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RESUMO 

 

Introdução: A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, publicada 
em 2004, está voltada para formação e o desenvolvimento dos trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde, buscando vincular a integração entre ensino, serviço e 
comunidade. Os marcos legais e a experiência no SUS demonstram a importância 
da inserção da Educação Permanente em Saúde no cotidiano dos profissionais, 
na relação aprendizagem-trabalho, devendo ser construída a partir dos problemas 
enfrentados na realidade e levando em consideração os conhecimentos e as 
experiências prévias adquiridas pelos profissionais. Como parte da 
descentralização do SUS, a diretriz nacional deve fomentar o desenvolvimento de 
planos e políticas de educação permanente em níveis estaduais, municipais e 
locais.  No entanto, encontramos lacunas na produção bibliográfica e técnica, 
demonstrando a existência de municípios brasileiros que não conformam seus 
marcos legais e ações para a educação permanente de seus recursos humanos. 
Muitos fatores se apresentam como obstáculos para os municípios que muitas 
vezes referem dificuldades na elaboração e implementação da política. O objetivo 
deste estudo foi sistematizar o processo de fomento e elaboração da política de 
Educação Permanente em Saúde, do município de Governador Valadares/MG, a 
partir de um programa social, e intersetorial, de cooperação técnica, junto ao 
município, denominado Ciclo Saúde. O método de estudo foi participativo, assim 
como a intervenção realizada e orientou-se nos pressupostos da “sistematização 
da experiência”, a partir das diretrizes teórico-metodológicas preconizadas por 
JARA - HOLLIDAY. Resultados: Como ponto de chegada, registra-se o encontro 
produtivo entre as equipes de saúde e a gestão no compartilhamento de 
experiências em educação permanente e seus desafios baseados nas atividades 
propostas pelo programa estudado e nos espaços gerados pela implantação de 
Núcleos de Educação Permanentes (NEP) nas Unidades Básicas. Foi possível 
ainda documentar o desenho de uma Matriz contendo diretrizes e estratégias 
locais para a educação permanente, construída a partir dos atores locais e 
reconhecida como um documento base da política a ser aprofundado, debatido, 
redigido e publicado pela gestão e instâncias governamentais do município 
estudado. Considerações finais: Programas sociais e intersetoriais podem (e 
devem) contribuir para o fomento de discussões e práticas de e/ou geradas a 
partir do fomento à educação permanente, por meio de ações capazes de revisar 
os processos de trabalho adotados pelas equipes e recriar novas práticas no 
cotidiano do SUS.    

Palavras-chaves: Educação Permanente em Saúde, Educação Continuada, 
Políticas de saúde, Formulação de Políticas, Recursos Humanos e Serviços. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The National policy of Permanent education in Health published in 
2004 is focused on training and development of workers of the unified health 
system (SUS), seeking to link the integration between teaching, service and 
community. The legal frameworks and experience in SUS demonstrate the 
importance of insertion on permanent health education in daily life of professionals 
in the relationship between learning and work, and should be constructed from the 
problems faced in reality and taking into Knowledge and previous experiences 
acquired by the professionals. As part of decentralization in the SUS, the national 
guideline should foster the development of permanent education plans and policies 
at state, municipal and local levels. However, we found gaps in the production of 
the professional and academic field, resulting in Brazilian municipalities that do not 
conform their legal frameworks and actions for the permanent education of their 
human resources. From the federal guidelines, municipalities should organize 
themselves to plan and implement the EPS policy at local level, together with the 
Family health strategic teams, strengthening the SUS. Many factors present 
themselves as obstacles to municipalities that often report difficulties in organizing 
and implementing the policy. Some opportunities are also identified in cooperation 
between services and civil society and can be potentialised. The objective of this 
study was to systate the process of fostering and elaboration of the policy of 
permanent education in health in the municipality of Governador Valadares/MG 
from a social and intersectoral program of technical cooperation with the 
municipality, called Health Cycle. The study method was participative as well as 
the intervention performed and guided the assumptions of "systematization of 
experience" based on the theoretical-methodological guidelines advocated by 
JARA-HOLLIDAY. Results: As a point of arrival, the productive meeting between 
health teams and the management on sharing of experiences in permanent 
education and their challenges based on the activities proposed by the program 
studied and in the spaces generated by the Implementation of NEP in the basic 
units. It was also possible to document the design of an array containing local 
guidelines and strategies for permanent education, built from local actors and 
recognized as a base document to be deepened, debated and published by the 
management and instances Government of the municipality studied. Final 
considerations:  Social and intersectoral programs can (and should) contribute to 
the promotion of discussions and practices of and/or generated from the promotion 
of municipal permanent education with actions capable of revising the work 
processes adopted by the Teams and recreate new practices in the daily life of 
SUS. 

Keywords: Permanent education in health, continuing education, health policies, 
policy formulation, human resources and services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo percorre as reais possibilidades de construção coletiva da 

Política Municipal de Educação Permanente em Saúde (EPS), no município de 

Governador Valadares. A partir de uma experiência local, proporcionada pela 

implementação de um programa social de cooperação técnica para o 

fortalecimento da Atenção Básica em municípios brasileiros, denominado Ciclo 

Saúde. Buscamos sistematizar o percurso metodológico e os resultados obtidos 

durante dois anos de acompanhamento do processo de cooperação desenvolvido 

(EDMUNDO, 2017). 

          O Ciclo Saúde é uma iniciativa da Fundação Vale e conta com a parceria 

técnica do Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS), uma ONG fundada desde 

1993 e do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Estácio de 

Sá (UNESA). A iniciativa está apoiada por um termo de cooperação entre a 

Fundação Vale, o CEDAPS e as muitas secretarias municipais de saúde 

participantes do Ciclo (EDMUNDO, 2017). 

 É composto por essas parcerias intersetoriais que atuam em cooperação 

junto aos municípios, formalizadas por meio de instrumentos jurídicos – termo de 

cooperação entre as partes, e exercidas na prática por construções colaborativas 

que serão melhor detalhadas no capítulo sobre a metodologia empregada pela 

intervenção e podem ser melhor compreendidas por uma publicação técnico-

científica produzida pelas organizações colaboradoras denominada, Ciclo Saúde: 

construção compartilhada de conhecimentos e ações pelo fortalecimento da 

Atenção Básica em municípios brasileiros (EDMUNDO, 2017).  

A partir das diretrizes federais, os municípios devem se organizar para 

planejar e implementar a política de EPS no nível local, fortalecendo o SUS. 

Muitos fatores se apresentam como obstáculos ou como oportunidades para os 
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municípios que muitas vezes referem dificuldades na organização e 

implementação da política (PERES, 2016). 

Assim, é necessário ampliar as discussões sobre a temática da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) em vistas à necessidade 

da consolidação das mudanças dos modelos de gestão, atenção e formação. 

