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...“Mas ele desconhecia 

Esse fato extraordinário:  

Que o operário faz a coisa 

E a coisa faz o operário. 

De forma que, certo dia, 

 À mesa, ao cortar o pão 

O operário foi tomado  

De uma súbita emoção 

Ao constatar assombrado 

 Que tudo naquela mesa 

A Garrafa, prato, facão,  

Era ele quem os fazia  

Ele, um humilde operário, 

 

 

 Um operário em construção.  

Olhou em torno: gamela  

Banco, enxerga, caldeirão  

Vidro, parede, janela  

Casa, cidade, nação!  

Tudo, tudo o que existia, 

Era ele quem o fazia  

Ele, um humilde operário  

Um operário que sabia 

  Exercer a profissão. 

 

 

Ah, homens de pensamento, 

Não sabereis nunca, 

O quanto àquele humilde operário 

Soube naquele momento!  

Naquela casa vazia, 

 Que ele mesmo levantara  

Um mundo novo nascia, 

De que sequer suspeitava.  

O operário emocionado, 

Olhou sua própria mão  

Sua rude mão de operário, 

 De operário em construção  

E olhando bem para ela, 

Teve um segundo a impressão  

De que não havia no mundo, 

Coisa que fosse mais bela”... 

 

(O Operário em Construção) 

 

Vinícius de Moraes 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta como grande eixo temático à educação permanente, aqui tratado a partir 

de relatos de experiência acerca das práticas de educação permanente implementadas nos 

serviços de saúde no Brasil após a instituição da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) a partir de 2004.  Teve como objetivo geral analisar as práticas de educação 

permanente identificadas em relatos de experiência, implementadas nos serviços de saúde no 

Brasil após a instituição da PNEPS a partir de 2004 considerando seus aspetos políticos e 

conceituais.  Trata-se de um estudo bibliográfico realizado mediante a busca de artigos e livros 

relacionados ao eixo temático e ao objeto de estudo.  Utilizou-se como base de dados a Biblioteca 

Virtual em Saúde LILACS – Literatura Latinoamericana e do Caribe e a SCIELO – Scientific 

Eletronic Library Online, por serem as bases de dados indexados que concentram o acervo de 

periódicos científicos brasileiros, visto o interesse em pesquisar os estudos publicados no Brasil 

relacionados à temática deste trabalho após a instituição da PNEPS em 2004. Após a leitura e 

seleção do material a compor a análise e discussão deste estudo, os achados foram categorizados 

de modo a melhor serem apresentados, analisados e discutidos.  Este estudo evidencia a 

capacidade político-pedagógica da educação permanente em saúde, no que tange a 

descentralização e disseminação do processo de formação dos profissionais da saúde, de modo a 

estimular a criação de espaços de discussão e aprendizado em prol da construção do 

conhecimento de forma coletiva, e assim possibilitar que os profissionais possam compartilhar 

suas experiências e vivências, reconhecendo o caráter educativo do trabalho. Aponta a 

importância da articulação entre os profissionais de saúde, a gestão, as instituições de ensino e os 

usuários de modo a possibilitar a integralidade das ações e a intersetorialidade, visto a superar a 

fragmentação do processo de trabalho.  Constata-se a necessidade de articulação entre as 

estratégias de educação permanente e educação continuada de modo a potencializar a sua 

abordagem político-pedagógica quanto à qualificação profissional.  Pensando em estratégias 

possíveis com o intuito de possibilitar a implementação das práticas de EPS, propõe-se a 

articulação em rede das Escolas de Saúde Pública, já que as redes constituem-se como espaços e 

se constroem permanentemente as possibilidades de intercâmbio, que facilitam o 

desenvolvimento de competência, a circulação de informações, e onde se potencializam as 

capacidades de produção e transferências de tecnologias. (MOTTA, 2008). 

 
 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho e Educação na Saúde; Educação Permanente em Saúde; 

Política Pública de Educação na Saúde; Formação Profissional em Saúde. 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Este trabalho apresenta como grande eixo temático à educação permanente, aqui tratada a 

partir de relatos de experiência, implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a instituição 

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) a partir de 2004. 

 O interesse em fazer este estudo surgiu durante a minha inserção no Curso de 

Especialização em Saúde Pública ministrado na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

através da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 

(SMSDC-RJ) cujos profissionais que atuassem na atenção primária do município teriam liberação 

do serviço para cursar o mesmo, mediante aprovação no processo seletivo. 

 Durante a realização do curso de especialização, ao articular os conhecimentos teóricos alí 

adquiridos com a minha prática profissional, tive um interesse pela temática educação 

permanente, por reconhecer o caráter educativo do trabalho, e devido à possibilidade de sua 

utilização como estratégia capaz de contribuir para mudanças nas práticas dos serviços de saúde 

através da reflexão e problematização do processo de trabalho. 

 Pensando na minha prática como enfermeira de uma unidade de saúde da família, essa 

constatação me levou a refletir sobre a importância da educação permanente na implementação 

da Estratégia de Saúde da Família (ESF), por esta configurar-se como um novo modelo de 

atenção, o que denota a necessidade de mudança nas práticas de saúde.   

 Os profissionais que atuam na ESF têm como diretriz de trabalho a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) que institui a ESF como um novo modelo assistencial com o objetivo de 

reorganizar a Atenção Básica (AB) em conformidade com os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS). (BRASIL, 2006). 

 É esta política que define as atribuições dos profissionais que integram as equipes de 

saúde da família imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população (BRASIL, 

1997). 

 Segundo Gil (2005) a expansão da ESF vem mostrando o seu importante papel na 

consolidação do SUS, constatando-se a necessidade de investimentos nas políticas de recursos 

humanos voltadas a atender às necessidades dos profissionais que atuam nas equipes de saúde.   
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 Com isso, se faz necessário, uma permanente circulação de conhecimentos nos ambientes 

de trabalho, mediante a problematização das situações cotidianas de modo que o trabalhador seja 

capaz de gerenciar e organizar o seu processo de trabalho. 

 De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 1988, inciso 3º, compete ao SUS 

“ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde”, tendo em mente a 

descentralização da gestão, o atendimento integral e a participação social, instituído no artigo 198 

da mesma Constituição. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 Daí a importância das capacitações, formação e educação permanente em Saúde da 

Família visto a necessidade de uma nova prática para o enfrentamento dos problemas de saúde da 

população, onde os processos educacionais são instituídos como o principal eixo de redefinição 

do fazer saúde. 

 Pensando na necessidade de implementação deste novo modelo assistencial, a educação 

permanente, ao tomar o processo de trabalho como eixo central de análise e intervenção, passa a 

ser vista como uma estratégia viável a este processo de mudança e de reformulação das práticas 

de saúde. 

 Isso porque a educação permanente é tida como um processo de aprendizagem que 

acontece no ambiente de trabalho onde o ato de aprender e de ensinar são incorporados ao 

cotidiano das organizações e do trabalho.  

  Está baseada na aprendizagem significativa que ocorre mediante a problematização do 

processo de trabalho em que se está inserido, almejando-se a transformação das práticas 

profissionais.  (BRASIL, 2009). 

 A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação passa a adquirir 

significado para o aprendiz mediante a uma ancoragem em aspectos relevantes da estrutura 

cognitiva preexistente do indivíduo, em idéias, conceitos, proposições já existentes em sua 

estrutura de conhecimento, com específico grau de clareza, estabilidade e diferenciação. Ocorre 

uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, onde ambos se modificam à medida 

que o conhecimento prévio vai subsidiar a atribuição de significados à nova informação. 

(AUSUBEL, 1982, apud MOREIRA, 1997). 

 Durante a aprendizagem significativa, a estrutura cognitiva está em constante 

reestruturação, constituindo um processo dinâmico de construção do conhecimento.  Desta forma, 

o novo conhecimento nunca é internalizado de maneira literal, porque no momento em que passa 
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a ter significado para o aprendiz, entra em cena o componente idiossincrático da significação.  

Com isso, aprender significativamente, requer atribuir significados que apresentam componentes 

pessoais, onde a aprendizagem sem a atribuição de significados pessoais e sem relação com o 

conhecimento pré-existente, apresenta-se como mecânica, e não significativa. (ibid). 

 Segundo Motta (1998) há a necessidade de reconhecer o caráter educativo do trabalho, 

alertando quanto ao cuidado de não reduzir à saúde e à educação à lógica exclusiva da produção 

de serviços, mediante a racionalização do trabalho e perca de autonomia sobre o mesmo. 

 Aponta a importância quanto à identificação dos aspectos facilitadores e dos entraves 

acerca da implementação dos projetos de educação permanente, por contribuir tanto com a 

reorganização de modelos assistenciais quanto com o protagonismo dos profissionais de saúde no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Tendo em mente a expansão da ESF e o trabalho que é esperado dos profissionais de 

saúde que compõem a equipe segundo a PNAB, o município do Rio de Janeiro por intermédio da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC-RJ) e da Subsecretaria de Atenção 

Primária, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV/RJ) determina como deve ser o 

desenvolvimento e a execução das ações e serviços de saúde dos equipamentos destinados à 

saúde da família.   

 Desta forma, especifica as metas e indicadores acerca do processo de trabalho na ESF a 

serem cumpridos pelas equipes de saúde. 

 De acordo com as metas preconizadas, no que tange aos turnos de trabalho das equipes de 

saúde da família, um turno deveria ser destinado à reunião de equipe e à educação permanente, 

respectivamente. 

 Com base nas metas estipuladas e na minha vivência enquanto profissional da ESF 

percebo que a problematização quanto ao processo de trabalho acontece na prática desses 

profissionais, entretanto, as medidas de intervenção originadas após a problematização das 

situações, faz com que a prática de educação permanente seja confundida com as práticas de 

educação continuada, onde essas medidas apresentam-se sob o aspecto de atualização de 

conhecimentos específicos, com a identificação de temas e conteúdos a serem trabalhados com os 

profissionais. 
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 Esta constatação denota a necessidade de discussão acerca desta temática e de estratégias 

quanto à sua implementação no cotidiano diário de trabalho, e a responsabilidade dos 

profissionais de saúde como atores estratégicos nas mudanças de práticas de saúde. 

 Isso me levou a questionar se as práticas de educação permanente implementadas nas 

unidades de saúde da família são condizentes com os preceitos políticos e conceituais da 

educação permanente em saúde (EPS). Questiona-se também se os profissionais de saúde sabem 

o que é educação permanente e se tiveram acesso a esse conhecimento.  E quais seriam as 

implicações do não conhecimento sobre educação permanente no processo de trabalho dos 

profissionais, na mudança das práticas e no cuidado à saúde dos indivíduos. 

 A EPS precisa ser entendida concomitantemente como uma prática de ensino-

aprendizagem e como uma política de educação na saúde. Mediante a articulação entre o ensino, 

o trabalho e a cidadania, a mesma não expressa, portanto, uma opção didático-pedagógica, e sim, 

uma opção político pedagógica visto a propiciar a formação contínua e o desenvolvimento 

continuado dos trabalhadores da saúde. (CECCIM & FERLA, 2009). 

 Baseado nos pressupostos pedagógicos, na educação continuada o conhecimento preside 

ou define as práticas de trabalho, apresentando como objetivo principal a atualização dos 

conhecimentos específicos.  Atualização esta, voltada para profissionais específicos, conforme os 

conhecimentos a serem trabalhados, cujo modus operandi é caracterizado como descendente, 

onde a identificação dos assuntos a serem trabalhados com os profissionais, ocorre mediante a 

uma leitura geral dos problemas. As atividades educativas expressam-se através de cursos 

padronizados, cujas atividades são elaboradas de forma desarticulada com a gestão, a organização 

do sistema e ao controle social. (BRASIL, 2004). 

 Já na educação permanente, as práticas são definidas por uma variedade de fatores tais 

como: conhecimento, valores, relações de poder, organização do trabalho, etc. O processo de 

aprendizagem emerge do cotidiano das relações de trabalho através da aprendizagem 

significativa. Este processo é voltado para as equipes de atenção à saúde ou de gestão, 

independente da esfera do sistema de saúde. O modus operandi é ascendente, e ocorre a partir de 

uma análise coletiva do processo de trabalho, com o intuito de identificar os nós críticos de 

natureza diversa, enfrentados na atenção ou na gestão.  As atividades educativas são construídas 

de forma articulada, juntamente com as medidas para a reorganização do sistema. (ibid). 
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 A dificuldade em reconhecer e adotar práticas de educação permanente que possam ser 

implementadas ao processo de trabalho da ESF pode interferir tanto na mudança das práticas de 

saúde, assim como no cuidado à saúde destinado aos usuários. 

 A ausência de práticas de educação permanente dificulta o processo de mudanças nas 

práticas de saúde. A educação permanente como política de educação na saúde envolve a 

contribuição do ensino à construção do SUS, ou seja, constitui-se como uma estratégia do SUS 

para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para a saúde.  (CECCIM & FERLA, 

2009).  

 Constata-se que trabalhar na ESF requer dos profissionais não apenas a atualização e 

aquisição de novos conhecimentos, mas também a problematização do processo de trabalho em 

que o mesmo está inserido. 

 Deste modo, apresenta-se como objeto de estudo as práticas de educação permanente 

identificadas em relatos de experiência, implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a 

instituição da Política Nacional de Educação Permanente a partir de 2004. 

 

 Objetivo Geral:   

 Analisar as práticas de educação permanente identificadas em relatos de experiência, 

implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a instituição da Política Nacional de 

Educação Permanente a partir de 2004 considerando seu aspeto político e conceitual.  

 

 Objetivos específicos: 

 Identificar as práticas de educação permanente implementadas nos serviços de saúde no 

Brasil após a instituição da PNEPS. 

 Analisar as práticas de educação permanente implementadas nos serviços de saúde 

considerando o aspecto político e conceitual de EPS. 

       Justificativa: 

 Este estudo justifica-se por possibilitar uma análise e discussão acerca das práticas de 

educação permanente implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a instituição da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, a partir de 2004, considerando o seu 

aspecto político e conceitual, por se tratar de uma política pública de educação para o SUS. 
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 Teve como intuito estimular o debate quanto ao entendimento da educação permanente e 

de sua capacidade político-pedagógica, apresentando-a como uma estratégia capaz de contribuir 

para a reorganização do modelo assistencial em saúde mediante a problematização das práticas de 

saúde junto aos profissionais de saúde. 

 Sua relevância está em propiciar a problematização quanto à construção da ação educativa 

no trabalho, assim como das práticas educativas vivenciadas no trabalho, ressaltando a 

importância da aprendizagem significativa. 

 Há de se pensar se a ação educativa contribuiu para criar condições para uma análise 

crítica acerca das práticas de saúde auxiliando quanto à elaboração de intervenções no trabalho 

ou na atuação social, de acordo com os preceitos da educação permanente, ou se a atividade 

propiciou atualização de temas e acumulação individual, sem explicitar as possibilidades de 

utilização das informações ofertadas. 

 Ressalta-se a importância em construir sentidos compartilhados quanto às concepções 

político-pedagógicas relativas à saúde e educação contidas nas ações educativas.  Há de se 

compreender que a aprendizagem se processa na medida da reflexão sobre a ação, do pensamento 

sobre o vivido. Ações e vivências que são sempre permeadas por interesses e posições.   

