análise reflexiva e crítica sobre os dados 

pesquisados, interpretando os resultados à luz dos objetivos estabelecidos na 

pesquisa Bardin (2011). 

 

Para análise dos dados quantitativos, utilizou-se, em parte, o próprio sistema do 

Google, que gera gráficos simples. Entretanto, em casos em que surgiu a 

necessidade de explorar o que o Google não informa, foram utilizados os softwares 

Excel e SPSS na versão 18, para realização dos cálculos estatísticos. Todos os 

dados, tanto do Google quanto do SPSS, foram exibidos em formato de gráficos 

e/ou tabelas na etapa de apresentação dos resultados Bardin (2011). 

 

A Estatística Descritiva, de acordo com Reis & Reis (2002), é utilizada para 

organizar, resumir, descrever os dados que foram coletados, destacando os 

principais dados com características que foram observadas ou até mesmo 

comparadas entre um conjunto de dados. Ela tem como objetivo identificar 

irregularidades e até resultados de valores errados. 

 

A fim de dar uma visão mais sistematizada dos caminhos metodológicos da 

pesquisa, apresenta-se, na Tabela 1, uma síntese que correlaciona os objetivos 

específicos com as discussões teóricas realizadas, com os instrumentos de coleta 

dados e com a técnica a ser empregada na análise desses dados. 
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Tabela 1 
Síntese da Metodologia 
Objetivos Específicos Autores Instrumento 

de coleta de 
dados 

Técnica de 
análise de 

dados 
1. Descrever o 

mecanismo de gestão 
do conhecimento em 
saúde na atenção 
primária implementado 
no município de Sete 
Lagoas/MG; 

Moya, Santos e Mendonça 
(2009); Runte (2011); Cicone, 
Costa, Massuda, Vermelho e 
Gimenes (2015); Rosenberg, 
Ohayon e Batista (2008); 
Sardinha et al. (2013); Oliveira, 
Nicola e Souza (2014)  e Rocha 
et al (2012). 

Entrevista com 
as  Gestoras 
(Questões 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 
7). 

Análise de 
conteúdo 

2. Descrever as ações 
de treinamento a 
distância para os 
profissionais da saúde 
do município de Sete 
Lagoas; 

Josso (2004); Oliveira, Nicola e 
Souza (2014); Balbino, et al. 
(2010); Olibon e Nelson (2014). 

Entrevista com 
a Gestora 
(Questões 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15). 
 
 

Análise de 
conteúdo 
 
 
 
 

3. Identificar a 
percepção dos 
enfermeiros 
participantes sobre as 
ações de capacitação a 
distância no município 
de Sete Lagoas; 

Franco, Belloni (2008); Cordeiro e 
Castillo (2003); Oliveira (2007); 
Évora (2011); Prado et al. (2012). 

Questionário 
com os 
enfermeiros 
(Questões 1, 
2, 3, 4). 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

4. Mapear os desafios e 
contribuições da 
educação continuada a 
distância na formação 
dos enfermeiros 
participantes.  

Xelegati e Évora (2011); Quaglia, 
Oliveira e Velho (2015); Soares, 
Nakayama, Klering e Silveira 
(2013)  Franco, Cordeiro e 
Castillo (2003) Oliveira (2007); 

Entrevista com 
a Gestora 
(Questões 16, 
17).  
 
Questionário 
com os 
Enfermeiros 
(Questões 5, 
6, 7, 8, 9, 10). 

Análise de 

conteúdo 

 

 

Estatística 

Descritiva 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os dados obtidos na pesquisa por 

meio das entrevistas e questionários. Preliminarmente, foi apresentado um 

panorama da região em que a pesquisa foi realizada, a região de Sete Lagoas. As 

demais seções referem-se aos objetivos específicos delineados para a pesquisa, e 

buscam respondê-los por meio da análise dos dados.  

 

4.1 Caracterização da região em que a pesquisa foi realizada 

 

A partir dos anos 1960 diversas indústrias foram sediadas na Região de Sete 

Lagoas, como a Itambé, Companhia de fiação e tecidos Cedro Cachoeira, várias 

siderúrgicas produtoras de ferro gusa, a Bombril, a Elma Chips, Fiat-Iveco, a AmBev 

e outras, estabelecendo um importante parque industrial.  

 

O crescimento econômico tem implicado num aumento populacional urbano 

expressivo e, assim, a cidade apresenta um crescimento médio populacional de 

2,44% ao ano (IBGE, 2010), índice superior ao encontrado na região metropolitana 

de Belo Horizonte (2,09%) e do Estado de Minas (1,15%), com 216.399 habitantes 

(DATASUS, 2011). Apesar de todo o crescimento econômico, a cidade de Sete 

Lagoas e sua microrregião apresenta serviços de saúde ainda precários em sua 

estrutura e funcionamento. 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (DATASUS, 

2012), o município possui 47 ESF - Estratégias da Saúde da Família, sendo 3 UBS - 

Unidade Básica de Saúde, 8 Centros de Saúde; 2 policlínicas; 4 hospitais gerais, 

perfazendo um total de 292 leitos; 04 unidades móveis de nível pré-hospitalar – 

urgência/emergência; 39 serviços de atenção ao pré-natal, parto e nascimento, 43 

equipes de saúde da família (ESF), 311 serviços de saúde especializados, dentre 

eles, 64 centros de especialidades, 31 unidades de apoio diagnóstico e terapia e 2 

centros de atenção psicossocial. 

 

Dados preliminares do Setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de 

Sete Lagoas indicam uma taxa de mortalidade geral é de 5,69/1000 (2011). As 
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informações da Sala de Apoio à Gestão Estratégia (2010) a principal causa de óbito 

são: doenças do aparelho circulatório (Tx 182,58) em especial as doenças 

isquêmicas, do coração, seguida das hipertensivas, seguida por neoplasias (Tx 

96,19), causas externas (Tx 74,71) e doenças infecciosas e parasitárias (Tx 26,62 – 

prevalência das patologias do estômago). 

  

Cabe ainda destacar que, além de Sete Lagoas, outros 17 municípios da região 

ainda não têm a cobertura almejada pelo Ministério da Saúde de 100% de cobertura 

da população pelas ESFs, indicador que evidencia e justifica a necessidade de 

maior oferta de profissionais de enfermagem e de saúde na região, acompanhados 

de uma política de fixação destes profissionais na mesma região. 

 

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas (2012) a região 

enfrenta ainda muitos problemas relativos ao capital humano, tais como:  

 Inadequada distribuição dos profissionais de saúde na microrregião, que 

estão concentrados em Sete Lagoas; 

 Dificuldades de fixação de profissionais nos municípios, sobretudo nos 

menores, com alta rotatividade, especialmente, dos médicos do PSF; 

 Desatualização dos profissionais e carência de educação permanente e 

sistematizada na região; 

 Incongruente integração entre os municípios, no que se refere à atenção à 

saúde, ocasionando falhas na referência e contra referência de pacientes.  

 

Para atingir os objetivos propostos para essa pesquisa, foram entrevistadas duas 

gestoras locadas na Secretaria de Saúde do município de Sete Lagoas, 

denominadas G1 e G2. G1 é coordenadora de gestão de pessoas e desenvolve 

também processos voltados para a educação em saúde; é graduada em 

Enfermagem e especialista em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). G2 é 

coordenadora da Atenção Primária do Município de Sete Lagoas e é graduada em 

Pedagogia. Ambas assumiram os cargos na atenção primária no ano de 2017. 

 

Além das gestoras, foram entrevistas ainda 46 enfermeiros atuantes nas ESF's do 

município de Sete Lagoas; apenas um enfermeiro não participou da entrevista, pois 

está em gozo de férias-prêmio.  
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Considerando esse contexto, nas próximas seções os dados coletados serão 

descritos e analisados à luz dos objetivos específicos definidos para esta pesquisa.   

 

4.2 Mecanismos de gestão do conhecimento em saúde na atenção primária 

implementado no município de Sete Lagoas/MG 

 

As questões que buscaram respostas que atendessem a esse primeiro objetivo 

foram as questões de número 1 a 7 do roteiro de entrevista das gestoras (G1 e G2): 

 

Tabela 2 
Questões relacionadas ao primeiro objetivo específico 
Questão Perguntas 

1 
Quais os mecanismos de gestão conhecimento em saúde na atenção primária são 
implementados no município de Sete Lagoas/MG? 

2 
 Quais as atribuições do gestor responsável pela educação em saúde no município de 

Sete Lagoas nos treinamentos educacionais dos enfermeiros? 

3 
Quem é responsável por desenvolver esses treinamentos? Existe uma equipe ou apenas 
uma pessoa? 

4 
Como os treinamentos a distância para os enfermeiros da atenção primária do município 
de Sete Lagoas/MG são planejados? 

5 
Como a educação continuada desenvolvida na modalidade EAD contribui para a gestão 
do conhecimento em saúde no município de Sete Lagoas/MG? 

6 
Como a educação continuada é desenvolvida para os enfermeiros da atenção primária 
no município de Sete Lagoas/MG? 

7 
Como são identificadas as necessidades de formação continuada entre os profissionais 
de saúde do município?  

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

Em relação aos mecanismos de gestão do conhecimento, as gestoras relataram que 

nenhum procedimento acontece de forma individual, mas sim de acordo com as 

orientações das instâncias superiores: 

... Nós recebemos muita orientação porque a gente não anda sozinho, acho 
que a G1 vai concordar com isso... recebemos muita orientação do ministério, 
da secretaria de estado, algumas já vem determinadas (algumas coisas já 
vem prontas) ... as informações são padronizadas para o estado todo, para 
todos os municípios, Brasil inteiro, então isso, quando é assim, é 
implementado, a gente não tem como desviar, então a gente segue como 
uma ação implementar de educação a distância no município, mas a gente 
ainda não tem nenhum projeto desenvolvido nesse sentido nós no município 
de Sete Lagoas para enfermeiros entendeu? Então quando vem uma coisa 
igual a essa que foi pactuada agente adere de bom grado; vem para ajudar, a 
gente faz executa, mas aqui nós não temos, mas porque ainda está sendo 
implantada essa estrutura da informatização. Porque a gente não consegue 
fazer uma educação continuada todo mundo vai concordar comigo: sem um 
computador, uma boa internet, então isso está sendo colocado agora, está  
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em processo. Não dá para ainda planejar, as prioridades ainda são os 
protocolos, o que nós já temos .... (G2). 

 

Para Cicone et al. (2015), a gestão do conhecimento na área da saúde está 

relacionada com as habilidades de gestão na organização e possui como objetivo 

organizar as habilidades e identificar os atributos responsáveis pela confecção e 

acompanhamento do conhecimento, e também o reconhecimento e valorização das 

organizações de saúde. Os dados desta pesquisa apontam que, no município de 

Sete lagoas, os gestores responsáveis pela educação em saúde são responsáveis 

por organizar, gerenciar, determinar e demandar serviços. De acordo com as 

gestoras entrevistadas, a Secretária Municipal de Saúde do município de Sete 

Lagoas exerce um papel relevante no desenvolvimento dos treinamentos 

educacionais para os enfermeiros e para os demais profissionais da área da saúde, 

como relatado no fragmento da entrevista apresentado a seguir: 

.... O gestor secretário determina quais as prioridades em uma reunião dos 
segmentos Atenção Primária, redes assistenciais e urgência e emergência. 
Eles apresentam as demandas, eles fazem uma reunião e eles conversam 
sobre as necessidades. O secretario determinou que capacitação, 
treinamento e capacitação continuada é uma necessidade grande é uma 
prioridade para o município então e ele determina quais são as prioridades  
em comum acordo com  os outros gestores. Então vão sendo realizadas 
coisas na urgência e emergência na atenção primária tudo simultâneo elas 
vão acontecendo. E se existe de repente uma demanda que apareceu 
emergencial ela é atendida com prioridade.... (G2). 

 

Nessa mesma linha, Runte (2011) acredita que proporcionar conhecimento, por 

meio da gestão do conhecimento ou de qualquer outra forma de gestão clássica é o 

mesmo que planejar, organizar, coordenar e orientar o conhecimento nas 

organizações, o que facilita todos os processos organizacionais de uma empresa. 