Nesse sentido, é importante existir um espaço para o desenvolvimento das ações 

de educação permanente em saúde, onde se constitua um dispositivo potencial 

para promover essas mudanças (VENDRUSCOLO, 2014). 

A PNEPS, instituída no ano de 2004, representa um marco para a formação 

e trabalho em saúde no país, resultado de lutas e esforços promovidos pelos 

defensores do tema da educação dos profissionais de saúde. Como forma de 

promover a transformação das práticas do trabalho em saúde, a PNEPS é uma 

conquista da sociedade brasileira (BRASIL, 2015). 

Diante disso, visibilizou-se os processos de aproximação das políticas e 

ações do Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (MS) e Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), em torno da gestão do trabalho e da educação na 

saúde, os quais visam atender o que a Constituição preconiza, juntamente com a 

valorização do ensino e do serviço, a humanização da atenção e a ampliação da 

concepção e prática da integralidade, princípios que norteiam o sistema de saúde 

do Brasil (BRASIL, 2004). 

A PNEPS destina-se a orientar a atuação no SUS a partir da busca de 

ferramentas com a finalidade de proporcionar melhor qualificação para os 

profissionais desenvolverem uma atuação crítica, reflexiva, propositiva, 

compromissada e tecnicamente competente (TEIXEIRA, 2017). 

É uma estratégia que pretende promover transformações nas práticas do 

trabalho, com base em reflexões críticas, propondo o encontro entre o mundo da 

formação e o mundo do trabalho, através da interseção entre o aprender e o 

ensinar na realidade dos serviços, significa dizer que o ponto de partida para a 
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educação permanente são os problemas ou a problematização da realidade 

concreta (MITRE, 2008). 

Trata-se de uma proposta ético-político-pedagógica que visa transformar e 

qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de educação 

em saúde, além de incentivar a organização das ações e dos serviços numa 

perspectiva intersetorial (FERREIRA, 2019). 

Nesse sentido, é essencial considerá-la no que tange à formação das 

equipes em atuação na atenção básica e, em especial, no âmbito da Estratégia 

Saúde da Família (ESF). Como sabemos, a Atenção Básica (AB) é gerida pela 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que por sua vez se constituiu a partir 

de um conjunto de processos ocorrido historicamente com o desenvolvimento e a 

consolidação do SUS, com movimentos sociais, usuários, trabalhadores e 

gestores das três esferas de governo (BRASIL, 2017). 

A Atenção Básica é descrita como parte da organização de Redes de 

Atenção à Saúde (RAS), configura-se como estratégia ordenadora para um 

cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população, sendo 

considerada por muitos como a principal porta de entrada do SUS (COSTA, 2009; 

BOMFIM, 2016; MOROSINI, 2018). 

O trabalho em equipe realizado pela ESF é considerado um dos pilares 

para a mudança do atual modelo hegemônico em saúde, com interação constante 

e intensa de trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de 

conhecimentos e habilidades que interajam entre si para que o cuidado do usuário 

seja o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica 

(SILVA, 2011). 

O ponto principal para garantir a qualidade da ESF diz respeito à formação 

e atuação das equipes de saúde. Para tal, a EPS se configura como uma 

estratégia para alcançar o desenvolvimento da relação entre o trabalho e a 

educação, contribuindo para melhorar a qualidade da assistência. A mesma 
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representa o encontro entre saúde e educação, constituindo o quadrilátero da 

formação que agrega ensino, atenção, gestão e controle social (OLIVEIRA, 2013). 

Este estudo se localiza no âmbito de um Mestrado Profissional em Saúde 

da Família e, como tal, nos interessa estudar aspectos mais locais da elaboração 

e implantação das políticas públicas nacionais. Nossa pergunta orientadora, que 

se configura como a pergunta da sistematização realizada é: Como se deu o 

processo de elaboração e implantação da Política de Educação Permanente 

do município de Governador Valadares a partir do projeto de intervenção 

Ciclo Saúde?  

O programa atua em quatro estados e vinte e nove municípios sendo eles: 

Pará (Canaã dos Carajás, Parauapebas, Serra Pelada), Maranhão (Açailândia, 

São Luís), Espírito Santo (Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Praia Grande, Baixo 

Guandu, Cariacica), Minas Gerais (Nova Era, Periquito, Resplendor, Antônio Dias, 

Conselheiro Pena, Tumiritinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, Belo 

Oriente, Rio Piracicaba, Aimorés, Santa Bárbara, Catas Alta, Itueta, Governador 

Valadares, Barão de Cocais, Ouro Preto, Itabira segundo dados de dezembro de 

(EDMUNDO, 2017).         

Considerando este cenário, o estudo centralizou atenção no município 

brasileiro de Governador Valadares no estado de Minas Gerais 

O Ciclo Saúde esteve presente em GV a partir de 2017 e finalizou sua 

intervenção em 2019. Esta dissertação registrou e analisou o processo de 

implementação dessa cooperação junto ao município, a partir da proposta teórico-

metodológica desenvolvida por JARA - HOLLIDAY, (2006), para o qual a 

“sistematização da experiência” é:  um desafio político pedagógico, pautado na 

relação dialógica e na busca da “interpretação crítica dos processos vividos”. 

Trata-se de um exercício de aprendizagem que contribui para refletir sobre as 

diferentes experiências, implicando na identificação, classificação e 

reordenamento dos elementos da prática; utiliza a própria experiência como objeto 

de estudo e interpretação teórica, possibilitando a formulação de lições e a 
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disseminação. Neste caso, a “sistematização” se deu no processo de 

acompanhamento de uma “experiência”, focada especialmente em gerar 

condições locais e fomentar o interesse e motivação de diversos atores para que a 

política municipal de EPS fosse elaborada se concretizasse. 

No decorrer da dissertação, apresentaremos o nosso ponto de partida: o 

cenário que encontramos, a proposta de cooperação do Ciclo Saúde e ainda as 

atividades desenvolvidas em cooperação pautadas pela realização de reuniões e 

oficinas formativas, visando desenvolver a capacidade dos profissionais em 

conceituar e incorporar a dinâmica de atuação proposta pela EPS, pautada na 

aprendizagem significativa, como diretriz da formação em serviço (EDMUNDO, 

2018). 

Ao final, no ponto de chegada desta dissertação, apresentaremos as 

conquistas, os avanços e os desafios ainda persistentes nesse processo de 

formulação da política e especialmente de torná-la parte da prática cotidiana e do 

processo de trabalho das equipes de atenção básica no município.  