 Com isso, é preciso reconhecer que as relações sociais entre atores, operando práticas 

educativas em ato, são influenciadas por concepções pedagógicas, de saúde e desejos de 

transformações ou manutenção de uma realidade. Assim, a valorização do trabalho e da prática 

de saúde apresenta grande relevância por constituírem um espaço de aprendizagem em ato para a 

sua transformação. (BRASIL, 2005). 
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CAPÍTULO I 

 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1- TRABALHO EM SAÚDE NO SUS 

 

 A forma como o trabalho se organiza e a sua finalidade é de suma importância para o 

entendimento acerca da sociedade em que se vive, já que o trabalho promove a modificação da 

natureza e dos indivíduos que o executam, considerando que o mesmo tem o poder de alterar a 

forma de pensar e de agir no mundo. Essa questão é evidenciada em todos os tipos de trabalho 

realizados atualmente. (MERHY & FRANCO, 2006). 

 O trabalho em saúde é tido como essencial para a vida humana, sendo parte constituinte 

do setor de serviços. Trata-se de um trabalho da esfera da produção não material, que apenas 

ganha forma no ato de sua realização.  Com isso, independente do processo de produção, o 

mesmo não tem como resultado um produto material. (PIRES, 2000). 

 Segundo Merhy e Franco (2006) o trabalho realizado em ato é caracterizado como 

trabalho vivo, assim como, o trabalho feito antes, e que só é visualizado através do seu produto, é 

tido como trabalho morto.  Desta forma, o trabalho em saúde é produzido mediante ao trabalho 

vivo, apresentando-se como o trabalho humano no exato momento em que é executado e que vai 

determinar a produção do cuidado.  

 Pires (2000) ressalta que atualmente, em sua maioria, esse trabalho é coletivo, sendo 

realizado por vários profissionais de saúde, assim, como outros trabalhadores que desenvolvem 

atividades necessárias para a manutenção da estrutura institucional.  Merhy e Franco (2006) 

afirmam que “não há trabalhador da saúde que dê conta sozinho do mundo das necessidades de 

saúde, o objeto real do ‘trabalho em saúde’”. 

 Ao contextualizar o trabalho em saúde no cotidiano dos serviços de saúde, Santos-Filho 

(2009) diz que: 

“O trabalho em saúde atualmente tem sido ressaltado como objeto de atenção 

devido a sua crescente precarização no que se refere às condições de emprego e 

de trabalho e repercussões na qualidade de vida e saúde dos trabalhadores. Dentre 

os problemas com ampla visibilidade atual no mundo do trabalho em saúde, 

merecem ser citados a degeneração dos vínculos, considerando-se inclusive a 

negação ou omissão quanto a direitos constitucionais dos trabalhadores; 
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precarização dos ambientes e condições de trabalho e as dificuldades do âmbito 

da organização e relações sociais de trabalho em contexto de gestão ainda 

tradicional”. (p.73). 

 

 

 Nota-se que o trabalho na saúde não está descontextualizado do resto do mundo, 

considerando que a forma como os processos produtivos têm sido desenvolvidos sob a ótica do 

capitalismo global, ou seja, mediante automação/robótica, informática, telecomunicações, 

hipermídia, tudo isso com necessidade cada vez menor do trabalho humano, fazem com que a 

instabilidade, o desemprego e a desvalorização do trabalho sejam resultado final desse processo.  

Com isso, o trabalhador e o trabalho perdem o seu ‘valor de uso’ e são tratados como algo 

desprezível e descartável. (ROLLO, 2009). 

 Merhy e Franco (2006) argumentam que: 

 

“O trabalho é produtor de ‘valores de uso’ e de ‘valores de troca’. Conforme a 

necessidade que procura satisfazer, o trabalho produz um produto que carrega um 

certo ‘valor de uso’. (...) Nas sociedades capitalistas, o produto do trabalho do 

trabalhador é do patrão ou da empresa que o emprega. Ele só recebe um salário 

por trabalhar e não pelos produtos que produz. A riqueza da sociedade, se medida 

pela quantidade de trabalho e de produtos que produz, é desigualmente 

distribuída. Quem trabalha como regra, é quem menos recebe a riqueza 

produzida. Assim o trabalho do trabalhador serve para produzir produtos que 

tenham ‘valores de troca’ para o patrão”.  

 

 Entretanto, constata-se que a perda do valor dos trabalhadores e do seu trabalho vem 

acompanhada de uma série de novas exigências a esses trabalhadores na medida em que 

desestruturam as formas tradicionais de exercício de suas funções, papéis, responsabilidades e 

desempenho, em especial na forma de interação com os seus pares e com os usuários, trazendo 

uma necessidade constante de adaptações aos processos e condições de trabalho. 

 De acordo com Santos-Filho (2009) a instabilidade e adversidade observadas no trabalho 

do setor público de saúde, são relacionadas às questões de infra-estrutura, salários, vínculos, 

direitos, burocracia excessiva, subvalorização pelo governo e população gerando nos 

trabalhadores variados tipos de atitudes, como “negação, recuo, resistência, superação, 

improvisação, etc, mesclando-se perspectivas e saídas” criativas ““, inventivas “, e também 

desgastantes, geradoras de sofrimento”. 

 Segundo Benevides e Barros (2009): 
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“Relatos de trabalhadores que nos chegam a partir de situações vividas nos 

serviços de saúde apontam, insistentemente, para a relação dor-desprazer-

trabalho. Tal relação, desde há muito sinalizada, merece ser posta em análise 

quando acompanhamos as mudanças no modo de produção nos tempos atuais 

caracterizados pela precarização das relações de trabalho, pela contínua perda dos 

direitos de proteção ao trabalhador, pelas instáveis formas de contratação, pelo 

baixo investimento em processos de educação permanente e pelos fracos vínculos 

que os trabalhadores estabelecem nos e com os seus espaços/processo de 

trabalho”. (p. 61). 

 

 

 Nas esferas de gestão e organização do trabalho podemos encontrar vários determinantes 

do processo de sofrimento e adoecimento dos trabalhadores.  Para Benevides e Barros (2009) 

“gestão não é apenas a organização do processo de trabalho, mas o que se passa entre os 

vetores-dobras que o constituem”.  Segundo as autoras, esses vetores-dobras seriam os sujeitos 

(desejos, necessidades, interesse), o processo de trabalho (saberes), o poder (modos de 

estabelecer as relações) e as políticas públicas (coletivização dessas relações). 

 Dessa forma, visando superar os entraves identificados no trabalho em saúde almeja-se 

fortalecer os vínculos, a co-participação e a co-responsabilização entre os gestores, os 

trabalhadores e a população, com o intuito de promover saúde, ambientes de trabalho saudáveis, 

melhores condições e relações de trabalho, tecendo redes no sentido de possibilitar uma 

participação ativa e criativa de sujeitos, saberes e instituições. (BRASIL, 2006).  

 Considerando a importância e a necessidade da organização do trabalho em saúde no 

Brasil, de modo a atender as necessidades sociais em saúde e melhorar a qualidade da atenção, 

tem-se a implementação da Estratégia Saúde da Família como ação prioritária para a 

reorganização da atenção básica. 

 Isso porque o modelo de atenção à saúde predominante no Brasil centrado no 

protagonismo do profissional médico e, tendo o hospital como espaço prioritário de atenção criou 

um enorme distanciamento entre as equipes de saúde e a população, onde por meio desse modelo, 

as especializações tiveram um total destaque levando a uma menor valorização da visão integral 

sobre o indivíduo e da preocupação com o trabalho de prevenção de doenças e promoção de 

hábitos saudáveis.  

 Este processo de reorganização do trabalho em saúde representa um marco quanto à 

consolidação das políticas públicas de saúde preconizadas conforme as diretrizes e princípios do 

Sistema Único de Saúde, cujo principal objetivo é tornar o modelo de atenção mais equânime e 

próximo à realidade dos indivíduos.  (BRASIL, 2006). 
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 Sendo assim, a Estratégia Saúde da Família faz parte de um contexto muito maior que é o 

Sistema Único de Saúde, onde a descentralização entre as esferas do governo é um princípio 

básico para a sua consolidação, organização e operacionalização, rumo a uma atenção à saúde de 

qualidade. 

 De acordo com o Painel de Indicadores do SUS (2008) a organização do sistema de saúde 

influi diretamente sobre o perfil de adoecimento e morte da população e sua qualidade de vida, 

apontando que, diversas pesquisas científicas têm mostrado que os sistemas de saúde baseados na 

atenção primária ou atenção básica são mais efetivos no cuidado e na manutenção da vida da 

população. 

 Com isso, trabalhar na Estratégia Saúde da Família implica em cuidar de indivíduos e 

famílias inseridos nos mais diversos ambientes geográficos, sociais, econômicos e culturais, 

considerando a complexidade do processo de trabalho a ser desenvolvido, o que requer além de 

qualificação profissional, habilidades individuais e coletivas para lidar com determinantes de 

saúde que vão além do campo específico das ações sanitárias. (BARCELLOS & MONKEN, 

2007). 

 Há também de se pensar nas ligações entre a educação e o trabalho em saúde, a fim de 

colocar em questão a relevância social do ensino e as articulações da formação com a mudança 

no conhecimento e no exercício profissional, de modo a trazer junto dos saberes técnicos e 

científicos, as dimensões éticas da vida, do trabalho, do homem, da saúde, da educação e das 

relações. (CECCIM & FERLA, 2009). 

  

  

 

2.2-EDUCAÇÃO E SAÚDE 

  

A educação em saúde é vista como um campo multifacetado, onde as áreas tanto da 

educação, quanto da saúde vão convergir e espelhar diferentes compreensões acerca do mundo, 

marcadas por distintas posições políticas e filosóficas sobre o homem e a sociedade. (SCHALL e 

STRUCHINER, 1999). 

Sob uma concepção tradicional, costuma ser definida como um conjunto de 

procedimentos pedagógicos, aplicados, na transmissão de informações sanitárias, emergindo no 
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interior dos serviços de saúde como uma prática pedagógica que utiliza procedimentos próprios, 

baseados em teorias e metodologias das ciências humanas, adquirindo na maioria das vezes em 

que é exercida dentro de um espaço formal, um caráter didático, normativo e de transmissão 

direta de informação.  (ORNELLAS, 1981). 

 Pensando no trabalhador da saúde, este desempenha um papel educativo baseado na 

compreensão de que o trabalho em saúde, ao mesmo tempo, que requer reflexão, exige ação, 

atitudes essas com o objetivo de alcançar a transformação da realidade, componente essencial do 

trabalho educativo. (PEREIRA et al, 2007). 

  Este trabalho pode estar presente nas diversas práticas desenvolvidas pelo trabalhador, 

tornando-se mais visível quando o mesmo desenvolve atividades de prevenção e promoção da 

saúde. De qualquer forma, o trabalho educativo em saúde, pode sofrer influência de diferentes 

concepções de educação. (ibid). 

 Desta forma, a educação compreendida como um ato normativo, “no qual a prescrição 

(ato de indicar o que deve ser feito e o modo de fazê-lo) e a instrumentalização (ato de ensinar 

ou repassar uma técnica ou ainda treinar o manuseio de ferramenta para o trabalho)” 

predominam, contribuem para a redução do sujeito a objeto passivo da intervenção educativa, 

indo em direção a uma compreensão limitada de saúde.  (PEREIRA et al, 2007). 

 Através deste ponto de vista a questão da educação em saúde localiza-se num espaço onde 

encontramos de um lado, o processo saúde-doença enquanto objeto próprio da medicina e as suas 

relações com as condutas humanas, e do outro lado, as condutas humanas enquanto objeto da 

educação, onde as formas de comportamento configurados no processo de viver são passíveis de 

modificações induzidas através de estratégias de intervenção, pensadas e definidas exteriormente 

ao sujeito da ação. (PEDROSA, 2001). 

 Com isso, esta concepção de educação faz com que o educador, no caso, o trabalhador da 

saúde, seja um mero reprodutor de normas; e o aprendiz, neste caso, a população atendida, um 

simples depósito de informações. (PEREIRA et al, 2009). 

 Para Vasconcelos (1997) a educação em saúde é, muitas vezes, entendida como um modo 

de fazer as pessoas do povo mudarem seus hábitos para assimilarem práticas higiênicas e 

recomendações médicas que evitariam o desenvolvimento de um conjunto de doenças. 

Entretanto, para os autores que se baseiam na educação popular, educar para a saúde é justamente 

ajudar a população a compreender as causas dessas doenças e a se organizar para superá-las. 
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 A educação popular toma como ponto de partida os saberes prévios dos educandos. Esses 

saberes vão sendo construídos pelas pessoas à medida que elas vão seguindo seus caminhos de 

vida e são fundamentais para que consigam superar, em diversas ocasiões, situações de muita 

adversidade. 

 A Educação Popular é um modo de participação de agentes eruditos (professores, padres, 

cientistas sociais, profissionais de saúde e outros) num trabalho político. Ela busca trabalhar 

pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo de participação popular, 

fomentando formas coletivas de aprendizado e investigação de modo a promover o crescimento 

da capacidade de análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de luta e 

enfrentamento. (VASCONCELOS, 2001). 

 Assim como na educação permanente o processo de ensino e aprendizagem ocorreria 

mediante a problematização e reflexão crítica quanto ao processo de trabalho, de modo a 

promover uma aprendizagem significativa, na educação popular a valorização do saber popular 

permite que o educando se sinta “em casa” e mantenha a sua iniciativa. Neste sentido, não se 

reproduz a passividade usual dos processos pedagógicos tradicionais. Na Educação Popular não 

basta que o conteúdo discutido seja revolucionário, se o processo de discussão se mantém 

vertical. (ibid). 

  Segundo Pereira et al (2007) outra forma de compreender a educação é como um 

processo cujo objetivo não é adaptar o Homem às condições econômicas, sociais e políticas em 

que vive, e sim, propiciar que o mesmo se compreenda como autor desta sociedade, podendo 

assim alterá-la. 

 Deste modo, as circunstâncias dariam origem a um tipo de Homem que, ao ser educado, 

tornar-se-ia diferente, e assim modificaria as circunstâncias, produzindo um novo Homem, uma 

nova sociedade, outras circunstâncias, e assim sucessivamente. 

 Já no campo da saúde, a compreensão do processo saúde-doença como expressão e 

resultado dos determinantes sociais da saúde, constituída com base no pensamento critico acerca 

da realidade, possibilita que a educação em saúde seja vista como uma forma de reunir e dispor 

recursos de modo a intervir e transformar estas condições objetivas, visando a alcançar a saúde 

como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação individual e coletiva de sujeitos 

políticos-sociais. (PEREIRA et al, 2009). 
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 Entende-se por determinantes sociais da saúde os fatores sociais, econômicos, culturais, 

etc, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população. (COMISSÃO NACIONAL DE DETERMINANTES SOCIAIS 

DA SAÚDE, 2008).   

 Essa forma de conceber a saúde tem sido caracterizada como um conceito ampliado, pois 

não reduz a saúde à ausência de doenças, e nesse sentido, é indissociável da noção de direito 

social. (PEREIRA et al, 2009). 

 Segundo Melo (1987 apud SCHALL e STRUCHINER, 1999): 

 

“(...) é necessário pensar a Educação e a Saúde não mais como uma educação 

sanitarizada (educação sanitária) ou localizada no interior da saúde (educação em 

saúde) ou ainda educação para a saúde (como se a saúde pudesse ser um estado 

que se atingisse depois de educado!). É preciso recuperar a dimensão da 

Educação e da Saúde/doença e estabelecer as articulações entre esses dois campos 

e os movimentos (organizados) sociais. E mais – como práticas sociais articuladas 

com as necessidades e possibilidades das classes populares na formulação de 

políticas sociais e das formas de organização social que lhes interessam. (p.3)”. 

