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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo verificar como a utilização e potencialidades das 
Metodologias Ativas – M.A. – pode contribuir e se configurar em estratégias para a (re) 
significação dos Núcleos de Educação Permanente – NEPS – do Estado da Paraíba, nos 
serviços de saúde. Método: Descritivo, exploratório de abordagem qualitativa. Cenário da 
pesquisa: Rede hospitalar do Estado da Paraíba, onde estão localizadas os NEPS. Sujeitos 
da pesquisa: Oito Coordenadores dos NEPS dos Serviços do Estado da Paraíba 
pertencentes a I e II Macrorregiões, I Macrorregião de saúde com sede em João Pessoa, II 
Macrorregião de saúde com sede em Campina Grande. Período da Coleta de Dados: 27 de 
julho de 2021 a 17 de agosto de 2021. Os dados coletados foram analisados através do 
método de análise de conteúdo temática. Resultados: Obteve-se quatro categorias, 
Caracterização dos Participantes dos NEPS; Concepção de educação permanente em 
saúde dos coordenadores dos NEPS, Implantação e desenvolvimento dos NEPS e 
Potencialidades da utilização das Metodologias Ativas nas ações educativas dos NEPS; as 
categorias proporcionaram o debate acerca de como a utilização e potencialidades das 
Metodologias Ativas podem contribuir para a (re)significação dos Núcleos de Educação 
Permanente, do Estado da Paraíba. Considerações finais:  A análise dos dados possibilitou 
o alcance dos objetivos do estudo, principalmente no que se refere às possibilidades das 
metodologias ativas contribuírem para as mudanças nas propostas de capacitação dos 
profissionais dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde – NEPS, dos Serviços de 
Saúde do Estado da Paraíba.  

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Aprendizagem Significativa; 

Metodologias Ativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The present study aims to verify how the use and potentialities of Active 
Methodologies - APM - can contribute and configure strategies for the (re) 
signification of the Continuing Education Centers - NEPS - of the State of Paraíba, in 
health services. Method: Descriptive, exploratory, qualitative approach. Research 
setting: Paraíba State hospital network, where the NEPS are located. Research 
Subjects: Eight coordinators of the NEPS of the services of the State of Paraíba 
belonging to I and II Macro-regions, I Macro-region of health with headquarters in 
João Pessoa, II Macro-region of health with headquarters in Campina Grande. Data 
Collection Period: July 27, 2021 to August 17, 2021. The collected data were 
analyzed using the thematic content analysis method. Results: Four categories were 
obtained, Characterization of the Participants of the NEPS; Conception of permanent 
health education of the coordinators of the NEPS, Implementation and development 
of the NEPS and Potentialities of the use of Active Methodologies in the educational 
actions of the NEPS; the categories provided the debate about how the use and 
potentialities of Active Methodologies can contribute to the (re)signification of the 
Permanent Education Centers, of the State of Paraíba. Final considerations: Data 
analysis enabled the achievement of the study objectives, especially regarding the 
possibilities of active methodologies to contribute to changes in the training proposals 
of professionals of the Continuing Education in Health Centers - NEPS, of the Health 
Services of the State of Paraíba.  

 

Keywords: Permanent Education in Health; Meaningful Learning; Active 

Methodologies.  
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1. INTRODUÇÃO   

Desde o início dos anos de 1980, a concepção sobre a Educação Permanente 

em Saúde - EPS vem sendo discutida com vários atores importantes da saúde 

pública, conforme aborda Miccasi e Batista (2014):  

A proposta da EPS surgiu na década de 1980, por iniciativa da Organização 
Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS) para o desenvolvimento dos Recursos Humanos na Saúde. 
No Brasil, foi lançada como política nacional em 2003, constituindo papel 
importante na concepção de um SUS democrático, equitativo e eficiente 
(MICCASI e BATISTA, 2014, p.172). 

No entanto, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

foi criada apenas em 2004 com a portaria 198/Gabinete Ministerial, com o intuito de 

contribuir para a construção educacional dos trabalhadores do SUS nos espaços de 

saúde, como publicado em seu 1º Artigo, “Instituir a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor” (BRASIL, 2004, p. 2). 

Assim, a EPS surge como uma estratégia viável de transformação educacional 

no ambiente de trabalho inserido nos serviços de saúde. Respaldada pela 

aprendizagem significativa, a EPS oportuniza mudanças relevantes na rotina de 

trabalho. Além disso, possibilita refletir com os trabalhadores das instituições de 

saúde sobre a prática profissional, interrelacional, mais diálogo, mais participação 

entre os setores, superar desafios, perceber avanços pessoais e coletivos, entre 

outros (BRASIL, 2007).  

A esse respeito, Carvalho e Teodoro (2019) afirmam que:  

A institucionalização da PNEPS no SUS estimula reflexões e produções 
teóricas a respeito da educação na área da saúde e apresenta como eixo 
central a discussão sobre a dualidade entre duas noções: a educação 
permanente em saúde, como uma proposta pedagógica com potência para 
mudar as práticas de saúde e a educação continuada (EC) (CARVALHO; 
TEODORO, 2019, p.2194). 

Nesse sentido, a PNEPS propôs que os processos de qualificação dos 

profissionais da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das 

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

como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização 
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do trabalho e sejam estruturados a partir da problematização da atuação e da gestão 

setorial em saúde (BRASIL, 2007). 

No que se refere a implantação da PNEPS no Estado da Paraíba, destaca-se 

que em 2003 já existia movimentos para sua viabilização e, com a estruturação do 

Plano Inicial de Ação Estratégica da Paraíba em 2004 – Polo de EPS-SUS/PB, essa 

ideia se fortaleceu. Contudo, desse até 2009 não se teve registro de ações 

publicizadas, além do que é apresentado nos planos estaduais de saúde. 

Desse modo, no ano de 2009 foi publicada a portaria 620/2009, no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba – DOE/PB que tratava da implantação dessa política, 

sendo o Centro Formador de Recursos Humanos-CEFOR-RH/PB - o órgão 

responsável pelas ações da PNEPS, conforme o Plano Estadual de Educação 

Permanente em Saúde da Paraíba-PEEPS/PB 2019-2022. Assim, o CEFOR-RH/PB, 

criado em 1994 por meio da Lei estadual nº 5.871, assumiu a tarefa de formar os 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS no estado da Paraíba, sempre com 

o intuito de fortalecer o SUS na esfera estadual. 

Com apoio da gestão estadual em 2011 se intensificaram às ações de EPS na 

Paraíba com a participação e suporte da Rede de Escola do SUS-PB - RESUS-PB e 

das Comissões de Integração Ensino-Serviço – CIES. 

Por aproximadamente uma década as gestões do CEFOR discutiram junto à 

Secretaria Estadual de Saúde e às instâncias deliberativas a importância de 

transformar o CEFOR em escola de Saúde Pública da Paraíba, considerando o seu 

papel imprescindível na formação de trabalhadores para o SUS. Portanto, em 06 de 

janeiro de 2021, com a publicação em Diário Oficial do Estado da Paraíba – DOE/PB 

- pela LEI Nº 11.830, foi criada a Escola de Saúde Pública da Paraíba – ESP/PB, 

conforme apresentada na meta do Plano Estadual de Saúde - PES (2020 - 2023) a 

qual coloca a intenção da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba – SES/PB de 

transformar o CEFOR-RH/PB para ESP/PB. A Escola marca uma nova etapa na 

formação dos trabalhadores de saúde, cujo propósito é  

a ampliação da oferta de cursos técnicos, de acordo com o catálogo 
nacional de cursos e a necessidade de formação e qualificação dos 
trabalhadores do estado, como também ampliação dos programas de 
residência; ofertar cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) nas 
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áreas de saúde pública, saúde coletiva e saúde da família (PARAÍBA, PES, 
2020, p. 160). 

O CEFOR-RH/PB, hoje ESP/PB, vem desenvolvendo ações formativas de EPS 

no estado instigando reflexões que possibilitem mudanças de práticas em serviço, 

seja no âmbito da atenção, da gestão, do ensino ou do controle social nas 16 

regiões de saúde (PARAÍBA, 2016). No Estado da Paraíba os NEPS foram 

implantados com as ações das CIES, as quais tiveram um papel muito importante, 

participando desde o planejamento e execução dos Planos Macrorregionais de EPS, 

organizaram as atividades de RESUS-PB, bem como colaboraram na 

implementação dos NEPS, em toda rede estadual (PARAÍBA, 2016). Com essa 

estruturação, a Rede Escola tem como meta implantar mais NEPS no estado. Tem-

se o propósito de desenvolver ações educativas com capacidade de refletir a prática 

de assistência e de gestão dos serviços de saúde, assim como contribuir 

efetivamente com a qualidade técnica e a humanização dos atendimentos de saúde 

(PARAÍBA, 2019). 

Atualmente, a Paraíba tem aproximadamente 42 NEPS nos serviços de saúde, 

com configurações diferenciadas. Em reuniões conduzidas pela RESUS-PB, nos 

últimos anos, tem-se discutido a necessidade de um (re)alinhamento nas propostas 

de EPS, principalmente, no que se refere à concepção da EPS como aprendizagem 

no trabalho, tendo como base a aprendizagem significativa compreendida como 

processo de aprendizagem que propicia a construção de conhecimentos a partir dos 

saberes prévios dos sujeitos articulados aos problemas vivenciados no trabalho 

(BRASIL, 2018). 

Além disso, um estudo realizado em 2020 sobre Estratégias de ações 

desenvolvidas pelo Centro Formador de Recursos Humanos, do Estado da Paraíba, 

frente à pandemia do Coronavírus (Nóbrega e Teodósio, 2020) apontou que, não 

obstante o papel relevante do CEFOR e dos NEPS, ainda são perceptíveis algumas 

fragilidades nas metodologias utilizadas nos processos educativos. 

A literatura aponta para alguns autores como defensores do uso de práticas 

pedagógicas inovadoras para melhorar os processos de ensino e de aprendizagem, 

a exemplo de Anastasiou e Alves (2004), Berbel (2011) e Pereira (2012). Segundo 

estes autores o estudante deve ser considerado como sujeito da aprendizagem e, 
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portanto, protagonista do processo de aprender. Assim, entram em cena as M.A. de 

ensino e de aprendizagem, as quais o foco da aprendizagem está centrado no 

estudante e nas suas potencialidades para apender. 

Efeitos de subjetivação emergem das atividades de educação permanente, das 
problematizações ao pensar-agir-perceber e de sua interpretação emerge como 
aprendizagem significativa a invenção de si. Aquele que aprende é pressionado 
pelas problematizações a reinventar-se, aos seus coletivos e às suas instituições 
(CECCIM, 2005, p.176). 

Nesse sentido, entende-se que as M.A. instigam a busca constante de 

ferramentas mais recentes e discussões acerca de didáticas para despertar nos 

estudantes, principalmente, estudantes/trabalhadores para terem autonomia na 

construção do seu conhecimento, seja na vida acadêmica, seja na vida profissional. 

Dessa forma, compreendendo-se que a aproximação ensino-serviço deve ser 

tratada de forma significativa, conforme prevê a proposta da EPS, o desafio atual 

dos NEPS/PB é adotar M.A. de aprendizagem em todas as ações educativas. 