O campo da formação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família é 

central para o desenvolvimento acadêmico no âmbito de um Mestrado Profissional 

em Saúde da Família.  Dado que minha inserção profissional e experiência como 

enfermeira é de base hospitalar, esse campo de estudo também se apresentou 

como uma forma de conhecer na prática como atua cada profissional da ESF e se 

configurou também como um dos elementos da motivação para o estudo.  Outro 

fator importante reside no fato de que o programa Ciclo Saúde se constitui em um 

vasto campo de estudo para os mestrandos e doutorandos profissionais que estão 

inseridos no programa como bolsistas por meio de um termo de cooperação entre 

o CEDAPS e a UNESA, realizando oficinas, produzindo relatórios e responsáveis 

pelo monitoramento do Ciclo Saúde nos municípios. O acervo documental 

construído pelo programa de parceria, que se configura como uma extensão 

strictu sensu, tem sido considerado de relevância e recomendado como fonte de 
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diferentes estudos e que possam ser melhor exploradas no âmbito do Mestrado 

(EDMUNDO, 2018). 

No campo da revisão da literatura, os artigos estudados mostram a 

importância da inserção da Educação Permanente em Saúde, no cotidiano dos 

profissionais na relação aprendizagem-trabalho, ou seja, é feita a partir dos 

problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e 

as experiências prévias adquiridas pelos profissionais. No entanto, encontramos 

lacunas na literatura de artigos que examinam o processo de construção das 

políticas de educação permanente, a partir do envolvimento dos profissionais da 

saúde em contato com a gestão local (PAIVA, 2014; BRASIL, 2017a; FERREIRA, 

2019;). 

Sendo assim, esta dissertação se propôs a documentar, descrever e 

analisar uma intervenção planejada para este fim, ou seja, envolver os 

profissionais no desenho de sua política municipal de educação permanente por 

meio de Núcleos de Educação Permanente, implantados para gerar espaço de 

formação e qualificação dos profissionais de saúde a exercerem suas respectivas 

funções, em equipe, e por meio de rodas de educação permanente nos termos 

apontados por CECCIM (2004b).  

Os capítulos a seguir apresentam os percursos metodológicos da 

intervenção e do estudo aqui apresentado como parte desta construção 

compartilhada de conhecimentos e de ação.  
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1.1 Pergunta Norteadora 

 

Como se deu o processo de elaboração e implantação da política de 

educação permanente do município de Governador Valadares a partir do projeto 

de intervenção Ciclo Saúde: cooperação técnica para fortalecimento da Atenção 

Básica em municípios brasileiros? 

1.2 Objetivo Geral 

 

Sistematizar o processo de elaboração e implantação da política de 

educação permanente do município de Governador Valadares a partir do projeto 

Ciclo Saúde.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Documentar os aspectos envolvidos na implementação do programa Ciclo 

Saúde em Governador Valadares, com foco nos processos de educação 

permanente fomentados; 

Descrever as práticas de Educação Permanente em Governador Valadares 

planejadas e desenvolvidas a partir do projeto Ciclo Saúde; 

Analisar aspectos do processo de EPS das equipes de saúde da família, 

fomentados a partir dos Núcleos de Educação Permanente (NEP) implantados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Neste tópico serão apresentados os principais conceitos no que se refere à 

PNEPS, como processo de consolidação do SUS, e à modalidade de organização, 

ensino e práticas resultantes desse processo. Foram realizadas pesquisas em 

dissertações e artigos baseadas em referências dos bancos de dados Medline, 

Lilacs, Scielo e Biblioteca digital Ciclo Saúde1 a partir dos seguintes descritores: 

Educação Permanente em Saúde, Educação Continuada, Políticas de saúde, 

Formulação de Políticas, Recursos Humanos e Serviços. 

 

2.1 Formação de Recursos Humanos no SUS: A PNEPS 
 

Desde a efetivação do SUS, alguns desafios já eram percebidos para a 

construção de um novo modelo de atenção à saúde. Dentre essas, destacavam-se 

as questões de recursos humanos, visto que as formações de profissionais no 

Brasil tradicionalmente não se dirigiam a saúde pública, o que fez crescer a 

preocupação e a importância para qualificação e requalificação dos profissionais 

em serviço, considerada como instrumento para mudanças e transformações no 

sistema (AQUINO, 2012).  

A Constituição Federal de 1988, art. 200, estabelece que “ao sistema único 

de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, ordenar a 

formação de recursos humanos na área da saúde”, com isso, a formação dos 

trabalhadores da saúde passa a ter maior ênfase e deve ser parte dos processos 

locais de gestão do SUS (BRASIL, 2004a). 

Em 2003, foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde, dessa forma, o MS “assumiu o papel, definido na legislação, de gestor 

federal do SUS no que diz respeito à formulação das políticas orientadoras da 

formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos trabalhadores da 

 
1 http://www.bibliociclo.cedaps.org.br/ 
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saúde”. Integra essa secretaria o Departamento de Gestão da Educação na Saúde 

(DEGES) que propôs a “adoção da EPS como a estratégia fundamental para a 

recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas 

e controle social no setor da saúde” (BRASIL, 2005).  

A EPS aparece em 1978, quando o Programa de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), e teve 

como foco a construção de um novo referencial pedagógico que possibilitasse o 

maior envolvimento do trabalhador no processo produtivo da saúde, orientado 

para melhoria da qualidade. O intuito era de inclusão de um novo modelo pautado 

na aprendizagem em uma relação com o próprio processo de trabalho para 

transformação das práticas de saúde, fazendo assim, uma distinção valorosa, 

entre os termos educação permanente e educação continuada (ROVERE, 1994).  

A EPS enquanto política pública na saúde se deu a partir da publicação da 

PNEPS, que foi instituída pela Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. 

Por meio da portaria GM Nº198/2004, teve suas diretrizes de implementação 

publicadas na Portaria GM Nº 1.996/2007, ambas sugerem que os processos de 

qualificação dos trabalhadores tomem como referência as necessidades e a 

realidade local de saúde, que tenham como objetivo a transformação das práticas 

profissionais e a própria organização do trabalho e que sejam, sobretudo, 

estruturadas a partir da problematização dos processos de trabalho de saúde. 

Valorizam o papel da equipe multidisciplinar e o caráter social da ação educativa 

realizada nos processos de trabalho coletivo, sem negar a importância da 

formação técnica específica. A principal diferença entre as duas Portarias está nas 

diretrizes e nos dispositivos para a sua implementação nos estados (CARDOSO, 

2017).  

Desde que se constituiu como política pública, a EPS, no âmbito 

institucional, vem sendo operacionalizada e facilitada por instâncias responsáveis 

por sua condução. A Portaria nº 1.996/2007 apresenta as estruturas para 

consolidação da EPS no Brasil, temos na esfera municipal: Secretaria Municipal 
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de Saúde (SMS); Setor de Educação Permanente em Saúde (SEPS); Conselho 

Municipal de Saúde (CMS). Na esfera das Regiões de Saúde: Comissão 

Intergestores Regional (CIR); Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES 

regional). Na esfera estadual: Secretaria Estadual da Saúde (SES); Diretoria de 

Educação Permanente em Saúde (DEPS); Comissões de Integração Ensino-

Serviço Estadual (CIES Estadual); Conselho Estadual de Saúde (CES); 

Comissões Intergestores Bipartite (CIB).  Na esfera Federal: Ministério da Saúde 

(MS); Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES); 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

(SILVA, 2014). 