 

 

 Faz-se necessário destacar que educar é comunicar, sendo assim, é importante que o 

trabalhador que educa, de fato, comunique-se, e que o mesmo realize um trabalho de mediação 

entre o conhecimento que adquiriu na área da saúde e a população a qual visa informar a respeito 

daquele conhecimento. Da mesma forma, a população também comunica um conhecimento 

adquirido na experiência de suas vivências e deve realizar um trabalho de mediação entre este 

conhecimento da realidade e o trabalhador da saúde com quem dialoga. (PEREIRA et al, 2007). 

 Sobre este aspecto, não cabem relações verticais entre educador e educando, ou a 

transferência de conhecimentos e a normatização de hábitos, que caracterizaram o pensamento 

hegemônico da educação sanitária no século passado e que ainda hoje estão presentes nas práticas 

de educação em saúde. (PEREIRA et al, 2009). 
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2.3- GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

  

 Uma necessidade apontada para a gestão do trabalho e da educação em saúde é o 

reconhecimento das dimensões que envolvem o trabalho e os trabalhadores em saúde. Estas 

dimensões estão relacionadas com os processos de gestão, a configuração estrutural do setor 

saúde, assim como a construção e a retomada de mecanismos de regulação por parte do estado a 

partir de algumas das características comuns ao plano de recursos humanos e da gestão do 

trabalho observadas nas últimas décadas. (PIERANTONI; VARELLA; FRANÇA; 2002). 

Segundo Garcia (2010), após diversas tentativas de operacionalização do SUS, foi 

divulgado em 2006 o Pacto pela Saúde, que se traduziu num conjunto de reformas institucionais 

pactuado entre as três esferas de poder, estabelecendo em seu conteúdo três componentes: o Pacto 

pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão.  Com isso, definiram-se as diretrizes 

para a gestão do trabalho e da educação no SUS e do fornecimento de subsídios para a 

organização de práticas de gestão, além da inclusão da área em todos os processos de pactuação. 

Esse processo gerou uma maior autonomia para os gestores de saúde, a partir do plano de saúde 

estabelecido e aprovado pelo conselho municipal ou estadual.   

 Como o sistema ainda apresenta uma lógica arcaica e centralizada, o objetivo do Pacto de 

Gestão está em radicalizar os princípios da regionalização e hierarquização, sendo este um dos 

mais complexos desafios do SUS.  

 Desta forma, pretende definir com mais clareza as responsabilidades de cada esfera do 

governo e reconhecer o dever dos gestores de destinar maior orçamento para o exercício do 

controle social, além de propor um conjunto de ações para uma melhor atuação desse controle, 

configurando-se numa proposta de construção de consensos na gestão do trabalho e da educação 

na saúde e, pela primeira vez, assegurar recursos para essas duas áreas. (ibid). 

 Em 2003 foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) 

do Ministério da Saúde, que assumiu a responsabilidade de formular políticas orientadoras da 

gestão, formação, qualificação e regulação dos trabalhadores da saúde no Brasil. Isso parece 

colocar o campo das relações entre o trabalho à educação e a saúde como valores importantes, 

aumentando o reconhecimento no campo da saúde, e do trabalho humano em suas múltiplas 

dimensões. (BRASIL, 2004). 
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 Desta forma o trabalho deve ser visto como um processo de trocas, criatividade, co-

participação e co-responsabilização, de enriquecimento e comprometimento mútuos, pressupondo 

a garantia de requisitos básicos para a valorização do trabalhador da saúde e do seu trabalho, tais 

como: plano de carreira, cargos e salários; vínculos de trabalho com proteção social; espaços de 

discussão e negociação das relações de trabalho em saúde; capacitação e educação permanente 

dos trabalhadores; humanização da qualidade do trabalho, dentre outros. 

  Sendo assim, é de fundamental importância que os profissionais e gestores dos serviços de 

saúde tenham acesso a saberes e práticas que possibilitem a qualificação da atenção e da gestão 

do SUS, em permanentes processos de aprendizagem, vistas as diretrizes para a consolidação do 

SUS e de intervenções positivas no cotidiano dos sistemas de saúde que resultem em efeitos 

duradouros e resultados favoráveis na atenção e gestão, com qualidade e resolubilidade para os 

cidadãos.  

 

2.4- POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

 Historicamente, a educação permanente vem permeando os programas direcionados para a 

área da saúde, mas apenas recentemente foi instituída como política pública visando criar um 

movimento inovador de construção do conhecimento e de mudança nas práticas de saúde. 

 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) constitui-se como uma 

política pública nacional com o objetivo de descentralizar e disseminar a capacidade pedagógica 

do SUS. 

 A partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em 

2003, o Ministério da Saúde se responsabilizou pela formulação das políticas orientadoras da 

formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos trabalhadores da saúde, no 

Brasil.  

 Esta secretaria é composta pelo Departamento de Gestão da Educação na Saúde e o 

Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde.  Ao Departamento de Gestão da 

Educação na Saúde (DEGES), cabem a, proposição e formulação das políticas relativas à 

formação, ao desenvolvimento profissional e à educação permanente dos trabalhadores da saúde 

em todos os níveis de escolaridade; à capacitação de profissionais de outras áreas em saúde, dos 

movimentos sociais e da população, para favorecer a articulação intersetorial, incentivar a 
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participação e o controle social no setor da saúde; à interação com a escola básica no que tange 

aos conhecimentos sobre saúde para a formação da consciência sanitária. (BRASIL, 2004). 

 Também é responsável pela cooperação técnica, financeira e operacional com os estados e 

municípios, instituições formadoras, organizações de educação popular em saúde dos 

movimentos sociais e outras entidades envolvidas com formação, desenvolvimento profissional, 

educação permanente e educação popular em saúde. 

 O DEGES organiza-se através de três coordenações-gerais. São elas: As Ações 

Estratégicas em Educação na Saúde, que atua no campo da educação superior nas profissões de 

saúde; Ações Técnicas em Educação na Saúde, voltada para a educação profissional dos 

trabalhadores da saúde e Ações Populares de Educação na Saúde, cujo objetivo é promover na 

sociedade civil a educação em saúde, abrangendo a formação e a produção do conhecimento para 

a gestão social das políticas públicas de saúde. (BRASIL, 2004). 

 Desta forma esse departamento articula três eixos fundamentais através da relação 

educação e trabalho promovendo a mudança nas políticas de formação e nas práticas de saúde; a 

produção e a disseminação do conhecimento e a educação nos locais de serviço. 

 A Lei 8080 (1990) que dispõem dentre outras coisas, sobre a organização e o 

funcionamento dos serviços de saúde, em seu Capítulo III no artigo 14º diz que deverão ser 

criadas comissões permanentes que promovam a integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior. Define que cada uma dessas comissões terá que 

propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos 

humanos do SUS, em sua esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à 

cooperação técnica entre essas instituições. 

 A PNEPS foi instituída em fevereiro de 2004 através da portaria GM/MS nº 198, como 

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

buscando atender os propósitos da Constituição de 1988. 

 Em 2005 iniciou-se um processo de avaliação acerca dessa política o que culminou com a 

sua reformulação e substituição em agosto de 2007 pela portaria GM/MS nº 1.996 que dispõe 

sobre as diretrizes para a sua implementação, enfatizando a necessidade de descentralização nos 

processos de aprovação, execução e financiamento dessa política; fortalecimento das instâncias 

gestoras, do controle e dos compromissos presentes no Pacto pela Saúde; desenho de uma gestão 

participativa para as decisões e ações da educação na saúde; foco nas especificidades e 
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necessidades locais e regionais; e o fortalecimento do papel da instância estadual na gestão, 

coordenação e acompanhamento da política. (BRASIL, 2009). 

 Esta reformulação teve como objetivo reafirmar a compreensão e tratamento da gestão da 

educação na saúde, não apenas como uma questão meramente técnica, e sim, de natureza 

tecnopolítica, considerando que envolve mudanças nas relações, nos processos, nos atos de 

saúde, nas organizações e nas pessoas.  (ibid). 

 Para garantir a implantação desta política o DEGES promove a articulação da agenda e 

dos compromissos de ação entre os diversos órgãos do Ministério da Saúde (MS), como o 

Conselho Nacional de Saúde (CNS); o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASS), as Secretarias Estaduais de Saúde, e Conselhos Estaduais de Saúde; o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e as Secretarias Municipais de 

Saúde, e Conselhos Municipais de Saúde; com o Ministério da Educação (MEC); com as 

entidades de profissionais e de ensino das profissões de saúde; com as entidades estudantis e com 

os movimentos e práticas de educação popular em saúde, dentre outros. 

 Sendo assim não pode ser desvinculada de uma necessidade de articulação intra e 

interinstitucional, que promova a criação de compromissos entre as diferentes redes de gestão, de 

serviços de saúde e educação, e do controle social, possibilitando o enfrentamento criativo dos 

problemas e uma maior efetividade das ações de saúde e educação. 

 A aproximação interministerial entre Saúde e Educação e a produção de uma política 

pública nacional de descentralização e disseminação de capacidade pedagógica no SUS 

representam um esforço da saúde coletiva no Brasil de transformar a rede pública de saúde em 

uma rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho, priorizando a educação dos 

profissionais de saúde. (CECCIM, 2005a). 

Deste modo, a educação permanente em saúde teria a missão de dimensionar esta tarefa, 

estimulando uma aproximação entre formação, gestão, atenção e participação social nesta área 

específica de saberes e práticas, através das intercessões promovidas pela educação na saúde, 

configurando-se assim, como uma estratégia fundamental para a transformação do trabalho no 

setor saúde, de forma que venha a ser um espaço de atuação crítica, reflexiva, propositiva, 

compromissada e tecnicamente competente.  (ibid). 
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2.5-  EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: DESAFIO CONCEITUAL 

  

 Ao se pensar em educação permanente como um processo de educação contínuo, atrelada 

às necessidades das pessoas durante toda a vida, pensamos também, na educação continuada, por 

ela também apresentar uma dimensão temporal de continuidade ao processo de educação. 

Entretanto, cabe ressaltar que, a diferença entre esses dois processos de educação não se reduz 

apenas de uma questão semântica, isso porque tanto a educação permanente quanto a educação 

continuada assentam-se em princípios metodológicos distintos e diversos. (MOTTA & RIBEIRO, 

1996). 

 No início do século XX tem-se formalmente a organização de programas de educação 

continuada, crescendo a partir de então, o reconhecimento da necessidade de instituição de 

programas de educação continuada ou permanente.  (MOTTA; BUSS; NUNES, 2001). 

 A partir daí, torna-se evidente a dificuldade quanto à implantação e implementação de 

programas educacionais que de fato atendam às necessidades de qualificação apontadas pela 

dinâmica do trabalho. 

 Tais dificuldades são expressas sob o aspecto conceitual, já que é preciso compreender os 

conceitos atribuídos às idéias e as possíveis distinções entre os termos educação continuada e 

educação permanente; sob o aspecto metodológico devido à necessidade em estabelecer diálogos 

ao processo de trabalho em saúde, de forma a gerar informações acerca dos problemas do 

trabalho e possíveis estratégias educacionais de enfrentamento; e sob o aspecto contextual, sendo 

importante aprofundar o entendimento dos novos contextos em que acontece a organização do 

trabalho e do papel das novas competências profissionais na dinâmica do trabalho. (ibid). 

  

 
“Para alguns autores, as distinções entre os termos continuada e permanente têm 

origem no que se poderia chamar de” matrizes de origem diversas “, ou seja, na 

compreensão de que esses processos possuem uma matriz histórica comum, mas 

originadas a partir de diferentes motivações. Poderíamos citar desde o acelerado 

desenvolvimento cientifico e tecnológico que o mundo experimentou a partir dos 

anos 50, até a crise dos sistemas educacionais tão bem expressa pelos 

acontecimentos de maio de 68 na França”.  (MOTTA; BUSS; NUNES, 2001, 

p.5). 

 

  

 A educação continuada pode apresentar-se sob a modalidade de cursos, congressos ou 

eventos, que o indivíduo se inscreve ao longo de sua vida profissional, isso quando a própria 
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instituição em que o mesmo trabalha, atua na promoção e organização de treinamentos em 

serviço ou estimula o profissional a participar de cursos em outros municípios, estados ou países. 

(MOTTA & RIBEIRO, 1996). 

 Nunes, (1993, apud MOTTA & RIBEIRO, 1996) caracteriza a educação continuada como 

uma ação educativa alternativa, tendo os grupos de profissionais como os protagonistas deste 

processo, mediante a realização de cursos de caráter complementar ou de publicações específicas 

sobre um determinado campo.  Desta forma, a mudança das ações em saúde no serviço se daria 

através da acumulação da informação e do seu direcionamento eficaz pela difusão das 

informações e políticas. 

 Questiona-se se o aumento ou a atualização dos conhecimentos, assim como, o domínio 

das informações, são condições suficientes para promover a transformação das práticas 

institucionais e o desenvolvimento das responsabilidades profissionais, configurando-se como 

justificativa para as mudanças nos processos e relações de trabalho.  

 Isso porque tais questões implicam na necessidade de rever as concepções pedagógicas 

predominantes, que ao considerar as ações práticas como uma simples reprodução do 

conhecimento, simplificam e esvaziam o real sentido entre o saber e o fazer.  Desta forma se nega 

à compreensão de que a experiência cotidiana possa representar uma aprendizagem permanente. 

(MOTTA & RIBEIRO, 1996). 

 Implica também na revisão das concepções predominantes sobre o trabalho, em muito, 

reduzido à dimensão objetiva e técnica das práticas profissionais e ao mundo do emprego, 

refletindo na fragmentação do cuidado, das equipes e do processo de trabalho, a partir do 

momento em que o objetivo principal passa a ser o desempenho de cada categoria profissional em 

suas funções determinadas social e tecnicamente pela divisão do trabalho, formalizadas sob a 

descrição dos postos de trabalho. (ibid). 

  A educação permanente ao se comprometer com a transformação do processo de trabalho, 

tendo em vista a melhoria da qualidade dos serviços e a equidade no cuidado e acesso aos 

serviços de saúde, parte do pressuposto de que a reflexão sobre o que está acontecendo no 

serviço, assim como o que precisa ser transformado, é a peça chave para desencadear o processo 

de mudança no modelo assistencial. 

 Desta forma, tem-se o processo de trabalho como o centro privilegiado da aprendizagem, 

onde a educação permanente não pretende transformar todos os problemas educacionais, e sim, 
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encontrar lacunas de conhecimento e possíveis atitudes que possam constituir a estrutura 

explicativa dos problemas identificados no dia-a-dia dos serviços. (MOTTA & RIBEIRO, 1996). 

 Com isso se faz necessário abordar as diversas dimensões atreladas ao processo de 

trabalho, desde questões envolvendo a esfera organizacional, técnica e humana. Implica no 

reconhecimento de que os projetos de educação permanente só terão êxito, caso aconteçam 

intervenções complementares às questões educativas, também necessárias para a transformação 

do problema. 

 Isso porque há problemas em que se identifica a necessidade de aplicação de 

conhecimentos técnicos e científicos; outros estão vinculados às relações interpessoais e 

institucionais, conflitos de valores e princípios. O que denota que muitos problemas, 

aparentemente de origem técnica, na verdade, expressam conflitos existentes no modo de pensar 

e atuar dos profissionais.  Sendo assim, não há aprendizagem caso não haja conscientização dos 

atores acerca do problema, e se nele não se reconhecem, na sua singularidade. 

 Segundo Motta e Ribeiro (1996) falar em educação permanente como um processo 

educacional que visa atender ao processo de trabalho em saúde como um eixo definidor e 

configurador de demandas educacionais, requer pensar em questões que se sobressaem como 

importantes elementos no que tange entender os limites, as possibilidades e as dificuldades deste 

processo, sendo elas, a organização do mundo do trabalho e as representações sociais sobre este 

trabalho. 