Nesse contexto, a minha inserção no CEFOR-RH/PB como Coordenadora 

Pedagógica e o entendimento da importância das metodologias problematizadoras e 

de discussões nas reuniões ordinárias sobre a necessidade de debates das 

propostas de educação permanente, implementadas nos NEPS, para ampliação ou 

inclusão de espaços de diálogo sob o prisma de M.A., me estimularam à realização 

dessa investigação. Nesse sentido, o estudo tem como base norteadora a seguinte 

questão: Como a utilização e potencialidades das Metodologias Ativas podem 

contribuir e se configurar em potenciais estratégias para a (re)significação dos 

Núcleos de Educação Permanente do Estado da Paraíba? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

• Analisar como a utilização e potencialidades das Metodologias Ativas podem 

contribuir e se configurar em estratégias para a (re)significação dos Núcleos de 

Educação Permanente do Estado da Paraíba.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Conhecer as concepções de educação permanente em saúde dos 

coordenadores dos NEPS; 

• Identificar as metodologias utilizadas nos processos educativos dos Núcleos 

de Educação Permanente em Saúde do Estado da Paraíba; 

• Destacar os aspectos facilitadores e as dificultadores que influenciam no 

desenvolvimento dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde do Estado da 

Paraíba; 

• Propor um curso sobre de educação permanente em saúde e Metodologias 

Ativas para os profissionais atuantes nos Núcleos de Educação Permanente em 

Saúde do Estado da Paraíba. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A EPS tem uma importante função para os trabalhadores da saúde, com o 

intuito de qualificá-los para beneficiar os usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Com a abrangência das demandas, dos fluxos e a compreensão de que o 

trabalho é um espaço para processos formativos, fez com que se percebesse que 

este ambiente fosse celeiro educacional.  

A identificação Educação Permanente em Saúde está carregando, então, 
a definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano 
do trabalho – ou da formação – em saúde em análise, que se permeabiliza 
pelas relações concretas que operam realidades e que possibilita construir 
espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos 
produzidos no cotidiano (CECCIM, 2005, p. 161). 

A EPS, concomitantemente, se renova em seus processos de trabalho com 

subsídios científicos acessíveis, assim como imerge na elaboração das relações 

interpessoais e demandas de trabalho que precisam de uma articulação e 

contribuição coletiva a qual transforma estruturas físicas e humanas (CECCIM, 

2005). 

[...] a EPS é definida como uma ação pedagógica com foco no cotidiano do 
trabalho em saúde, levando à autoanálise e à reflexão de processo. Ela 
progride na direção da multiprofissionalidade e na construção coletiva por 
meio de experiências vivenciadas de novos conhecimentos, podendo gerar 
novas práticas (CECCIM, 2005 APUD PERES, SILVA, BARBA, 2016, p. 
792) 

A EPS foi pensada como ferramenta instigadora de renovação do profissional 

da saúde quanto à sua compreensão da dinâmica local, como estrutura física, 

trabalhadores e usuários. Com intuito de integrar e corresponsabilizar, ao mesmo 

tempo que estimula vivências pedagógicas em ambientes de trabalho entre a 

equipe multiprofissional e os usuários. Deste modo, pode garantir um controle 

social mais equânime na saúde pública.  

O Sistema Único de Saúde (SUS), pela dimensão e amplitude que tem, 
aparece na arena dos processos educacionais de saúde como um lugar 
privilegiado para o ensino e a aprendizagem, especialmente os lugares de 
assistência à saúde. Educar “no” e “para o” trabalho é o pressuposto da 
proposta de educação permanente em saúde (EPS). Os lugares de 
produção de cuidado, visando integralidade, corresponsabilidade e 
resolutividade são, ao mesmo tempo, cenários de produção pedagógica, 
pois concentram, o encontro criativo entre trabalhadores e usuários 
(MICCASI e BATISTA, 2014, p.172). 
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Os NEPS são importantes como geradores de ações reflexivas sobre os 

processos de trabalho e na inserção de estratégias de formação na saúde pública, 

fazendo com que esses trabalhadores da saúde sejam mais assertivos nas tomadas 

de decisão, além de beneficiar os usuários do SUS com serviços mais qualitativos e 

profissionais mais confortáveis com suas demandas de trabalho.   

A ausência de interação da EPS no ambiente de trabalho e a trajetória 

acadêmica do ensino tradicional dificultam a prática profissional mais reflexiva; e 

com a EPS há uma provocação de possibilidades de conexões entre os 

trabalhadores da saúde para atividades do cotidiano (CECCIM, 2018). 

A linguagem da Educação Permanente em Saúde, a linguagem das rodas 
de conversa, a linguagem da educação como processo coletivo não 
traduzido por cursos, mas por iniciativas e mobilização do pensamento e do 
corpo, ocupa o discurso que prega atualidade. Hoje, gestores, estudantes, 
docentes, conselheiros, trabalhadores, entidades, setores de gestão da 
política de saúde e da política de educação referem a Educação 
Permanente em Saúde como a política de educação na saúde para o SUS 
(CECCIM, 2019, p. 78). 

Para tanto, são necessárias a adesão e a construção coletiva desses atores 

com situações reais a serem problematizadas em conformidade com a EPS para o 

engajamento de várias áreas, como o financeiro, a gestão, a educação, entre 

outras, para que estes profissionais percebam a realidade na sua totalidade.  

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e 
o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 
educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas profissionais (BRASIL, 2007, p.6). 

O ensino tradicional e técnico é apresentado à formação profissional em saúde 

ao longo dos anos, com isso, as conduções do processo de ensino-aprendizagem 

são desagregadas e se restringe a um conhecimento, o qual o professor guarda e 

repassa todo conhecimento e o estudantes recebem passivamente este 

conhecimento. (COLARES e OLIVEIRA, 2018). 

Segundo Mello, Alves e Lemos (2014), o ensino tradicional tem como base a 

transmissão passiva do conhecimento. A aprendizagem significativa destaca a 

importância da emancipação do estudante, instigando-o assim a ser protagonista 

na construção do seu conhecimento, refletindo sobre o seu processo de 

aprendizagem. 
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A Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel em 
1980, afirma que um sujeito consegue aprender significativamente 
determinado conteúdo, no momento em que consegue incorporar e 
agregar novas informações àquelas que já estavam presentes em sua 
estrutura cognitiva [...]. Assim, para que haja aprendizagem significativa, 
são necessárias duas condições: disposição para aprender e que o 
conteúdo exposto seja significativo para o aprendiz (MELLO; ALVES e 
LEMOS, 2014, p. 2021). 

O ambiente de trabalho é o espaço mais propício para aquisição de 

conhecimento, pois o contato com a equipe multiprofissional ou do setor podem 

discutir os problemas que permeiam o processo de trabalho, seja na gestão ou na 

assistência, já que ao utilizar as dinâmicas e ações das M.A. torna a aprendizagem 

significativa na sua abordagem e compreensão.  

A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, 
ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é 
feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em 
consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. 
Propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se 
façam a partir da problematização do processo de trabalho, e considera 
que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações 

(BRASIL, 2007, p.6). 

Na literatura encontram-se várias abordagens das M.A. na área da saúde, a 

saber:  Aprendizagem Baseada em Problemas, a qual expõe situações as quais o 

estudante conhece para ser debatido, em equipes menores, com o intuito de 

estimular a criticidade, as habilidades de comunicação, entre outros; a Teoria da 

Problematização, com o uso do Arco de Maguerez, que segue algumas etapas, 

como a observação e a teorização, além da aplicação dessas questões com o fito de 

transformar a realidade e a Aprendizagem baseada em grupos de profissionais, 

visando instigar vários conhecimentos com o trabalho em equipe, dentre outros. 

(COLARES e OLIVEIRA, 2018). 

Os processos de EPS têm como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho - como fortalecimento das 

discussões sobre a política de EPS - e ampliação das ações da EPS em todos os 

espaços do ambiente de trabalho, uma vez que é fundamentada na 

problematização e aprecia a construção do conhecimento, a qual acontece no dia a 

dia dos serviços saúde, com situações problemas experimentados por todos que 

perpassam esses espaços. (MACÊDO; ALBUQUERQUE e MEDEIROS, 2014). 
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Mesmo com as adversidades estruturais e adesão de alguns trabalhadores da 

saúde para com a EPS, é necessário ressaltar a importância dos envolvidos nesse 

processo, além de buscar engajamento de todos os trabalhadores da saúde. Os 

ambientes que propiciam às reflexões das ações em EPS, bem como discussões 

para a produção do conhecimento nos serviços de saúde são os mais 

diversificados possíveis, como organizações, comunidade, associações 

comunitárias, dentre outros, todos nessa perspectiva de mudança de processo de 

trabalho (MACÊDO; ALBUQUERQUE e MEDEIROS, 2014). 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Caracterização do estudo  

Trata-se de uma investigação de abordagem qualitativa, descritiva, 

exploratória, cujo referencial teórico tem como base os pressupostos da Educação 

Permanente em Saúde.  

Optou-se pela pesquisa qualitativa devido à sua possibilidade de se conformar 

melhor aos estudos de processos sociais, das relações, das crenças, das 

percepções, das vivências e das histórias, sob o olhar dos atores sociais acerca dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a variáveis (MINAYO, 2014).  

O foco do estudo qualitativo é centralizado no específico, no peculiar, 
buscando a compreensão do fenômeno estudado. Tomam-se como objetos 
de estudo as atitudes, as crenças, as motivações, os sentimentos da 
população estudada, para atualizar a natureza humana. As técnicas 
qualitativas podem proporcionar uma oportunidade para as pessoas 
revelarem seus sentimentos (ou a complexidade e intensidade deles) 
(Souza et al, 2019, p. 224). 

Além disso, ela permite que o entrevistado expresse suas ideias, concepções e 

representações, em sua dimensão particular, travando uma relação mais próxima do 

sujeito ao objeto de pesquisa, imprimindo valorização ao estudo. 

4.2 Participantes da pesquisa  

Segundo Teodosio (2016) a seleção dos sujeitos da pesquisa deve estar em 

consonância com os objetivos da pesquisa, a temática proposta e à questão do 

estudo. Assim, os sujeitos dessa investigação foram oito coordenadores dos NEPS, 

das regiões de saúde que fazem parte da I e II Macrorregião de Saúde do Estado da 
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Paraíba. Esses locais foram escolhidos por serem os mais próximos da capital, visto 

que a pesquisa tem financiamento próprio.  

Eles foram contactados por meio da coordenação da Rede Escola SUS, da 

Escola de Saúde Pública da Paraíba, que apresentou a carta convite da pesquisa e 

as pessoas voluntariamente se dispuseram a participar, de acordo com a 

disponibilidade de cada um.  

4.3 Critérios de inclusão 

 Os critérios de inclusão foram a aceitação voluntária, a disponibilidade para 

participar e as condições físicas e psicológicas de participação na pesquisa, bem 

como autorizar a gravação da pesquisa. Todos foram orientados quanto ao direito de 

participar ou não do estudo e dos possíveis riscos. Após leitura e concordância, 

manifestaram adesão por meio da assinatura online do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) 

4.4 Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa os coordenadores que se encontravam 

temporariamente afastados do serviço, seja qual fosse o motivo, no período da 

investigação. 

4.5 Cenário do estudo 

A Paraíba tem 03 Macrorregiões de saúde, a sede da primeira Macrorregião de 

Saúde é na cidade de João Pessoa; a segunda tem sede no município de Campina 

Grande e a terceira têm duas sedes, uma no município de Patos e outra no 

município de Sousa. Os espaços para a pesquisa foram os NEPS da Rede 

hospitalar do Estado da Paraíba, mais precisamente nas I e II Macrorregião de 

saúde. A escolha pelas duas macrorregiões deu-se por serem próximas à capital, 

João Pessoa, uma vez que a pesquisa é realizada com financiamento próprio. 