O papel dessas comissões é de acompanhar, monitorar e avaliar os 

projetos implementados e fornecer informações aos gestores do CIR, para que os 

mesmos possam orientar suas decisões em relação ao Plano de Ação Regional 

para a Educação Permanente em Saúde (PAREPS), o qual deve ser elaborado 

pelas regiões de saúde e sua aplicabilidade é uma das responsabilidades da CIES 

(BRASIL, 2009). 

A mudança proposta pela portaria teve por base uma leitura crítica dos 

processos de formação e capacitação dos profissionais de saúde e da proposta 

inicial caracterizada pelos Polos/PSF, uma vez que foi reconhecida a limitação na 

capacidade de gerar impacto nas instituições formadoras e de promover 

transformação nas práticas de saúde no âmbito do SUS (BRASIL, 2012). 

A portaria 198/2004 apresenta o seguinte conceito de EPS: “A Educação 

Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho”. O texto mostra a 

necessidade de desfazer a diferença entre o que sabe e o que não se sabe, entre 

o possuidor da teoria e o que surge da prática. Com a portaria, foi ampliado o 

público-alvo das atividades de capacitação dos antigos polos em que não seriam 

mais voltados exclusivamente para os profissionais da ESF, mas para todos os 

demais integrantes do sistema de saúde. Foram configurados e fundamentados os 
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Polos de Educação Permanente para o SUS como instâncias locorregionais, 

responsáveis por territórios determinados e conhecidos como espaços de diálogo, 

pactuação e negociação, envolvendo diferentes atores para pensarem 

conjuntamente a saúde (BRASIL, 2012a). 

O contexto fortaleceu a noção do quadrilátero da formação (ensino, gestão, 

atenção e controle social) proposta por Ceccim (2004). No reportado período, 

estava sendo gerado no Brasil o Pacto pela Saúde (PS), que se efetivou por meio 

da Portaria 399, de 22 de fevereiro de 2006.  

O PS trouxe, no artigo 2º, a aprovação das diretrizes operacionais na 

perspectiva de três componentes: Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão. O PS centrou não só os espaços regionais de planejamento e gestão sob 

a forma de Colegiados de Gestão Regional, mas evidenciou a viabilidade da EPS 

por meio do processo de regionalização (BRASIL, 2006). 

Diante desse contexto, vale ressaltar para o presente trabalho: que a 

educação é entendida como um processo contínuo e fator fundamental para a 

ampliação intelectual do ser humano, além de seu comprometimento com o 

objetivo de garantir um futuro melhor para todos. A partir disso é possível refletir a 

Educação Permanente no âmbito da saúde (FREIRE, 2004). 

Nessa perspectiva, entende-se que a EPS é a construção coletiva dos 

saberes, sendo necessário diferenciá-la das tradicionais capacitações ou aulas de 

Educação Continuada, que frequentemente acontecem descontextualizadas da 

realidade da prática. Nesse sentido, para a construção do processo de EPS, é 

necessário partir da problematização do trabalho e, consequentemente, da 

sensibilização dos trabalhadores sobre seu contexto de atuação e sua 

responsabilidade no processo permanente de aprendizagem (FERREIRA, 2019). 

Podemos dizer que a EPS é aquela realizada no trabalho, pelo trabalho e 

para o trabalho com os profissionais. Partindo da reflexão sobre a realidade do 

serviço e das necessidades existentes, que questiona o cotidiano do trabalhador, 
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para então formular estratégias de enfrentamento que ajudem a solucionar os 

problemas encontrados (BATISTA, 2011). 

O termo “educação continuada” torna-se, em uma abordagem para 

complementar a formação dos profissionais, em que ela é pontual, fragmentada e 

construída de forma não articulada a gestão, com foco nas categorias profissionais 

e no conhecimento técnico científico de cada área, com destaque em cursos e 

treinamentos construídos com base na necessidade individual (MASSAROLI, 

2005). 

Assim, a educação continuada se refere ao processo de atualização 

profissional para adquirir competências importantes para o seu trabalho, com 

finalidade de aperfeiçoamento, através de evolução tecnológica, cursos, pós-

graduação, mestrado, doutorado e aos objetivos também, das metas institucionais 

(MASSAROLI, 2005a). 

 

2.2 Educação Permanente: Uma aprendizagem significativa  
 

A política pública procura realizar uma das principais metas formuladas pela 

saúde coletiva no Brasil: tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino-

aprendizagem no exercício do trabalho (CECCIM, 2005a). É quando o Ministério 

da Saúde busca desenvolver estratégias para consolidar a formação de seus 

trabalhadores, por meio de cursos de atualização, treinamentos e protocolos, de 

acordo com a implementação de projetos e programas e recursos específicos, 

esporádicos e pontuais (LIMA, 2010). 

Desse modo, a criação da Política de Educação Permanente em Saúde, 

como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento dos seus 

trabalhadores, buscando vincular a integração entre ensino, serviço e 

comunidade, além de assumir a regionalização da gestão do SUS, se constitui 
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como base para o desenvolvimento de iniciativas qualificadas ao confronto das 

necessidades e dificuldades do sistema (BRASIL, 2014). 

 

"A Política de EPS aponta o fortalecimento da gestão participativa e da 

responsabilidade compartilhada, com dispositivos que ampliem os 

espaços para o exercício do diálogo, integração, participação, troca de 

experiências e de conhecimentos e a busca de respostas e soluções 

coletivas para problemas que impedem a atenção integral e de qualidade. 

Ao mesmo tempo estimula a formação e o desenvolvimento de 

profissionais que atendam às necessidades dos serviços públicos, a 

partir de interesses e prioridades identificados pelos próprios sujeitos 

envolvidos na saúde" (SARRETA, 2009, p23).   

 

 

Outro conceito importante para a EPS é a aprendizagem significativa, quando o 

conhecimento é construído, levando em consideração aquele previamente 

adquirido pelo “aprendiz”, de forma que faça sentido em suas práticas cotidianas. 

O conceito também sugere que a transformação das práticas profissionais esteja 

baseada na reflexão crítica sobre a realidade vivida no cotidiano, de profissionais 

reais, em ação na rede de serviços de saúde (CARDOSO, 2017). 

Motta (2005) reforça essa visão: “Não há aprendizagem se os profissionais não 

tomam consciência do problema e se nele não se reconhecem, em sua 

singularidade”. A ação implica estimular, nesses trabalhadores, transformações no 

seu modo de agir e pensar, de forma a envolvê-los ativamente na dinâmica das 

instituições, num movimento horizontal de saberes e decisões. 