 Quanto ao mundo do trabalho é importante mencionar os padrões mutáveis nesse campo, 

que faz com que os cenários para a realização do trabalho envelheçam rapidamente, devido à 

complexidade das práticas que organizam o trabalho em saúde, assim como a incorporação de 

novas tecnologias em ritmo acelerado. (PAIM, 1992). 

 Ao se pensar no trabalho como uma relação social, que envolve diversos atores e 

diferentes intencionalidades, deve-se ter em mente a existência de um trabalho imerso em 

conflitos já que os profissionais apresentam diferentes visões sobre o mundo e o trabalho. 

Transformá-las requer o reconhecimento das diferenças e dos obstáculos impostos à 

concretização das mudanças almejadas.  

 A não compreensão deste processo implica em assumir uma proposta teórico-

metodológica atrelada à educação permanente, mas que na prática, se expressa sob a forma de 

educação continuada, subestimando a dimensão da subjetividade e do conflito de interesses. 
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   Os termos continuada e permanente apesar de não serem opostos, conferem 

especificidades distintas ao processo ensino/aprendizagem no setor saúde. De acordo com Motta 

(1998), o termo educação permanente apresenta-se como uma estratégia cujo objetivo é promover 

a reestruturação e o desenvolvimento dos serviços, através de uma análise dos determinantes 

sociais e econômicos, principalmente no que tange a transformação de valores e conceitos dos 

profissionais. Profissional este, que é tido como protagonista do processo ensino/aprendizagem. 

 Já o termo continuada, relaciona-se com as atividades de ensino que ocorrem após o curso 

de graduação, tendo finalidades mais restritas à atualização e aquisição de novas informações, ou 

atividades de duração definida ministradas através de metodologias tradicionais. (RICAS, 1994, 

apud MOTTA; BUSS; NUNES, 2001). 

  
 Assim, ao se falar de processos de educação permanente ou continuada, é 

preciso ter clareza que alguns caminhos precisam ser percorridos: distinções 

conceituais; relação num mesmo sistema das demandas originadas a partir dos 

mecanismos de educação continuada e de educação permanente; a organização do 

trabalho em saúde e os “hábitos institucionais” enquanto culturas que impregnam 

as dinâmicas das Instituições; os conflitos gerados no interior das relações de 

trabalho etc. (MOTTA; BUSS; NUNES, 2001, p.5). 

 

 Desta forma, não se pode perder de vista que a implantação e implementação desses 

sistemas ocorrem num mundo onde a organização do trabalho está em constante transformação, 

onde a necessidade por novos conhecimentos é uma exigência real a todos os trabalhadores, 

considerando a formulação de estratégias para a reconstrução dos modelos de atenção à saúde, e 

reconhecendo a necessidade de mecanismos para a requalificação profissional, devido às lacunas 

deixadas pelo processo de formação dos profissionais de saúde. 

 

 

 

2.6- A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA POLÍTICO-PEDAGÓGICA 

DO SUS  

  

 A EPS configura-se como um ato político em prol da defesa do trabalho no SUS. Não se 

trata apenas de uma proposta do Ministério da Saúde, mas de uma política de formação e 

desenvolvimento para a saúde. 
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 Segundo Ceccim (2005 a): 

 

“A Política tem responsabilidade compartilhada de condução e de 

acompanhamento. Políticas resultam de lutas sociais, da sensibilidade de gestores 

e da seleção de modos de enfrentar realidades complexas. Políticas são objetos de 

disputa, e não de trocas de governo, são submetidas à barganha, ao 

desvirtuamento, à substituição”.(p. 979). 

 

 

 Desta forma, a PNEPS apresenta-se como um desafio para que o setor saúde venha a 

corresponder às necessidades da população, mediante a conquista da adesão dos trabalhadores, 

configurando-se como um processo de gestão participativa e transformadora, atraindo docentes, 

estudantes e pesquisadores a mais intensa implementação do SUS. 

 Para tanto, a descentralização e difusão de sua capacidade pedagógica entre os 

trabalhadores, gestores de ações, serviços e sistemas de saúde, instituições de ensino e o controle 

social em saúde apresentam um papel decisivo na constituição do SUS como uma verdadeira 

rede-escola. 

 A EPS no Brasil tem o desafio de ultrapassar a utilização pedagógica de natureza 

educacional, resultado da formulação trabalhada pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), referente à educação permanente do pessoal da saúde, de modo que possa apresentar um 

caráter situacional do processo de aprendizagem nos próprios cenários de trabalho em saúde 

considerando todas as suas dimensões. (ibid). 

 A instituição da PNEPS propiciou a construção coletiva de uma política de educação para 

o SUS, rompendo com a compra de serviços educacionais das instituições de ensino, assim como, 

a interrupção de treinamentos aplicados de forma pontual e fragmentada. 

 Tem-se, portanto, a valorização do processo de aprendizagem como resultado de 

reflexões, problematização e avaliação crítica do processo de trabalho através da composição de 

coletivos organizados para a produção da saúde sobrepondo-se, assim, ao monopólio do 

conhecimento e técnicas. 

 Passados dezesseis meses da publicação da portaria ministerial que ordenou a estruturação 

e o funcionamento da Educação Permanente em Saúde como política de gestão do SUS, foram 

organizados no país noventa e seis articulações interinstitucionais e locorregionais, com a 

participação de representante da sociedade, do ensino, gestão, do trabalho e da participação social 

em saúde, congregando em torno de 1.122 entidades. 
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 Essas articulações interinstitucionais e locorregionais culminaram na formação dos Pólos 

de Educação Permanente em Saúde, propostos pela Portaria Ministerial nº 198 de fevereiro de 

2004, a mesma que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

 

“Os Pólos de Educação Permanente em Saúde, como instâncias/dispositivos ou 

como dispositivos do SUS, atendendo àquilo que foi proposto pela Lei, trouxeram 

novidade política ao SUS. A proposta se assentou toda na noção de formação e 

desenvolvimento como uma instância própria (configuração do dispositivo), 

inovador por ser articulação entre saúde e educação, e por trazer atores não 

previstos nas instâncias instituídas”.(CECCIM, 2005 a, p. 980). 

  

 Assim, a área de gestão da educação na saúde alçou um patamar de grande relevância 

acerca da discussão das políticas dos SUS e quanto ao seu desenvolvimento em bases inovadoras, 

resultando na solicitação e formulação dos Pólos, com foco na formação para a gestão do SUS e 

para a operacionalização da educação na saúde. 

 

“Os projetos de Pólos seriam iniciativas locorregionais, embasadas na esfera de 

gestão responsável constitucionalmente pela execução das ações e serviços de 

saúde, que são os municípios (Constituição federal, art. 30), mas de abrangência 

regional, conforme a realidade de construção da integralidade na promoção e 

proteção da saúde individual e coletiva nos ambientes e redes assistenciais ou 

sociais em que vivemos e conforme a realidade da mobilidade da população em 

busca de recursos educacionais e de pesquisa e documentação em saúde”.(ibid, p. 

980). 

 

 

 Através da efetivação das Comissões Permanentes, previstas pela Lei, houve a 

necessidade de se pensar na sucessão das estruturas dos Pólos de Capacitação em Saúde da 

Família, e de superar a tradicional fragmentação / segmentação da educação na saúde, como a 

que se observava entre a coordenação de saúde da família e as coordenações de vigilância e 

análise de situações de saúde, atenção integrada às diversas doenças prevalentes, atenção 

especializada às urgências, atenção especializada ao parto e ao nascimento humanizado, 

formação de equipes gestoras hospitalares e equipes gestoras municipais, dentre outras. (ibid). 

 Daí a importância da atualização das práticas de trabalho, segundo recentes abordagens 

teóricas, metodológicas, científicas e tecnológicas disponíveis, assim como das práticas 

interinstitucionais e / ou intersetoriais, subsidiados pela integração entre o ensino, os serviços, a 

gestão setorial e o trabalho no SUS. 
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 Isso implica em uma necessária construção de relações e processos voltados para as 

equipes de saúde em atuação conjunta, nas práticas organizacionais, assim como as políticas em 

que se inscrevem os atos de saúde. 

 A composição de cada Pólo de Educação Permanente em Saúde e a proposição do seu 

plano diretor seria de iniciativa locorregional, decorrente da disposição das diversas instituições 

dessa base, conforme definição aprovada pelo CNS e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT).  

Caberia ao Conselho Estadual de Saúde (CES) a aprovação de suas diretrizes à luz da política 

estadual de saúde, e a vinculação com as diretrizes da Conferência Estadual de Saúde, em 

especial com a Conferência Nacional de Saúde. 

 A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ficaria responsável pelo desenho locorregional e 

interinstitucional, visto a garantir que a organização do conjunto dos pólos revelasse a 

abrangência da totalidade dos municípios de cada estado. 

 Sendo assim, caberia ao gestor federal a apreciação analítica quanto à habilitação legal 

das instituições para receber os recursos públicos e avaliação da coerência quanto ao referencial 

pedagógico e institucional acerca da educação permanente em saúde mediante ao cumprimento 

dos acordos pactuados. 

 Constata-se, portanto, que a EPS no Brasil é resultado do desdobramento de diversos 

movimentos de mudança quanto à formação dos profissionais, na atenção em saúde, na gestão 

setorial e no exercício do controle social no setor. 

 Sob a ótica de alguns educadores, como por exemplo, Paulo Freire, a EPS apresenta-se 

como um desdobramento da educação popular ou da educação de jovens e adultos, trazendo 

princípios e ou diretrizes que vão desde a educação e conscientização; educação como prática de 

liberdade; educação e mudança, perpassando pela Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da 

esperança, Pedagogia da Cidade, Pedagogia da Autonomia e da Indignação, trazendo a noção de 

aprendizagem significativa. (CECCIM, 2005 b). 

 Para outros educadores, configura-se como resultado do Movimento Institucionalista em 

Educação, propondo a mudança do significado de recursos humanos, proveniente da 

Administração, e depois da Psicologia Organizacional, como o elemento humano das 

organizações, para o significado de coletivos de produção, reconhecendo que a educação é 

composta da reformulação de sua estrutura e processo de produção, através das formas singulares 

de cada tempo e lugar. 
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 E ainda para outros educadores, ela é resultante de vários movimentos de mudança na 

formação dos profissionais de saúde, estruturada via construções pedagógicas na educação em 

saúde, na educação continuada para o campo da saúde e na educação formal de profissionais de 

saúde. 

 Apresenta no seu referencial teórico e institucional uma importante ferramenta visto à 

transformação da prática de trabalho em curso ou em ato da gestão setorial ou de serviços, onde o 

cotidiano de trabalho ou da formação em saúde é central aos processos educativos, e ocorre 

simultaneamente quando colocado sob a ótica da problematização, auto-análise e autogestão. 

 De acordo com Ceccim (2005 a), a aprendizagem significativa apresenta um apego menor 

quanto à implicação ensino-serviço, estando muito mais comprometida com: 

 

(...) “A porosidade do ensino à realidade mutável e mutante das ações e dos 

serviços de saúde; a ligação política da formação com a composição de perfis 

profissionais e de serviços; a introdução de mecanismos, espaços e temas que 

gerem auto-análise, autogestão e mudança institucional; a introdução de práticas 

pedagógicas e institucionais que gerem, enfim, processos de pensamento 

(problematização de instituídos, fórmulas e modelos: disrupturas) e 

experimentação (em contexto, em ato: vivências)”.(p. 982). 

 

 

 Isso porque através da Lei Orgânica da Saúde (1990), as Comissões permanentes teriam o 

papel de promover a integração entre o ensino e o serviço, entretanto, a mesma não assegurava a 

inclusão das instâncias de gestão, de participação social e da agenda ético-política de mudanças. 

 Assim como a criação da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do SUS (CIRH), 

dentro do CNS, que teria como proposta a intersetorialidade visto a pensar o trabalho e os 

trabalhadores da saúde, e que também, não assegurava a participação ativa das instituições de 

ensino superior e técnico, das associações de ensino das profissões de saúde, e das entidades, 

instâncias e movimentos de mediação pedagógica em saúde com a sociedade, de modo a 

privilegiar o aspecto normativo sobre as disrupturas e vivências, ressaltando-se que as produções 

normativas também apresentam um poder de dispositivo à mudança. (CECCIM, 2005 a). 

 Ao pensar a EPS como uma ferramenta propulsora de transformações das práticas de 

trabalho visto à mudança no modelo assistencial vigente, não podemos ater-nos apenas à 

aprendizagem significativa como resultado de um processo de problematização, auto-análise e 

autogestão dos trabalhadores da saúde em seu ambiente de trabalho, sem pensar na 
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macroestrutura que irá subsidiar este processo, ou seja, a integralidade e a intersetorialidade, 

mediante a articulação de todos os atores imbricados nesta rede, daí o grande desafio desta 

ferramenta pedagógica. 

 Sem a articulação e participação das entidades, instâncias e movimentos de mudança 

quanto à formação, serviços de saúde, gestão e participação social, o SUS não terá legitimidade 

para propiciar o desenvolvimento dos profissionais de saúde, e muito menos, as instituições de 

ensino, fora da realidade de construção do SUS. 

 

“Quem participa da execução das políticas de formação e das políticas 

intersetoriais de educação permanente em saúde precisa estar entre os atores da 

negociação, da pactuação e da aprovação, muitos tendencialmente afastados 

dessa” convocação “ou previsão de atuação protagonista direta.  Uma política de 

educação para o SUS envolve não somente o desenvolvimento dos profissionais 

de saúde que já estão trabalhando no SUS, envolve estudantes, docentes, 

pesquisadores, gestores de ensino e gestores de informação científico-tecnológica 

que estão em seus respectivos nichos ocupacionais de formulação de pactos e 

políticas ou de produção de práticas e redes sociais.” (CECCIM, 2005 a, p.983). 

 

 É de suma importância assegurar que a formação dos profissionais de saúde assuma um 

lugar central e finalístico às políticas de saúde, e não apenas um lugar secundário ou de 

retaguarda.  É necessário que se retire dos trabalhadores à condição de “recursos”, para que os 

mesmos alcancem o patamar de atores sociais das reformas, do trabalho, das lutas pelo direito à 

saúde e quanto ao ordenamento de práticas acolhedoras e resolutivas acerca da gestão e da 

atenção em saúde. (ibid). 

 Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004 apud FEUERWERKER, 2002; FEUERWERKER, 

LLANOS e ALMEIDA, 1999) a formação dos profissionais de saúde tem permanecido alheia à 

organização da gestão setorial e ao debate crítico sobre os sistemas de estruturação do cuidado, 

mostrando-se absolutamente impermeável ao controle social sobre o setor, fundante do modelo 

oficial de saúde brasileiro.  

 As instituições formadoras têm perpetuado modelos essencialmente conservadores, 

centrados em aparelhos e sistemas orgânicos e tecnologias altamente especializadas, dependentes 

de procedimentos e equipamentos de apoio diagnóstico e terapêutico. (ibid). 

 Para os autores, as demandas para educação em serviço não se definem somente a partir 

de uma lista de necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos níveis centrais, 

mas prioritariamente a partir dos problemas da organização do trabalho, considerando a 
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necessidade de prestar atenção relevante e de qualidade, com integralidade e humanização, e 

considerando ainda a necessidade de conduzir ações, serviços e sistemas com produção em rede e 

solidariedade intersetorial.  

 A partir da problematização do processo e da qualidade do trabalho – em cada serviço de 

saúde – seriam identificadas as necessidades de qualificação, garantindo a aplicabilidade e a 

relevância dos conteúdos e tecnologias estabelecidas. 