Figura 1 – Macrorregião de Saúde do Estado da Paraíba: 
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Imagem retirada do site da Paraíba 

4.6 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada online, por meio da plataforma digital Google 

meet que possibilita a realização das entrevistas, já que é um recurso simples para 

videoconferências, que pode ser utilizado em diversos dispositivos, como 

computadores de mesa, notebooks, smartphones e similares, que permite realizar 

reuniões virtuais, as quais ocorreram no período de 27 de julho de 2021 a 17 de 

agosto de 2021. Optou-se por esse formato de coleta de dados devido à atual 

situação de emergência em saúde pública frente à pandemia da Covid-19.  

Para evitar a rápida escalada do número de infecções e o colapso dos 
serviços de saúde, faz-se necessária a adoção de medidas rígidas de 
distanciamento social3. Assim, ampliou-se o processo já emergente das 
conexões virtuais entre as pessoas, [...] através de trocas de mensagens, 
videoconferências e telefonemas, de modo que as distâncias geográficas 
se fazem menos relevantes para as relações interpessoais (SCHMIDT, 
PALAZZI, PICCININI, 2020, p. 2).  

Essas ferramentas para utilização das entrevistas online, estão sendo 

importantes e têm ganhado espaço em meio às impossibilidades de encontros 

presenciais e até mesmo às demandas exacerbadas nesse período pandêmico em 

que muitas informações, inclusive novas, estão a ser processadas para uma 

assistência mais eficaz em relação à saúde 
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Apesar dos desafios, entende-se que as entrevistas online apresentam 

potencialidades, sobretudo no que diz respeito à realização de estudos 
qualitativos no contexto de distanciamento social imposto pela COVID-19, 
por se tratar de uma das poucas alternativas no atual cenário, além da 
possibilidade de se investigar diversos temas presentes na vida das 
pessoas e das famílias em distanciamento social (SCHMIDT, PALAZZI, 
PICCININI, 2020, p. 5). 

 Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE I) que segundo 

Minayo (2009), possibilita a combinação de perguntas fechadas e abertas, as quais 

o participante pode discorrer sobre o tema sem se ater apenas à pergunta 

formulada.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2009, 
p.21). 

Os entrevistados foram contactados por e-mail apresentado com a carta 

convite (APÊNDICE II) para participar da pesquisa e o link de acesso para o 

formulário do Google forms em que consta o TCLE e as questões objetivas 

(APÊNDICE I) que abordavam a caracterização dos sujeitos da pesquisa, o tempo 

de serviço, formação acadêmica, idade, entre outros para a caracterização dos 

sujeitos da pesquisa.  

Após esse preenchimento e consentimento do TCLE e das questões objetivas, 

foi combinado pelo aplicativo de mensagens (Whatsapp) a marcação do dia e hora 

das entrevistas de cada participante. Devido às demandas urgentes e/ou demandas 

em grande quantidade advindas das coordenações, assim como situações de 

adoecimentos por parte deles, foram marcadas e remarcadas algumas vezes com os 

entrevistados. 

Para garantir o critério de confiabilidade, os entrevistados foram identificados 

pela letra E seguida pela numeração de 01 a 08, conforme ordem das entrevistas, e 

os nomes das instituições também foram modificados, sendo referidas no decorrer 

dos resultados por Unidade Hospitalar ou Hospital. 

4.7 Critérios Éticos 
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O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer n°   

4.758.518 (ANEXO D). 

Todos os colaboradores foram esclarecidos sobre os objetivos e procedimentos 

da pesquisa, bem como ao direito de participação livre, esclarecida, voluntária e os 

preceitos da confiabilidade e do anonimato dos dados, podendo inclusive desistir da 

participação em qualquer momento. Antes da entrevista foi encaminhado, por via on-

line para leitura e assinatura, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

4.8 Análise dos dados 

No que concerne à análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo por 

ter um significado mais amplo que o simples procedimento técnico. Ela faz parte de 

“uma histórica busca teórica e prática no campo das investigações sociais” 

(MINAYO, 2014, p.303). Em consonância com o tipo de estudo e seus objetivos 

dentre as diferentes modalidades de Análise de Conteúdo, optou-se pela Análise 

Temática.  

Os pressupostos teóricos que validam a história de vida são da mesma 
natureza dos que fundamentam a entrevista e a observação participante. 
Todas essas estratégias exigem uma consciência reflexiva que abrange 
investigadores e interlocutores na construção de um pré-texto inserido num 
contexto social mais amplo e mais complexo. (MINAYO, 2014, p.161) 

Conforme Bardin (2011), este tipo de análise relaciona-se ao tema em estudo e 

permite identificar os núcleos de sentido que tenham significado para o estudo. “Na 

análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma dada característica de 

conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento de 

mensagem que é tomado em consideração” (BARDIN, 2011, p.21).  Para o autor, a 

análise temática se desdobra em três etapas: pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Na verdade, o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente 
de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve 
de guia à leitura. O texto pode ser recortado em ideias constituintes, em 
enunciados e em proposições portadores de significações isoláveis (...) 
fazer uma análise temática, consiste em descobrir os «núcleos de sentido>> 
que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição 
podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 
2011, p.105).   
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As entrevistas foram categorizadas de acordo com os objetivos, com a 

recorrência das respostas e a logicidade do que estava sendo apresentado pelos 

sujeitos da pesquisa. E foram realizadas mediante a disponibilidade dos 

coordenadores.  

Entre os entrevistados apenas dois optaram para a entrevista ser realizada 

presencialmente, em seu ambiente de trabalho, sem uso de imagem. As demais 

foram produzidas virtualmente, com gravação das imagens e dos áudios. Durante as 

entrevistas alguns desafios se fizeram presentes, principalmente, no que se refere à 

oscilação da internet e, em alguns momentos, o seu total desligamento. 

5. RESULTADOS 

A análise dos dados, à luz do referencial teórico sobre a Educação Permanente 

em Saúde, resultou em quatro categorias: Caracterização dos Participantes dos 

NEPS; Concepção de educação permanente em saúde dos coordenadores dos 

NEPS, Implantação e desenvolvimento dos NEPS e Potencialidades da 

utilização das Metodologias Ativas nas ações educativas dos NEPS,  as quais 

proporcionaram o debate acerca de como a utilização e potencialidades das 

Metodologias Ativas podem contribuir para a (re)significação dos Núcleos de 

Educação Permanente do Estado da Paraíba.  

5.1 Categoria I- Caracterização dos Participantes dos NEPS  

Partindo do formulário do Google Forms, pode-se perceber alguns elementos 

sobre os entrevistados, como descrito na tabela 01. É importante ressaltar que, no 

momento das entrevistas, tiveram três coordenadores (a) que estavam no NEPS há 

2, 4 e 5 meses, respectivamente. Com base nesses dados, é interessante colocar a 

relevância de um trabalho constante, sem descontinuidade das ações 

desenvolvidas. 

O quadro abaixo apresenta um número de trabalhadores da saúde que, 

atuando em espaços educacionais de saúde, percebem a necessidade de 

qualificação e de aperfeiçoamento para propor e executar novas estratégias de 

educação na saúde. 

 



28 
 

 

Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos: 

Gênero Faixa etária Tipo de 

vínculo 

empregatício 

Tempo de 

atuação no 

NEPS 

Formação Graduação Especialização/ 

mestrado/ doutorado? 

Feminino 
Entre 36 e 

45 anos 
Efetivo Mais de 1 ano Especialização/Mestrado/Doutorado Enfermagem 

Qualidade e Segurança do 

Paciente/ Saúde Pública 

Feminino 
Entre 36 e 

45 anos 

Prestador de 

serviço 
Mais de 10 anos Especialização/Mestrado/Doutorado Enfermagem  

Obstetrícia/ Neurologia/ 

Espiritualidade e Saúde - 

Ciências das Religiões 

Feminino 
Entre 26 e 

35 anos 

Prestador de 

serviço 
Mais de 1 ano Ensino Médio -    

Feminino 
Entre 46 e 

55 anos 
Comissionado Mais de 1 ano Especialização/Mestrado/Doutorado Psicologia 

especialização em Gestão 

em Saúde  

Feminino 
Mais de 56 

anos 

Prestador de 

serviço 
Mais de 5 anos Especialização/Mestrado/Doutorado 

Comunicação Social 

- Habilitação 

Jornalismo 

Pós-graduação em 

Gerenciamento de Projetos  

Feminino 
Entre 36 e 

45 anos 

Prestador de 

serviço 
Mais de 3 anos Especialização/Mestrado/Doutorado Enfermagem Urgência e emergência  

Masculino 
Entre 46 e 

55 anos 

Prestador de 

serviço 
15 anos ou mais Especialização/Mestrado/Doutorado Psicologia  

Educação Permanente em 

Saúde  

Feminino 
Entre 18 e 

25 anos 
Contrato Mais de 1 ano Ensino Superior Enfermagem  

Pós-graduanda em gestão 

hospitalar e serviços de 

saúde, auditoria em saúde 

e saúde do trabalhador 

Fonte: Elaboração da autora mediante às informações registradas pelo Google Forms (2021) 

Como observado no quadro, a maioria das coordenações dos NEPS são 

comandadas por enfermeiras. O (A) enfermeiro (a) desempenha suas funções em 

vários espaços da saúde, com ampliação das suas atribuições em instituições 

hospitalares, seja na assistência ou na gestão, assumindo assim um papel 

importante na gestão administrativa e educacional no ambiente hospitalar, seja 

atuando efetivamente ou contribuindo com reflexões pertinentes ao processo de 

trabalho (CARVALHO, OUVERNEY, CARVALHO e MACHADO, 2020). 

A presença de enfermeiros atuando como gestores está se tornando uma 
prática frequente no Brasil, o que corrobora com as normativas 
inerentes a prática gerencial com destaque para o Decreto nº 94.406/8, que 
no artigo 8º estabelece que este profissional tem como atribuições a direção 
e chefia, o planejamento, a organização, a coordenação e a avaliação dos 
serviços de enfermagem, como também nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem - Parecer Nº 
CNE/CES 1.133/2001, onde encontramos algumas competências 
específicas da profissão, as quais se relacionam com as responsabilidades 
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gerenciais (CARVALHO, OUVERNEY, CARVALHO e MACHADO, 2020, p. 
2013). 

No que se refere à predominância do gênero feminino na enfermagem, o 

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – COREN/PB apresentou um dado, 

inserido no Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, sobre o gênero na 

enfermagem predominante na Paraíba e no Brasil. 

Figura 2 – Tipo dos vínculos dos enfermeiros na Paraíba: 

  

Fonte: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – COREN/PB 

No que concerne aos tipos de vinculação trabalhista da coordenação de alguns 

NEPS, ficou perceptível que o predominante é a prestação de serviço, que tem uma 

contração breve e frágil. Por não constar no quadro efetivo do hospital, há uma 

tendência de ruptura do trabalho renovador e engajado da coordenação do NEPS 

com os trabalhadores da saúde daquela unidade, mesmo diante da construção 

coletiva da proposta educacional e da reflexão do processo de trabalho, a ruptura de 

vínculos precariza o trabalho e acarreta prejuízos na continuidade das ações 

conforme o planejado.  