Por sua vez, Moya, Santos e Mendonça (2009) consideram a gestão do 

conhecimento como um grande desafio, pois os mecanismos de gestão devem atuar 

de forma facilitadora, buscando garantir segurança e qualidade dos processos. 

 

Em relação ao responsável por desenvolver esses treinamentos, a gestora do 

departamento de gestão de pessoas relatou que é um trabalho realizado por uma 

equipe, comandada pelo secretário municipal de saúde, formada por profissionais da 

saúde capacitados para desenvolver os treinamentos de acordo com a necessidade 

da equipe.  
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Em relação ao planejamento dos treinamentos, G2 relata que, dependendo da 

necessidade do setor e do tempo disponível, alguns desses treinamentos são 

desenvolvidos pelo próprio setor de educação em saúde, sem passar pela 

autorização do secretário, mas esse tipo de evento é registrado e seus resultados 

são analisados posteriormente, como pontua a gestora: 

... A gente tem um controle desses outros treinamentos quando exige local, 
quando exige a reunião de outras pessoas, mas essas coisas que são feitas 
nas unidades e não são computadas. É de acordo com a necessidade da 
unidade. Agora, existe uma planilha que a gente segue e no final de cada 
semestre a gente pontua tudo que foi feito. Mesmo que não tenha passado 
pela gestão de pessoas, se ela realizou ela manda essa informação para o 
gestor de pessoas; a gente sabe o que foi feito, com quantas pessoas e qual 
foi o público alvo. Assim, a gente tem como, no final do ano, apresentar isso... 
(G2). 

 

A G1 relata que a educação continuada desenvolvida na modalidade a distância, 

para se realizar de forma efetiva para os enfermeiros da atenção primária no 

município, ainda apresenta alguns dificultadores, mas informou que existem algumas 

perspectivas para a melhoria do processo:  

... Está sendo implantado um sistema de informática com prontuários 
eletrônicos com outras coisas que ainda são novidades ainda para o 
município. Então nós não conseguimos avaliar até onde... ele ainda está em 
processo de implantação e não foi feito nenhum instrumento para avaliar até 
onde isso foi positivo. Então nós não conseguimos avaliar, ele ainda está em 
processo de implantação e não tem como avaliar até onde isso foi positivo. O 
que nós sabemos e achamos que é efetivamente bom para o município é o 
presencial, são todas as coisas presenciais todos os momentos presenciais 
porque esses são avaliados porque quando a gente faz a gente cria um 
instrumento de avaliação e a gente tem a opinião das pessoas .... depois tem 
um retorno delas, tudo o que elas pontuam que não está bom a gente leva 
para o gestor e a gente tenta sanar. Então com isso pra nós é mais fácil 
visualizar do que a educação a distância, que a gente não conseguiu o 
instrumento pra codificar todas essas coisas que estão acontecendo e 
avaliar... (G1). 

 

Apesar das dificuldades para desenvolver a educação continuada no município, é 

relevante destacar, de acordo com Oliveira, Nicola e Souza (2014), que as 

instituições de saúde apresentam uma crescente complexidade na realização dos 

seus processos cotidianos e lidam com muitos riscos, o que exige dos profissionais 

de saúde, no caso os enfermeiros, atualização, capacitação e treinamento para que 

novos conhecimentos e inovações tecnológicas possam ser aplicadas em suas 

práticas profissionais. 
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De acordo com as gestoras, a educação continuada é desenvolvida para os 

enfermeiros da atenção primária no município de Sete Lagoas por meio de 

treinamentos e demandas in loco, quando possível, ou em reuniões com 

profissionais da própria rede ou com profissionais contratados especificamente para 

isso. 

 

É importante destacar que educação continuada, de acordo com Sardinha et al. 

(2013), é desenvolvida como um dilatador de um modelo escolar e acadêmico, a 

partir do conhecimento técnico/científico. Nesta modalidade de educação destacam-

se os treinamentos e cursos para melhorar o trabalho desenvolvido pelos 

profissionais.  

 

De acordo com as Gestoras, as necessidades de formação continuada entre os 

enfermeiros da atenção primária do município de Sete Lagoas são identificadas por 

meio de formulários: 

.... Nós temos um formulário no do setor de assessoria de gestão de pessoas 
que os gestores das unidades encaminham de acordo com as demandas que 
eles acham. Ele é avaliado e de acordo com o cronograma que a gente 
estabeleceu nós vamos desenvolvendo, então eles apresentam uma 
dificuldade a gente tenta organizar primeiro no sistema com o que nós temos 
de mãos de obra ou usando conhecimento das pessoas que já estão aqui, 
caso não seja possível a gente contrata alguém para dar essa capacitação ou 
esse treinamento, mas sempre de maneira presencial nesse momento é tudo 
presencial (G2). Fora isso tem as visitas constantes do pessoal da Atenção 
Primária que vai na unidade senta e tenta resolver todas aquelas dificuldades 
com a equipe, perguntam o que é que tem dificuldade e se já puder ser 
sanado ali se já resolve; se não, traz também a demanda aqui para o setor de 
gestão de pessoas e a gente organiza algum treinamento pontual de algumas 
horas, de acordo com a necessidade... (G1). 

 

A qualificação dos profissionais que realizam esses treinamentos vai depender da 

necessidade dos profissionais que precisam ser qualificados, de acordo com as 

gestoras: 

... A coordenação junto com os enfermeiros, ou as vezes só as  enfermeiras, 
mas é o pessoal técnico (da parte administrativa, no caso a G1), eu, 
coordenadora e enfermeira também, e tem as enfermeiras do apoio 
operacional e tem uma funcionária também que ela é da administração. E 
porque tem as questões de informática ESUS, essas questões 
administrativas ela tem ido também fazer essas visitas porque são muitas 
unidades a gente tem sentido que é mais fácil dependendo da demanda a 
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gente ir na unidade e já treinar a pessoa no ambiente de trabalho dela a 
gente tem tido mais sucesso porque às vezes é melhor não tirar os 
enfermeiros técnicos do local de trabalho; às vezes a realidade de cada local 
é diferente então indo no lugar do problema é que são poucas pessoas para 
muitos lugares, mas aos pouquinhos a gente tem ido nos lugares para tentar 
abordar o problema no lugar. A gente tem tido mais sucesso... (G2). 

 

Para facilitar o entendimento sobre os mecanismos de gestão do conhecimento em 

saúde na atenção primária implementado no município de Sete Lagoas/MG, 

elaborou-se a Tabela 3, que apresenta um resumo do que foi discutido nessa seção.  

 

Tabela 3 
Resumo das respostas relacionadas ao primeiro objetivo específico 

Questão Resumo 
Questão 1: Quais os mecanismos de gestão 
conhecimento em saúde na atenção primária são 
implementados no município de Sete 
Lagoas/MG? 

As orientações vêem do Ministério da Saúde, da 
Secretaria de estado, sendo algumas 
orientações já vem determinadas. 

Quais as atribuições do gestor responsável pela 
educação em saúde no município de Sete 
Lagoas nos treinamentos educacionais dos 
enfermeiros? 

Organizar, determinar e demandar os 
treinamentos. 

Questão 2: Quem é responsável por desenvolver 
esses treinamentos? Existe uma equipe ou 
apenas uma pessoa? 

Não é apenas uma pessoa. A gestão é 
desenvolvida de forma democrática e todas as 
coordenações participam desse processo. 

Questão 4: Como os treinamentos a distância 
para os enfermeiros da atenção primária do 
município de Sete Lagoas/MG são planejados? 

Os treinamentos são planejados de acordo com 
a necessidade de cada equipe. 

Questão 5: Como a educação continuada 
desenvolvida na modalidade EAD contribui para 
a gestão do conhecimento em saúde no 
município de Sete Lagoas/MG? 

Ainda não conseguem medir as contribuições da 
gestão do conhecimento em saúde no município, 
pois ainda está sendo implantado um sistema de 
informática com prontuários eletrônicos com 
outras coisas que ainda são novidades ainda 
para o município. 

Questão 6: Como a educação continuada é 
desenvolvida para os enfermeiros da atenção 
primária no município de Sete Lagoas/MG? 

A educação continuada é realizada por meio de 
treinamentos e demandas. 

Questão 7: Como são identificadas as 
necessidades de formação continuada entre os 
profissionais de saúde do município?  

A coordenação de assessoria de gestão de 
pessoas possui um formulário que os gestores 
das unidades encaminham de acordo com as 
demandas. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Como se pode notar, as orientações em relação aos treinamentos dos profissionais 

da saúde no município de Sete Lagoas são determinadas por uma instância 

superior, no caso o Ministério da Saúde, mas os gestores do município têm a 

possibilidade de organizar, desenvolver e demandar serviços que serão prestados 

ao longo do desenvolvimento das atividades. Os treinamentos não são organizados 

apenas por um responsável, mas por uma equipe de gestores que avalia as 
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demandas e efetiva esses treinamentos. Esses treinamentos são planejados de 

acordo com a necessidade de cada equipe. Os gestores de cada equipe preenchem 

um formulário de acordo com a necessidade de enfermagem e repassam para que 

os treinamentos sejam efetivados. As gestoras informaram que ainda não 

conseguem ressaltar as contribuições da educação continuada, pois o processo de 

desenvolvimento é contínuo.  

  

4.3 Ações de treinamento a distância desenvolvidos para enfermeiros da 

atenção primária do município de Sete Lagoas 

 

Para atender ao segundo objetivo específico, foram incluídas oito questões no 

roteiro de entrevista com as gestoras, conforme mostra a Tabela 4:  

 

Tabela 4 
Questões relacionadas ao segundo objetivo específico 
Questão Perguntas 

8 
Os enfermeiros da atenção primária no município de Sete Lagoas/MG recebem 
treinamentos educacionais na área da saúde? 

9 Esses treinamentos podem ser chamados de educação continuada? 
10 Como são desenvolvidos esses treinamentos? A distância? Ou de forma presencial? 
11 Com qual frequência estes treinamentos acontecem? 

12 
É disponibilizado algum tipo de material didático, impresso ou online, e/ou equipamentos 
de multimídias para a realização destes treinamentos? 

13 Que profissional  ministra estes treinamentos? 
14 Geralmente, qual o número de participantes destes treinamentos ? 

15 
Esses treinamentos são realizados onde? Nas Unidades de Saúde ou em um local 
específico, onde todos os profissionais se reúnem? 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
 

Em relação ao questionamento sobre os treinamentos educacionais na área da 

saúde, as gestoras responderam que eles são ministrados e que esses treinamentos 

podem e devem ser chamados de educação continuada. 

 

Elas responderam que a maioria dos treinamentos realizados para a educação 

continuada para os enfermeiros da atenção primária acontece de forma presencial, 

mas citam algumas exceções que consideram como educação continuada na 

modalidade a distância: 

... Teve só o caso do Telelab que aconteceu a primeira parte através do 
UNASUS, que foi a parte teórica, que foi compactuado ente a Atenção 
Primária o CVV que hoje é a Atenção Secundária, todos os enfermeiros 
envolvidos fizeram essa primeira parte que foi a distância. A segunda parte foi 
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presencial e foram feitos na prática os testes rápidos e a terceira parte foi 
contratada uma psicóloga que aí foi presencial, para dar o treinamento para 
os enfermeiros e para os psicólogos também quanto a questão de como lidar 
com os resultados  desses testes rápidos... (G1). 

 

As gestoras ainda relataram mais dois fatos que aconteceram e que podemos 

chamar de treinamentos a distância: 

...Nós temos aqui em Sete Lagoas a unidade do UAITEC que fica lá no 
UNIFEMM. Nós já até participamos enquanto gestão, mas é quando o convite 
parte da secretaria e da superintendência regional de saúde que são web 
conferência que nós tivemos recentemente do SISVAN Web, mas sempre 
não determinados pelo município, são da superintendência regional que nos 
convida a participar dessa web conferências. Eles têm um espaço próprio 
com uma sala, data show, com toda aparelhagem para isso, eu acredito que 
a gente tendo esses equipamento e disponibilidade futuramente talvez a 
gente possa crescer nesses cursos EAD (G2). Como a gente já tinha 
conversado, a UNASUS tem inúmeros cursos que seguem os protocolos do 
Ministério da Saúde, porém como tem essa dificuldade de internet e de tempo 
vai difícil explicar para o usuário que a equipe está numa sala (está parada); 
parar um atendimento para fazer um curso, então provavelmente em um 
futuro próximo a gente vai ter que estudar isso pra ser fora do horário de 
trabalho... (G1). 
 