A EPS parte do pressuposto da aprendizagem significativa, que está pautada na 

concepção pedagógica transformadora de Paulo Freire, constituindo-se em 

processos educativos que buscam promover a transformação das práticas de 

saúde (CECCIM, 2005b).  
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A aprendizagem significativa produz sentidos para as pessoas, ou seja, quando 

um conhecimento novo é construído a partir de um diálogo com o que já sabíamos 

antes, com acúmulo e renovação de experiência. Acontece de maneira diferente 

da aprendizagem bancária que se constrói a partir de retenção de conteúdo e não 

de aplicação prática e baseada na realidade em que se pretende intervir 

(MORAES, 2012). 

Segundo Cardoso (2017a), a EPS se fundamenta no uso de metodologias ativas 

de conhecimento. Trata-se, mais especificamente, de uma pedagogia 

problematizadora, baseada na relação dialógico-dialética entre educador e 

educando, ou seja, ambos aprendem juntos. Nessa concepção, problematizar 

significar “pensar a prática”, que pressupõe romper com a lógica individual para 

pensar em equipe. 

Para Davini (2009), a pedagogia problematizadora permite maior integração entre 

os profissionais e entre os profissionais e a comunidade, na busca de soluções, 

atuando tanto na esfera profissional quanto na afetiva. Fortalecendo, assim, os 

compromissos sociais e profissionais, desenvolvendo também a consciência do 

grupo e contribuindo para o fortalecimento das identidades profissionais. 

Considerando a complexidade do sistema de saúde brasileiro, Ceccim (2005c) 

afirma que a EPS é necessária para a consolidação de práticas voltadas à 

resolutividade dos problemas de saúde das populações locais. O resultado 

esperado é a democratização dos espaços de trabalho, o desenvolvimento da 

capacidade de aprender e de ensinar, a busca de soluções criativas para os 

problemas, o desenvolvimento do trabalho em equipe matricial, a melhoria da 

qualidade do cuidado à saúde e a humanização do atendimento. Tema este atual 

e ainda desafiador em 2019, em nosso atual contexto sócio-histórico e político e 

está fortemente presente no cotidiano da atuação das equipes de Saúde da 

Família brasileiras.  
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2.3 Equipes de Saúde da Família e Educação Permanente  
 

No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS), denominada de Atenção Básica 

(AB), é regida pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e surge como 

estratégia para reorientar a organização do sistema de saúde tendo como 

pressuposto responder as necessidades da população, no enfrentamento dos 

determinantes e condicionantes sociais para promover a saúde como direito 

social. (FRACOLLI, 2014). 

  A Atenção Básica municipal é caracterizada por um conjunto de ações de saúde 

que abrangem a promoção, proteção, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação da saúde com o objetivo de promover uma atenção 

integral que impacte a vida das pessoas. A atenção deve ser desenvolvida por 

meio do trabalho em equipe e em território delimitado no qual assume a 

responsabilidade sanitária (BOMFIM, 2016). 

Segundo ARANTES (2016), as tentativas de se organizar a AB foram constantes, 

desde os anos de 1920 até no momento atual.  Um fato importante aconteceu 

para o desenvolvimento da atenção primária mundial, quando ocorreu a 

publicação da Declaração de Alma Ata no ano de 1978, que defendia a atenção 

primária, eixo central de um sistema de saúde.  A Declaração de Alma Ata seguiu 

sendo documento essencial para a concepção de EPS delineada e implementada 

(FRACOLLI, 2014a). 

A Política de Atenção Básica é operacionalizada no Brasil por meio de uma 

estratégia nacional prioritária, que é a Saúde da Família de acordo com os 

preceitos do SUS (BRASIL, 2007). Considera-se que a pessoa em sua 

particularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, 

incorporar as ações de vigilância em saúde, a qual constitui um processo contínuo 

e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre 

eventos relacionados à saúde. Além disso, visa o planejamento e a 
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implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a 

prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção 

da saúde (BRASIL, 2017b). 

           Em 1994 foi criado o Programa de Saúde da Família (PSF), que aos 

poucos foi se tornando a principal estratégia para a ampliação do acesso de 

primeiro contato e de mudança do modelo assistencial.  Pouco mais de dez anos 

depois, já então como eixo norteador da base do SUS, foi transformado em ESF, 

enunciada na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006, que 

posteriormente foi revisada em 2011 e 2017 (BOMFIM, 2016a). 

Por meio da Estratégia, é possível reorientar o processo de trabalho com maior 

potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 

básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas. 

A EPS tem como finalidade de promover mudanças por meio de transformações 

de atitudes pessoais dos profissionais, que devem refletir no ambiente do trabalho. 

Espera, no contexto da ESF, que essa parceria proporcione a formação e o 

desenvolvimento de um profissional crítico de sua prática, capaz de produzir 

mudanças fundamentais na sua realidade (ROCHA et al., 2014). 

Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional em 

USB distribuída em territórios delimitados especialmente. O espaço físico da 

ESF deixa de ser meramente o espaço político-operativo do sistema de saúde, 

passando a ser um campo onde se verifica a interação população-serviços no 

âmbito local e que se caracteriza por uma população específica, vivendo em 

tempo e espaço determinados. Diante disso, houve a necessidade da ampliação 

das equipes de Saúde da Família, agregando a elas profissionais de diferentes 

áreas (OLIVEIRA, 2013). 

           Sendo assim, em 24 de janeiro de 2008, foram criados os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), por meio da portaria GM/MS n. 154, sob 

influência de algumas experiências municipais, de formulações no campo da 

saúde coletiva e de reivindicações corporativas, que tem como objetivo ampliar a 
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abrangência e a finalidade das ações de Atenção Básica, bem como sua eficácia 

e eficiência (BARBOSA, 2010). 

        O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, que atuam em parceria com os profissionais das ESF, 

compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade delas, 

agindo diretamente no apoio às equipes e na assistência a população das 

unidades em que o NASF está cadastrado (COSTA, 2009).  

No âmbito da prática nos municípios, o NASF vem complementando as equipes 

estratégicas e tem sido importante no processo de construção da PNEPS 

(AQUINO, 2012), considerando que a EPS trabalha com ferramentas que buscam 

a reflexão crítica sobre a prática cotidiana dos serviços de saúde, sendo, por si só, 

um processo educativo aplicado ao trabalho que possibilita mudanças nas 

relações, nos processos, nos atos de saúde e nas pessoas (CAROTTA, 2009). 

Considerando a importância que a EPS se dá no cotidiano das ações de formação 

e atuação dos profissionais de saúde e também, a existência de lacunas nos 

processos de desenho e elaboração das políticas em nível municipal, este estudo 

volta sua atenção ao registro, documentação e análise desse processo de 

mobilização e formação no município de GV, a partir do marco da implementação 

do programa Ciclo Saúde, descrito a seguir. 