(...) a implementação de uma política cuja finalidade é desprecarizar o 
trabalho no serviço público, principalmente por meio da realização 
de concursos, de fato representa uma iniciativa crucial para a 
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democratização das formas de acesso aos serviços do Estado e o 
cumprimento dos preceitos constitucionais. A estabilidade do vínculo laboral 
proporciona, inegavelmente, condições concretas e simbólicas para que 
seus servidores cumpram plenamente o papel de mediadores entre Estado 
e sociedade (SILVA, SOUZA E TEIXEIRA, 2017, p. 110) 

5.2 Categoria II - Concepção de Educação Permanente em Saúde dos 

coordenadores dos NEPS  

Nas entrevistas, ao perguntar aos coordenadores sobre a concepção de 

Educação Permanente em Saúde, pode-se perceber que algumas compreensões 

eram advindas das vivências cotidianas, as quais nem sempre estavam coerentes 

com os conceitos previstos na PNEPS. No entanto, para algum deles a EPS tem um 

significado importante para operacionalização das mudanças. 

É o trabalho vivo em ato, ele é o próprio trabalho que me provoca às 

mudanças, nada engessado e muitas vezes saímos de uma redoma, de 
uma coisa muito ilusória. (E2) 

Educação Permanente é um momento do qual nos hospitais, enquanto 
setores de prática, campo de prática, temos uma grande responsabilidade 
com a formação dos novos profissionais da saúde. (E4) 

Educação Permanente em Saúde, eu penso muito nessa interlocução, 

nesse diálogo com todo o público, do trabalho, com todo mundo e quando 
eu digo todo o público, seria essa interação, essa possibilidade de que 
espaços sejam abertos para diálogos, de aprendizagem e de trocas. (E6) 

[...] é para aprendizagem significativa no trabalho, mas na prática é outra. O 

que eu entendo é isso, aprendizagem significativa do trabalho. (E8) 

O entendimento do que seja a EPS por parte dos entrevistados, apresenta uma 

percepção que remete à uma reflexão, como aponta, GOMES; BARBOSA; FERLA, 

(2016, p. 97) “para a educação permanente ser operada como estratégia eficaz no 

contexto médio do SUS, [...] terá de flexibilizar sua própria estética e entrar no jogo 

para mudá-lo por dentro”. E para além, é necessário trabalhar desde a graduação 

sobre os conceitos e sobre a política de EPS, inserir no conteúdo a ser trabalhado 

nos estágios supervisionados para que os profissionais da saúde ampliem o 

entendimento dos EPS nos seus processos de trabalho. 

Outros têm uma compreensão frágil quanto à definição de EPS, como 

mostrado abaixo: 

Educação Permanente em Saúde vai além, porque, além de estarmos 

colocando um profissional, preparando-os, isso dentro da parte de estágios, 
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porque o pouquinho na parte eu estou falando sobre a permanente, mas 
tem a área que sou apaixonada que é a educação continuada. (E1) 

Em relação ao trabalho aqui no hospital, nós trabalhamos auxiliando para 

que possa melhorar a assistência, capacitando nossos funcionários, na 
medida que é possível. (E5) 

Essas narrativas fortalecem a importância de agregar a EPS na matriz 

curricular dos cursos de graduação na área da saúde, assim como nos serviços de 

saúde, por ser pauta importante para aplicar nos processos de trabalho, pois as 

mudanças significativas requerem mais discussões sobre a reflexão da prática e da 

abrangência dos atores envolvidos. 

Ao abordar a EPS na formação para a saúde, considera-se que o serviço, o 

trabalho, a atenção, a educação, a qualidade e a cidadania têm como 
finalidade ou razão de ser a contribuição à satisfação das necessidades 
individuais e coletivas da população (SOUZA e COSTA, 2019, p. 119). 

 

No que diz respeito ao diálogo com a Política de educação Permanente em 

Saúde, percebeu-se que em alguns NEPS têm intenções e outros têm algumas 

discussões preliminares quanto à PNEPS, mas nada aprofundado, seja pelas 

demandas existentes ou pelo pouco entendimento da importância de debater sobre 

este assunto:  

Agora, eu vou ser bem sincera contigo, eu estou começando o processo. E 
nós ainda não sentamos para discutir, mas eu estou bem interessada. (E3) 

Discutimos. (E4) 

Algumas vezes, mas não é hábito não. (E5) 

Nós sempre avaliamos esse processo e sobretudo também tentando 
entender, compreender e acompanhar essa questão da prática. Nesse 
contexto do trabalho. (E6) 

A Política de Educação Permanente, tem sido discutida em colegiados, em 

oficinas, encontros e em fóruns e, de fato, precisa ser amplamente discutida, e os 

Núcleos de Educação Permanente precisam fazer esse papel de instigar os diálogos 

e as ações educacionais voltadas para a PNEPS. No PEEPS/PB percebeu-se a 

necessidade de capacitar os NEPS, ao identificar as fragilidades nas oficinas de 

elaboração do Plano Estadual em EPS: “Qualificar os Núcleos de EPS dos serviços 

estaduais com foco na cartilha da Rede Escola e seguir as normativas dos Termos 

de Convênio” (PARAÍBA, 2019, p.106).  
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Sem dúvida, a PNEPS promoveu avanços na área da educação na saúde, 

requer, no entanto, esforços de articulação de parcerias institucionais entre 
serviço e ensino, educação e trabalho, numa perspectiva dialógica e 
compartilhada. A aposta é de fortalecer a EPS como norteadora de novas 
práticas que orientam a reflexão sobre o processo de trabalho e a 
construção de atividades de aprendizagem colaborativa e significativa, 
favorecendo o trabalho em equipe, a gestão participativa e a 
corresponsabilização nos processos de ensino-aprendizagem, para o 
alcance dos objetivos estratégicos do SUS (Brasil, 2018, p.10). 

A EPS, como ferramenta educacional no ambiente de trabalho, busca refletir e 

fortalecer as vulnerabilidades apresentadas nos serviços, já que com as mudanças 

dos processos laborais os trabalhadores do SUS poderão despertar as 

competências e habilidades no cotidiano, além de instigar a humanização desses 

profissionais, com o intuito de beneficiar os usuários do SUS.  

5.3 Categoria III -Implantação e Desenvolvimento dos NEPS  

O NEPS tem uma responsabilidade muito significativa quanto ao seu papel na 

saúde e na educação, conforme o artigo 4º da Portaria nº 198/2004 da Política 

Nacional de Educação Permanente: 

Nos Estados com vários Pólos de Educação Permanente em Saúde para o 
SUS, cabe à Secretaria Estadual de Saúde (SES) a iniciativa de reuni-los 
periodicamente para estimular a cooperação e a conjugação de esforços, a 
não fragmentação das propostas e a compatibilização das iniciativas com a 
política estadual e nacional de saúde, atendendo aos interesses e 
necessidade do fortalecimento do SUS e da Reforma Sanitária Brasileira e 
sempre respeitando as necessidades locais (BRASIL, 2004, p. 3). 

As composições específicas dos NEPS em cada estado e município, e até 

mesmos instituições hospitalares, se diferenciam, tanto em perfis como nas 

atribuições, como afirma Diniz et al: 

Há mais de duas décadas, o Brasil vem redefinindo a estrutura e o perfil 
do sistema de saúde. Nos anos noventa os papéis e funções dos entes 
federados foram reformulados e este novo modelo foi organizado de forma 
regionalizada, seguindo as diretrizes da descentralização administrativa e 
operacional, do atendimento integral à saúde e da participação da 
comunidade visando o controle social (DINIZ et al, 2020, p. 4-5). 

Os Polos de EPS - esta nomenclatura em alguns estados se refere aos 

Núcleos de Educação Permanente em Saúde - têm funções gerais e específicas 

como consta no artigo 1º da PNEPS 2004: 

Parágrafo único. A condução locorregional da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde será efetivada mediante um Colegiado 
de Gestão configurado como Pólo de Educação Permanente em Saúde 
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para o SUS (instância interinstitucional e locorregional/roda de gestão) 
com as funções de:  I - identificar necessidades de formação e de 
desenvolvimento dos trabalhadores de saúde e construir estratégias e 
processos que qualifiquem a atenção e a gestão em saúde [...]; II - 
mobilizar a formação de gestores de sistemas[...]; III - propor políticas e 
estabelecer negociações interinstitucionais e intersetoriais orientadas 
pelas necessidades de formação e de desenvolvimento e pelos princípios 
e diretrizes do SUS [...] (BRASIL, 2004, p. 2). 

A importância dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde na Paraíba é 

exposta no PEEPS/PB quando percebe-se o baixo quantitativo de NEPS no estado 

e se estabelece como meta a ampliação dos mesmos, posto que houve uma 

identificação da EPS como dispositivo inovador para os processos de trabalho na 

saúde, para fortalecimento da RESUS-PB e para a estruturação mais consolidada 

de EPS no estado, como afirma Miccasi e Batista em seu artigo: 

A EPS construída como instrumento para transformar o profissional de 
saúde em um profundo conhecedor da sua realidade local. Por isso, foi 
necessário situar a formação dentro de um marco de regionalização, com 
programas adaptados para os profissionais e equipes de saúde em cada 
nível local do sistema de saúde. O primeiro passo para provocar 
mudanças nos processos de formação é entender que as propostas não 
podem mais ser construídas isoladamente e nem de cima para baixo, 
hierarquizadas. Elas devem fazer parte de uma grande estratégia, estar 
articuladas entre si e ser criadas a partir da problematização das 
realidades locais, envolvendo os diversos segmentos (MICCASI e 
BATISTA 2014, p.171-172). 

5.3.1 Aspectos Facilitadores  

No estado da Paraíba têm-se uma Matriz de estratégias do Plano Estadual de 

Educação Permanente em Saúde da Paraíba (2019 - 2022) em que é colocada 

como propósito a criação de novos NEPS, mas, com as entrevistas, percebeu-se 

que os NEPS das Unidades Hospitalares têm atribuições e funções próprias. No 

entanto, sugere-se ter uma portaria, resolução, decreto ou cartilha que norteie e que 

apresente atividades mínimas primordiais ao que se é proposto para os Núcleos de 

Educação Permanente, respeitando as particularidades de cada espaço, seja uma 

Unidade Hospitalar ou um espaço de gestão.  

 Alguns planos estaduais de educação permanente em saúde dos entes 

federativos, a exemplo do Rio Grande do Norte, em sua PORTARIA Nº 3072/2020, 

que apresenta em seu 3º artigo em parágrafo único que: “[...] os Núcleos de 

Educação Permanente em Saúde atuarão como apoios descentralizados do Centro 

de Formação [...] sendo responsáveis pela articulação e logística das ações de 
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educação permanente desenvolvidos nas regiões” (RIO GRANDE DO NORTE, 

2020, p. 2). Já no estado de Santa Catarina, descentralizou para que os municípios 

possam ter autonomia para a implantação e condução dos NEPS. E os estados de 

São Paulo, Tocantins, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe estão em 

processo de construção e/ou de diálogo quanto às atribuições e funções dos NEPS. 