 ... Há um tempo atrás aconteceu uma capacitação para equipe de estratégia 
saúde da família nessa modalidade. O estado distribuiu televisões e antenas 
e existiam os programas e os horários dos programas a equipe parava pra.... 
se capacitarem. Esse projeto já teve... aconteceu e se perdeu porque a gente 
não houve falar mais; não teve avaliação, as equipes foram mudando, eu não 
sei responder mais por ele, não sei notícias dele, mas quando ele aconteceu 
inclusive que para funcionar as equipes tinham que ter uma autorização daqui 
da secretaria para parar naquele horário. Porque realmente houve a 
dificuldade de entendimento da população que a unidade pararia porque era 
um trabalho de equipe; seria importante e havia a possibilidade de assistir em 
outro momento, mas é aquela dificuldade que a gente coloca para vocês 
sempre. Se não vou no horário de trabalho, se não for dentro da unidade a 
gente não consegue. Desenvolver também umas pessoas vão se interessar 
outras não. A partir do momento que aquilo faz parte do compromisso dela, 
da obrigação dela enquanto servidor, a gente consegue resultados melhores. 
Então já aconteceu, as televisões foram roubadas, tinha...não me lembro o 
nome, mas tinha um nome, foi uma inovação, uma novidade, mas agora com 
todas essas questões, o que aconteceu muito a maioria das televisões foram 
roubadas .... (G2). 
 

Era aqui todo mundo tinha aula e paravam no mesmo horário e para todos os 
componentes da atenção estratégia saúde da família... muito interessante... 
muito bom.... muito válido, mas tiveram algumas dificuldades, dentre elas eu 
posso falar do roubo das televisões das unidades que colocou para isso, veio 
recurso para isso, comprou as televisões, implantaram as antenas, mas aí 
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tiverem essas dificuldades, mas era uma proposta muito interessante e muito 
bacana.... (G2). 
 

As dificuldades relatadas pelas gestoras (roubos e depredação dos equipamentos) 

são comuns e ocorrem com frequência em todos os municípios. No entanto, seria 

necessário que fossem propostas outras estratégias, tais como o desenvolvimento 

de cursos online para serem feitos em casa, por exemplo, para aproveitar todo o 

potencial da EAD. Josso (2004) avalia que a formação profissional desenvolvida por 

meio da EAD possibilita melhor desenvolvimento das atividades, devido à autonomia 

com relação ao local, tempo mais oportuno e conforto, pois, nessa modalidade, é o 

estudante quem decide onde e quando vai estudar, facilitando o processo formativo, 

articulando as experiências vivenciadas ao longo do processo.  

 

Em relação à frequência com que estes treinamentos acontecem, as gestoras 

relataram que essas práticas acontecem com muita frequência, mas que 

pontualmente os dados só poderão ser catalogados e analisados no final do ano de 

2017, pois esse é o primeiro ano dessa gestão:   

...Nesse primeiro ano da administração a gente pode considerar que foram 
realizadas muitas coisas, muitos segmentos foram atendidos, é lógico que 
existe uma demanda maior do que a gente conseguiu realizar até hoje, mas  
eu acho que foi muito bom para o primeiro ano, porque quando a 
administração chega, ela chega e tem que se inteirar e ver as propostas, tem 
que socorrer o que é mais urgente e depois começa o processo. O nosso 
processo ele não deixou de existir no primeiro momento, pois ele está 
presente nas unidades, mas mais pontualmente foi nesse segundo semestre 
que a gente está conseguindo revisar mais coisas, com os processos mais 
claros, contratações, busca de parceiros para desenvolver as ações ....(G2). 
 

Segundo as gestoras, são disponibilizados materiais didáticos para os enfermeiros 

participarem dos treinamentos, quando há necessidade; se esse for o caso, a 

coordenação responsável pela organização solicita uma licitação: 

... É como agora mesmo eu acabei de voltar de uma licitação nós vamos 
fazer um treinamento para atenção primária, e quem ganhou a licitação e 
quem vai disponibilizar os recursos e ele quem vai oferecer apostila, caderno, 
lápis, o material vai ser a empresa que vai oferecer, quem ganhou, as vezes 
quando a gente faz por conta da secretaria a gente também oferece, mas  
varia muito, é de acordo com a necessidade; às vezes você pode oferecer um 
bloco e uma caneta para anotação, às vezes é uma apostila, às vezes e um 
material que vem, fora isso, vai variar de acordo com o que vai ser realizado... 
(G2). 
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Os treinamentos são ministrados por profissionais de acordo com a função exercida 

e as necessidades dos servidores que precisam passar pela capacitação: 

... Para enfermeiro, pode ser enfermeiro, médico, depende do nível do 
servidor que a gente tá atendendo e do que a gente quer. Às vezes é um 
técnico da superintendência regional de ensino, as vezes é o gestor, às vezes 
é um psicólogo, às vezes é um enfermeiro, com uma habilitação específica, 
depende do que está sendo planejado e do que é necessário desenvolver .... 
(G1). 
 

Em relação ao número de participantes para a educação continuada desenvolvida 

no município de Sete Lagoas, as gestoras afirmaram que esse número depende da 

necessidade da realização do treinamento: 

.... Varia bastante também. Varia, uma equipe reduzida, nós quando passa 
pelo setor de assessoria de gestão de pessoas a gente tem tabelado em 25, 
se é um grupo a gente tem tabelado em 25. Pode variar de 25 a 30 pessoas. 
Mas existem outros com necessidades maiores, por exemplo, se vai 
manipular alguma coisa aí os grupos são menores, depende. Quando tem 
uma contratação, o padrão lá para o nosso setor são 25. Quando são 
palestras mais instrutivas de protocolo, revisão de protocolo,  às vezes é um 
número maior, aí depende do espaço que a gente consegue... (G1). 

 

De acordo com as informações oferecidas pelas gestoras, os enfermeiros se reúnem 

em grupos maiores em locais definidos previamente e fora dos postos de trabalho, 

pois a Secretaria Municipal de Saúde não possui um espaço próprio para realizar as 

práticas da educação continuada: 

... Nós não temos, a secretaria hoje não tem um centro de capacitação, um 
auditório, uma sala específica para isso, então nós usamos outros recursos. 
Então o que já aconteceu aqui no Auditório do Cereste, que é uma unidade 
próxima aqui da secretaria; acontece às vezes na Casa da Cultura; acontece 
muitas vezes em instituições parceiras como o UNIFEMM; por exemplo; este 
do teste rápido foi feito no UNIFEMM; eles emprestam a estrutura que eles 
têm sala, quadro, giz, equipamento o próprio auditório. Então a gente sempre 
faz assim porque a gente não tem um espaço próprio. Mas não é isso que 
nós impede de fazer, a gente sempre consegue realizar em algum outro 
lugar... (G1). 

 

Para facilitar o entendimento das informações sobre os treinamentos realizados para 

os enfermeiros atuantes na atenção primária implementado no município de Sete 

Lagoas/MG, elaborou-se a Tabela 5, que apresenta um resumo do que foi discutido 

nessa seção.  
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Tabela 5 
Resumo das respostas relacionadas ao segundo objetivo específico 

Questão Resumo 
Questão 8: Os enfermeiros da atenção primária 
no município de Sete Lagoas/MG recebem 
treinamentos educacionais na área da saúde? 

Os enfermeiros recebem treinamentos 
educacionais na área da saúde. 

Questão 9: Esses treinamentos podem ser 
chamados de educação continuada? 

Os enfermeiros recebem treinamentos 
educacionais na área da saúde que podem ser 
chamados de educação continuada. 

Questão 10: Como são desenvolvidos esses 
treinamentos? A distância? Ou de forma 
presencial? 

A grande maioria de forma presencial, apenas 
um curso da TELELAB que foi possível vivenciar 
com práticas online e quando todos os 
profissionais da atenção primária tinha uma 
capacitação através de aulas gravadas e 
passadas em aparelho de televisão. 

Questão 11: Com qual frequência estes 
treinamentos acontecem? 

Os treinamentos acontecem de acordo com a 
demanda e necessitada dos profissionais. 

Questão 12: É disponibilizado algum tipo de 
material didático, impresso ou online, e/ou 
equipamentos de multimídias para a realização 
destes treinamentos? 

São disponibilizados materiais para serem 
utilizados nos treinamentos de acordo com a 
necessidade de cada treinamento. 

Questão 13: Quem profissional  ministra estes 
treinamentos? 

Os profissionais que ministram os treinamentos 
são escolhidos de acordo com a demanda para 
cada treinamento. 

Questão 14: Geralmente, qual o número de 
participantes destes treinamentos ? 

Número de participantes  para cada treinamento 
varia entre 25 a 30 participantes. 

Questão 15: Esses treinamentos são realizados 
onde? Nas Unidades de Saúde ou em um local 
específico, onde todos os profissionais se 
reúnem? 

A Secretaria Municipal de Saúde não possui 
nenhum local próprio para realizar os 
treinamentos, por isso eles utilizam espaços 
emprestados para realização desses 
treinamentos. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Resumindo, de acordo com as gestoras a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve 

treinamentos educacionais para os profissionais de enfermagem, que podem ser 

chamados de educação continuada. 

 

As gestoras informaram que a maioria dos treinamentos ainda acontecem de forma 

presencial, mas citaram dois treinamentos que aconteceram na modalidade EAD. Os 

treinamentos, os materiais disponibilizados e o número de participantes dos 

treinamentos estão relacionados à demanda tanto do setor de gestão de pessoas, 

quanto dos próprios profissionais envolvidos no processo. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde não disponibiliza de um espaço próprio para 

realizar esses treinamentos. 
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4.4 Percepção dos enfermeiros participantes sobre as ações de capacitação a 

distância no município de Sete Lagoas 

 

Para atender ao terceiro objetivo específico, foram incluídas quatro questões no 

questionário dos enfermeiros.  

 

Tabela 6 
Questões relacionadas ao terceiro objetivo específico 
Questão Perguntas 

1 
Os treinamentos realizados na modalidade EAD contribuem para a sua formação 
continuada enquanto profissional de enfermagem? 

2 
A frequência dos treinamentos na modalidade EAD é suficiente para aquisição de novos 
conhecimentos? 

3 Nos treinamentos EAD são disponibilizados materiais didáticos adequados? 
4 Nos treinamentos EAD são disponibilizados computadores e internet aos participantes? 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
 

A Figura 2 apresenta opinião dos enfermeiros sobre os treinamentos realizados na 

modalidade EAD. 

 

 

Figura 2 
Treinamentos realizados na modalidade EAD para enfermeiros da atenção primária 
do município de Sete Lagoas 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Pelas respostas obtidas, é possível perceber que pouco mais da metade dos 

profissionais entrevistados (52%) concordam totalmente que os treinamentos 

desenvolvidos na modalidade EAD contribuem para a formação continuada, 

enquanto profissionais de enfermagem. Uma outra parcela (39%) concorda 

parcialmente com a execução desse processo na modalidade a distância, uma 
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pequena parcela (7%) discorda totalmente sobre as contribuições dos treinamentos 

na modalidade EAD e apenas uma mínima parcela (2%) não discordou nem 

concordou com essa informação. 

A próxima questão a ser discutida está relacionada com a frequência em que são 

disponibilizados os treinamentos na modalidade EAD para os profissionais 

enfermeiros da atenção primária do município de Sete Lagoas. 