 

 2.4 O Programa Ciclo Saúde  

 

A Fundação Vale2  tem a saúde como um dos seus principais pilares de 

atuação social, com base na premissa de que, no Brasil, “a saúde é direito de 

 
2 Há mais de cinco décadas, a trajetória da Fundação Vale é marcada pelo pioneirismo na 

área social. Nesse tempo, atuamos com diversas temáticas. Atualmente, após a realização de 

diagnósticos locais, sua atuação é pautada nas seguintes áreas: Geração de Trabalho de Renda, 

Saúde e Educação. 
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todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”, 

conforme artigo 196 da Constituição Federal de 1988. Em razão da AB ser uma 

estratégia de organização dos serviços do SUS para o atendimento integral e 

contínuo à população e estar aderente ao perfil socioeconômico dos municípios, a 

Fundação Vale estabeleceu o fortalecimento de iniciativas de AB, como forma de 

investimento social para contribuir no desenvolvimento das comunidades onde a 

Vale atua, iniciando, em 2013, o projeto Ciclo Saúde, desenhado em parceria com 

o CEDAPS3 – Centro de Promoção da Saúde (EDMUNDO, 2017). 

           Diante disso, o Ciclo Saúde tem como objetivo contribuir para o 

fortalecimento da Atenção Básica nos municípios de influência da Vale. Para isso, 

trabalha para ampliar o relacionamento da unidade de saúde com a comunidade 

em que está inserida, através de estratégias de promoção da saúde, incorporadas 

pela equipe local, favorecendo a participação social e a intersetorialidade. Além 

disso, contribui para a melhoria das condições de trabalho provendo recursos 

técnicos e materiais (EDMUNDO, 2017). 

          A metodologia que o Ciclo Saúde propõe é a construção compartilhada e 

sempre construída a partir dos saberes do grupo em diálogo com a literatura 

especializada, pressupostos e diretrizes das políticas públicas. Visa um ambiente 

interativo de construção de conhecimentos e de ações que transformem a 

realidade e promovam a saúde das pessoas, das famílias e dos territórios, 

 

A Fundação Vale foi criada no dia 16 de janeiro de 1968 como Fundação Vale do Rio Doce 

de Habitação e Desenvolvimento Social, e tinha o objetivo de possibilitar que os empregados da 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) alcançassem a casa própria. Até 1998, atuaram apenas 

como um agente do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), construindo projetos habitacionais 

nas regiões em que a empresa mantinha unidades operacionais no país. 

 
3 CEDAPS – Centro de Promoção da Saúde - http://cedaps.org.br/projetos/ciclo-saude/ 
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incluindo também os profissionais de saúde que são atores fundamentais deste 

processo. 

                A saúde é uma construção social e como tal deve ser elaborada em 

grupo. A metodologia é participativa, por isso é valorizado as reuniões de equipe e 

os espaços de educação permanente baseados em uma problematização da 

realidade que não imobilize, mas, pelo contrário, mobilize os diferentes atores para 

pesquisar e inovar nas soluções propostas baseadas na cultura local e na 

potencialidade dos territórios para a vida saudável (EDMUNDO, 2018). 

             A formação de profissionais deve pressupor o envolvimento ativo destes 

no processo de construção do seu próprio conhecimento, sendo vital que a 

aprendizagem seja realizada de modo contextualizado e significativo. Sendo 

assim, os processos formativos devem ser baseados em: Metodologias 

interdisciplinares e dialógicas; Construção de conhecimento sobre/ com a equipe e 

sobre/ com a comunidade; Proposição de atividades baseadas em experiências e 

que estimulem a discussão a partir de situações reais (EDMUNDO, 2018). 

A publicação Ciclo Saúde: construção compartilhada de 

conhecimentos e ações pelo fortalecimento da AB em municípios 

brasileiros4  vai além da sistematização das experiências desenvolvidas no 

âmbito do projeto Ciclo Saúde. Trata-se de uma produção de conhecimento de 

caráter acadêmico, assinada por especialistas em saúde coletiva, com avaliação 

do contexto de saúde dos territórios participantes do projeto, além do perfil dos 

profissionais de saúde contemplando suas reflexões, percepções, principais 

desafios e oportunidades para atuação e dimensão de saúde e doença 

(EDMUNDO, 2017). 

Em 2017, a abrangência do projeto se amplia e está presente em 29 

municípios de quatro estados, e trouxe a oportunidade de experimentar as 

diversas territorialidades e uma visão ampla sobre as oportunidades e desafios 

 
4 http://www.fundacaovale.org/Documents/LIVRO_CICLO_SAUDE.pdf 
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para o fortalecimento da AB. Todo esse arcabouço de informações e 

conhecimento nos possibilitou estruturar um projeto com alto nível de 

customização, respeitando as especificidades locais e, ao mesmo tempo, 

aderência às necessidades dos municípios, complementado e contribuindo para o 

fortalecimento da PNAB (EDMUNDO, 2017). 

A seguir, apresentamos o Quadro 1 onde o programa Ciclo Saúde esteve 

presente entre 2014 até 2019, atuando na formação e melhoria dos profissionais. 

 

Quadro 1. O projeto atua em quatro estados e vinte e nove municípios, sendo 

eles: 

Município Estado 
Canaã dos Carajás Pará 

Parauapebas  
Serra Pelada  

Nova Era Minas Gerais 
Piriquito  

Antônio Dias  
Conselheiro Pena  

Tumiritinga  
Santana do Paraíso  
Coronel Fabriciano  

Belo Oriente  
Rio Piracicaba  

Aimorés  
Resplendor  

Santa Bárbara  
Catas Altas  

Itueta  
Barão de Cocais  

Ouro Preto  
Governador Valadares  

Ibiraçu Espírito Santo 
João Neiva  

Praia Grande  
Fundão  

Baixo Guandu  
Cariacica  
Açailândia Maranhão 

São Luís  
Fonte: Elaborado pela autora a partir do livro Ciclo Saúde, 2017.   
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São parcerias intersetoriais onde atuam em cooperação, formalizadas por 

meio de instrumentos jurídicos, mas exercidas na prática das construções 

colaborativas. A iniciativa contempla também o fornecimento de instrumentos e 

mobiliários para fins de aperfeiçoamento do diagnóstico e da prática clínica, 

aumentando a resolutividade nos atendimentos e o cumprimento do direito à 

saúde nos territórios. Trata-se de uma cooperação técnica para fortalecimento da 

atenção básica com ênfase na promoção da saúde (educação em saúde, 

intersetorialidade e relacionamento com a comunidade) e na participação social 

qualificada (EDMUNDO, 2017). 