 Defendem que a lógica da educação permanente é descentralizadora, ascendente e 

transdisciplinar. Essa abordagem propiciaria a democratização institucional; o desenvolvimento 

da capacidade de aprendizagem, da capacidade de docência e de enfrentamento criativo das 

situações de saúde; de trabalhar em equipes matriciais e de melhorar permanentemente a 

qualidade do cuidado à saúde, bem como constituir práticas técnicas críticas, éticas e 

humanísticas. 

 Com isso, intitulam como o quadrilátero da formação para a área da saúde, a necessidade 

de articulação entre – ensino / gestão setorial / práticas de atenção / controle social – o que 

possibilitaria a construção e organização de uma educação responsável por processos interativos 

e de ação na realidade para operar mudanças (desejo de futuro), mobilizar caminhos (negociar e 

pactuar processos), convocar protagonismos (pedagogia in acto) e detectar a paisagem interativa 

e móvel de indivíduos, coletivos e instituições, como cenário de conhecimentos e invenções 

(cartografia permanente). 

 Para Carvalho e Ceccim (2006) cabe à saúde coletiva, dentre as “áreas” da “grande área” 

da saúde a proposição de outras formas de se pensar a formação e a educação permanente em 

saúde, possibilitando ao conjunto das áreas que compõem as Ciências da Saúde uma visão 

ampliada deste campo de atuação, contribuindo para que os profissionais tomem posse dos 

saberes e práticas que podem potencializar a mudança do modelo assistencial, o que não se 

restringe ao conhecimento técnico ou à ciência, “mas contempla a percepção e o exercício do 

poder que nos impulsiona para a construção de projetos de vida, de liberdade e de felicidade, 

com a viabilização de nossos sonhos pessoais e profissionais por saúde”. 
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CAPÍTULO II 

  

3- CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

        O presente trabalho apresenta como objeto de estudo as práticas de educação permanente 

identificadas em relatos de experiência, implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a 

instituição da Política Nacional de Educação Permanente em fevereiro de 2004.  

 Este estudo teve como objetivo geral promover uma análise acerca dessas práticas à luz 

do aspecto político e conceitual da educação permanente em saúde através de uma pesquisa 

bibliográfica. 

 Segundo Leopardi (2001) o estudo bibliográfico propicia o exame de um tema sob um 

novo enfoque ou abordagem, proporcionando conclusões inovadoras. Sendo assim, não deve ser 

visto como mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto. 

 Com base nesse tipo de estudo, buscou-se na literatura material pertinente à construção do 

arcabouço teórico, assim como, relatos de experiência acerca das práticas de educação 

permanente após a instituição da política, a fim de discuti-las sob o enfoque político e conceitual. 

 O levantamento bibliográfico foi feito mediante a busca de artigos e livros relacionados ao 

eixo temático e ao objeto de estudo.   

 Utilizou-se como base de dados a Biblioteca Virtual em Saúde LILACS – Literatura 

Latinoamericana e do Caribe e a SCIELO – Scientific Eletronic Library Online, por serem as 

bases de dados indexados que concentram o acervo de periódicos científicos brasileiros, visto o 

interesse em pesquisar os estudos publicados no Brasil relacionados à temática deste trabalho 

após a instituição da política de educação permanente em 2004. 

 Durante a busca nas bases de dados foi utilizado como descritor a palavra educação 

permanente. A busca foi refinada ao selecionar o aparecimento do descritor no título dos 

trabalhos pesquisados. Foram selecionados artigos publicados a partir do ano de 2004 até a 

presente data, devido ao interesse em estudar os trabalhos publicados a partir da instituição da 

política de EPS. 

 Após o levantamento bibliográfico dos estudos foi feita a leitura dos resumos desses 

trabalhos, de modo a identificar os relatos de experiência sobre as práticas de educação 

permanente nos serviços de saúde no Brasil. Mediante a leitura foram identificados os relatos de 
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experiência cujas práticas de educação permanente foram implementadas nos serviços de saúde a 

partir de 2004. 

 Na base de dados LILACS foram encontrados 166 artigos, que apresentavam em seu 

título a palavra educação permanente.  Nesta base de dados foram selecionados 20 artigos cuja 

publicação havia sido realizada a partir do ano de 2004 e por apresentarem em seu resumo, um 

relato de experiência quanto à implementação das práticas de educação permanente nos serviços 

de saúde no Brasil, após a instituição da PNEPS. 

 Na base de dados SCIELO foram encontrados 60 artigos, que também apresentavam em 

seu título a palavra educação permanente, dos quais, foram selecionados 10 artigos, utilizando-se 

o mesmo critério de inclusão citado acima. 

 Deste modo, inicialmente, na base de dados LILACS foram selecionados 20 artigos e na 

base de dados SCIELO foram selecionados 10 artigos. 

 Após a leitura dos trabalhos, constatou-se que 10 artigos selecionados na base de dados 

LILACS, apesar de apresentarem em seu resumo um relato de experiência acerca da 

implementação das práticas de educação permanente nos serviços de saúde no Brasil, em seu 

texto, não apresentavam um relato de experiência quanto à implementação dessas práticas, e sim, 

uma discussão quanto à necessidade da educação permanente nas práticas dos serviços de saúde.  

 Portanto, não se tratava de um relato de experiência quanto à implementação, e sim, um 

relato acerca da constatação de uma necessidade apontada para o serviço de saúde em que faziam 

menção no estudo realizado. 

 O mesmo processo foi realizado com os trabalhos encontrados na base de dados SCIELO, 

onde apenas 5 artigos apresentavam em seu texto um relato de experiência quanto a 

implementação dessas práticas. 

 Com isso, dos 30 artigos selecionados anteriormente, foram utilizados apenas 10 artigos 

da base de dados LILACS e 5 artigos da base de dados SCIELO por apresentarem em seu resumo 

e no corpo do texto um relato de experiência quanto à implementação das práticas de educação 

permanente após a instituição da PNEPS em 2004.   

 Após a leitura e seleção do material a compor a análise e discussão deste estudo, 

constatou-se que os trabalhos, ao relatar a experiência quanto às práticas de educação permanente 

implementadas nos serviços de saúde apresentavam em seu texto a EPS no processo de formação 

dos profissionais de saúde; a EPS como diretriz para reorganizar os modelos de atenção quanto às 
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mudanças nas práticas de saúde; os pólos de educação permanente e a formação dos facilitadores; 

a utilização da educação permanente na gestão de coletivos; a educação à distância como 

estratégia de educação permanente estimulando a descentralização no processo de formação 

profissional; e as limitações e desafios quanto à implementação da educação permanente.   

 Após análise desses achados, foram estabelecidas como categorias de análise: 

 

1) Práticas de educação permanente como estratégia político-pedagógica nos serviços de 

saúde no Brasil 

 

 Nesta categoria foram discutidos 04 trabalhos sobre curso de tutores e facilitadores em 

EPS; pólos de EPS; projeto de profissionalização dos trabalhadores da enfermagem.  

 

 São os autores: Lima et al (2010); Mendonça et al (2010); Nicoletto et al (2009); e 

Mancia et al (2004).  

 

 

2) Práticas de educação permanente sob o aspecto político e conceitual de EPS 

 

 Nesta categoria foram discutidos 11 trabalhos sobre educação à distância para docentes do 

departamento de saúde da Universidade Estadual da Feira de Santana (UEFS); curso Atenção 

Integral às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI); rede de educação permanente em atenção 

oncológica; educação permanente como estratégia de organização para o serviço de enfermagem; 

capacitação para profissionais de enfermagem de um hospital universitário; EPS na ESF; 

capacitação para agentes comunitários de saúde sobre cuidados à criança asmática; EPS para 

cirurgiões-dentistas; EPS no Conselho Municipal de Saúde; oficina de atualização em diabetes 

mellitus; rodas de educação permanente.   

 

 São os autores: Oliveira (2007); Feliciano et al (2008); Vincent (2007); Ferreira et al 

(2006); Costa et al (2010); Coriolano et al (2012); Thiollent et al (2011); Nunes et al (2008); 

Alencar (2012); Rodrigues et al (2010); e Cardoso (2012). 
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3) Desafios quanto à implementação das práticas de educação permanente nos serviços 

de saúde no Brasil 

 

 A terceira categoria de análise foi construída após a constatação das limitações e entraves 

quanto à implementação da EPS nas práticas dos serviços de saúde, evidenciados após a leitura e 

análise dos 15 trabalhos discutidos neste estudo. E para fundamentar essa discussão, foram 

selecionados outros referencias a fim de subsidiar a análise. 

 

 A análise e discussão dos trabalhos apresentados neste estudo foram realizados 

concomitantemente, de acordo com a apresentação de cada categoria de análise, a qual foram 

categorizados. 
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Caminho Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Descritor: Educação Permanente 

Refinamento: Descritor no Título 

Ano: 2004 – 2012 

Base da Dados: LILACS e SCIELO 

Material encontrado: LILACS – 166 artigos /  SCIELO – 60 artigos 

Material Selecionado após Leitura dos Resumos: LILACS – 20 artigos e SCIELO – 10 

artigos 

Após leitura dos textos completos: 

 

  

SCIELO 

 

LILACS 

 

EXCLUÍDOS 

 

10 

 

INCLUÍDOS 

 

10 

 

INCLUÍDOS 

 

05 

 

EXCLUÍDOS 

 

05 

TOTAL DE ARTIGOS UTILIZADOS: 

15 

CATEGORIAS  

DE  

ANÁLISE 

1) Práticas de educação permanente como estratégia político-pedagógica nos serviços de saúde no Brasil 

2) Práticas de educação permanente sob o aspecto político e conceitual de EPS 

3) Desafios quanto à implementação das práticas de educação permanente nos serviços de saúde no 

Brasil 
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CAPÍTULO III 

 

4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1- Práticas de Educação Permanente como Estratégia Político-Pedagógica nos Serviços de 

Saúde no Brasil 

  

 Segundo Lima et al (2010) a Educação Permanente configura-se como um desdobramento 

de vários movimentos de mudança na formação dos profissionais de saúde, resultado da análise 

das construções pedagógicas na educação em serviços de saúde, na educação continuada para o 

setor saúde e na educação formal dos profissionais de saúde. 

 Como estratégia para o fortalecimento, descentralização e disseminação da educação 

permanente nos serviços de saúde, os cursos de formação de facilitadores em EPS surgiram como 

uma proposta pedagógica baseada em pressupostos da pedagogia crítico-social dos conteúdos, 

tendo como objetivo contribuir para a formação da cidadania, desenvolver nos educandos 

condições de criticidade, o que deveria resultar em conhecimento e comprometimento político, 

onde os conteúdos a serem trabalhados teriam que ser significativos. (LUCKESI, 1994, apud 

LIMA et al, 2010). 

 Através da Parceria do Ministério da Saúde com a Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca, tem-se o processo de formação de facilitadores em EPS em todo o país, a partir 

do segundo semestre de 2004, a fim de qualificar os sujeitos do processo quanto ao entendimento 

sobre a EPS. 

 Considerando a adoção da PNEPS como estratégia de gestão da produção da saúde e a 

implantação dos pólos de educação permanente, Lima et al (2010) relatam a experiência do 

município de Londrina, quanto à formação de tutores e facilitadores em EPS no ano de 2005.  O 

curso de formação de facilitadores em EPS elaborado pela secretaria municipal de saúde deste 

município foi voltado para profissionais da atenção básica, representantes dos níveis secundário e 

terciário, que contou com a participação de instituições formadoras, dos serviços de atendimento 

a urgências e representantes da comunidade.   

 O curso apresentou-se na modalidade de ensino à distância e a definição de quem seria os 

profissionais do serviço municipal de saúde que fariam o curso, além da representatividade, 
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priorizou a seleção de profissionais que estivessem na ‘ponta’, e/ou que estivessem em níveis 

diretivos, e que principalmente tivessem representatividade junto a seus grupos de atuação. 

 Essa iniciativa foi de encontro aos preceitos políticos da EPS que aponta a necessidade de 

descentralização do processo de formação profissional e a articulação entre a gestão, os serviços 

de saúde, os trabalhadores, as instituições de ensino e a participação social, de modo a constituir 

na prática uma estratégia de transformação das práticas de trabalho. 

 Lima et al (2010) apontam que dentre os concluintes do curso de facilitadores, 63,3 % 

referiram não ter tido uma experiência prévia em EPS, o que leva à reflexão de que alguns 

processos de EPS que foram desenvolvidos anteriormente pelo serviço municipal de saúde, como 

as oficinas para a discussão e problematização do processo de trabalho e de planejamento local 

pelas equipes não foram reconhecidas pelos trabalhadores.  O que possibilita questionar o tipo de 

concepção acerca das práticas de EPS que os trabalhadores apresentam. 

 Mediante a participação de profissionais que atuam na gestão e de profissionais que atuam 

na “ponta” o curso de facilitadores propiciou a contextualização e a interação de fenômenos que 

acontecem no nível central e na “ponta”, diante de um contexto que privilegia o distanciamento 

entre aqueles que pensam o trabalho e aqueles que o executam. 

 Para Mendonça et al (2010) o curso de facilitadores de educação permanente promove a 

sistematização e disseminação dos conceitos de EPS junto aos profissionais de saúde, 

contribuindo para a compreensão do objeto de estudo e apontando caminhos para que o 

aprendizado possa traduzir-se em uma ação concreta na realidade. 

 Ressaltam que ao constatar que durante as práticas de educação para a formação em 

saúde, o que ainda prevalece é a pedagogia da transmissão, o curso de facilitadores possibilita o 

uso de elementos da pedagogia crítica, tais como reflexão e problematização, de modo a 

estimular o reconhecimento dos participantes do curso de sua importância na prática de trabalho, 

e mais uma vez reiterando os preceitos da EPS.  

 A relação ação-reflexão-ação transformadora constitui-se como eixo básico e orientador 

do processo de problematização, cujo objetivo é despertar uma consciência crítica no sujeito, a 

fim de que o mesmo reconheça sua interação com o processo de conhecer e tenha a capacidade de 

interpretar e questionar a realidade. (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004). 

 Todo esse processo de formação aconteceria nos pólos de educação permanente que se 

configuram como uma instância de gestão, a ser constituída por gestores estaduais e municipais 
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de saúde; formadores contemplando instituições com cursos para os trabalhadores da saúde; 

serviços de saúde representados pelos trabalhadores da área e pelo controle social ou movimentos 

sociais de participação no sistema de saúde. (BRASIL, 2004). 

 Segundo Nicoletto et al (2009) a implantação dos pólos também representou um processo 

de descentralização da PNEPS, e com base nessa perspectiva, fazem uma análise de sua 

implantação no estado do Paraná.   

 Relatam que a aproximação dos trabalhadores com a PNEPS nos pólos de educação 

permanente se deu através de rodas de discussão, reiterando que o processo de mudança deveria 

ser construído coletivamente, apontando que a EPS era algo que não vinha pronto.  Com isso, o 

ponto de partida para a sua construção se daria a partir das demandas locais e sua 

problematização. 

 De acordo com a avaliação dos autores acerca da implantação dos pólos, o entendimento 

da EPS não somente como instrumento de realização de projetos e cursos, mas como um 

processo relacionado a mudanças de práticas, configurou-se como a principal dificuldade junto 

aos trabalhadores. 

 Questiona-se se estas dificuldades seriam decorrentes das experiências dos sujeitos com 

as tradicionais ofertas de cursos, comuns nas áreas programáticas ou de políticas de atenção e 

vigilância à saúde. Este tipo de formação acrescentaria aos indivíduos conhecimento para a 

renovação das práticas, com o intuito de aprimorar suas competências e atualizá-las para o 

desempenho de suas atribuições com responsabilidade, entretanto, ao se pensar no processo de 

formação dos trabalhadores da saúde, a EPS traz um novo enfoque. (NICOLETTO et al, 2009). 