 

 
Figura 3  
Frequência dos treinamentos realizados na modalidade EAD para enfermeiros da 
atenção primária do município de Sete Lagoas 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Nessa questão, 15% dos enfermeiros concordam totalmente que a frequência dos 

treinamentos na modalidade EAD é suficiente para a aquisição de novos 

conhecimentos; 65% concordam parcialmente que a frequência seja adequada, 11% 

dos entrevistados não concordaram e nem discordaram dessa informação, 7% 

discordaram parcialmente e apenas 2% discordaram totalmente que os treinamentos 

oferecidos são suficientes. Esse resultado se explica devido à mudança de gestão 

que aconteceu no início do ano de 2017. Alguns enfermeiros foram contratados ao 

longo do ano vigente e, como o município ainda está começando a implantar essa 

modalidade de ensino para os treinamentos, de acordo com as gestoras, pode ser 

que alguns enfermeiros não passaram por esse processo. 

 

A questão seguinte está relacionada com a disponibilização de materiais didáticos 

para a execução dos treinamentos na modalidade EAD para os enfermeiros 

atuantes na atenção primária no município de Sete Lagoas. 
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Figura 4 
Treinamentos realizados na modalidade EAD para enfermeiros da atenção primária 
do município de Sete Lagoas 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Os dados da pesquisa apontam que apenas 22% concordam totalmente que são 

disponibilizados materiais didáticos adequados para realização dos treinamentos, 

sendo quase a metade da amostra; 48% concordam parcialmente sobre esses 

dados, 4% não concordam e nem discordam, 20% discordam parcialmente e 6% dos 

entrevistados discordam totalmente dessa informação. 

 

 
Figura 5  
Acesso a computadores e internet para realização dos treinamentos na modalidade 
EAD para enfermeiros da atenção primária do município de Sete Lagoas 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 



74 

De acordo com os dados da Figura 5, 26% dos entrevistados concordam totalmente 

sobre a disponibilização para acesso a computadores e a internet durante os 

treinamentos online; 31% concordaram parcialmente sobre essa informação. Um 

número significativo de 17% da população não concordaram e nem discordaram da 

informação, 17% discordaram parcialmente e 7% discordaram totalmente, algo 

relevante, pois para a realização de educação continuada realizada através de 

ferramentas da educação continuada, se faz necessário acesso a computadores e a 

internet, uma vez que eles fazem partes das novas TIC's - Tecnologias de 

Informações e Comunicação - que estão cada vez mais presentes nos mecanismos 

de Gestão de Conhecimentos atuantes. 

 

Para facilitar o entendimento das informações sobre as contribuições dos 

treinamentos realizados para os enfermeiros atuantes na atenção primária 

implementado no município de Sete Lagoas/MG na EAD, as sua frequência, a 

disponibilização de materiais didáticos e computadores com internet, elaborou-se a 

Tabela 5, que apresenta um resumo do que foi discutido nessa seção.  

 

Tabela 7 
Resumo das respostas relacionadas ao terceiro objetivo específico 

Questão Resumo 
Questão 1: Os treinamentos realizados na 
modalidade EAD contribuem para a sua 
formação continuada enquanto profissional de 
enfermagem? 

Mais dá metade dos enfermeiros acreditam que 
os treinamentos realizados na modalidade EAD, 
contribuem para a formação continuada. 

Questão 2: A frequência dos treinamentos na 
modalidade EAD é suficiente para aquisição de 
novos conhecimentos? Como muitos enfermeiros foram contratados no 

ano de 2017, alguns ainda não tiveram a 
oportunidade de participarem desses 
treinamentos em EAD. 

Questão 3: Nos treinamentos EAD são 
disponibilizados materiais didáticos adequados? 
Questão 4: Nos treinamentos EAD são 
disponibilizados computadores e internet aos 
participantes? 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Resumindo, a maioria dos enfermeiros relatou que os treinamentos na modalidade 

EAD contribuem para a formação continuada e em relação a frequência dos 

treinamentos, a disponibilização de materiais didáticos e computadores com internet, 

muitos dos enfermeiros entrevistados não tiveram acesso a treinamentos nessa 

modalidade, devido ao pouco tempo de contratação. 
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4.5 Desafios e contribuições da educação continuada a distância na formação 

dos enfermeiros 

 

Para atender ao quarto objetivo específico, foram incluídas duas questões no roteiro 

de entrevista das gestoras (G1 e G2) e seis questões no roteiro do questionário dos 

enfermeiros. 

 

Primeiramente serão discutidas as duas gestões do roteiro de entrevista das 

gestoras, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Tabela 8 
Questões relacionadas ao quarto objetivo específico referente as gestoras 
Questão Perguntas 

16 
Quais as contribuições da educação continuada desenvolvida para os enfermeiros da 
atenção primária do município de Sete Lagoas/MG? E na modalidade EAD? 

17 
Quais os desafios da educação continuada desenvolvida para os enfermeiros da atenção 
primária do município de Sete Lagoas/MG ? E na modalidade EAD? 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
 

As gestoras destacaram, em relação às contribuições, que ainda não têm como 

avaliar essas práticas, até porque elas não acontecem de forma efetiva, mas que é 

necessário o desenvolvimento da implantação dos treinamentos a distância: 

... A educação continuada no formato EAD que possuímos é o Telessaúde 
que funciona nos seguintes formatos: teleconsultorias, telediagnósticos, tele-
educação e treinamentos. São ofertadas palestras, cursos, quis e webaulas, 
todos com programações lançadas pelos órgãos reguladores (Hospital das 
Clínicas/UFMG). É também utilizado o UNASUS e TELELAB. Eles contribuem 
com temáticas relacionadas a assuntos práticos do dia a dia da atenção 
básica e da prática profissional. Facilitam a solução de dúvidas que podem 
surgir na prática diária, de assuntos múltiplos que nem sempre são 
trabalhados na academia. Facilitam o acesso a informação, as vezes no 
próprio ambiente de trabalho ... (G1). 

 

... eu acho que é importante ter um conhecimento desse processo desse 
sistema que vai ser implantado que isso vai te facilitar que não é a nossa área 
é isso... vai dar uma luz pra gente daqui uns tempos, mas a gente sabe que 
depois que implantar, avaliar que estiver tudo funcionando direito a gente 
pode caminhar com novas propostas e pode melhorar todos esses processos 
de educação... Só isso que eu queria acrescentar... (G2). 
 

A gestora 2 indica que o maior desafio da educação continuada é a realização 

efetiva dos treinamentos, tanto na forma presencial, quanto a distância: 
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...trabalhar com a educação continuada, porque é um processo, o setor 
público tem características específicas, muda muito o pessoal, a gente tem 
alguns entraves, dificuldades para realizar rapidamente porque a gente tem 
que seguir processos de licitação e tal, mas a dificuldade é priori... colocar 
isso como prioridade e o que a gente já tem quase que garantido pelo 
gestor... (G2). 
 

Nessa mesma vertente, Franco, Cordeiro e Castillo (2003) relatam que o ensino a 

distância é uma modalidade que utiliza recursos educacionais inovadores, que vão 

além da superação da distância física.  Fazem parte deste novo paradigma a 

utilização de redes de comunicação e ferramentas tecnológicas como, por exemplo, 

a internet, computadores, smartphones, tablets e outros, que são aliados 

importantes para o desenvolvimento de possíveis práticas pedagógicas. 

 

Outro desafio citado pelas gestoras é a implementação a distância nos processos de 

educação continuada para os profissionais da saúde, principalmente porque, na 

atual gestão, as gestoras ainda não possuem formas de quantificar a participação 

dos profissionais que realizam treinamentos a distância. 

 ... Implantar a educação a distância é um grande desafio porque está em 
processo, é uma coisa nova para o município apesar de já existir, eu queria 
pontuar também que muitos funcionários nossos estão participando de 
treinamentos e de processos pós graduação e outras coisas e que a gente 
não tem conhecimento, mas eles fazem por eles, a gente não tem como... 
ainda não encontramos uma maneira de quantificar isso de apontar isso, mas 
pro município ela promover isso vai depender dessa fixação desse sistema 
que está sendo implantado e depois da formulação de... disso e da condição 
para ser realizado quase que em serviço...  (G2). 

 

Uma preocupação citada pelas gestoras em relação aos treinamentos a distância é 

em relação ao tempo e ao espaço em que irão acontecer essas práticas; para elas, 

seria ideal que esses treinamentos acontecessem durante o horário e no local de 

trabalho: 

 ... Porque a gente já viu que as nossas capacitações, pra nós isso é muito 
claro, o que tem efeito, o que vale e em serviço, pode ser a distância, mas 
tem que ser em serviço. E esse é uma dificuldade, primeiro implantar e 
depois ofertar isso o que o serviço não para, então eu penso que o nosso 
desafio é esse montar uma equipe que entenda de educação continuada, de 
educação a distância que sabe, que conheça que saiba conduzir, fazer o 
programa de educação a distância, nós não temos o moral para fazer isso. Aí 
tem que contratar, vamos buscar empresas parceiras, tudo está envolvido, é 
um processo que vai começar e a gente vai ter que aprender com ele... (G1). 
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... Por isso que mesmo a distância a nossa referência aqui, enquanto 
educadores, enquanto gestores é que, pode ser incorporado mas que seja no 
momento no trabalho, junto com uma equipe. Pode ter um efeito e esse efeito 
pode garantir o resultado melhor, se for para fazer logo que a gente vai 
perceber depois se a pessoa se ela tem ou não o conhecimento se ela 
melhorou ou não o desempenho, mas sempre em serviço, a equipe sempre 
não a pessoa lá distante. Até mesmo por causa da vida das pessoas mesmo? 
Pra nós ainda teria que começar assim, para evoluir, a pessoa porque vai o 
interesse da pessoa, passa por essa questão e aí tem as dificuldades de 
cada um... (G2). 
 

... Se a gente for pensar no que já está pronto o UNASUS tem milhões de 
treinamentos voltados para a área da saúde, porém o desafio seria ter esse 
espaço e ter este tempo disponível, de repente uma vez por semana vamos 
estudar, igual tem a atenção do idoso, tem a atenção da gestante, da criança, 
do adolescente, da saúde mental, programas ótimos já tem tudo pronto... 
pronto, mas o problema é que a gente precisava, com o tempo, estabelecer 
protocolos, os fluxos, organizar o serviço de forma que, por exemplo, toda 
sexta - feira a tarde, sei uma hora, vamos fechar para que a equipe possa 
fazer esses cursos. Porém isso teria que ficar muito claro para a comunidade 
(Eh... G2) eu estou uma necessidade na sexta-feira a tarde de ser atendida, 
eu não vou quer entender que essa equipe está se capacitando para 
melhorar o atendimento, ela está se atualizando o conhecimento (G1) ...  
 

Mesmo com todas as dificuldades citadas pelas gestoras para o desenvolvimento 

dos treinamentos a distância para os enfermeiros da atenção primária do município 

de Sete Lagoas, de acordo com Oliveira (2007) é possível desenvolver a modalidade 

de ensino a distância, pois ela facilita a aprendizagem quando os profissionais 

podem permanecer na própria instituição de trabalho após o fim do expediente ou 

até mesmo durante intervalos, para estudarem por meio de teleconferências ou 

videoconferências, o que promove uma ótima interação entre os profissionais. Além 

desses recursos, pode-se utilizar a internet, a digitalização e manipulação de 

imagens em CD-ROM ou fitas de vídeo e, para melhor apropriação desses 

conhecimentos, formarem-se grupos de estudos para fechamento dessas atividades. 

G1 cita que os desafios são muitos, tanto na parte estrutural quanto cultural, pois 

nem todos os profissionais estão preparados para receberem esse tipo de 

treinamento  

... Eu acho que isso é muito claro, não só para nós, neh... para todo mundo 
que lida com a questão da educação a distância. Existem alguns 
dificultadores, nem a presencial é totalmente maravilhosa, neh... eh... e nem a 
distância tem grandes desafios a serem vencidos por nós pelo... por todo 
mundo... pelas instituições, pelos órgãos governamentais, um processo um 
desafio para a própria pessoa também; você tem que ter um perfil de 
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disciplina para fazer um curso presencial oh no curso online você tem que 
estabelecer a sua rotina de estudo, não tem ninguém que vai chamar a sua 
atenção, não tem falta, se a pessoa não estabelecer você pode se auto 
enganar, ah eu copiei e colei (CtrlC Ctrl V), então tem que ter uma cabeça 
muito boa, eu conheço pessoas fantásticas que fizeram cursos online, e tem 
outras que a gente tem certeza que copiou do colega, mas ele está 
enganando a ele mesmo tem que ter uma cabeça muito boa... (G1). 