Em 2017, o Ciclo Saúde chega a Governador Valadares por meio de sua 

Secretaria Municipal de Saúde. Como parte do processo de inserção do projeto no 

município foram realizadas discussões com o “núcleo gestor” da política municipal 

de saúde para fins de discussão e alinhamento sobre os processos de cooperação 

a serem implantados por meio do Ciclo Saúde. A diretriz de cooperação do Ciclo 

Saúde no município, desde as primeiras negociações, se estabelece a partir das 

necessidades expressas de organização e formulação da política municipal de 

educação permanente. Havia um planejamento estratégico formulado pelo 

município em que no centro do desenvolvimento do setor saúde e da atenção 

básica em especial, encontrava-se a necessidade de enfrentar a “ausência” de um 

documento norteador da Política Municipal de Educação Permanente EDMUNDO 

(2017). 

Sendo assim, o programa Ciclo Saúde, em Governador Valadares se 

reconfigurou e assumiu a estrutura prévia conforme o diagrama a seguir.  
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Figura 1: 

       Fonte: Plano de Trabalho Ciclo Saúde – Governador Valadares/MG  

 

Os percursos metodológicos da intervenção foram desenhados e 

implementados ao longo do tempo de execução e puderam ser acompanhados 

por meio dos diferentes registros em relatórios (bolsistas Ciclo Saúde) e diários de 

campo (parte das técnicas de coletas de dados desenvolvidos no âmbito desta 

dissertação) (EDMUNDO, 2018). 

 

O método “sistematização de experiências” descrito a seguir, nos pareceu a 

opção teórico-metodológica mais adequada para acompanhar os desafios e 

avanços presentes no percurso do projeto de intervenção desenvolvido. 

“Sistematizar” uma experiência não pressupõe julgá-la ou valorá-la como 

preconizado em estudos avaliativos, e nem se configura como um estudo 

exploratório analítico em si, mas nos permite construir um conhecimento prático a 

partir de uma “descrição” dos processos e resultados derivados deste processo de 

intervenção nos permitindo acompanhar os efeitos destas intervenções no dia-a-
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dia dos profissionais e realizar algumas aproximações das vivências e 

aprendizagens geradas. (STROSCHEIN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

38 

3 MÉTODO  

 

 

3.1 Pesquisa Qualitativa 
 

Trata-se de um estudo qualitativo, que centra no caráter subjetivo do objeto 

analisado, estudando as suas particularidades e experiências individuais. A 

pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificada, trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes que, por sua vez, correspondem a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2010).  

A “sistematização de experiências” foi aplicada como uma modalidade de 

pesquisa qualitativa, de caráter participativo que buscou descrever e analisar o 

processo de elaboração e implementação da política de Educação Permanente 

em Saúde do município de Governador Valadares a partir do projeto Ciclo Saúde. 

 

3.2 Método “Sistematização de Experiências”  

 

A “Sistematização de Experiências” permite verificar que as tarefas de 

compreender, extrair ensinamentos e comunicá-los são tão apaixonantes, quanto 

exigentes. Apropriamo-nos criticamente das experiências vividas e transmitimos 

aos outros, partilhando, assim, as aprendizagens (JARA-HOLLIDAY, 2006a). 

A palavra “sistematização” é utilizada em diversas áreas, seu significado é 

principalmente classificar, ordenar ou catalogar dados e informações - “organizá-

los em sistemas ”, essa é a definição mais comum. Porém, no campo da 

Educação Popular e no trabalho em processos sociais, utiliza-se o termo num 

sentido mais amplo, em que o processo nos permite adquirir aprendizagens 

críticas a partir das nossas experiências. Como tal, não dizemos apenas 

“sistematização”, mas sim “sistematização de experiências” conferindo a 
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compreensão trabalhada pelo principal autor e disseminador do método, o 

conceito da sistematização como uma reflexão da experiência. Sem dúvida, é 

evidente que nem toda reflexão sobre uma experiência poderá ser classificada 

como “sistematização”, alguns autores enfatizam uns elementos mais que outros, 

de acordo com os objetivos ou objeto de sistematização que se propõe (JARA-

HOLLIDAY, 2006b). 

Abaixo os elementos que compõem o conceito de “Sistematização de 

Experiência”: 

 

Figura 2: 

 

Fonte: Livro Para Sistematizar a Experiência, (JARA-HOLLIDAY, 2006b). 

 

 

Consentindo, com os elementos que aparecem nessas diferentes 

abordagens, a “sistematização de experiências” é uma interpretação crítica de 

uma ou várias experiências que, a partir da sua ordenação e reconstrução, 

descobre ou explicita a lógica do processo vivido: os fatores que intervieram, como 
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se relacionam entre si e porque é que sucederam dessa forma. A mesma 

contempla a narração dos acontecimentos, a descrição dos processos, a escrita 

de memórias, a classificação de tipos de experiências e a ordenação de dados. 

Tudo isto forma uma base de dados para realizar uma interpretação crítica sobre a 

experiência vivenciada que envolve seus autores e proponentes e seus 

participantes (JARA-HOLLIDAY, 2006b). 

A escolha pela utilização da “Sistematização de Experiências” centrou-se 

na necessidade de compartilhar os aprendizados com outras experiências 

semelhantes, e conduzir à reflexão teórica os conhecimentos surgidos a partir da 

sistematização e contribuir com a produção de conhecimento nas áreas estudadas 

(JARA-HOLLIDAY, 2006c). 

A partir do percurso metodológico proposto pela “sistematização de 

experiências” buscou-se observar, descrever e documentar práticas desenvolvidas 

através da construção compartilhada das diretrizes e ações integrantes da política 

de EPS, trazendo uma abordagem qualitativa, que tem como fundamento o 

conceito de que o conhecimento sobre os indivíduos só é possível a partir da 

descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e definida pelos seus 

próprios atores (RIBEIRO et al., 2017). 

A proposta metodológica de intervenção do projeto Ciclo Saúde em GV nos 

permitiu documentar a troca de experiência no trabalho em equipe, considerando-

o como uma oportunidade de reflexão crítica, de aprendizagem mútua e de 

construção de um pensamento coletivo, além da definição de um sistema integral 

de funcionamento institucional, que articule a planificação, a evolução, a 

investigação, o seguimento e a “sistematização de experiência”, reservando tempo 

e recursos que garantam o seu sucesso (EDMUNDO, 2018). 

A construção de um estudo exige a utilização de um conjunto de 

instrumentos e técnicas, que possibilita a construção descritiva de uma 

experiência coletiva. Assemelha-se ao proposto pela EPS, que se ocupa da 

construção de um conceito pedagógico no setor saúde, introduzindo a educação 



 
 

 

41 

na vida cotidiana dos profissionais, prevendo a transformação das situações 

diárias em aprendizagem e analisando reflexivamente os problemas da prática. 

(RIBEIRO et al., 2017b). 

 

3.3 Fontes da Sistematização 
 

A - Análise documental de:  

1. Relatórios das atividades produzidas pelo programa Ciclo Saúde  

➢ Foram realizados 13 relatórios sendo eles: (2) um da oficina de 

formação de formadores, (6) seis das oficinas básicas e (6) seis das 

oficinas temáticas.   