 Chamam a atenção para o fato de que a não apreensão dos objetivos da EPS pelos 

diversos atores envolvidos na saúde fez com que os pólos enquanto espaço operacional da 

política fosse, inicialmente compreendido como estruturas burocráticas, criadas pelo governo 

para as transferências de recursos financeiros. 

 Para Nicoletto et al (2009), este entendimento fez com que muitas instituições se 

envolvessem nos pólos motivadas pela intenção em atender aos seus interesses imediatos e pela 

expectativa em viabilizar recursos financeiros para os seus projetos.  O financiamento também foi 

uma das motivações para a participação de determinados segmentos da saúde nos pólos.  

Entretanto, assim que os seus interesses eram viabilizados, ocorria o afastamento desses 

representantes dos pólos. 



 43 

 Campos et al (2006) apontam que este fato foi resultado da falta de estruturas 

sistematizadas para o acompanhamento das atividades, o que fez com que os pólos fossem vistos 

como fonte de captação de recursos financeiros para o financiamento de projetos.   

 A diversidade de interesse e a pouca capacidade de negociação entre os sujeitos 

participantes das rodas de discussão propiciou atitudes autoritárias em um espaço que deveria ser 

democrático.  

 De acordo com os trabalhadores da saúde neste estudo, durante a participação nessas 

rodas de discussão o profissional foi convidado a discutir, propor, e depois foi convidado a 

legitimar: “Olha, vocês tomaram conhecimento de tudo, mas tem que ser assim...” (NICOLETTO 

et al, 2009). 

 Evidenciam que os conflitos de interesses presentes nas rodas de discussão, não foram 

vistos como parte integrante do processo de implantação da PNEPS, e por isso foram combatidos.  

 Para Nicoletto et al (2009), o conflito é repudiado por ocasionar contrariedade e 

inquietação nos sujeitos, entretanto sinalizam que é por meio desse processo que as diferenças em 

uma sociedade que se empenha em produzir homogeneização são evidenciadas.  Com isso, os 

interesses individuais e coletivos divergentes no âmbito dos pólos interferem na proposta de 

mudança de práticas feita pela PNEPS. 

 Apontam que a participação dos trabalhadores nos pólos despertou um maior interesse 

pelos problemas cotidianos diários, evidenciando a importância da aprendizagem significativa, 

onde o aprendizado só acontece, a partir do momento que o conhecimento tenha algum 

significado para o sujeito, e que, portanto, faça parte de sua realidade. 

 A luz dessa perspectiva a PNEPS seria um estímulo propulsor para a criação de espaços 

de diálogo e aprendizagem, onde os sujeitos pudessem discutir e compartilhar suas vivências, os 

entraves quanto ao processo de trabalho e as necessidades de saúde da população, construindo o 

conhecimento de forma coletiva. (NICOLETTO et al, 2009). 

 Mancia et al (2004) abordam em seu estudo a educação permanente contribuindo para a 

formação profissional no contexto dos profissionais de enfermagem.   

 Relatam que através da implantação da PNEPS o Ministério da Saúde estendeu os 

incentivos financeiros para as mudanças curriculares dos cursos de graduação, primeiramente, 

para as escolas de medicina, enfermagem, odontologia e psicologia, mas com possibilidade de 

inclusão de todas as carreiras da área da saúde, caso houvesse interesse e condições de adesão à 
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proposta de mudança, destacando a necessidade de desenvolvimento da abordagem sobre saúde e 

sociedade, planificação e administração, epidemiologia social e saúde das populações. (BRASIL, 

2003).  

 A liberação dos incentivos tinha como objetivo oferecer cooperação técnica e operacional 

para os cursos de graduação em saúde, cujas reformas curriculares apontassem as necessidades de 

saúde da população e do SUS; estimular a adoção de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, assim como, oferecer formações gerais, críticas e humanísticas, bem como, 

oportunidade de capacitação em clínica ampliada de saúde, trabalho em equipe multiprofissional 

e transdisciplinar. (MANCIA et al, 2004). 

 Com o intuito de interferir no processo de formação dos profissionais de saúde e de 

promover mudanças no perfil desses profissionais, em relação ao ensino de nível médio o 

Ministério da Saúde tem investido esforços para a escolarização e profissionalização dos 

trabalhadores da enfermagem, buscando melhorar a qualidade do atendimento à população além 

de aumentar as oportunidades desses trabalhadores a fim de que pudessem exercer a sua profissão 

de forma consciente e responsável. 

 Na década de 1990 a questão educacional e da qualidade do grupo enfermagem foi um 

tema que ocupou espaços importantes de discussão nas agendas dos segmentos corporativos, dos 

movimentos sindicais e de empregadores do setor.  A existência de um contingente estimado 

entre 200 a 250 mil trabalhadores não certificados, atuando como atendentes de enfermagem, foi 

considerada uma fonte potencial de risco para os usuários submetidos aos inúmeros 

procedimentos assistenciais, tanto nos serviços públicos como nos privados. (BRASIL, 2002). 

 Entretanto, em 1986, através da Lei nº 7498 que redefiniu as regras do Exercício 

Profissional de Enfermagem, ao ser publicada já havia reconhecido a existência de trabalhadores 

de enfermagem sem qualificação exercendo funções de forma irregular, mas concedendo um 

prazo de até 10 anos para que todos fossem profissionalizados e se tornassem, no mínimo, 

auxiliares de enfermagem. 

 Baseado neste cenário, nos anos de 1999 e 2000 o Ministério da Saúde formulou e 

implementou o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem – 

PROFAE, objetivando promover a qualificação profissional do auxiliar e do técnico de 

enfermagem; promover a escolarização dos trabalhadores de enfermagem que não concluíram o 

ensino fundamental e apoiar a reformulação do currículo da área de enfermagem. 
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 De acordo com Mancia et al (2004 p. 607): 

 

Este projeto, que é anterior à legislação de Educação Permanente, 

funciona através de instituições de apoio (Agências Regionais) nos 

estados, as quais acompanham e supervisionam o trabalho das 

Operadoras, responsáveis pela organização, acompanhamento e 

desenvolvimento dos cursos, bem como das Executoras, que são as 

escolas contratadas pelas Operadoras para a execução dos cursos de 

Auxiliar e Técnico de Enfermagem e de Complementação do Ensino 

Fundamental.  

 

  

 Para se matricular no curso de auxiliar de enfermagem, oferecido aos atendentes, ter o 

ensino fundamental é um pré-requisito. O curso tem duração de 18 meses e é ministrado através 

de cursos supletivos, mediante avaliação no processo. 

 Já o curso de qualificação profissional de auxiliar de enfermagem referente a este projeto, 

é composto por aulas teóricas e práticas, tendo duração de 12 meses com carga horária de 1100 

horas. As práticas são supervisionadas por enfermeiros de várias áreas. Ao término do curso, 

através da certificação, o aluno é habilitado nessa profissão, apto a atuar em qualquer lugar do 

Brasil. Quanto à qualificação profissional do técnico em enfermagem, este se destina aos 

trabalhadores da área da saúde, que já são auxiliares de enfermagem e que já possuem o ensino 

médio completo, desde que estejam atuando em serviços de saúde de média ou alta 

complexidade.  

 Tendo em mente a estrutura organizacional do projeto constata-se que a execução do 

mesmo, apesar de uma gestão centralizada no Ministério da Saúde, se deu de forma 

descentralizada nos estados e municípios, utilizando a maioria das escolas técnicas públicas e 

privadas do país, as instituições de ensino superior com capacidade de apoiar os docentes de 

educação técnica, as Secretarias Estaduais de Educação e de Saúde, entre outros, estando de 

acordo com os fundamentos da PNEPS no que tange a descentralização do processo de formação, 

apesar de ser um projeto anterior à mesma. (PORTAL DA SAÚDE, 2012). 

 A instituição da PNEPS em 2004 foi resultado de um movimento de busca por novas 

estratégias políticas e pedagógicas no que tange a formação profissional dos trabalhadores da 

saúde, a reorientação dos modelos de atenção e das práticas de gestão e cuidado. 

 Com isso, analisando as dificuldades do processo de formação profissional, se faz 

necessário compreender os conceitos que permeiam as práticas e abordagens pedagógicas, 
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estabelecer diálogos com o processo de trabalho em saúde e aprofundar o entendimento acerca 

dos novos contextos em que ocorrem à organização do trabalho. (MOTTA; BUSS; NUNES, 

2001). 

 

 

4.2- Práticas de Educação Permanente sob o Aspecto Político e Conceitual de EPS 

 

 Oliveira (2007) aborda em seu estudo a educação à distância (EAD) como estratégia de 

educação permanente, de modo a promover mudanças no processo de educação continuada dos 

docentes do Departamento de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

 Define EPS como uma estratégia que possibilita a construção de um novo estilo na 

formação e que pode ser realizado através de trabalhos coletivos entre os docentes na instituição 

de ensino.  Entende que a EPS visa atender às necessidades dos profissionais, que são sujeitos de 

sua história, e um ser crítico e ativo inserido no contexto da educação. 

 Relata que os profissionais de saúde, em especial, àqueles que estão na academia, em 

geral, apresentam dois ou mais vínculos empregatícios, tendo assim dificuldade em participar das 

atualizações nas suas áreas de conhecimento, ou mesmo em participar de espaços coletivos a fim 

de discutir problemas inerentes ao curso, ou até mesmo, acerca das disciplinas que ministram. 

 Após discussão com os docentes do departamento e constatação do problema, optou-se 

por instituir a EAD como estratégia de EPS de forma a propiciar o acesso à formação continuada. 

 Na EAD o aluno se envolve na atividade de aprendizagem em um local em que o 

professor não está fisicamente presente.  Como ferramenta utiliza-se material impresso apoiado 

por transmissão em televisão, fitas de vídeo e áudio, CD-ROM, kits de material experimental, 

orientação por computador, videoconferências, teleconferências, correio eletrônico, fórum, Chat, 

orientações presenciais e por correspondência. (BRASIL, 1998). 

 A educação permanente e educação continuada apresentam conceitos distintos, entretanto, 

neste estudo, a educação permanente foi instituída como estratégia com o intuito de propiciar a 

educação continuada dos docentes do Departamento de Saúde da UEFS, o que é perfeitamente 

cabível.  

 A EPS pode ser considerada como aprendizagem-trabalho justamente por acontecer no 

cotidiano das pessoas e organizações, sendo elaborada a partir dos problemas apresentados no 



 47 

cotidiano das instituições, levando em consideração os conhecimentos e as experiências que as 

pessoas já trazem de sua vivência profissional. 

 De acordo com os preceitos políticos a EPS só poderá ser desenvolvida em espaços 

coletivos e de maneira articulada com os atores envolvidos.  Nos espaços coletivos é que 

acontecerão as explicações sobre determinados problemas e o confronto de opiniões com o 

intuito de estabelecer as negociações, construir novos acordos e pactos, e assim, possibilitar as 

transformações esperadas. 

 Feliciano et al (2008) abordam em seu estudo a prática de educação permanente voltada 

para a atenção à saúde da criança, na ESF em Pernambuco.  De acordo com os autores, após 

discussão com os profissionais que atuam em unidades de saúde da família em Pernambuco, 

percebeu-se a dificuldade dos profissionais médicos e enfermeiros, ao prestar atendimento ao 

público infantil, devido à sua formação generalista, e as peculiaridades quanto a este tipo de 

assistência.  

 De modo a contribuir para a formação desses profissionais, e para a melhoria da 

assistência infantil, a Secretaria Municipal de Olinda e Recife disponibilizaram a realização do 

curso em Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI), desenvolvido através 

de educação continuada, e os profissionais também puderam contar com a presença de 

preceptores no serviço de saúde.  Posteriormente, o curso também foi disponibilizado para os 

agentes comunitários. 

 Após análise, constata-se que o processo de educação permanente neste caso desencadeou 

a prática de educação continuada, aonde uma ação veio à complementar a outra. De acordo com 

os preceitos de EPS as demandas para a capacitação não se definem somente a partir de uma lista 

de necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos níveis centrais, mas, 

prioritariamente, desde a origem dos problemas que acontecem no dia-a-dia do trabalho 

referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho, considerando, sobretudo, a necessidade 

de realizar ações e serviços relevantes e de qualidade.  (BRASIL, 2004). 

 Vincent (2007) apresenta em seu estudo um projeto de educação permanente para o 

enfrentamento do câncer como um problema de saúde pública no contexto do SUS.  

 Reconhece os esforços intensos e os grandes investimentos na formação de recursos 

humanos, equipamentos e desenvolvimento tecnológico para a prevenção, controle e assistência 

oncológica, mas aponta a necessidade de integração dos diferentes atores da atenção oncológica, 
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na formulação de políticas e no desenvolvimento de ações com vistas à mobilização social, 

produção de conhecimento e assistência à saúde em todo o espectro da linha de cuidados nessa 

área. 

 Compreende a EPS como um processo de vinculação entre a educação e o trabalho, sendo 

esta uma ferramenta estratégica para a reconfiguração das práticas de formação, gestão e 

assistência, a fim de modificar a lógica da formulação de políticas públicas e fortalecer o controle 

social. 

 Com isso propõe a criação de uma Rede de Educação Permanente em Atenção 

Oncológica (REPAO) com o intuito de ampliar a vinculação entre trabalho, gestão e educação, no 

contexto do SUS e na perspectiva da universalidade, equidade e integralidade.  

 Prevê a participação dos hospitais de ensino e universitários em prol da produção e 

difusão do conhecimento, cuja ação coletiva e sinérgica seria capaz de potencializar os esforços 

para promoção da pesquisa, inovação tecnológica e da formação de recursos humanos 

comprometidas com o controle do câncer no país.   

 Constata a necessidade de um processo de educação articulado ao planejamento 

institucional e ao controle social, da transformação da realidade e seus determinantes, 

fundamentados na educação, no processamento de situações-problema extraídas do espaço do 

trabalho e do campo social. 

 Desta forma, tal projeto reitera uma necessidade evidenciada pela PNEPS, que prevê a 

articulação entre as instituições de formação, gestão, atenção e participação social de modo a 

descentralizar e disseminar a capacidade pedagógica no SUS. 

 Ferreira et al (2006) ao aplicar a EPS no desenvolvimento organizacional no serviço de 

enfermagem de uma unidade de saúde no Pará, relatam que o objetivo foi padronizar a realização 

de procedimentos técnicos, desenvolver habilidades e competências pessoais, por meio de cursos 

de atualização em curativos; cuidados à pacientes com sonda, tubos e drenos; compatibilidade e 

estabilidade de medicamentos, parada cardio-respiratória, dentre outras temáticas abordadas. 

 Apontam que a EPS em enfermagem na instituição tem mobilizado os profissionais a 

buscar novos conhecimentos técnicos e habilidades interpessoais, o que tem valorizado o 

programa como um investimento da instituição no profissional. 

 Para Thiollent et al (2011) na enfermagem, a busca pela competência, conhecimento e 

atualização, é de suma importância para assegurar a sobrevivência do profissional e da profissão.  
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Com isso, a EP seria uma forma de contribuir para o processo de aperfeiçoamento e atualização 

do profissional, prevendo melhorar o cuidado prestado. 

 Em seu estudo, relatam a prática de EPS em enfermagem em um hospital universitário e 

informam que nesta instituição, as ações educativas dirigidas aos profissionais de enfermagem 

vêm sendo inseridas no planejamento de atividades da direção de enfermagem, tendo um 

enfermeiro designado para responsabilizar-se pela capacitação da equipe. 