 

Percebemos nas entrevistas com as gestoras que a educação a distância é algo 

muito relevante para os processos de educação continuada, mas que, no município 

de Sete Lagoas, essas práticas ainda não têm muita prevalência. 

 

Para facilitar o entendimento das informações sobre as contribuições dos  

treinamentos realizados para os enfermeiros atuantes na atenção primária 

implementado no município de Sete Lagoas/MG na EAD e os desafio enfrentados 

pelos enfermeiros relacionados a educação continuada, do ponto de vista das 

gestoras, a Tabela 9 apresenta um resumo do que foi discutido nessa seção.  

 

Tabela 9 
Resumo das respostas relacionadas ao quarto objetivo específico referente as 
gestoras 

Questão Resumo 
16. Quais as contribuições da educação 
continuada desenvolvida para os enfermeiros da 
atenção primária do município de Sete 
Lagoas/MG? E na modalidade EAD? 

A educação continuada na modalidade EAD 
seria muito pertinente, mas até o presente 
momento apenas duas práticas em EAD foram 
realizadas 

17. Quais os desafios da educação continuada 
desenvolvida para os enfermeiros da atenção 
primária do município de Sete Lagoas/MG ? E na 
modalidade EAD? 

O maior desafio é a própria implantação da 
educação a distância no município de Sete 
Lagoas. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

De acordo com as gestoras, a educação continuada na modalidade EAD é uma 

ferramenta importante para os enfermeiros, mas até o presente momento apenas 

duas práticas nessa modalidade foram executadas. E o maior desafio é a própria 

implantação dessa modalidade, que ainda não foi executada propriamente dita, 

apenas de forma intencional. 

 

Após a discussão sobre as duas questões respondidas pelas gestoras, relacionadas 

ao quarto objetivo específico, serão discutidas as seis questões do roteiro do 

questionário dos enfermeiros, de acordo com a Tabela 10: 
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Tabela 10 
Questões relacionadas ao quarto objetivo específico referente aos enfermeiros 
Questão Perguntas 

5 Você possui computador em casa? 

6 Você possui acesso a internet em casa? 
7 Qual o seu tempo para estudar assuntos relacionados a sua formação acadêmica? 

8 
Quais as contribuições da educação continuada desenvolvida na modalidade EAD para 
a sua formação enquanto enfermeiro da atenção primária do município de Sete 
Lagoas/MG ? 

9 

O que poderia ser melhorado na educação continuada desenvolvida na modalidade 
EAD para a sua formação enquanto enfermeiro da atenção primária do município de 
Sete Lagoas/MG ? 

10 
O que você pensa sobre a educação continuada na modalidade EAD na sua formação 
enquanto enfermeiro? 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
 

A Figura 6 revela o percentual dos enfermeiros atuantes na atenção primária do 

município de Sete lagoas que possuem computador e acesso à internet em casa: 

 

 
Figura 6  
Acesso a computador em casa 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

 
Figura 7  
Acesso a internet em casa 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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A grande maioria, 93% dos enfermeiros informaram que possuem acesso a 

computador e internet em casa e apenas uma pequena parcela, 7% não possuem 

acesso a computador e a internet em casa. 

 

Apesar do acesso às novas tecnologias de comunicação e informação serem 

facilitados hoje, o que permite mais possibilidades de ensino e aprendizagem, é 

necessário avaliar que nem todos estão vinculados de forma efetiva a esses novos 

recursos.  

 

Na última questão foi questionado quanto tempo os enfermeiros estudam assuntos 

relacionadas a sua formação acadêmica.  

 
Figura 8 
Tempo de estudo relacionado a formação acadêmica 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Quanto a esse assunto, 13% informaram que estudam 2 horas por dia, uma boa 

parte da amostra, 33%, estudam 1 hora por dia, 4% estudam menos de 1 hora por 

dia, uma grande maioria, 48% estuda 1 vez por semana e apenas 2% estuda 1 vez 

por mês. A área da enfermagem está em constante mudança e atualizações do 

conhecimento na área ocorrem rapidamente, por isso se faz necessária a busca 

constante de novas aprendizagens e conhecimentos. Além disso, o profissional de 

enfermagem lida constantemente com vidas, o que exige dele um maior preparo em 

seu campo de atuação.   
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Resumindo os resultados apresentados nesta seção, pode-se perceber que mais da 

metade dos enfermeiros entrevistados acreditam que os Treinamentos realizados na 

modalidade EAD contribuem para a formação continuada dos enfermeiros da 

atenção primária do município de Sete Lagoas. A maioria dos entrevistados 

considera que a frequência e o tempo disponibilizado para os treinamentos é 

insuficiente para a aquisição de novos conhecimentos; avaliam também que o 

material utilizado não é adequado aos treinamentos ministrados. Outra questão 

apontada é que, segundo os entrevistados, o acesso a computadores e internet não 

é suficiente para a realização dos treinamentos.   

 

Esses resultados precisam ser contextualizados considerando que se trata do 

primeiro ano da atual gestão municipal e, segundo as gestoras entrevistadas, o 

processo de educação continuada na modalidade EAD ainda está em fase inicial. 

Outro fator crítico apontado ao longo da pesquisa foi o roubo e depredação dos 

equipamentos das unidades de saúde, o que dificulta ainda mais a programação de 

treinamentos na modalidade EAD.  

 

A grande maioria, 93% dos enfermeiros informaram que possuem computador e 

acesso à internet em casa. Esses dados parecem indicar que uma ação possível 

seria a disponibilização de cursos na modalidade a distância para serem feitos fora 

do horário de trabalho dos enfermeiros.  

 

Em relação as contribuições da educação continuada desenvolvida na modalidade 

EAD para a sua formação enquanto enfermeiro da atenção primária do município de 

Sete Lagoas/MG, os enfermeiros relataram que ainda são poucas. Eles declararam 

que apenas dois eventos aconteceram nessa modalidade, sendo assim, alguns 

profissionais ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar essas experiências, 

como relatado nas respostas. Foram selecionadas para a apresentação apenas 

respostas que evidenciem com clareza os posicionamentos dos enfermeiros 

participantes da pesquisa.   

 

... Estou na Atenção Primária desde março do presente ano. Até o presente 
momento foram disponibilizados para nós o curso de teste rápido de HIV, 
Sífilis e Hepatite. Acho que as contribuições foram muito poucas haja visto 
este teste rápido não terem sido distribuídos para as unidades. Sendo assim 
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não colocamos em prática o conhecimento adquirido. Acabou de ser 
oferecido novo curso de Suporte Básico de Vida. Este considero de suma 
importância pois urgências ocorrem em todo lugar e não sendo o foco da 
Atenção Primária, muitos Enfermeiros não são preparados para atuarem em 
uma parada cardíaca respiratória. Mas, ainda assim, sem a parte prática 
elaborada e ministrada pela Secretaria Municipal de Saúde, muito do 
conhecimento teórico não será fixado pelos Enfermeiros ... 
  
... Em Sete Lagoas são disponibilizados poucos cursos obrigatórios aos 
enfermeiros realizar. A maioria são cursos online que o ministério da saúde 
oferecem ... 
 

... A Secretaria não disponibiliza pra nós capacitação na modalidade , sendo 
que seria fundamental devido ao fácil acesso, já que cerca de 80% das 
unidades, possuem acesso ao computador e a internet ...  
 

... Atualmente contribui como forma de atualização, hoje são diversas as 
contribuições, pois a maior parte dos conhecimentos são disponibilizados 
nessa modalidade. Infelizmente ainda são poucos e não é disponibilizado 
horários durante o trabalho para realizarmos os mesmos ...  
 

A maioria dos enfermeiros entrevistados acredita que os treinamentos em EAD 

contribuem de forma efetiva para a formação profissional.  

... Contribui para a formação de novos conhecimentos, além de revisar e ampliar 
os já adquiridos, e por ser na modalidade EAD facilita o acesso no tempo 
oportuno pra os participantes...  

 

... Contribui para a aquisição de novos conhecimentos, atualização de conteúdos, 
além de oferecer um processo de aprendizagem completo, dinâmico e eficiente... 

 

... Contribui para o aprimoramento dos conhecimentos para a minha prática 
diária, e por ser EAD me permite realizar dentro da minha disponibilidade de 
tempo e horário, o que facilita muito para mim. Atualmente os cursos EAD 
apresentam um grau de dificuldade grande, onde apenas o aluno que de fato 
estuda o conteúdo, consegue concluir o curso o que é muito bom ...  

 

Os enfermeiros consideram que a educação a distância contribui para o aprendizado 

de novas práticas da área da saúde. Xelegati e Évora (2011) acreditam que a busca 

de novos conhecimentos é essencial para a melhoria da assistência de enfermagem 

prestadas aos pacientes e a adoção de novas tecnologias educacionais contribuem 

de forma relevante e positiva para essas práticas, pois são inúmeros os assuntos 

relacionados aos cuidados com os pacientes que poderiam ser aprendidos em 

ambientes virtuais. 
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Nessa mesma seção do questionário, foi discutido ainda o aperfeiçoamento de 

conhecimentos que podem ser possibilitados com os treinamentos na modalidade 

EAD para os profissionais da enfermagem: 

... A partir da educação continuada na modalidade EAD consigo aperfeiçoar 
meu conhecimento teórico e prático, pois posso buscar evidências científicas 
atuais para corroborar com minha prática, posso estabelecer minha própria 
rotina de estudos no conforto da minha casa e de acordo com a minha 
agenda pessoal e profissional, além de contribuir para o meu crescimento 
profissional na área da saúde ...  
 

... A educação na modalidade EAD é favorável para o enfermeiro devido a 
comodidade, o tempo, a facilidade e praticidade ao acesso para obter o 
conhecimento e desenvolver suas atividades ...  
 

... Através da realização da educação continuada adquiro saberes e construo 
conhecimentos específicos, os quais serão subsídios para uma atenção de 
qualidade para os pacientes na atenção primária a saúde no município. 
Atualização constante dos temas trabalhados na ESF. Reflexão do processo 
de trabalho realizado para melhorias. Analisar o impacto das nossas  
ações em saúde para a comunidade ...  
 
... Ampliar conhecimentos teóricos que aplicados na prática diária de trabalho, 
assistência, proporciona melhora do atendimento ao usuário. 
A educação continuada contribui para que eu possa aprimorar e atualizar 
meus conhecimentos acerca de diversos temas com os quais tenho contato 
diário em minha atuação. Também contribui para que eu desenvolva meu 
trabalho com maior segurança ... 
 

A atualização dos conhecimentos também foi outro tópico discutido nas 

respostas dos entrevistados: 

... Com o EAD consigo me manter atualizada dos assuntos pertinentes a 
minha área de atuação. O EAD possibilita o constante aperfeiçoamento e 
capacitação profissional ...  
 

... Atualização dos assuntos relacionados à saúde de nosso interesse. Fácil 
acesso, pois podemos acessar no horário e dia que for mais conveniente. 
Possibilidade de ampla discussão dos assuntos com vários profissionais ao 
mesmo tempo ...  
 

... Atualização dos assuntos relacionados à saúde de nosso interesse. Fácil 
acesso, pois podemos acessar no horário e dia que for mais conveniente. 
Possibilidade de ampla discussão dos assuntos com vários profissionais ao 
mesmo tempo ...  
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As entrevistas com os enfermeiros confirmam o posicionamento de Quaglia, Oliveira 

e Velho (2015), quando afirmam que os treinamentos na modalidade EAD podem 

ser considerados como uma nova concepção de aprendizagem, pois as novas 

tecnologias permitem a interação entre as pessoas e os diferentes espaços que 

possibilitam a troca de novas experiências de aprendizagem. Os profissionais de 

enfermagem, por meio dessas novas ferramentas, podem aprimorar os seus 

conhecimentos de forma mais autônoma, pois têm a oportunidade de participarem 

de capacitação, aperfeiçoamento e atualização. 