No estado do Pará os NEPS também são responsáveis pelos estágios nos serviços 

de saúde do Estado igual à Paraíba, como destacado nas entrevistas: 

Eu acabava recebendo os estagiários, tinha um fluxo de bastantes estágios. 
(E1)  

O primeiro coordenador que ele só tratava os assuntos referentes aos 
estágios. Receber os estagiários para visitação do serviço, a partir de dois 
mil que em dois mil e quatorze dois mil e quinze, eu acho houve uma 
mudança significativa na rede. Foi criado o núcleo de ações estratégicas e 
quem comandava era outra profissional, ela ficou cerca de cinco anos ou 
mais à frente, e aí, cresceu mais ainda com a participação da rede escola, 
do antigo CEFOR ser transformado na Escola de Saúde Pública... (E3) 

Nosso planejamento é semestral com relação aos estágios, Educação 
Permanente. (E4) 

Que eu gosto muito, por exemplo, os estágios estão retornando, então, eu 
tenho que estar aqui todos os dias, isso para estar orientando os 
estagiários.  (E6) 

 Uma questão é a existência do diálogo entre os coordenadores de outros 

núcleos, que acontece de forma harmônica e com a direção do hospital, ambos têm 

um efeito muito positivo nas ações apresentadas pelos entrevistados: 

É feito toda essa preparação e análise em conjunto, às vezes nós fazemos 
questão de apresentar para direção geral da unidade hospitalar para que 
ele faça uma avaliação, tudo é muito autorizado por ele, isso em um 
contexto de toda ação, nos comunicamos sempre com a direção geral. (E1) 

Inclusive pedimos às coordenações que nos elenquem pontos, já que eles 

têm a expertise de apresentar as fragilidades do processo, o que precisa 
melhorar. Então, eles elencam a nós enquanto NEP, o que está sendo 
necessário para melhorar o processo deles. [...]. Então, nós sempre 
fazemos questão que seja com a participação da equipe multiprofissional. 
(E2) 

A viabilidade dos fluxos de trabalho dos NEPS em aplicar a Educação 

Permanente em Saúde na Unidade Hospitalar, de modo a envolver todos os 

trabalhadores e daquela unidade em questão, instigando-os a participar ativamente 

das estratégias pedagógicas com o fito de gerar mudanças no seu processo de 

trabalho, resultante da obtenção de novos conhecimentos e/ou do aprimoramento de 
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competências previamente existentes é a principal consequência da abertura do 

diálogo no serviço. 

Notou-se também o comprometimento dos coordenadores em destaque quanto 

às ações dos Núcleos de EPS, mesmo que apresentem transitoriedade das suas 

atribuições e funções, com a mesma intensidade que buscam se atualizar no 

entendimento à PNEPS. 

Porque cada um hospital tem um perfil e como existe uma rotatividade 
regular de profissionais, nem sempre permanecem as mesmas pessoas por 
muito tempo no núcleo de educação permanente. (E4) 

As estratégias educacionais acerca do processo de trabalho e de humanização 

na saúde, além das reflexões sobre a Política de EPS promovidas pelos NEPS com 

o apoio da direção, permitem, segundo, (GOMES; BARBOSA; FERLA, 2016, p. 43) 

“Essas formações buscavam desenvolver uma prática de ensino-aprendizagem 

coerente com a EPS para [...] implantação da política, para desenvolver atividades 

de EPS e para apoiar processos de mudança”.  

5.3.2 Aspectos Dificultadores  

Um dos aspectos dificultadores identificado nas entrevistas, foi que a criação 

dos NEPS, em seu início, não atendia ao exposto pela PNEPS, como pode ser 

observado na fala abaixo, 

[...]Ele ficava mais naquela parte burocrática, justamente na parte específica 
d,,e estágio, de residência, responsável pelas documentações, por essas 
pactuações, mas nunca por Educação Permanente em Saúde (E2) 

Assim, ressalta-se a importância da elaboração de um documento norteador 

para o desenvolvimento dos NEPS de forma equânime, observando as 

peculiaridades de cada região de saúde do estado da Paraíba.  

A maioria dos coordenadores dos NEPS são únicos em seus espaços de 

trabalho, contando com a parceria das coordenações de setores dos hospitais, para 

administrar algumas demandas, inclusive, para instigar a adesão às estratégias 

educacionais por parte de outros profissionais. Em suas falas, apresentam a 

necessidade de mais profissionais para a realização das demandas e das interações 

entre as coordenações de setores das Unidades Hospitalares: 
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No momento, só duas profissionais. Eu e uma assistente administrativa. 

(E4) Acrescenta ainda: sinto mais falta, eu acho que isso é geral, é a 
quantidade de pessoas trabalhando, nós precisamos aumentar o número de 
funcionários, eu penso assim, não é que nós queiramos muita gente 
trabalhando, porque não é necessário, mas que nós tenhamos pelo menos 
mais uma pessoa, porque a mente de um coordenador é diferente da mente 
de um de um dos seus liderados. (E4) 

Esse quantitativo tem dificultado o nosso trabalho porque é um mundo aqui 
dentro, principalmente, quando nós mudamos a estrutura física. (E2) 

Com a realidade de alguns NEPS terem apenas a coordenação do Núcleo, faz-

se necessária a adesão de outros profissionais para o acompanhamento das 

demandas do NEPS: 

O trabalho aqui é um pouco compartilhado. Temos os processos de 
trabalho, por exemplo, em relação aos estágios, nós chamamos as 
coordenações setoriais. (E6) 

A consolidação da gestão participativa e a responsabilidade compartilhada 

apresentadas pela PNEPS possibilitam a interação entre os trabalhadores da saúde 

com debates, a construção dos conhecimentos e as experiências com colegas de 

áreas específicas partindo das situações problemas, com o intuito de solucioná-las 

no mesmo momento em que instiga e melhora os processos de trabalho com a 

qualidade necessária para os serviços públicos (DINIZ et al, 2020). 

A EPS é um trabalho coletivo e, mesmo que tenha intersetorialidade, é 

necessário um grupo mais abrangente, porém coeso para as demandas existentes, 

e para o planejamento do NEPS é essencial definir estratégias e objetivos, organizar 

recursos humanos e demandas, perceber possíveis problemas para saná-los, além 

de apresentar ações para o desenvolvimento dos processos de trabalho. Para tanto, 

se faz necessário uma equipe com diferentes profissionais da saúde como coloca a 

E5:  

Deveria ser uma comissão, uma equipe multiprofissional [...] eu acho que 
deveria ter um leque, esse leque de profissionais para somar porque 
sozinha é muito complicado. (E5) 

Nas ações do NEP é necessária a organização nos planejamentos, seja 

quando sistematiza com momentos periódicos ou quando surgem alguma demanda:  

Uma vez por mês. Isso é o mínimo, eu quero muito aumentar, porque tenho 
só quatro meses que represento. (E1) 

Também fazemos um planejamento a partir do momento que tem uma 
demanda nova. (E4) 
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Eu faço um levantamento das necessidades e aprendizagens com os 
colaboradores, no final do ano, em meados de dezembro, elaboramos o 
documento em janeiro e a partir de fevereiro, começamos a executar esse 
planejamento. (E6) 

Entende-se que o planejamento é um instrumento condutor, porém flexível 

quanto às várias possibilidades de adversidades que podem ocorrer durante uma 

demanda ou ação proposta para ser executada, além da coletividade de todos os 

profissionais envolvidos para elaboração deste dispositivo e para condução das 

atividades programadas, assim, como afirma Campos, Faria e Santos: 

O planejamento cotidiano, na maioria das vezes, é feito de forma 
intuitiva ou pouco sistematizada. Quando se pretende alcançar objetivos 
complexos e, mais, de fazê-lo coletivamente, torna-se ainda mais evidente 
não só o quanto é importante planejar, como é, também, imprescindível 
contar com um método de planejamento (CAMPOS, FARIA, SANTOS, 
2010, p.18). 

 Planejar acontece em um processo permanente e diário, a fim de assegurar 

intencionalidade às ações desenvolvidas para perceber e enfrentar os contratempos 

que possam aparecer com a finalidade de alcançar a meta proposta. (CAMPOS, 

FARIA, SANTOS, 2010). 

5.4 Categoria IV - Potencialidades da Utilização das Metodologias Ativas nas 

Ações Educativas dos NEPS  

As Metodologias Ativas são processos de ensino-aprendizagem que têm como 

estrutura situações-problemas com intuito de saná-las, para gerar conhecimento e 

aprendizagem mais significativos para cada indivíduo em diversas áreas. 

Quando o trabalhador da saúde conecta seus conhecimentos com o adquirido 

através das M.A. e consegue atribuir um sentido ao que está sendo vivenciado, tal 

conjuntura expande-o como profissional e o emancipa das limitações de 

conhecimento e até da busca de novas discussões e reflexões sobre determinado 

assunto ou de melhora do processo de trabalho, além de proporcionar um espaço de 

aprendizagem no trabalho.   

A partir da metodologia da problematização é possível que o estudante saia do 

senso comum e aprofunde determinado objeto a ser estudado, partindo de 

determinados problemas ou aspectos da realidade, permitindo que ele se envolva 

com a situação e assim, aprenda mais (BERBEL, 2014).  
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As M.A. auxiliam com mecanismos que beneficiam para o protagonismo do 

estudante, já que o professor/facilitador estimula no estudante um interesse para a 

produção do conhecimento. Essa metodologia desperta o estudante para uma 

aprendizagem significativa, com uma reflexão crítica sobre o conhecimento 

adquirido, bem como a fomentação aprofundada dos conteúdos abordados. 

Considera-se ainda uma relação de professor-estudante mais instigante e propícia 

para novos projetos e ampliação constante de novos conhecimentos.  

Conforme BERBEL (2011) essas metodologias contribuem na autonomia dos 

estudantes e na valorização do seu aprendizado. Ao se engajar no processo de 

aprendizagem os estudantes assumem a liberdade e a autonomia na tomada de 

decisões em diferentes contextos dentro do seu processo vivencial e preparam-se 

para o exercício profissional futuro com mais capacidade. Afirma também que: 

O comprometimento do estudante em relação a novas aprendizagens, pela 
compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para 
ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na 
tomada de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, 
preparando-se para o exercício profissional futuro (BERBEL, 2011, p. 29). 

Nessa perspectiva, considera-se importante a adoção desse referencial para 

o embasamento teórico do estudo, já que, o entendimento das M.A. tem como 

fundamento à construção do processo de aprender, a partir das vivências do 

cotidiano do estudante, bem como situações que possam acontecer com o intuito de 

serem resolvidas, além da diversidade apresentada pelos atores e estruturas. 

5.4.1 Aspectos Facilitadores para Utilização das Metodologias Ativas 

A partir dessa reflexão, é possível inferir que, em oposição às experiências 
pedagógicas “sólidas” e conteudistas, as atuais demandas sociais exigem 
do docente uma nova postura e o estabelecimento de uma nova relação 
entre este e o conhecimento, uma vez que cabe a ele, primordialmente, a 
condução desse processo. Com efeito, essas exigências implicam em 
novas aprendizagens, no desenvolvimento de novas competências, em 
alteração de concepções, ou seja, na construção de um novo sentido ao 
fazer docente, imbuído das dimensões ética e política (BASSALORE, 2013 
apud DIESEL, BALDEZ e MARTINS, 2017, p. 269). 

Os sujeitos da pesquisa que relataram que fizeram o curso em M.A., 

ressaltaram que a capacitação ocorreu depois da graduação e por uma 

oportunidade surgida durante o processo de trabalho, uma vez que os espaços de 
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trabalho em que estavam ou estão inseridos propiciaram essa possibilidade de 

acesso a essa nova abordagem de ensino. 