 Com isso, a prática de EPS é expressa sob a modalidade de capacitação, com a 

identificação de temas relevantes a serem abordados, e o estudo prevê, o melhoramento desta 

prática, pois segundo a direção de enfermagem, apesar das ações de capacitação, não se consegue 

perceber no dia-a-dia de trabalho, mudanças efetivas nas práticas assistenciais do trabalhador. 

 Costa et al (2010) ao relatar a prática de EPS em uma unidade de saúde da família, 

apontam que esta prática acontece principalmente nas reuniões de equipe, onde as temáticas 

abordadas abarcam conhecimentos a respeito do pré-natal, do pré-câncer, da redução de danos, 

entre outros, em um formato de simulação do cotidiano do exercício profissional dos 

trabalhadores. 

 Coriolano et al (2012) relatam a EPS com agentes comunitários trabalhando a proposta de 

cuidados à criança asmática.  Ressaltam que a ação educativa com agentes comunitários de saúde 

abordando os cuidados preventivos em asma apresenta-se como uma proposta inovadora de 

educação permanente com os trabalhadores do SUS, sendo a asma e a rinite temas que não vêm 

sendo enfatizados pelos serviços de saúde, existindo apenas alguns programas pontuais que têm 

desenvolvido atividades de prevenção na atenção básica. 

 Através da análise dos estudos de Ferreira et al (2006); Thiollent et al (2011); Costa et al 

(2010); e Coriolano et al (2012) constata-se que a educação permanente foi confundida com 

prática de educação continuada.  Esta sim apresenta como objetivo principal à atualização de 

conhecimentos específicos, por meio de uma leitura geral dos problemas, e também é voltada 

para profissionais específicos, ocorrendo na maioria das vezes mediante a realização de cursos 

padronizados. 

 O não entendimento conceitual quanto ao que seria educação permanente, interfere na sua 

aplicação na prática, e talvez, o não acontecimento de mudanças efetivas nas práticas 

assistenciais, como mencionado por Thiollent et al (2011), não ocorra justamente pelo fato da 

não participação dos trabalhadores no processo de discussão para identificação dos problemas na 
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instituição de saúde. Como Thiollent et al (2011) relata, houve a designação de um enfermeiro 

para elaborar tais capacitações.  

 Com isso, as capacitações da forma como foram realizadas, além de não se traduzir como 

uma prática de educação permanente, acabam não fazendo sentido para os profissionais 

envolvidos.  

 Na educação permanente, o objetivo é que o processo de aprendizagem seja resultado de 

uma análise coletiva do processo de trabalho, a fim de encontrar os problemas chave, e com isso, 

possibilitar a elaboração das medidas de intervenção necessárias. A aprendizagem emerge do 

cotidiano de trabalho diário, de modo que venha a ser significativa para o profissional. (BRASIL, 

2004). 

 As capacitações pontuais, na educação permanente em saúde, não devem esgotar o 

conceito e a noção de educação para o trabalho técnico, uma vez que elas ocorrem na dimensão 

das equipes de trabalho e da gestão do trabalho.  Existe a necessidade de propiciar em sua 

implementação a discussão sobre os programas e o sistema de saúde, as novidades tecnológicas 

ou epidemiológicas e a integralidade da atenção à saúde, os protocolos de atenção à saúde e a 

clínica ampliada criando, continuamente, processos de análise e de problematização. (ibid). 

 Segundo Nunes et al (2008), ao relatar a proposta de EPS na formação dos cirurgiões-

dentistas, defendem que a EPS é uma estratégia de investimento na qualificação profissional, de 

modo a superar as deformações e deficiências na formação dos trabalhadores da saúde.  

Entretanto, é a educação continuada que tem como finalidade à atualização e aquisição de novos 

conhecimentos, que até podem contribuir para superar as deformações e deficiências da 

formação.   A EPS é a aprendizagem no trabalho e é a partir da problematização do processo e da 

qualidade do trabalho, em cada serviço de saúde, que são identificadas as necessidades de 

qualificação garantindo a aplicação e a relevância dos conteúdos e tecnologias estabelecidas. 

 Alencar (2012) relata a experiência de Porto Alegre quanto à implantação do programa de 

EPS no Conselho Municipal de Saúde (CMS) no âmbito do controle social.  Através desta prática 

procurou-se melhorar o trabalho realizado pelos conselheiros, no que tange ao acesso e 

compreensão das informações relacionadas à saúde, contribuindo para a sua interlocução e 

protagonismo  no controle social do SUS. 

 Com isso, o programa de EPS no CMS teve como objetivo socializar informações ao 

conjunto de conselheiros, considerando as complexidades do SUS; qualificar a tomada de decisão 
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no âmbito do controle social para que a ação do CMS pudesse desempenhar o protagonismo que 

lhe cabe; aprofundar conhecimentos entre os conselheiros, de modo a aprimorar as suas ações; 

ampliar a participação das pessoas em defesa da saúde; difundir na sociedade o papel do controle 

social previsto na Constituição Brasileira; estimular as pessoas a assumirem a função de 

conselheiro de saúde, engajando-se nas questões locais e no âmbito da cidade; e potencializar a 

ação do controle social na defesa dos direitos da população, dando-lhe visibilidade pública. 

 A participação ou controle social tem como objetivo assegurar a participação da 

população no processo de formulação e controle das políticas de saúde, sendo um dos preceitos 

da PNEPS. 

 O fortalecimento da participação social no âmbito do SUS se faz importante por abrir um 

caminho rumo à democratização e a inclusão de diferentes saberes, pessoas e grupos sociais na 

luta política em defesa da vida. A luz dessa perspectiva, a EPS aposta no fortalecimento das redes 

sociais como experiências de gestão de coletivos, o que só se torna possível com a efetiva 

participação social, que para além das formas instituídas de governo, é também “inesperada, 

criativa, aberta, misturada”. (BRASIL, 2005a). 

 Rodrigues et al (2010) apresentam em seu estudo uma proposta de educação permanente, 

visto a proporcionar a atualização em diabetes mellitus (DM) por meio de oficinas educativas 

para os profissionais de uma unidade de saúde da família em Minas Gerais.  Apresentam a EPS 

como uma metodologia visto a possibilitar a atualização das equipes de saúde da família acerca 

da temática DM.  

 Entretanto, a EPS não se constitui como metodologia, que através de um conjunto de 

métodos determina o caminho a ser seguido, e sim como estratégia para a qualificação 

profissional baseada na aprendizagem significativa almejando a transformação das práticas de 

trabalho. E também não se constitui como atividade para atualização de conhecimentos, papel 

este atribuído à educação continuada. 

“A EPS não estabelece modelos e nem fórmulas, ao contrário, indica a plasticidade das 

práticas e a centralidade dos sujeitos na construção do trabalho e de redes solidárias de 

inclusão e proteção social”. Trata-se de uma abordagem político-pedagógica, cujo discurso visa 

superar as concepções dicotômicas, a fim de estabelecer relações sistêmicas, organizadas em rede 

e a favor da vida. (MENDONÇA e NUNES, 2011). 
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 Cardoso (2012) relata a experiência da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória no 

Espírito Santo, que a partir de 2005 instituiu nas unidades de atenção básica as rodas de educação 

permanente, segundo a PNEPS, propostas para os pólos de educação permanente nos Estados. 

 Os temas discutidos nas rodas, em sua maioria, estavam relacionados à organização e 

aperfeiçoamento do fluxo de trabalho e da prestação de serviços nas unidades de saúde, e contou 

com a participação dos profissionais de saúde, diretores das unidades, instituições de ensino e dos 

usuários, sendo estes, um dos propósitos da PNEPS no que tange a construção do conhecimento 

de forma coletiva e quanto à descentralização do processo de formação. 

 Segundo Brasil (2005a), a roda é uma referência central para a configuração de 

redes/malhas de cuidado, contrapondo-se às formas tradicionais de gestão, que se caracterizam 

por organogramas piramidais e verticais quanto à organização do trabalho. “O desenho da roda 

sugere novas formas de andar a vida e de fazer gestão, pautadas no diálogo, na conversa, na 

construção conjunta”. 

 “Por isto, a EPS é uma abordagem que prioriza o diálogo, a cooperação e a 

integralidade entre os espaços de gestão, atenção, formação e controle social, de forma a 

ampliar a potência do sistema para enfrentar e resolver problemas com qualidade”. (ibid). 

 

 

4.3- Desafios quanto a Implementação da Educação Permanente nos Serviços de Saúde no 

Brasil 

 

 A EPS aponta a necessidade de se superar a formação profissional orientada pelo modelo 

biomédico, focado na fragmentação do processo de trabalho e na produção de especialismos 

técnico-científicos, visto a sua insuficiência diante da complexidade do processo saúde-doença, 

por não considerar o sujeito na sua integralidade. (BRASIL, 2005b). 

 A persistência das práticas hegemônicas e fragmentadas representam tanto um desafio, 

quanto a necessidade de implementação da política de EPS. A sua superação se faz necessária 

porque as práticas tradicionais não dão conta de responder os desafios atuais, considerando a 

pouca abertura para o diálogo, para a escuta, para a integralidade e para a construção coletiva. 

(MENDONÇA e NUNES, 2011). 
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 A fim de compor novos arranjos organizativos para o SUS, é preciso a produção de uma 

nova racionalidade, por intermédio de práticas educativas que venham a considerar a realidade, 

os contextos de organização do trabalho e de enfrentamento dos problemas de saúde. (BRASIL, 

2005b). 

 A criação de espaços de discussão também se faz importante por facilitar e permitir o 

enfrentamento dos problemas.  Estes espaços destinam-se à comunicação, expressão dos desejos, 

interesses, aspectos da realidade, e à análise e elaboração de estratégias destinadas à solução de 

necessidades.  Sendo assim, é necessário à incorporação dos espaços coletivos ao cotidiano dos 

profissionais de saúde. (MENDONÇA e NUNES, 2011). 

 O apoio da gestão no que se refere à institucionalização da política de EPS também 

apresenta grande relevância, pois a EPS ao ser assumida como uma estratégia de mudança, 

denota a necessidade de que ela seja institucionalizada, de forma a assegurar um espaço 

institucional a fim de garantir a sua sustentabilidade enquanto política. Desta forma, é 

fundamental a responsabilização da gestão quanto ao acompanhamento e supervisão das equipes 

durante o seu processo de trabalho. (ibid) 

 Questiona-se ainda, se o conhecimento atualizado seria suficiente para modificar os 

processos, o trabalho e a relação entre os profissionais, ou seja, qual seria o verdadeiro reflexo da 

educação nas práticas profissionais.  Pretende-se com isto iniciar um debate sobre as perspectivas 

da educação, sem a intenção de encerrá-la, cientes da existência de outros desafios a serem 

enfrentados. (GUIMARÃES et al, 2010). 

 Tem-se ainda o desafio conceitual que reflete a necessidade de mudanças nas práticas de 

trabalho; aponta a relevância do trabalho como espaço de aprendizagem; a ação educacional 

como ação constitutiva da produção em saúde e a EPS como política pública de saúde. (MOTTA, 

2008). 

 Para que a PNEPS possa atingir os seus objetivos finalísticos, acerca da melhoria da 

atenção dos serviços de saúde por intermédio da qualificação e aperfeiçoamento de seus 

trabalhadores, é de crucial importância o conhecimento da natureza das ações desencadeadas por 

meio dessas instâncias. Avaliar essas ações do ponto de vista pedagógico se constitui como 

importante subsídio para a política de formação no âmbito do SUS. (MONTEIRO et al, 2007). 

 Para a EPS, um problema não pode ser compreendido fora de seu contexto (que inclui os 

atores que o interpretam), pois não existe como algo natural. Ao contrário, é resultante das 
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relações sociais. De modo a facilitar a compreensão acerca de um problema, é importante 

processá-lo minuciosamente, partindo da descrição de suas características, explicação de seus 

determinantes e condicionantes, passando pela elaboração de um plano de ação para solucioná-lo, 

e culminando na análise e avaliação do processo de implementação do plano e de organização do 

trabalho. (BRASIL, 2005a). 

 Desta forma, o planejamento é fundamental para o desenvolvimento da EPS, pois ajuda 

quanto ao entendimento dos problemas e no reconhecimento das facilidades, dificuldades, dos 

responsáveis, dos recursos e do tempo necessário para os enfrentamentos. Já a avaliação deve 

acontecer de forma gradual e acompanhar todos os momentos de construção do trabalho para, 

assim, poder corrigir possíveis rumos no decorrer do processo. (ibid). 

 Com base nessa perspectiva, é preciso fortalecer a idéia de que a EPS se apreende na 

prática, com o apoio da gestão e no enfrentamento dos problemas diários dos serviços de saúde. 

(MENDONÇA e NUNES, 2011). 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A consolidação do SUS depende da formulação de políticas para o setor que venham a 

ocorrer em espaços que concretizem a aproximação entre a construção da gestão descentralizada 

do SUS, o desenvolvimento da atenção integral à saúde, e responsabilidade do conjunto integrado 

do sistema de saúde, à luz do fortalecimento da participação popular, com poder deliberativo. 

(BRASIL, 2004). 

 A Educação Permanente em Saúde apresenta-se como uma proposta de ação estratégica 

capaz de contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e de 

saúde e para a organização dos serviços, empreendendo um trabalho articulado entre o sistema de 

saúde, em suas várias esferas de gestão, e as instituições formadoras. 

 Ao se colocar em evidência a formação e o desenvolvimento para o SUS, por meio da 

construção da educação permanente propõem-se a agregação entre desenvolvimento individual e 

institucional; entre serviços e gestão setorial; e entre atenção e controle social, visando à 

implementação dos princípios e das diretrizes constitucionais do SUS. (ibid). 

 A política de EPS proposta pelo Ministério da Saúde reforça a importância da 

problematização ao afirmar que a reflexão sobre a qualidade da atenção individual, coletiva e 

sobre a organização do sistema de saúde tem a possibilidade de reorganizar os processos 

formativos, transformando as práticas educativas e de assistência à saúde. A experiência da 

problematização favorece o desenvolvimento de escutas, de práticas cuidadoras em que o sujeito 

é o centro e visto de forma integral. (CECCIM, 2005a). 

 Este estudo evidencia a capacidade pedagógica da EPS, no que tange a descentralização e 

disseminação do processo de formação dos trabalhadores da saúde, de modo a estimular a criação 

de espaços de discussão e aprendizado em prol da construção do conhecimento de forma coletiva. 

 Aponta a necessidade de articulação entre os profissionais de saúde, a gestão, as 

instituições de ensino e os usuários de modo a possibilitar a integralidade das ações e a 

intersetorialidade, visto a superar a fragmentação do processo de trabalho. 

 Através da discussão sob o aspecto político e conceitual quanto às práticas de EPS 

implementadas nos serviços de saúde no Brasil após a instituição da PNEPS em 2004, constata-se 

a necessidade de articulação entre as estratégias de educação permanente e educação continuada 

de modo a potencializar a sua abordagem político-pedagógica quanto à qualificação profissional.   
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 Evidencia que é preciso uma maior discussão quanto às questões políticas e conceituais da 

EPS junto aos profissionais, pois muitas práticas instituídas como EPS, na verdade expressavam-

se sob o aspecto de educação continuada.  Foram poucos os relatos de experiência que de fato 

representavam práticas de EPS implementadas nos serviços de saúde, assim, como, a articulação 

entre as duas estratégias de formação e transformação das práticas de trabalho, o que dificulta o 

reconhecimento dessas práticas, assim como a sua aplicação no processo de trabalho, visto a 

promover as mudanças esperadas nas práticas de saúde. 