Os enfermeiros destacaram como a educação continuada desenvolvida na 

modalidade EAD pode auxiliar no desenvolvimento de ensino/ aprendizagem para a 

formação profissional, enquanto atuantes da atenção primária do município de Sete 

Lagoas: 

... A educação continuada habilita o profissional e contribui para uma prática 
atualizada, baseada em referências recentes. A atenção primária, enquanto 
orientadora do cuidado, requer profissionais constantemente capacitados 
para enfrentar as demandas diárias enfrentadas no serviço ...  
 

... Melhoria do processo de trabalho, revisão e atualização dos 
programas/serviços adotados na APS, e principalmente, melhoria no 
atendimento ao público ... 
 

... Essencial para a nossa formação. Acrescenta demais, nos momentos de 
atuação. Tira muitas dúvidas ...  
 

... Sites confiáveis e atualizações específicas a nossa prática, tais como 
UNASUS, Telelab ... nos auxiliam e atualizações pontuais e com conteúdo 
direcionado ...  

 

Finalmente, na última sessão do questionário, alguns enfermeiros relatam que a 

educação a distância é importante, mas que ainda preferem a educação presencial 

... Contribui bastante, porém prefiro educação continuada presencial ...  
 

... Apesar de pouco incentivada, quando divulgada contribui para o processo 
de trabalho, de maneira efetiva para a formação do conhecimento ...  

 

... Pessoalmente o assunto precisa me interessar muito para minha adesão a 
essa modalidade. Porém, na ausência de uma capacitação presencial, a 
modalidade preenche a lacuna de necessidade de conhecimento e 
atualização profissional. Embora a vivência num ambiente presencial seja 
mais efetiva em seu objetivo ...  
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... Acredito que existem alguns cursos na modalidade EAD que são 
fundamentais sua realização para complementação de conhecimentos. 
Contudo, não considero fundamental. Por meio desses cursos, podemos 
exercer nossos conhecimentos e não esquecer da teoria ...  

 

Em relação à pergunta que diz respeito às possíveis melhorias da educação 

continuada desenvolvida na modalidade EAD para a formação dos enfermeiros da 

atenção primária do município de Sete lagoas/ MG, os enfermeiros concordam que 

são necessárias muitas melhorias.  

Em relação ao tempo de dedicação para os estudos durante a jornada de trabalho: 

... Ser em horário de trabalho, mesmo que 1 a 2 horas semanal apenas, 
assim a disciplina para estudo seria mais adequada e não correria o risco de 
abandono de um determinado curso por necessidade de comparecer a outros 
compromissos. Uma vez que fora do trabalho temos muitas outras 
responsabilidades e afazeres ...  
 

... Disponibilização de tempo para estudo dentro da carga horária de trabalho, 
como acontece no programa Mais Médicos. E 100% de internet para acesso 
(pois nem sempre temos na unidade) ...  
 

... Poderia ser disponibilizado um tempo durante o horário de trabalho para 
que realizássemos mais cursos, pois o enfermeiro da atenção primária a cada 
dia está mais sobrecarregado, tendo que levar trabalho para casa e ainda 
encontrar tempo para enriquecer sua formação. Portanto a opção ideal são os 
cursos EAD, já que não temos que deslocar para sua realização, contudo a 
família continua sendo deixada de lado para realização de trabalho em casa e 
ainda a formação complementar ...  
 

... Mais tempo para dedicar aos estudos, enquanto aluno da modalidade EAD. 
O tempo utilizado para o estudo que é possível utilizar, é o período da noite 
ou finais de semana, com exceção dos momentos presenciais ...  
 

... Destinação de tempo Abordado, um centro de estudado da cidade de Sete 
Lagoas, voltado para a educação a distancia Forçar a minha capacitação, 
sendo que deveria ser uma exigência da Secretaria Municipal de Saúde a 
apresentação dos certificados. Estimular os nossos estudos ...  
 

... Disponibilidade de horários fixo na agenda profissional para educação 
continuada (dentro das 40h semanais) ...  
 

Sobre o materiais didáticos que são oferecidos nos cursos online, os enfermeiros 

concordam que esses materiais poderiam ser de melhor qualidade pedagógica, visto 
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que os profissionais que recebem a capacitação lidam diretamente com a vida 

humana: 

... Ter um melhor suporte a nível de material, no presente momento não tenho 
internet o que dificulta muito o acesso, mais materiais didáticos e maior 
frequência ...  
 

 ... Liberação por parte da gestão da APS a realização da Educação 
Continuada EAD, dentro do horário de trabalho e melhoria do material 
disponibilizado ... 

 

Em relação ao acesso à internet e computadores, os enfermeiros afirmaram: 

... Acho que poderia ser disponibilizado acesso à internet e um período de 
tempo para essa finalidade. Para melhoria da educação continuada na 
modalidade EAD seria intercalar a educação a distância com aulas 
presenciais não somente para testes ou provas mas para discussões de 
casos ... 

 

... Incentivo à participação. Melhorar o acesso à computadores e internet nas 
unidades básicas de saúde, pois nem todas possuem esse recurso ...  

 

Muitas foram as queixas dos enfermeiros em relação ao tempo não disponibilizado 

para a realização dos cursos na modalidade EAD, mas Soares, Nakayama, Klering e 

Silveira (2013) relatam que a modalidade EAD pode ser considerada como 

estratégia de ensino e aprendizagem e tem como finalidade atender uma maior 

demanda de ensino do que o ensino convencional, devido à constante capacitação 

de profissionais que nela atuam, maior acesso de materiais de ensino, 

possibilidades versáteis de horários e locais de estudos e outros. 

 

Cursos voltados para a atenção primária foram citados como facilitadores para a 

execução dos treinamentos EAD, pois alguns enfermeiros, citaram a dificuldade de 

ter acesso a cursos que tratem de temas relacionados a sua área de atuação: 

... Talvez, poderiam colocar temas para votação. No sentido de disponibilizar 
cursos dos quais serão prioritários para os profissionais ...  

 

... Seria interessante mais instituições parceiras com a atenção primária para 
melhor disponibilização de cursos destinados à nossa área de atuação ...  

 

... Acredito que do ponto de vista da atenção primária melhoria da divulgação 
dos cursos e das opções, além da valorização profissional. Mas do ponto de 
vista qualitativo depende de órgãos terceiros, sendo complexo alguma ação 
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efetiva. Mas, pelo que vejo a melhoria do conteúdo mesmo, demonstrando 
mais de forma prática do meramente conteúdo teórico. Menos transmissivo 
também, utilização do lúdico ...  

 

A educação a distância é um mecanismo de estudo pouco utilizado no município de 

Sete Lagoas para realização de educação continuada, por isso alguns profissionais 

ainda preferem a educação presencial para realização dessas práticas, como se 

pode depreender de algumas respostas dos enfermeiros:  

... Considero de suma importância ter um acompanhamento prático, digo 
novamente, parte prática elaborada e ministrada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, simultaneamente ao teórico EAD, do tipo grupo de discussões e 
simulação realística. A simulação realística é a mais indica na atualidade, 
onde testa a habilidade do sujeito em meio a situações reais e onde se 
aprende com o erro na prática... 

 

... Tutores e professores mais presentes em todas as aulas ...  
 

E por último, o tema qualidade foi abordado pelos enfermeiros, relacionando-a à 

confecção, desenvolvimento e execução dos cursos que são lançados para o 

mercado, como se pode depreender das respostas do enfermeiros:  

... Preços mais acessíveis e melhor qualidade nos cursos ofertados ...  
 

... Qualidade do cursos, vídeo aulas com professores mais capacitados, vídeo 
aulas mais práticas, materiais didáticos diversificados ...  

 

... Disponibilização de mais cursos com qualidade ...  
 

Com as respostas dos enfermeiros atuantes na atenção primária, foi possível 

perceber que 38 dos enfermeiros entrevistados consideram importantes os 

treinamentos a distância. Por meio dos dados do questionário, contatou-se que três 

deles atualmente fazem pós-graduação nessa modalidade; seis enfermeiros 

demonstraram pouca satisfação com a modalidade, 1 não possui conhecimento 

sobre o assunto; apenas 1 não opinou sobre a sua percepção. 

 

Os enfermeiros que consideram importantes os treinamentos a distância destacaram 

aspectos que favorecem o desenvolvimento do ensino a distância como, por 

exemplo, a facilidade de acesso a informações. Destaca-se que foram selecionadas 

para a apresentação neste trabalho apenas respostas mais completas, e que 
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evidenciem com clareza os posicionamentos dos enfermeiros participantes da 

pesquisa.   

...Vejo como ponto positivo, pois facilita o acesso a todos, principalmente para 
os enfermeiros que muitas vezes têm uma longa jornada de trabalho e 
precisa estar sempre atualizado para melhora atendimento ao paciente... 
 
... A tecnologia vem para facilitar o acesso as informações e conhecimentos 
teóricos sendo hoje uma ferramenta de fácil acesso além de proporcionar 
autonomia quanto aos horários para estudar e assistir as aulas.... 
 

Segundo a percepção da maioria dos respondentes, a educação a distância poderia 

ser utilizada em treinamentos para os profissionais enfermeiros, pois trata-se de 

ferramenta que auxilia de forma efetiva o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem dos participantes envolvidos no processo, conforme se pode 

apreender dos depoimentos a seguir:  

... Uma ferramenta muito importante para agregar conhecimento, uma vez 
que muitos de nos enfermeiros, com nossa rotina de atividades, tornasse 
difícil o deslocamento físico para agregar conhecimento. Quando o 
conhecimento é disponibilizado de forma em que o profissional tem facilidade 
em acessar o conteúdo, esse conhecimento é agregado de forma mais rápida 
e eficiente. Na minha formação, dependendo do tema, o curso à distancia é 
um pouco falho, pois demanda muita pratica em cima de alguns cursos, 
sendo assim, a qualidade do curso fica um pouco fraca ...  
 

... O EAD veio como uma ferramenta importante para o aperfeiçoamento 
profissional, uma vez que possibilita o estudo em horários flexíveis e sem sair 
de casa. Atualmente uso muito essa modalidade para aperfeiçoar meus 
conhecimentos ...  
 

... O ensino EAD é uma boa ferramenta para a atualização e aprendizagem, 
desde que tenha um conteúdo de qualidade, pois consegue atingir um grande 
público e pode ser acessado de qualquer lugar ... 
 

A opinião dos enfermeiros entrevistados confirma as constatações de Belloni (2008), 

para quem o ensino a distância tem assumido importância crescente. Para esse 

autor, essa modalidade é uma ferramenta valiosa para a produção de 

conhecimentos, pois fomenta os sistemas educativos e é extremamente adequada 

para atender as demandas de grupos específicos. Também pode ser considerada 

um instrumento facilitador na busca de novos conhecimentos e na atualização e 

aperfeiçoamento das práticas profissionais. Conforme os profissionais entrevistados,  
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... A modalidade EAD permite que se realize a educação continuada com 
maior facilidade, com uma disponibilidade de acesso flexível ao 
conhecimento. Permite a atualização apesar do pouco tempo livre ...  
 

... Extremamente importante e necessário, pois na saúde, temos que estar 
sempre estudando e nos atualizando sobre diversos assuntos, tanto 
relacionado diretamente a nossa função, quanto ao que ta relacionado 
também a temas que não fazem parte do nosso exercício diário ...  
 

... A educação continuada na modalidade EAD facilita o acesso aos 
conteúdos programáticos, uma vez que há basicamente necessidade de 
apenas um computador ou eletrônicos para ter acesso. Penso, enquanto 
enfermeira atuante na Atenção Primária à Saúde, que a oportunidade de 
capacitação através da educação à distância diz muito sobre o empenho e 
desenvolvimento pessoal de cada profissional. Existem diversas bases 
gratuitas para capacitação EAD disponibilizada pelo Ministério da Saúde, 
pelas Secretarias Estaduais, por polos de Universidades Federais, portanto, 
aos profissionais que se interessam, não faltam oportunidades. A educação 
continuada é um passo para atendimento de qualidade e excelência ...  
 