Eu fiz uma pós-graduação pelo Hospital Sírio Libanês em metodologia ativa 

[...] (E2) 

Alguns entrevistados que utilizam as M. A. no processo de trabalho afirmaram 

que: 

Nós sempre fazemos e priorizamos a metodologia ativa, a questão da 
participação de das pessoas se colocarem como parte integrante do 
processo, como atores, que eles os são obviamente, e deles opinarem, se 
sentirem parte realmente daquilo. Então, a metodologia ativa traz isso, 
daquela dinâmica e não é fácil. Porque você busca construir o 
conhecimento com um, com o outro, e não vem nada pronto. Então, eu 
acho que puxa mais, acaba sendo mais difícil, mas prazerosa, a construção. 
(E2) 

Acrescenta que: 

Nós estamos acostumados, principalmente quando nós fazíamos 
presencialmente, nós fazíamos roda, não tinha uma pessoa na frente como 
o detentor do saber, e eles acharam aquilo bem diferente[...]porque para 
eles era normal a pessoa dando toda informação e eles acumulando aquilo 
e com vergonha de falar. (E2) 

A experiência exitosa quanto a aplicação das M.A. no processo de trabalho no 

hospital, demonstra que há uma mudança de comportamento, os profissionais 

envolvidos se sentem inseridos nas atividades de trabalho, além das relações 

interpessoais, como é apresentado:    

Elas gostam porque elas se sentem parte do todo. É como se a voz delas, a 
opinião delas fossem importantes, muitas vezes[...] nós fizemos uma roda 
de conversa tão interessante e as técnicas de enfermagem, elas falaram 
muito e no final elas disseram que nunca tinha sido tão ouvidas. (E2) 

Ao perguntar se já fez algum curso sobre M.A. e se teria interesse de participar 

de um curso sobre M.A., as respostas demonstram um desejo para adquirir 

conhecimento: 

Não. Mas tenho interesse. Abrir novos campos e até mostrar para as 
pessoas que não conhecem. Eu acho que seria muito interessante, sim. 
Tudo que se estende ao aprendizado, eu acho que é grandioso. Para 
crescimento profissional, eu acredito que nós temos que estar sempre 
abertos para o novo. (E1) 

Não. Sem dúvida, porque eu creio que quanto mais conhecimento os 
núcleos de educação permanente adquirirem melhor eles vão trabalhar.  
(E4) 
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Eu tenho interesse, agora, é a questão são os horários, mas se der porque 
eu acho que nunca é demais nós aprendermos. (E5) 

Os benefícios das M.A. no serviço contribuem para o desenvolvimento do 

processo de trabalho e pessoal dos trabalhadores que são sujeitos ativos das 

transformações ocorridas pela construção do seu conhecimento.  

Destaca-se ainda que a construção efetiva de profissionais diferenciados 
requer, na concepção da equipe do projeto, uma abordagem baseada na 
utilização de Metodologias Ativas de ensino na formação inicial desses 
sujeitos, além disso, acredita-se ainda que o exercício refletido dessa 
vivência poderá fortalecer uma prática docente mais consciente e efetiva, 
favorecendo assim a formação de sujeitos autônomos e, por conseguinte, a 
construção de uma educação com qualidade social para todos (DIESEL, 
BALDEZ e MARTINS, 2017, p.272) 

5.4.2 Aspectos Dificultadores para Utilização das Metodologias Ativas  

A aplicação das M.A. requer mais aprofundamento, mais dedicação e mais 

tempo, nem sempre disponível, devido às demandas de trabalho ou mesmo receio 

de algo desconhecido, visto que o ensino tradicional começa desde o início dos anos 

escolares. 

[...] Os desafios impostos aos professores e as oportunidades com a 

inserção de novas formas e meios de tecnologias, exige dos professores 
novos métodos de ensino. Nesse contexto, destacam-se as Metodologias 
Ativas que promovem uma maior participação do aluno no processo de 
ensino e aprendizagem, passando a ser um agente ativo na construção do 
conhecimento (Brighenti,2015 apud SILVA et al, 2019, p.31) 

As resistências de inserção das M.A. nos serviços se dão pelo fato da 

metodologia tradicional ser a espinha dorsal da educação básica no Brasil. 

Conforme Silva (2019, p. 24646), A aula expositiva, portanto, está presente na 

educação brasileira desde as primeiras escolas e perdura até os dias atuais, em 

todos os níveis de ensino.” Essa afirmativa é corroborada pelas falas abaixo, 

O processo de trabalho que realizamos é Educação Permanente em Saúde 
vivida todos os dias, então nós tentamos colocar isso para eles. Ás vezes, 
eles acham que o trabalho só funciona se eu tiver uma pessoa passando 
todas aquelas informações e eles recebendo aquela educação bancária, 
como dizia Paulo Freire. (E2) 

Treinamento, geralmente, nós gostamos também de preparar como forma 

de integração e nós avaliamos dentro do próprio treinamento para ver como 
aquele profissional, anteriormente, estava e como ele está depois do 

treinamento. (E1) 



41 
 

 

A EPS coloca gradativamente à margem a metodologia tradicional, a qual 

dispõe o professor como detentor do conhecimento e o aluno como receptor, para 

disseminar ainda mais a aprendizagem significativa com o apoio das M.A. 

A proposta metodológica da Pedagogia tradicional é dirigir o educando para 
a sua formação intelectual e moral, tendo em vista, no futuro, assumir a sua 
posição individual na sociedade, de acordo com os ditames dessa 
sociedade. Para traduzir essa perspectiva metodológica, o direcionamento 
autoritário da formação do educando é fundamental e os procedimentos de 
exposição oral dos conteúdos e a exortação moral são os meios disponíveis 
mais eficientes para cumprir tais ditames (LUKESI, 1999, p.54 apud SILVA, 
2017, p.24645). 

Utilizar as M.A. para que o trabalhador se perceba como sujeito ativo na 

construção do seu conhecimento profissional e ainda como um agente agregador 

dos saberes de cada colega de trabalho para que, coletivamente, possam facilitar 

processos de aprendizagem no local de trabalho em que o matriciamento das 

informações colabore para as demandas de trabalho.  

Para você ver a importância delas [as pessoas] serem ouvidas, de sentir 

parte do processo, de não se sentirem inferiores, porque como eu disse, 
cada um tem a sua expertise, tem a sua importância. E a dificuldade que 
elas disseram, é justamente, a questão da vergonha, da timidez, se vai ser 
ouvida, ou se vai ser criticada. Essa foi a maior dificuldade que nós tivemos 
e eu pude realmente ouvir delas. (E2) 

Outro aspecto que dificultou desenvolvimento das ações educativas dos NEPS 

nos dois últimos anos foi a pandemia do COVID-19. 

Infelizmente com a pandemia, mudou o fluxo completamente, tem que 

passar tudo diretamente pela rede escola, gabinete autoriza e vem para 
nós, mas nem todos acabam vindo para nós, isso é uma perda muito 
grande. (E2) 

Mas por causa da pandemia não podermos reunir mais pessoas. Que 

precisa ser algo bem sucinto, com minoria, pela questão de distância. (E1) 

Por conta da pandemia, desde o ano passado, eu parei essas capacitações 
porque não tinha como está realizando, tentamos fazer isso in loco, eu 
queria muito ter um tablet, que ele tivesse a tela maior e daí eu poderia 
abordar dentro do próprio setor. (E5) 

Por conta da pandemia, esse processo deu uma parada, as atividades 
relativas à Educação Permanente em Saúde, tiveram que paralisar, uma 
vez nós temos tem um centro de estudos, mas que não podia realizar esses 
eventos, esses cursos, essas capacitações, esses treinamentos, ainda 
realizamos alguns treinamentos, algumas capacitações in loco, no espaço 
do trabalhador da unidade hospitalar. (E6) 

Os obstáculos ocasionados pela pandemia ficaram evidentes com as falas 

acima, seja por conta da impossibilidade de aglomerar, seja por falta de material 
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tecnológico para estar atuando de maneira mais eficiente, mas entendendo a 

ausência desse material. 

A crise pandêmica na educação mundial impactou a todos indistintamente, 
fazendo surgir a necessidade de ressignificação da prática docente 
proporcionada pela adoção das novas modalidades de ensino a distância. 
[...] Assim, além de adotar de recursos tecnológicos, é preciso fornecer 
subsídios suficientes para engajar os estudantes nos processos de ensino e 
aprendizagem, através do desenvolvimento de atividades acadêmicas 
dinâmicas e envolventes, como a resolução de problemas, estudos de caso, 
aprendizagem colaborativa, pesquisa e escrita científica (PALMEIRA, 
RIBEIRO & SILVA, 2020, p.2 - 3) 

Ao se deparar com a pandemia ocasionada pelo Coronavírus em 2020 e 2021 

os serviços estaduais de saúde perceberam a urgência em buscar e/ou ativar o uso 

das tecnologias existentes, como plataformas digitais pelo Google, como o Meet, 

Youtube, Jamboard, entre outros para as reuniões do NEPS, assim como para a 

realização de algumas propostas educacionais mediante a realidade de 

distanciamento social. 

Considera-se como limites desse estudo a não abrangência de todos os NEPS, 

mesmo considerando-se que a realidade da III Macrorregião não diferenciar muito 

das demais, e o fato da não realização de todas entrevistas de forma presencial, em 

decorrência da pandemia da COVID-19.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados possibilitou o alcance dos objetivos do estudo, 

principalmente no que se refere às possibilidades das metodologias ativas 

contribuírem para as mudanças nas propostas de capacitação dos profissionais dos 

Núcleos de Educação Permanente em Saúde – NEPS, dos Serviços de Saúde do 

Estado da Paraíba. 

 No entanto, não obstante o esforço dos coordenadores para desenvolver as 

atividades dos núcleos, analisou-se que um aspecto facilitador para a adoção das 

metodologias ativas foi o reconhecimento, por parte dos coordenadores em que as 

M.A. são estratégias fundamentais para o desenvolvimento das ações educativas 

dos NEPS e de interesse expresso pelos coordenadores em se apropriar em novas 

abordagens proporcionadas pelas metodologias ativas. Mesmo com a percepção de 
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algumas fragilidades quanto a compreensão sobre o papel dos coordenadores dos 

NEPS e suas aproximações metodológicas das ações educativas. 

Assim, considera-se fundamental promover o debate sobre a significação e 

ressignificação das propostas de EPS à luz dos referenciais sobre M.A. Dessa 

forma, as demandas e atribuições poderão ter impactos em todos os atores 

envolvidos, não só os coordenadores dos NEPS, mas todos os trabalhadores da 

saúde envolvidos com EPS. 

Nessa perspectiva, a partir dos resultados do estudo, pretende-se fazer uma 

intervenção educativa através de uma capacitação sobre a PNEPS, principalmente 

relativa à aprendizagem significativa tendo como base as M.A. 

Portanto, a partir do curso de capacitação espera-se que as os profissionais 

que integram as equipes do NEPS, entendam a sua realidade, potências e desafios, 

a fim de que possam impulsionar novos processos formativos, os quais reflitam suas 

práticas coletivamente e que provoquem as mudanças necessárias para a melhoria 

dos profissionais dos Núcleos de Educação Permanente no Estado da Paraíba.  
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APÊNDICE I 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Data da Entrevista:____________________________________________ 

Gênero: (   ) Feminino    (   ) Masculino    (   ) Indefinido    

Idade:  

(   ) Entre 18 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 35 anos 

(   ) Entre 36 e 45 anos  

(   ) Entre 46 e 55 anos 

(   ) Mais de 56 anos 

Instituição do NEP:____________________________________________  

Formação Inicial: _____________________________________________ 

Tipo de vínculo empregatício:  

(   ) Efetivo   

(   ) Prestador de  serviço    

(   ) Contrato   

(   ) Comissionado   

(   ) Cedido de outra instituição 



 
 

 

(   ) Codificado   

 

Há quanto tempo você trabalha no Núcleo de Educação Permanente? 

(   )  1 ano 

(   ) Mais de 1 ano 

(   ) Mais de 3 anos 

(   ) Mais de 5 anos 

(   ) Mais de 10 anos 

(   ) 15 anos ou mais 

1. Quanto tempo você está na coordenação? 

2. Quanto tempo existe o NEP no órgão? 

3. Como surgiu a ideia do NEP? 

4. Quantos profissionais compõe o NEP? 

5. Como se dá o planejamento das atividades formativas? 

6. Qual a sua concepção sobre Educação Permanente em Saúde?  

• O que você entende por educação permanente? 