 Questiona-se, se de fato a atualização dos conhecimentos, assim como a aprendizagem 

originada no cotidiano do trabalho mediante a aprendizagem significativa, seriam suficientes para 

promover a transformação das práticas de trabalho, daí a necessidade de construir e gerenciar os 

sistemas de avaliação, tendo como referência a categoria trabalho como princípio educativo. 

(MOTTA, 2008). 

 Aponta-se a necessidade de superar a formação profissional orientada pelo modelo 

biomédico, que se traduz na fragmentação do processo de trabalho; a construção de práticas que 

considerem o contexto em que se dá a organização do trabalho; a criação de espaços de discussão 

de modo a propiciar o enfrentamento dos problemas; necessidade de apoio da gestão com o 

intuito de institucionalizar a EPS; e a elaboração de planejamento quanto ao desenvolvimento das 

práticas de EPS que também propicie o reconhecimento dessas práticas. 

 Pensando em estratégias possíveis com o intuito de possibilitar a implementação das 

práticas de EPS, propõe-se a articulação em rede das Escolas de Saúde Pública, já que as redes 

constituem-se como espaços e se constroem permanentemente as possibilidades de intercâmbio, 

que facilitam o desenvolvimento de competência, a circulação de informações, e onde se 

potencializam as capacidades de produção e transferências de tecnologias. (MOTTA, 2008). 

 A formação de docentes no âmbito das escolas, cuja matriz de formação esteja ancorada 

nos pressupostos teórico-conceituais e metodológicos de EPS.  Com isso pretende-se um 

aprofundamento dos campos teóricos das categorias de análise que venham a configurar a rede 

conceitual de EPS, almejando aumentar a produção do conhecimento e publicações, assim como, 

possibilitar reflexões sobre as experiências de EPS.  

  

 

 



 57 

6- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALENCAR, Heloisa Helena R. Educação Permanente no Âmbito do Controle Social do SUS: A 

experiência de Porto Alegre – RS. Saúde Soc. São Paulo, v.21, supl.1, p.223-233, 2012 

 

AUSUBEL, D. P. Aprendizagem significativa: A teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 

1982.  In: MOREIRA, Marco Antonio. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. 

Cadernos de Aplicação. Rio Grande do Sul: UFRGS, 1997. 

 

BENEVIDES, Regina; BARROS, M. Elizabeth Barros de. Da dor ao prazer no trabalho. In: 

SANTOS-FILHO, Serafim Barbosa; BARROS, M. Elizabeth Barros de (org.). Trabalhador da 

Saúde: Muito Prazer! Protagonismo dos trabalhadores na gestão do trabalho em saúde. Rio 

Grande do Sul: UNIJUÌ, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política de educação e desenvolvimento para 

o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde: pólos de educação permanente em 

saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

 

BRASIL. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Curso de Facilitadores de 

Educação Permanente em Saúde: unidade de aprendizagem – análise do contexto da gestão e 

das praticas de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2005a. 

 

BRASIL. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Curso de Facilitadores de 

Educação Permanente em Saúde: unidade de aprendizagem – trabalho e relações na produção 

do cuidado. Brasília: Ministério da Saúde, 2005b. 

 

BRASIL. Política Nacional de Atenção Básica, 2 edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

 

BRASIL. Painel Temático Saúde da Família. Ministério da Saúde. Brasília: OPAS, 2008. 



 58 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde. 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde.  Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. – Ministério da Brasília: Saúde, 2009. 

 

BRASIL. Caminhos para a Mudança da Formação e Desenvolvimento dos Profissionais de 

Saúde: diretrizes para a ação política para assegurar educação permanente no SUS. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2003. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. 

Dispõe sobre a Educação a Distância como forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem. Brasília: Ministério da Educação; 1998. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Família: Uma estratégia para a reorientação do modelo 

assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 1997. 

 

CAMPOS, F.E. et al. Os desafios atuais para a educação permanente no SUS. Cad. RH Saude, 

v.3, n.1, p.41-51, 2006. 

 

CARDOSO, Ivana Macedo. Rodas de Educação Permanente na Atenção Básica de Saúde:  

analisando contribuições. Saúde Soc. São Paulo, v.21, supl.1, p.18-28, 2012. 

 

CARVALHO, Yara Maria; CECCIM, Ricardo Burg. Formação e Educação em Saúde: 

Aprendizados com a saúde coletiva. In: CAMPOS, Gastão Wagner de Souza; MINAYO, Maria 

Cecília de Souza; ARKEMAN, Marco; DRUMOND JR, Marcos; CARVALHO, Yara Maria. 

Tratado de Saúde Coletiva.  Rio de Janeiro: Hucitec; Fiocruz, 2006. p. 149-182. 

 

CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: Descentralização e disseminação de 

capacidade pedagógica na saúde. Ciência e Saúde Coletiva. Rio de janeiro: 10 (4), p. 975-986, 

2005 a. 

 



 59 

CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: Desafio ambicioso e necessário. 

Interface – comunicação, saúde, educação. V. 9, n.16, p.161-77, set.2004/fev.2005 b. 

 

CECCIM, Ricardo Burg; FEUERWERKER, Laura C. M. O quadrilátero da formação para a área 

da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, 14(1):41- 65, 2004. 

 

 

COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE. As Causas 

Sociais das Iniqüidades em Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.  Niterói: Imprensa Oficial, 

1988. 

 

CORIOLANO, Maria Wanderleya de lavor; et al. Educação Permanente com Agentes 

Comunitários de Saúde: Uma proposta de cuidados com crianças asmáticas. Trab. Educ. Saúde, 

Rio de Janeiro, v. 10 n. 1, p. 37-59,mar./jun.2012. 

 

COSTA, Valdecir Zavarese; et al. Educação Permanente no Programa Saúde da Família: Um 

estudo qualitativo. Invest Educ Enferm 2010; 28(3). 

 

CYRINO, E. G.; TORALLES-PEREIRA, M. R. Trabalhando com estratégias de ensino-

aprendizado por descoberta na área da saúde: a problematização e a aprendizagem baseada em 

problemas. Cad Saude Publica 2004; 20(3):780-788.  

  

FELICIANO, Kátia Virginia de Oliveira; et al. Avaliação Continuada da Educação Permanente 

na Atenção à Criança na Estratégia Saúde da Família. Rev Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 

8 (1): 45-53, jan. / mar., 2008. 

 



 60 

FERREIRA, Elisângela da Silva et al. Educação Permanente em Saúde no Desenvolvimento 

Organizacional do Serviço de Enfermagem da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. 

Revista Paraense de Medicina Vol. 20(4) out-dez 2006. 

 

GARCIA, Ana Cláudia Pinheiro. Gestão do trabalho e da educação na saúde: uma 

reconstrução histórica e política. Rio de janeiro: Tese (doutorado), UERJ-IMS, 2010. 

 

GIL, Célia Regina Rodrigues. Formação de recursos humanos em saúde da família: paradoxos e 

perspectivas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(2): 490-498, mar-abr, 2005. 

 

GUIMARÃES, Eliane Marina Palhares; et al. Educação Permanente em Saúde: Reflexões e 

desafios. Ciencia y Enfermeria, XVI (2), 2010. 

 

LEOPARDI, M.T. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Santa Maria:  Pallotti, 2001. 

 

LIMA, Josiane Vivian Camargo et al. A Educação Permanente em Saúde como Estratégia 

Pedagógica de Transformação das Práticas: possibilidades e limites. Trab. Educ. Saúde, Rio de 

Janeiro, v. 8 n. 2, p. 207-227, jul./out.2010. 

 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. In: LIMA, Josiane 

Vivian Camargo et al. A Educação Permanente em Saúde como Estratégia Pedagógica de 

Transformação das Práticas: possibilidades e limites. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 8 n. 

2, p. 207-227, jul./out.2010. 

 

MANCIA, Joel Rolim et al. Educação Permanente no Contexto da Enfermagem e na Saúde. Rev 

Bras Enferm, Brasília (DF) 2004 set/out;57(5):605-10 

 

MELO, Joaquim A. C. 1987. In: SCHALL, V. T.;  STUCHINER,  M.. Educação em saúde: novas 

perspectivas. Cad. Saúde Pública 1999; 2: 4-5.   

 

 



 61 

MENDONÇA, Fernanda de Freitas et al. Avaliação de Tutores e Facilitadores sobre o Processo 

de Formação de Facilitadores de Educação Permanente em Saúde no Município de Londrina, 

Paraná. Ciência e Saúde Coletiva. Rio de janeiro: 10 (5), p. 2593 – 2602. 

 

MENDONÇA, Fernanda de Freitas; NUNES, Elisabete de Fátima Pólo de Almeida. 

Necessidades e dificuldades de tutores e facilitadores para implementar a política de educação 

permanente em saúde em um município de grande porte no estado do Paraná, Brasil. Interface – 

comunicação, saúde, educação, v.15, n.38, p.871-82, jul./set. 2011. 

 

MERHY, Emerson Elias; FRANCO, Túlio Batista. Trabalho em Saúde. In: Dicionário da 

Educação Profissional em Saúde. EPSJV (org.). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei 8080. Disponível em: 

portal.saúde.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf Acesso em: outubro 2012. 

 

 MONKEN, Maurício; BARCELLOS, Christovam. Instrumentos para o Diagnóstico Sócio-

Sanitário no Programa Saúde da Família. In: FONSECA, Angélica Ferreira; CORBO, Anamaria 

D’Andrea. (Org.). O Território e o Processo Saúde-Doença. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 

2007. 

 

MONTEIRO, Paulo Henrique Nico. Avaliação Pedagógica nos Cursos do Pólo de Educação 

Permanente da Grande São Paulo: Fragilidades e desafios. O Mundo da Saúde, São Paulo: 

2007: jul/set 31(3):336-345. 

 

MOTTA, José Inácio Jardim; BUSS, Paulo; NUNES, Tânia Celeste Matos. Novos Desafios 

Educacionais para a Formação de Recursos Humanos em Saúde. Rev. Olho Mágico, volume 8, 

nº 3, set/dez, 2001. 

 

MOTTA, José Inácio Jardim. Educação Permanente em Saúde: Da política do consenso à 

construção do dissenso. [Mestrado] Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998, 224 p. 

 



 62 

MOTTA, José Inácio Jardim; RIBEIRO, Eliana Claudia de Otero. Educação Permanente como 

Estratégia na Reorganização dos Serviços de Saúde. Divulgação em saúde para debate. 

Londrina (12): 39-44, Jul, 1996. 

 

MOTTA, Jose Inácio Jardim. Educação Permanente: Desafios no contexto atual. Curitiba: 

ENSP/FIOCUZ, 2008. 

 

NICOLETTO, Sonia Cristina Stefano et al. Polos de Educação Permanente em Saúde: uma 

análise da vivência dos atores sociais no norte do Paraná. Interface – comunicação, saúde e 

educação. v.13, n.30, p.209-19, jul./set. 2009. 

 

NUNES, Maria de Fátima; et al. A Proposta da Educação Permanente em Saúde na Formação de 

Cirurgiões-Dentistas em DST/AIDS/HIV. Interface – comunicação, saúde, educação v.12, n.25, 

p.413-20, abr./jun. 2008. 

 

OLIVEIRA, Marluce Alves Nunes. Educação à Distância como Estratégia para a Educação 

Permanente em saúde: Possibilidades e Desafios. Rev Bras Enferm, Brasília 2007 set-out; 60(5): 

585-9. 

 

ORNELLAS, C. P. Educação em Saúde: Prática sanitária ou Instrumento de Ação Ideológica. 

[Mestrado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 1989, 105 p. Disponível 

em:  http://portalteses.cict.fiocruz.br/. Acesso em: 22/01/2012. 

 

PAIM, Jairnilson Silva; Nunes, T.C.M Contribuições para um Programa de Educação Continuada 

em Saúde Pública. Cadernos de Saúde Pública,Rio de Janeiro, Julho/ Setembro,1992. 

  

PEDROSA, José Ivo dos santos.  Planejamento e Monitoramento das ações de Educação em 

Saúde Através dos Indicadores de promoção da Saúde: Uma proposta.  Revista Brasileira de 

Saúde Materna e Infantil.  Recife: v. 1, n° 2, p. 155-165, 2001. 

 

http://portalteses.cict.fiocruz.br/


 63 

PEREIRA, Isabel Brasil et al. Educação e Saúde na Prática do Agente Comunitário. In: 

MARTINS, Carla Macedo; STAUFFER, Anakeila de Barros. (org). Educação e Saúde. Rio de 

Janeiro: EPSJV/FIOCRUZ, 2007. 

 

PEREIRA, Isabel Brasil et al. Educação em Saúde. In: PEREIRA, Isabel Brasil; LIMA, Julio 

César França. (orgs). Dicionário da Educação Profissional em Saúde.  Rio de Janeiro: EPSJV, 

2009. 

 

PIERANTONI, Célia Regina; VARELLA Thereza Cristina; FRANÇA, Tania. Recursos 

Humanos e gestão do trabalho em saúde: da teoria para a prática. In: Observatório de recursos 

humanos em saúde no Brasil: Estudos e Analises. 2002, vol 2. 

 

PIRES, Denise. Reestruturação produtiva e conseqüência para o trabalho em saúde. Revista 

Brasileira de Enfermagem, 2000. 53; 251-63. 

 

PORTAL DA SAÚDE. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem-PROFAE 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=26827. Acesso em Julho 2012. 

 

RODRIGUES, Andréia Cristina Seabra; et al. A proposta de Educação Permanente em Saúde na 

Atualização da Equipe de Saúde em Diabetes Mellitus. Rev Esc Enferm USP 2010; 44(2): 531-

7. 

 

ROLLO, Adail de Almeida. É possível valorizar o trabalho na saúde num mundo globalizado? In: 

SANTOS-FILHO, Serafim Barbosa; BARROS, M. Elizabeth Barros de; (org.). Trabalhador da 

Saúde: Muito Prazer! Protagonismo dos trabalhadores na gestão do trabalho em saúde. Rio 

Grande do Sul: UNIJUÌ, 2009. 

 

SANTOS-FILHO, Serafim Barbosa. Um Olhar sobre o Trabalho em Saúde nos Marcos Teórico-

Políticos da Saúde do Trabalhador e do Humanizasus: O contexto do trabalho no cotidiano dos 

serviços de saúde. In: SANTOS-FILHO, Serafim Barbosa; BARROS, M. Elizabeth Barros de; 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=26827


 64 

(org.). Trabalhador da Saúde: Muito Prazer! Protagonismo dos trabalhadores na gestão do 

trabalho em saúde. Rio Grande do Sul: UNIJUÌ, 2009. 

 

SCHALL, V. T.;  STUCHINER,  M.. Educação em saúde: novas perspectivas. Cad. Saúde Pública 1999; 2: 4-

5.   

THIOLLENT, Michel Jean Marrie; et al. Educação Permanente em um Hospital Universitário. 

Rev Esc Enferm USP 2011; 45(5): 1229-36. 

 

VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular nos serviços de saúde. 3a Ed. São 

Paulo: Editora Hucitec; 1997. 

 

VASCONCELOS, Eymard Mourão. Redefinindo as práticas de saúde a partir de experiências de 

educação popular nos serviços de saúde. Interface - Comunic, Saúde, Educ 8. Fevereiro 2001. 

 

VINCENT, Simone Paes. Educação Permanente: componente estratégico para a implementação 

da política nacional de atenção oncológica. Revista Brasileira de Cancerologia 2007; 53(1): 79-

85. 

 

 