Ao se analisar as respostas dos enfermeiros, é possível compará-las com as 

afirmações que Oliveira (2007) faz sobre a modalidade de ensino a distância, ao 

afirmar que essa modalidade de ensino facilita a aprendizagem quando os 

profissionais podem permanecer na própria instituição de trabalho após o fim do 

expediente ou até mesmo durante intervalos, para estudarem por meio de 

teleconferências ou videoconferências, o que promove uma ótima interação entre os 

profissionais.  

 

Outro ponto destacado entre os enfermeiros foi em relação à possibilidade de 

flexibilidade de tempo e espaço para realização e desenvolvimento dos treinamentos 

online, como citado a seguir: 

... Na atualidade com a correria do dia-a-dia de todo profissional, acho uma 
solução viável para a capacitação do profissional, mas como minha formação 
foi toda em urgência e emergência (SAMU), ou seja, bem prática e 
imediatista, lidando com situações em que não há tempo de pesquisar ou 
consultar um colega em situações de dúvidas...há, considero, um elo no 
processo de aprendizagem, não podendo ser "só" à distância. Volto a afirmar 
que sem uma etapa presencial/prática, muito do conhecimento se perde, bem 
como, se não houver replicação constante do conteúdo adquirido ... 
 

... é de suma importância para o desenvolvimento de um trabalho de 
qualidade, pois sempre precisamos buscar mais conhecimentos e 
atualizações. Mas, ainda, considero que a educação presencial contribui de 
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forma mais intensa e eficaz no processo de ensino-aprendizagem e 
aplicabilidade prática. É um meio facilitador, já que vivemos uma rotina 
agitada, podemos organizar melhor os horários de estudo, aproveitando 
qualquer tempo livre ...  
 

... É uma excelente opção devido ao fato de não termos que nos deslocar de 
casa ou do trabalho para a sua realização, podermos ajustar ao melhor 
horário, esperar que os filhos durmam ou estão na casa de amigos, já que 
eles cobram cada vez mais a nossa atenção. O enfermeiro pode continuar a 
enriquecer seus conhecimentos, sem deixar de lado sua família. É de 
extrema importância, pois proporciona conhecimento de qualidade a preços 
acessíveis ou gratuito, sem exigir local e horário fixo ...  
 

Três enfermeiros destacaram a importância da educação continuada desenvolvida 

na modalidades EAD:   

... É de extrema importância visto que sempre a novos conhecimentos a 
serem adquiridos e revisados. Que é relevante para minha atuação 
profissional e para adquirir novos conhecimentos ...  
 

... A EAD é importante para o profissional na atualidade. Gosto muito de 
cursos presenciais. Porém os cursos oferecidos pelo EAD, são reconhecidos 
pelo MEC e acrescentam de forma significativa no conhecimento. A internet 
na atualidade é uma biblioteca que oferece vasto conhecimento ... 
 

... Importantíssimo para o processo de aprendizagem, auxilia muito para o 
desenvolvimento. Indispensável ...  
 

Outro destaque da fala do enfermeiro é em relação à frequência do desenvolvimento 

das práticas online no município, já que não há o costume dessas práticas: 

... Acho que deveria ser utilizado com maior frequência pois contribui muito 
para a nossa prática ...  
 

Um enfermeiro declarou que não possui conhecimento sobre o assunto, é algo novo, 

pra ele: 

... Algo que tenho que experimentar para que eu possa opinar sobre...  
 

As próximas respostas apresentadas são dos profissionais de enfermagem atuantes 

na atenção primária que demonstraram pouca satisfação com a modalidade a 

distância, ressaltando a preferência pelo ensino presencial. Foi destacado que na 

área da saúde se fazem necessários cursos presenciais devido às necessidades de 

atuação profissional: 
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... Pode ser uma complementação interessante, desde que sejam 
disponibilizados suporte adequado e conteúdos relevantes. Ressaltando que 
a EAD não pode ser comparada com a Presencial ...  

 

... O conhecimento teórico é essencial, e pode ser adquirido por meio da 
modalidade EAD, porém a vivencia que é possibilitada nos cursos presenciais 
ainda é, a meu ver, de suma importância. Não dá para aprender a lidar com o 
ser humano à distancia ...  

  

... Não é fundamental, porque a enfermagem não se pode ser aprendida na 
modalidade EAD. Afinal, enfermagem envolve vidas, precisamos de aprender 
no contato pele a pele ...  

 

... Acho que a educação continuada na modalidade EAD é insuficiente para o 
aprendizado. Não sou muito adepta a esse tipo de modalidade, prefiro 
presencial ...  

 
... Pouco satisfatória, pois os cursos na área de saúde devem ser presenciais 
e laboratoriais, na presença de um professor ...  

 

Dois enfermeiros participantes dessa pesquisa declararam que estão satisfeitos com 

os treinamentos a distância e ainda ressaltaram que participam de forma efetiva dos 

processos de ensino e aprendizagem online, pois eles fazem pós-graduação e curso 

de aperfeiçoamento na área da saúde: 

... Estou iniciando uma pós-graduação EAD e estou muito satisfeita com a 
didática e o conteúdo; acredito que a educação continuada através da 
modalidade EAD depende muito da prioridade que o profissional enfermeiro 
estabelece para aperfeiçoar seus conhecimentos, é necessário uma rotina de 
estudos, leituras de artigos, buscar evidências sempre atuais para embasar o 
trabalho prático, ou seja, muito parecido com o estudo presencial que 
também exige uma rotina de estudos fora da sala de aula. Acredito que quem 
realmente deseja estudar e se aperfeiçoar tem grandes possibilidades no 
estudo EAD, pois é uma forma de estudar que necessita de dedicação e 
rotinas. A minha formação enquanto enfermeira não depende apenas dos 
cursos em EAD, mas sim do que eu enquanto profissional de saúde serei 
capaz de absorver e aplicar na prática sobre os conteúdos teóricos 
apresentados durante a educação continuada ...  

  
... Atualmente faço cursos a distância para aperfeiçoamento na área da 
saúde, por isso acho muito válido, principalmente em virtude do tempo e do 
valor do investimento. Ao escolher, busco por assuntos em que o EAD 
consegue me atender de uma maneira satisfatória, pois acredito que alguns 
temas necessitam mesmo que seja presencial. Contudo, considero os Cursos 
a distância, boas ferramentas de conhecimento, principalmente devido 
acessibilidade ...  
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Para facilitar o entendimento, as respostas às questões relacionadas ao quarto 

objetivo específico foram resumidas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 
Resumo das respostas relacionadas ao quarto objetivo específico aos enfermeiros 

Questão Resumo 
5. Você possui computador em casa? A grande maioria possui computador e acesso à 

internet em casa 6. Você possui acesso a internet em casa 
7. Qual o seu tempo para estudar assuntos 
relacionados a sua formação acadêmica? 

Quase a metade dos enfermeiros estudam uma 
vez por semana. Uma pequena parte estuda 
uma vez no mês e os demais se dividem em 
estudar em estudar entre menos de 1 hora por 
dia, 1 hora por dia e 2 horas por dia. 

8. Quais as contribuições da educação 
continuada desenvolvida na modalidade EAD 
para a sua formação enquanto enfermeiro da 
atenção primária do município de Sete 
Lagoas/MG ? 

Os enfermeiro relataram que as contribuições da 
educação continuada na modalidade EAD são 
muitas, mas que precisam ser realizadas de 
forma efetiva. 

9. O que poderia ser melhorado na educação 
continuada desenvolvida na modalidade EAD 
para a sua formação enquanto enfermeiro da 
atenção primária do município de Sete 
Lagoas/MG ? 

Os pontos mais destacados pelos enfermeiros, 
foram acesso facilitado aos conteúdos online e a 
otimização do tempo disponibilizado para os 
estudos online. 

10. O que você pensa sobre a educação 
continuada na modalidade EAD na sua formação 
enquanto enfermeiro? 

As opiniões em relação a essa pergunta foram  
muito divididas, pois muitos enfermeiros 
consideram importante e fundamental a 
educação continuada a distância, mas alguns 
não consideram a educação continuada online 
importante para a área da saúde 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Quase todos os enfermeiros entrevistados possuem computador com acesso à 

internet em casa, sendo algo facilitador para se desenvolver a educação continuada 

na modalidade EAD. O tempo de estudo dos enfermeiros varia, quase a metade dos 

entrevistados estudam uma vez por semana, o que também seria favorável para o 

desenvolvimento da modalidade em questão. 

Muitos enfermeiros acreditam que a educação continuada na modalidade EAD para 

os profissionais enfermeiros é de grande valia para o desenvolvimento das práticas 

profissionais, sejam elas teóricas ou práticas. Alguns contaram as suas experiências 

positivas em relação a essa modalidade, mas grande parte não acha que os 

treinamentos em EAD são suficientes, devido à complexidade da área da saúde. 
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5 Considerações Finais 

 

A educação continuada auxilia os profissionais de todas as áreas a responderam 

aos desafios colocados pelo avanço constante do conhecimento. A educação a 

distância, vinculada à educação continuada, pode ser considerada uma ferramenta 

que auxilia essas práticas educacionais e favorece de forma efetiva e positiva o 

desenvolvimento nos processos educativos. 

 

Na área da saúde este processo não poderia ser diferente, pois os profissionais 

dessa área, mais especificamente os enfermeiros, necessitam de um 

aperfeiçoamento constante no cotidiano profissional, visto que eles lidam 

diariamente com a vida de seres humanos. Sendo assim, a modalidade a distância 

pode ser considerada como um instrumento facilitador na educação continuada, pois 

possibilita novas formas de aprendizagem na busca de melhorias para o 

desempenho das funções inerentes ao profissional da saúde e seus desafios. 

 

A partir desse princípio o objetivo desta pesquisa foi analisar como a educação 

continuada desenvolvida na modalidade EAD contribui na formação dos enfermeiros 

atuantes na atenção primária no município de Sete Lagoas/MG. Para isso foram 

entrevistados duas gestoras, uma responsável pela Atenção Primária em Saúde e a 

outra a Coordenadora do Gestão de Pessoas do município e mais 46 enfermeiros 

atuantes nas ESF's. 

 

Após a análise dos dados foi possível perceber que a educação EAD no processo 

da educação continuada é de suma importância, devido a características como a 

possibilidade de flexibilização de tempo e espaço para a sua realização.  

 

A gestão do conhecimento na área da saúde é algo de suma importância para o 

desenvolvimento de todos os processos de planejamento, organização, execução e 

avaliação de todas as práticas. De acordo com as gestoras entrevistadas, o 

responsável por essas tarefas é o Secretário Municipal de Saúde, que delega todas 

as funções para as demais gestoras de uma instância inferior, buscando, de forma 

efetiva e progressiva, melhores condições para o desenvolvimento do setor. É 

possível perceber que as ordens são repassadas para o Secretário Municipal pelo 
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Ministério da Saúde e da Educação, algo que já vem pronto e deve ser cumprido. 

Em relação à educação continuada, constatou-se que ela acontece da mesma 

forma: tanto o Ministério da Saúde, quanto o Ministério da Educação, disponibilizam 

cursos para a educação continuada e os gestores desenvolvem os treinamentos de 

acordo com as especificações superiores. 

 

Mas os cursos de educação continuada, como relatado pelos entrevistados, são 

realizados de acordo com a necessidade de cada setor ou até mesmo de cada 

profissional, sendo que eles têm autonomia para desenvolver os cursos de acordo 

com os critérios de escolhas desejados. 

 

Muitos enfermeiros relataram ser a favor das práticas educativas na modalidade 

EAD, mas acham necessário que os treinamentos sejam realizados no horário de 

trabalho, já que a maioria das ESF's possui computadores e internet. Estes 

informaram ainda que existem dificuldades para a execução dessa modalidade. Uma 

outra parte dos enfermeiros entrevistados consideram as práticas educativas a 

distância como ineficientes, devido à complexidade da formação em relação à área 

da saúde.  

 

5.1 Contribuições gerenciais 

 

Como foi constatado ao longo desta pesquisa, os enfermeiros da atenção primária 

do município estão sensíveis e conscientes da importância e necessidade de 

treinamentos na modalidade EAD. O fato apontado na pesquisa, de que muitos têm 

computador e acesso à internet da própria residência, torna o município uma seara 

propícia para a realização de treinamento nessa modalidade. Seria necessário 

propor à Secretaria Municipal de Saúde do município de Sete Lagoas estratégias 

para o desenvolvimento de cursos para formação da educação continuada na 

modalidade EAD para os enfermeiros. 