• Quando você pensa em educação permanente, o que é que vem a sua 

mente? 

• Fale o que você entende sobre educação permanente em Saúde? 

7. Que processos formativos são desenvolvidos pelo Núcleo?  

8. Com qual regularidade esses processos são desenvolvidos? Anual, 

semestral, bimestral, mensal, quinzenal?  



 
 

 

9. Quais os critérios utilizados para a seleção desses processos 

formativos? 

10. Quais as metodologias e/ou estratégias metodológicas utilizadas nos 

processos formativos do NEPS? (Qual o passo a passo para realização do curso 

ou processos formativos?) 

11. Você já fez alguma capacitação sobre as Metodologias Ativas? 

12. Você já utilizou as Metodologias Ativas nos processos formativos do 

NEPS? Se SIM, como considera os resultados obtidos? Se NÃO, o que você 

considera como impedimento para o uso das Metodologias Ativas? 

13. O que você acha que pode melhorar nos processos formativos em 

relação às Metodologias Ativas? 

14. Que avaliação você percebe dos aspectos que facilitam e dificultam o 

Núcleo de Educação Permanente em Saúde para o enfrentamento do uso das 

Metodologias Ativas? 

15. Que resultado você acha que alcança com as metodologias utilizadas? 

16. Você quer falar alguma coisa sobre seu núcleo que eu não perguntei? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÊNDICE II 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO, TRABALHO, EDUCAÇÃO E 

SAÚDE 

CARTA CONVITE 

Prezado(a), venho por meio deste convidá-lo(la) a participar da pesquisa que está 

sendo desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Gestão, Trabalho, 

Educação e Saúde (MPGTES) da UFRN pela estudante Cylene Bezerra de 

Medeiros Nóbrega, sob a orientação da Profª Drª Sheila Saint-Clair da Silva 

Teodósio. A pesquisa tem por objetivo verificar como a utilização e potencialidades 

das Metodologias Ativas podem contribuir e se configurar em potenciais estratégias 

para a (re)significação dos Núcleos de Educação Permanente, do Estado da 

Paraíba. Necessitando, portanto, da concordância e autorização institucional para a 

realização da etapa de Coleta de dados. 

Trata-se de um estudo Descritivo, exploratório de abordagem qualitativa. Esta 

pesquisa terá 02 momentos:  

1º momento: Diagnóstico situacional –  

Será realizado através de entrevista semiestruturada, perguntas abertas e 

fechadas utilizando-se roteiro norteador, com coordenadores dos Núcleos de 

Educação Permanente nos serviços de saúde do estado da Paraíba para que se 



 
 

 

possa identificar e analisar as ações pedagógicas desenvolvidas e captar a 

realidade do serviço onde a ação vai ser realizada, através do Google meet.  

2º momento: Planejamento das ações - Após a identificação e análise dos 

dados do diagnóstico, será planejado um calendário de apresentações para os 

participantes, através do Google meet, em cinco propostas: 

I. Oficina pedagógica para a apresentação do diagnóstico situacional, discutir 

importância dos NEPs, e a atuação dos coordenadores e técnicos, utilizando-

se as Metodologias Ativas; 

II. Exposição dialogada sobre aprendizagem significativa e as Metodologias 

Ativas e o impacto da sua aplicabilidade para os serviços; 

III. Construção de propostas para implementação das ações de EPS, a luz das 

Metodologias Ativas, nos NEPs; 

IV. Apresentar o curso à gestão;  

V. Reuniões pedagógicas com os servidores da Escola de Saúde Pública da 

Paraíba envolvidos com a Educação Permanente em Saúde para organizá-lo 

pedagogicamente e estruturalmente para a realização das oficinas. 

E em qualquer etapa o(a) voluntário (a) da pesquisa poderá desistir e faremos o 

possível para sanar qualquer risco. 

Este tipo de pesquisa incentiva coletivamente à inserção de sujeitos pesquisados 

e pesquisadores na investigação proposta, já que a compreensão do conteúdo, do 

assunto tratado instiga uma ampliação dos conhecimentos científicos, reflexão sobre 

mudanças de pensamentos e discursos. O pesquisador intervém e percebe que as 

experiências dos pesquisados se entrelacem nos conhecimentos já existentes e em 

construção. Conforme a resolução do CNS Nº 466/2012 toda pesquisa com seres 

humanos representa riscos em diversa gradação, e caso, você apresente: 

• cansaço ou aborrecimento ao responder formulário;  

• desconforto, constrangimento ou alterações de comportamento durante 

gravações de áudio e vídeo;  



 
 

 

• alterações na autoestima provocadas pela evocação de memórias ou por 

reforços na conscientização sobre uma condição física ou psicológica 

restritiva ou incapacitante;  

• alterações de visão de mundo, de relacionamentos e de comportamentos em 

função de reflexões do processo de trabalho, satisfação profissional etc. 

Faremos o possível para sanar qualquer risco ao pesquisado e o mesmo poderá 

desistir a qualquer momento da pesquisa. 

 Afirma-se o compromisso e a responsabilidade no desenvolvimento da 

pesquisa, a luz do Item V da Resolução CNS nº. 466/2012, quanto a: respeito aos 

princípios bioéticos de não maleficência, beneficência, justiça e equidade; 

participação livre, esclarecida e voluntária, podendo o participante desistir da 

participação na pesquisa em qualquer momento que considerar necessário, sem que 

isto implique nenhuma sanção, prejuízo, dano ou desconforto; preservação do 

anonimato, se assim o desejar, e da confidencialidade das informações; garantia de 

que os danos previsíveis serão evitados, conforme responsabilidade da 

pesquisadora, sendo considerados mínimos nesta pesquisa; relevância social da 

pesquisa; garantia que os dados provenientes do estudo serão usados 

exclusivamente para fins de pesquisa, devendo ser armazenados em banco de 

dados a ser construído pela pesquisadora e, posteriormente, compor acervo do 

Mestrado Profissional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Em caso de aceitação você participará de um formulário de caracterização e 

uma entrevista semiestruturada, com duração aproximada de 40 a 50 minutos que 

serão realizadas pelo Google meet, link disponibilizado para o seu e-mail.  Você, tem 

o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora, através do contato, (83) 988565276. Você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 



 
 

 

3215-3135. Questionamentos éticos podem ser elucidados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Para participar da pesquisa é necessário clicar no link 

https://forms.gle/zxC68dC2MSfBPoPG7 você terá acesso ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e poderá concordar em contribuir com a 

pesquisa, após esse procedimento, iniciará um formulário com perguntas objetivas 

de perfil do entrevistado e depois a entrevista. 

_____________________________________________________ 

Cylene Bezerra de Medeiros Nóbrega 
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APÊNDICE III 

SUGESTÃO PARA EXECUÇÃO DE UM CURSO 

A presente pesquisa apresenta como uma proposta educacional, um curso de 

curta duração, com apoio da ESP/PB e envolvimento de todos os coordenadores e 

técnicos do NEPS. 

Podemos entender que as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de 

desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou 

simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 

advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes 

contextos. (BERBEL, P. 3, 2012) 

As atividades propostas terão um eixo educacional e serão subdivididas em 

04 encontros iniciais (podendo ser encontros permanentes) que ocorrerão uma vez a 

cada 15 dias, sendo retomados a cada 03 meses. Essas recomendações estão 

previstas devido à rotatividade desses profissionais, seja por vínculo empregatício, 

seja por vontade pessoal/profissional. As ações educacionais utilizarão atividades de 

organização, realização de processos de ensino-aprendizagem e de facilitação, num 

processo de integração entre teoria e prática, serão realizadas nos encontros: 

Oficinas de Trabalho, Reflexão da prática profissional, Processamento de Situações-

Problema e Narrativas utilizando a Metodologia da Espiral Construtivista, Cine-

Viagens, Simulação da Prática, entre outras. 

Cada encontro terá um (a) facilitador (a) diferente que conduzirá a atividade 

do dia com o apoio de um (a) servidor (a) com mais expertise em Metodologias 

Ativas. Todos os envolvidos são sujeitos ativos no processo de construção do 

conhecimento, partindo da realidade em que eles estão inseridos. Os facilitadores 

terão o papel de estimular os estudantes para que, dialogicamente, reflitam e 

busquem a compreensão sobre as práticas pedagógicas imbuídas em seus 

processos de trabalho. 

Para a abertura dos diálogos será utilizado a problematização da realidade, 

com as considerações e possíveis soluções das situações vivenciadas no cotidiano, 

a partir das Metodologias Ativas num processo de aprender fazendo, para que a 

aprendizagem seja significativa. 



 
 

 

As metodologias utilizadas serão: Metodologia da Problematização, Espiral 

Construtivista, Team Based Learning, além de atividades educacionais ancoradas 

nos pressupostos das Metodologias Ativas (Aprendizagem Significativa, Socio-

interacionismo). 

Uma sugestão para a primeira atividade: 

Oficina de Trabalho “Que profissional eu sou?”. 

Encontro Norteador 

Objetivo do 1º encontro: Refletir sobre o papel do servidor, como processo 

formativo e dispositivo para transformação das práticas no âmbito da saúde, a partir 

de prerrogativas como empatia, humanização e trabalho em equipe.  

Público-alvo: Equipes do NEPS. 

Local de realização das atividades: Serviço hospitalar ou de forma online 

1º Momento: Dar as orientações gerais sobre a atividade que consistirá em 

três momentos. No primeiro, todos assistirão a um vídeo de aproximadamente 4 min. 

(Empatia - https://www.youtube.com/watch?v=gPASDkS3F98). Em seguida os 

servidores serão orientados a irem para o trabalho em pequenos grupos (misturar os 

setores) junto ao facilitador (a). Tempo estimado: 30 min. 

2º Momento: No pequeno grupo, haverá inicialmente uma breve 

apresentação das atribuições de cada servidor (a), inclusive o (a) facilitador (a) uma 

vez que o (a) mesmo (a) é trabalhador do NEPS. Em seguida o (a) facilitador (a) 

solicitará que os integrantes do grupo, individualmente reflitam e escrevam em 

tarjeta, em uma palavra, a partir do disparador (vídeo empatia), uma potência 

pessoal para a sua atuação, vinculada ao seu setor e um desafio pessoal. Tempo 

estimado: 1h30 min. Depois que todos escreveram será estimulado o 

compartilhamento com o restante do grupo e em seguida agrupado em núcleos de 

sentido e nomeado os núcleos, para compartilhamento com os demais pequenos 

grupos na plenária. Se houver tempo, problematizar com o grupo o que pode ser 

feito para superar os desafios apresentados.  

https://www.youtube.com/watch?v=gPASDkS3F98


 
 

 

3º Momento: Compartilhamento na plenária. Os integrantes dos pequenos 

grupos devem retornar ao auditório onde haverá a mesa com os convidados. Em 

seguida cada grupo deve compartilhar o que apareceu nos pequenos grupos, de 

forma sucinta (30 min.).  

A partir destas apresentações, os (as) facilitadores (a) deverão fazer suas 

falas, buscando dialogar com o objetivo da atividade (reflexão sobre o papel do 

servidor) e as apresentações dos pequenos grupos (as potências e os desafios que 

aparecerem) - em torno de 15 min. de fala para cada facilitador (a). Em seguida, 

abre-se para a discussão. 

Essa seria uma proposta para o primeiro encontro, podendo ser reestruturado 

ou até mesmo sendo descartado pelas pessoas responsáveis pela condução dessa 

atividade, já que poderá ser considerada a experiência do (a) facilitador (a) e dos 

servidores que participarão da atividade.  