 

Sendo assim seria necessária a contratação de uma equipe especializada em 

educação continuada na modalidade EAD para fazer o processo de implementação 

e execução desse processo, a fim de proporcionar novas formas de ensino/ 

aprendizagem que facilitaria a formação dos enfermeiros. Recomenda-se que a 
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equipe tenha tanto conhecimentos relacionados à educação quanto ao que diz 

respeito de tecnologia e informação. 

 

No município já existem escolas de formação de enfermeiros que poderiam 

proporcionar essas ações, visto que haveria certa facilidade de arregimentar 

professores e tutores para organizar, ministrar e acompanhar os enfermeiros nesses 

cursos.  

 

Muitos dos profissionais entrevistados relatam sobre a importância e 

aperfeiçoamento da educação continuada no modelo de educação a distância, mas 

alguns enfermeiros ainda não são a favor da modalidade, por isso seria necessária a 

conscientização desses profissionais, por meio de reuniões e palestras sobre os 

benefícios dessa modalidade. 

 

Realizar uma pesquisa com a finalidade de conhecer as reais necessidades de 

treinamento dos enfermeiros também seria fundamental, pois assim a equipe 

responsável pela educação continuada poderia planejar os treinamentos de acordo 

com o interesse dos profissionais envolvidos no processo. 

 

A criação de um plano de formação continuada na modalidade de educação a 

distância para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Sete Lagoas seria 

importante para que todos os profissionais envolvidos no processo pudessem 

acompanhar o desenvolvimento teórico e executar as suas práticas. Para isso é 

seria necessário fazer um levantamento dos cursos nos quais os profissionais de 

enfermagem têm interesse informando pré-requisitos, data e local de sua realização,  

carga horária e material didático a ser fornecido.  

 

A criação de um ambiente virtual de aprendizagem específico para o município de 

Sete Lagoas, também enriqueceria o processo.  

 

A contratação de uma equipe específica para realização de treinamentos na 

modalidade EAD também faz parte desse processo e auxiliaria no desenvolvimento 

das atividades, garantindo melhor qualificação dos enfermeiros. 
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5.2 Limitações da pesquisa 

 

No primeiro contato informal com a coordenadora da Atenção Primária de Saúde por 

meio de um email, esta informou que as práticas educativas na modalidade EAD 

aconteciam no município, porém quando foi formalizado o processo de coletar os 

dados mostraram que o processo de educação a distância está incipiente. 

 

Analisando os dados coletados percebemos que aconteceram apenas duas práticas 

de educação continuada na modalidade EAD no município de Sete Lagoas até o 

presente momento. A primeira aconteceu há algum tempo; as gestoras não 

souberam informar a data, mas disseram que foi antes dessa gestão atual, que está 

em vigor desde 2017. Foram distribuídas televisões em todos os ESF's do município, 

para que todos os profissionais da área da saúde participassem de qualificações em 

sua área de atuação. Em horários pré-determinados, todos os integrantes paravam 

as suas atividades para a qualificação, mas infelizmente não foi algo contínuo, 

devido às dificuldades que esse processo enfrentou, como por exemplo, a não 

aceitação dos pacientes em relação ao tempo de não atendimento dos profissionais 

durante o período de trabalho e o roubo das televisões. Esses fatores 

impossibilitaram as práticas educativas a distância. A segunda prática na 

modalidade a distância aconteceu no ano de 2017, na gestão atual: os enfermeiros 

participaram de uma capacitação presencial e a primeira parte essa atividade foi 

realizada online, quando todos acessaram um curso da TELELAB pela plataforma 

de ensino UNASUS. Posteriormente eles continuaram o curso presencial, mas para 

passarem de etapa tiveram que apresentar o certificado online  

 

As gestoras informaram que a educação a distância é uma modalidade favorável 

para o desenvolvimento das práticas educativas continuadas, mas que o município 

ainda não está preparado para desenvolver estas atividades. Assim, uma das 

limitações da pesquisa refere-se ao fato de que o estudo foi realizado no primeiro 

ano da gestão atual, momento em que os setores ainda estavam se organizando e 

sanando as demandas mais urgentes do município na área da saúde. Devido às 

especificidades desse momento em um órgão público, os resultados desta pesquisa 

não podem ser generalizados para os municípios em que essa prática já esteja 

estabelecida.  
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5.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

É certo que o assunto pesquisado não está totalmente limitado a este trabalho; isso 

evidencia, por um lado, a complexidade dessa temática e, por outro, o grande 

avanço verificado no conhecimento sobre o assunto no Brasil, nas últimas décadas; 

portanto esta pesquisa não abarca o assunto educação em saúde na sua totalidade, 

porém sugere questões para novas discussões acerca do tema.  

 

Para melhor aprofundamento sobre o tema se fazem necessários novos estudos em 

municípios que possuem metodologias já estabelecidas de atuação na formação da 

educação continuada na modalidade EAD para os profissionais da área da saúde. 

 

A área da saúde possui grande relevância e abrangência em todos os níveis de 

atendimento. Esse trabalho teve como foco principal a saúde primária, mas é 

importante repassar além da atenção primária, pois a atenção secundária e a 

atenção terciária possuem muitas peculiaridades que necessitam de cuidados, 

relacionados com a capacitação dos seus profissionais; sendo assim, essa pesquisa 

pode se estender por todas as áreas da saúde. 
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Apêndices 

Apêndice A - Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 

 

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto de Pesquisa: Gestão da Inovação no Setor Educacional 

Coordenação: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães 

 

Este projeto visa identificar as tendências atuais da gestão estratégica de 

instituições de ensino profissionalizante e superior, tanto públicas quando privadas, 

no que diz respeito aos projetos de inserção dessas instituições e seus programas 

de pós-graduação no processo de inovação e desenvolvimento do país, 

especialmente a implantação de novas tecnologias de gestão e avaliação de 

desempenho. Os métodos utilizados são os exploratórios-descritivos, utilizando-se 

de dados documentais, pesquisas quantitativas e qualitativas. Espera-se, com esses 

estudos, que sejam identificadas e propostas estratégias de gestão eficazes no que 

diz respeito aos processos de educação formal e profissionalizante; modelos de 

gestão por competências, modelos de gestão e inovação educacional.  

Recuperado de 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPes

quisa  

Situação: em andamento 

Natureza: Projeto de Pesquisa 

Alunos envolvidos – Mestrado Profissional: 4 

C, T & A: 10; Número de orientações: 6 

Integrantes: Eloísa Helena Rodrigues Guimarães (coordenadora); Frederico Pereira 

Mafra (integrante); Roberta Muriel (Integrante); José Carlos Tadeu (integrante); 

Gilson Correa Heiderique (integrante); Lincoln Ignácio Pereira (integrante); Aldo 

Cézar Bianchi de Souza (integrante); Fábio Coelho Pinheiro (integrante); Paulo 

Rodrigues Milhorato (integrante); Simone Novaes (integrante); Anderson Sidnei de 

Souza Campos (integrante); Markoni Ramires Heringer (integrante); Ana Karine 
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Faria Senra Leal (integrante); Ana Maria Ferreira da Costa (integrante); Glória Maria 

Brivio Quintão (integrante); Fabrícia Cândida Aparecida de Paula Raggi (integrante).   

Produções: Guimarães, Bastos, Vasconcelos e Andalécio (2015); Souza, Guimarães 

e Jeunon (2015); Rocha Júnior, Guimarães e Jeunon (2014); Milhorato e Guimarães 

(2016); Tadeu e Guimarães (2017);    
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Apêndice B – Carta de apresentação 
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Apêndice C - Carta de anuência para a pesquisa 
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Apêndice D - Termo de consentimento livre e esclarecido 
gestora (01) 
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Apêndice E - Termo de consentimento livre e esclarecido 
gestora (02) 
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Apêndice F – Questionário (enfermeiros do ESF) 
 

 

Avaliar as alternativas com a graduação que melhor encaixar a sua opinião: 

1 - Discordo Totalmente 

2 - Discordo Parcialmente 

3 - Não Concordo e nem Discordo 

4 - Concordo Parcialmente 

5 - Concordo Totalmente 

 

1. Os treinamentos realizados na modalidade EAD contribuem para a sua formação 
continuada enquanto profissional de enfermagem? 

1 2 3 4 5  

 

2. A frequência dos treinamentos na modalidade EAD é suficiente para aquisição de 
novos conhecimentos? 

1 2 3 4 5 

 

3. Nos treinamentos EAD são disponibilizados materiais didáticos adequados? 

1 2 3 4 5 

 

4. Nos treinamentos EAD são disponibilizados computadores e internet aos 
participantes? 

1 2 3 4 5 

 

5.  Você possui computador em casa? 

( ) Sim  (      )Não  

 

6. Você possui acesso a internet em casa? 

( ) Sim  (      )Não  
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7. Qual o seu tempo para estudar assuntos relacionados a sua formação 
acadêmica? 

 

( ) 1 Vez por Mês 

( ) 1 Vez por Semana 

( ) Menos de 1 hora por dia 

( ) 1 Hora por dia 

( ) 2 Horas por dia 

 

8. Quais as contribuições da educação continuada desenvolvida na modalidade EAD 
para a sua formação enquanto enfermeiro da atenção primária do município de Sete 
Lagoas/MG ? 

 

9. O que poderia ser melhorado na educação continuada desenvolvida na 
modalidade EAD para a sua formação enquanto enfermeiro da atenção primária do 
município de Sete Lagoas/MG ? 

 

10. O que você pensa sobre a educação continuada na modalidade EAD na sua 
formação enquanto enfermeiro? 
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Apêndice G – Roteiro de entrevista (Gestoras) 
 

01 - Coordenadora da Atenção Primária do município de Sete Lagoas 
02 - Coordenadora do Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Sete Lagoas 
 
 

Formação Acadêmica: 

Tempo de atual profissional na atenção primária de saúde: 

  

1. Quais os mecanismos de gestão conhecimento em saúde na atenção primária 

são implementados no município de Sete Lagoas/MG? 

 

2. Quais as atribuições do gestor responsável pela educação em saúde no município 

de Sete Lagoas nos treinamentos educacionais dos enfermeiros? 

 

3. Quem é responsável por desenvolver esses treinamentos? Existe uma equipe ou 

apenas uma pessoa? 

 

4. Como os treinamentos a distância para os enfermeiros da atenção primária do 

município de Sete Lagoas/MG são planejados? 

 

5. Como a educação continuada desenvolvida na modalidade EAD contribui para a 

gestão do conhecimento em saúde no município de Sete Lagoas/MG? 

 

6. Como a educação continuada é desenvolvida para os enfermeiros da atenção 

primária no município de Sete Lagoas/MG? 

 

7. Como são identificadas as necessidades de formação continuada entre os 

profissionais de saúde do município?  

 

8. Os enfermeiros da atenção primária no município de Sete Lagoas/MG recebem 

treinamentos educacionais na área da saúde? 

 

9. Esses treinamentos podem ser chamados de educação continuada? 
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10. Como são desenvolvidos esses treinamentos? A distância? Ou de forma 

presencial? 

 

11. Com qual frequência estes treinamentos acontecem? 

 

12. É disponibilizado algum tipo de material didático, impresso ou online, e/ou 

equipamentos de multimídias para a realização destes treinamentos? 

 

13. Que profissional  ministra estes treinamentos? 

 

14. Geralmente, qual o número de participantes destes treinamentos ? 

 

15. Esses treinamentos são realizados onde? Nas Unidades de Saúde ou em um 

local específico, onde todos os profissionais se reúnem? 

 

16. Quais as contribuições da educação continuada desenvolvida para os 

enfermeiros da atenção primária do município de Sete Lagoas/MG? E na 

modalidade EAD? 

 

17. Quais os desafios da educação continuada desenvolvida para os enfermeiros da 

atenção primária do município de Sete Lagoas/MG ? E na modalidade EAD? 

 