Contudo, esse plano de ação será um norte, um desafio a ser executado ou 

até mesmo alcançado, considerando as possíveis resistências na adesão dos 

trabalhadores, sejam elas por demandas exacerbadas, sejam pelas agendas, sejam 

por motivos pessoais. 

A proposta de Cronograma Estrutural/Pedagógico 



 
 

 

Curso: AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO DO NEPS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h 

Momento Presencial e/ou online: 80h (Distribuídos em 08 encontros de 10 horas) - Podendo haver flexibilidade na 

distribuição da carga horária do dia. 

EIXO EDUCACIONAL: Metodologias Ativas no processo de ensino aprendizagem na prática laboral 

Facilitador(a) Responsável: 

UNIDADES EDUCACIONAIS Carga Horária METODOLOGIA 

Histórico e normatização da Educação 

Permanente em Saúde 

30h Aula expositiva dialogada / Metodologias Ativas 

Oficina de trabalho para estudo de caso, Recursos 

instrucionais (TV, DVD, Projetor multimídia, Flip Sharp) 

Facilitador(a) Responsável: 

UNIDADES EDUCACIONAIS Carga Horária METODOLOGIA 

Metodologias Ativas e aprendizagem 

significativa. 

30h Aula expositiva dialogada / Metodologias Ativas 

Oficina de trabalho para estudo de caso, Recursos 

instrucionais (TV, DVD, Projetor multimídia, Flip Sharp) 

Facilitador(a) Responsável: 

UNIDADES EDUCACIONAIS Carga Horária METODOLOGIA 

Impactos da pandemia nos processos de 

trabalho 

20h Aula expositiva dialogada / Metodologias Ativas 

Oficina de trabalho para estudo de caso. Recursos 

instrucionais (TV, DVD, Projetor multimídia, Flip Sharp) 

 

Cronograma de execução do curso 

  
Mês/2022 

ITEM ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1  Articular com o (a) gestor (a) 

sobre o local e os dias do 

encontro. 

X 
   

X 
   

 X   

2  Reunir com o profissional que 

apoiará o facilitador (a) do 

encontro para o planejamento da 

atividade do dia. 

X X X X 
 

X X X X  X X 

3  Providenciar os materiais 

necessários para o encontro. 

X X X X 
 

X X X X  X X 

4  Ações de Acompanhamento e 

Avaliação  

   
X 

 
X X X X X X X 

ESSES ENCONTROS SÃO CICLÍCOS, OCORRENDO O ANO TODO COM 

INTERVALO DE 03 MESES. 

Recursos necessários  



 
 

 

Nº MATERIAL VALORES 

1 Notebook MATERIAL DISPONIBILIZADO PELO SERVIÇO 

 

2 Caixas de Som 

3 Projetor Multimídia 

4 Lápis Piloto 

5 Papel 

6 Impressora 

7 Internet  

Descrição das formas de acompanhamento e de avaliação da prática 

educacional. 

Os procedimentos de acompanhamento ocorrerão de forma contínua 

possibilitando aos sujeitos envolvidos refletirem sobre processo de trabalho e 

ensino-aprendizagem, na perspectiva do desenvolvimento dos conhecimentos, 

habilidades e competências necessários para a realização do planejamento em 

saúde. Nesse sentido, o sujeito em formação é colocado como protagonista no 

processo de seu desenvolvimento. 

A cada final de encontro será realizada uma avaliação individual, coletiva e 

para o (a) facilitador (a) que mediará à atividade, o cumprimento da programação, as 

ações educacionais e os temas abordados visando possíveis adequações e a 

identificação de evidências sobre o aprendizado dos mesmos, como ganhos 

alcançados, as dificuldades e necessidades individuais e do grupo. 



 
 

 

Contudo, espera-se que os profissionais dos NEPS com o decorrer das 

atividades possam desenvolver uma prática educativa dentro do seu processo de 

trabalho, que contribuam para a construção do conhecimento a partir das relações 

interpessoais e tenham uma percepção crítica, bem como uma postura 

transformadora no ambiente de trabalho para fomentar constantemente em seus 

espaços de atuação ao qual está vinculado. Além de fortalecer discussões acerca de 

desempenho pessoal e coletivo utilizando as Metodologias Ativas para significações 

e ressignificações, estimulando a criatividade com recursos didáticos e tecnológicos. 

E não obstante, que o (a) servidor (a) do NEPS também possa ser instigado a 

ser um pesquisador na sua área de atuação para ampliação e diversificação de seus 

saberes quanto técnico educacional do serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO, TRABALHO, EDUCAÇÃO E 

SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esclarecimentos 

Eu, Cylene Bezerra de Medeiros Nóbrega, estudante do Curso de Mestrado na 

modalidade profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, venho 

convidá-lo (a) a participar do estudo, intitulado: “Potencialidades das Metodologias 

Ativas para a (re)significação dos Núcleos de Educação Permanente, do Estado da 

Paraíba.” A investigação será orientada pela Professora Doutora Sheila Saint-Clair 

da Silva Teodósio. A pesquisa tem por objetivo verificar como a utilização e 

potencialidades das Metodologias Ativas podem contribuir e se configurar em 

potenciais estratégias para a (re)significação dos Núcleos de Educação Permanente, 



 
 

 

do Estado da Paraíba. Necessitando, portanto, da concordância e autorização 

institucional para a realização da etapa de Coleta de dados. 

Trata-se de um estudo Descritivo, exploratório de abordagem qualitativa. Esta 

pesquisa terá 02 momentos:  

1º momento: Diagnóstico situacional –  

Será realizado através de entrevista semiestruturada, perguntas abertas e 

fechadas utilizando-se roteiro norteador, com coordenadores dos Núcleos de 

Educação Permanente nos serviços de saúde do estado da Paraíba para que se 

possa identificar e analisar as ações pedagógicas desenvolvidas e captar a 

realidade do serviço onde a ação vai ser realizada, através do Google meet.  

2º momento: Planejamento das ações - Após a identificação e análise dos 

dados do diagnóstico, será planejado um calendário de apresentações para os 

participantes, através do Google meet, em cinco propostas: 

VI. Oficina pedagógica para a apresentação do diagnóstico situacional, discutir 

importância dos NEPs, e a atuação dos coordenadores e técnicos, utilizando-

se as Metodologias Ativas; 

VII. Exposição dialogada sobre aprendizagem significativa e as Metodologias 

Ativas e o impacto da sua aplicabilidade para os serviços; 

VIII. Construção de propostas para implementação das ações de EPS, a luz das 

Metodologias Ativas, nos NEPs; 

IX. Apresentar o curso à gestão;  

X. Reuniões pedagógicas com os servidores da Escola de Saúde Pública da 

Paraíba envolvidos com a Educação Permanente em Saúde para organizá-lo 

pedagogicamente e estruturalmente para a realização das oficinas. 

E em qualquer etapa o(a) voluntário (a) da pesquisa poderá desistir e faremos o 

possível para sanar qualquer risco. 



 
 

 

Este tipo de pesquisa incentiva coletivamente à inserção de sujeitos pesquisados 

e pesquisadores na investigação proposta, já que a compreensão do conteúdo, do 

assunto tratado instiga uma ampliação dos conhecimentos científicos, reflexão sobre 

mudanças de pensamentos e discursos. O pesquisador intervém e percebe que as 

experiências dos pesquisados se entrelacem nos conhecimentos já existentes e em 

construção. Conforme a resolução do CNS Nº 466/2012 toda pesquisa com seres 

humanos representa riscos em diversa gradação, e caso, você apresente: 

• cansaço ou aborrecimento ao responder formulário;  

• desconforto, constrangimento ou alterações de comportamento durante 

gravações de áudio e vídeo;  

• alterações na autoestima provocadas pela evocação de memórias ou por 

reforços na conscientização sobre uma condição física ou psicológica 

restritiva ou incapacitante;  

• alterações de visão de mundo, de relacionamentos e de comportamentos em 

função de reflexões do processo de trabalho, satisfação profissional etc. 

 

Faremos o possível para sanar qualquer risco ao pesquisado e o mesmo poderá 

desistir a qualquer momento da pesquisa. 

 Afirma-se o compromisso e a responsabilidade no desenvolvimento da 

pesquisa, a luz do Item V da Resolução CNS nº. 466/2012, quanto a: respeito aos 

princípios bioéticos de não maleficência, beneficência, justiça e equidade; 

participação livre, esclarecida e voluntária, podendo o participante desistir da 

participação na pesquisa em qualquer momento que considerar necessário, sem que 

isto implique nenhuma sanção, prejuízo, dano ou desconforto; preservação do 

anonimato, se assim o desejar, e da confidencialidade das informações; garantia de 

que os danos previsíveis serão evitados, conforme responsabilidade da 

pesquisadora, sendo considerados mínimos nesta pesquisa; relevância social da 

pesquisa; garantia que os dados provenientes do estudo serão usados 

exclusivamente para fins de pesquisa, devendo ser armazenados em banco de 



 
 

 

dados a ser construído pela pesquisadora e, posteriormente, compor acervo do 

Mestrado Profissional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Em caso de aceitação você participará de um formulário de caracterização e 

uma entrevista semiestruturada, com duração aproximada de 40 a 50 minutos que 

serão realizadas pelo google meet, link disponibilizado para o seu e-mail.  Você, tem 

o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Com o intuito de garantir o controle da qualidade da entrevista, 

confidencialidade e privacidade, bem como minimizar perturbações no local onde 

estiver, solicito que, se possível, adote algumas medidas preventivas (utilize fones 

de ouvido, silencie telefone e evite uso paralelo de aplicativos durante a entrevista) 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Potencialidades das Metodologias Ativas para a 

(re)significação dos Núcleos de Educação Permanente, do Estado da Paraíba.”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

                                                                                                                        

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 



 
 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Potencialidades das 

Metodologias Ativas para a (re)significação dos Núcleos de Educação Permanente, 

do Estado da Paraíba.”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido infringirei as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o 

ser humano. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora, através do contato, (83) 988565276. Você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

3215-3135. Questionamentos éticos podem ser elucidados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento será encaminhado ao seu e-mail, além de ter acesso ao 

formulário eletrônico pelo link: https://forms.gle/zxC68dC2MSfBPoPG7.  

 

      Natal (RN), ____de_______ de 2021 

 

____________________________________________ 

Cylene Bezerra de Medeiros Nóbrega 

https://forms.gle/zxC68dC2MSfBPoPG7


 
 

 

Pesquisadora Responsável 

 

ANEXO B 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu, ______________________________________________________. Após ter 

sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios 

que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa “Potencialidades das Metodologias Ativas para a 

(re)significação dos Núcleos de Educação Permanente, do Estado da Paraíba.” e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal (RN), __ de ______ de 2021. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_________________________________________________ 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



 
 

 

 

 

ANEXO C 

DECLARAÇÃO DOS PESQUISADORES RESPONSÁVEIS 

Como pesquisadores responsáveis pelo estudo “Potencialidades das 

Metodologias Ativas para a (re)significação dos Núcleos de Educação 

Permanente, do Estado da Paraíba”, declaramos que assumimos a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estarmos cientes que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal (RN), ___ de ______ de 2021. 

 

 

Assinatura dos pesquisadores responsáveis 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª Sheila Saint-Clair da Silva Teodosio 

Coordenadora da Pesquisa 

__________________________________________________ 



 
 

 

Cylene Bezerra de Medeiros Nóbrega 

Estudante do Mestrado     

ANEXO D        

             



 
 

 

 

 

 



 
 

 

   

 



 
 

 

       

 



 
 

 

     

 



 
 

 

           

 

 