➢ Foram acessadas as fichas cadastrais de todos os participantes das 

oficinas realizadas pelo ciclo saúde, garantindo participação de 

sujeitos a partir dos seguintes critérios: documentos em português, 

do período de 1990 a 2019, e que estivessem relacionados à 

PNEPS. Entrevista realizada com 12 profissionais de saúde 

participantes das oficinas, sendo eles: docentes e acadêmicos de 

enfermagem da UNIVALE, do município de Governador 

Valadares/MG, no ano letivo 2017/2019. 

 

B - Entrevistas (coletivas e individuais):  

1. Pontos focais dos NEP (Núcleos de Educação Permanente Implantados (6); 

2. Participantes das atividades do Ciclo Saúde - (NASF, Gerentes, ACS, 

profissionais diversos). 

C – Diário de Campo:  

Foram registradas em Diário de Campo todas as ações vivenciadas 

diretamente pela pesquisadora, a constituírem relatórios técnicos onde foram 
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analisados, mas também registros livres que comporão o diário de campo do 

estudo de pesquisa.  

 

3.4 Cenário de Pesquisa 
 

O cenário da pesquisa escolhido para a realização do presente estudo, 

assim como da intervenção estudada, é o município de Governador Valadares, 

estado de Minas Gerais – Brasil (IBGE, 2017). Principal centro urbano do leste 

mineiro, localizado se no Vale do Rio Doce, a leste da capital do estado, distando 

cerca de 320 km; ocupa uma área de 2 342,319 Km², sendo que 24,4 Km² estão 

em perímetro urbano, e sua população estimada em 2018 era de 

278.685 habitantes. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2010 era 

de 0,727, considerando como alto em relação ao estado. Possui clima tropical, 

com verões quentes, temperaturas próximas de 40°, e chuvas concentradas nos 

meses de verão, poucas vezes intensas e volumosas. (IBGE, 2017a).  

A estratégia originou-se a partir da existência de parceiros locais que 

poderiam apoiar na implementação dos seis Núcleos de Educação Permanente 

em saúde (EDMUNDO, 2018). 

Importante ressaltar que, ao decorrer do processo, houve uma mudança na 

gestão de saúde do município de Governador Valadares – MG, onde resultou na 

ampliação de mais UBS participando das oficinas do Ciclo Saúde.   

As Unidades de Saúde participantes das oficinas realizadas pelo Ciclo 

Saúde encontram-se no anexo D.  

 

3.5 Sujeitos Participantes do Estudo  
 

Participaram deste estudo profissionais de saúde da atenção primária, onde foram 

sugeridas pela gestão da Secretaria Municipal de GV/MG. A equipe era da ESF e 
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NASF, composta por ACS, ASB, Enfermeiro, Médico, Cirurgião Dentista, Auxiliar 

de Saúde Bucal, Nutricionista, Assistente Social, Fisioterapeuta, fonoaudióloga, 

Técnicos de Enfermagem, auxiliar de limpeza, recepcionista. Da equipe gestora, 

participaram as pessoas responsáveis pela condução da Secretaria de Saúde, 

duas coordenadoras da Atenção Básica e Secretária de Saúde. Todos foram 

convidados previamente e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), (APÊNDICE 2). 

Para a entrevista com roteiro semiestruturado, foram entrevistados (12) doze 

participantes escolhidos aleatoriamente, no qual foi utilizado um gravador MP4, e 

para garantir a privacidade e sigilo em relação as informações prestadas, os 

nomes dos entrevistados foram substituídos por nomes de flores, sendo eles: 

 

Tabela 1: 

 

Nome Idade Tempo de Instituição 

Yasmin 28 anos 5 anos 

Margarida 55 anos 5 anos 

L;irio 36 anos 4 anos 

Cravo 46 anos 3 anos 

Tulipa  35 anos 5 anos 

Girassol 37 anos 5 anos 

Orquídea  40 anos 5 anos 

Rosa 38 anos 5 anos 

Hortência  50 anos 10 anos 

Carmélia 39 anos 15 anos 

Azaleia 38 anos 15 anos 

Íris 36 Anos  2 anos 

   Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *nomes fictícios  
 
                

 

3.6 Perfil dos participantes   
 

Importante notar que o processo de “sistematização da experiência” se deu por 

meio das atividades do Ciclo Saúde. Sendo assim, os documentos elaborados 
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tiveram em conta toda participação dos sujeitos que integraram as atividades. 

Apenas para fins de conhecimento do perfil dos participantes, apresentamos os 

dados a seguir.  

Todos os participantes assinaram um termo de consentimento para uso de 

imagens e dados para participação no Ciclo Saúde e estavam cientes de que os 

resultados das atividades nas oficinas seriam analisados pela equipe Ciclo Saúde 

em geral e pela pesquisadora no processo de pesquisa que originaria está 

dissertação.  

 

Figura 3: Caracterização de Gênero 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das fichas de inscrições das Oficinas Básicas de GV/MG, 
2018. 

 

A maior parte dos participantes era do gênero feminino, sendo 144 mulheres e 26 

homes, com total de 170 participantes (figura 3). Quanto à faixa etária dos 

participantes, possuem de 29-59 anos, com média de idade de 36 anos. 

A prevalência do sexo feminino se deve, em parte, pela maior presença de 

mulheres na área da saúde, que é uma profissão predominantemente feminina. 

Desde os tempos mais primórdios, o cuidado é exercido quase exclusivamente por 

Maculino Feminino

Maculino 26

Feminino 144
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mulheres. Em algumas culturas, cuidar dos doentes é considerado uma extensão 

das tarefas da mulher (CARVALHO, 2013). 

 

Figura 4: Caracterização de formação 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das fichas de inscrições das Oficinas Básicas de GV/MG, 
2018. 

 

Dos 60 sujeitos com formação superior, 55 possuem pós-graduação, 04 possuem 

especialização em saúde da família e 01 em gestão. Dois sujeitos possuem 

também mestrado.  

A procura por cursos de especialização pelos participantes do estudo indica que 

90% dos profissionais, estão abertos a novos saberes e possuem interesse em se 

qualificar. A busca pela especialização em saúde da família indica também, que os 

profissionais percebem a complexidade da demanda dos cuidados nesse nível de 

atendimento e desconstrói a ideia de que os profissionais que atuam na ESF não 

se especializam (PERUZZO, 2018). 
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Peres (2016), menciona que realizar uma pós-graduação lato sensu indica uma 

maior preocupação em se qualificar e atualizar seus conhecimentos. Os 

profissionais reconhecem a importância de participar de um curso de pós-

graduação lato sensu como forma de contribuição para a qualificação profissional 

e enriquecimento do conhecimento adquirido na prática assistencial.  

Peruzzo (2018) já afirma que a ESF exige para sua conquista, profissionais com 

formação generalista, capazes de atuar de forma efetiva, na complexa demanda 

de cuidados da Atenção Básica, estando, dessa forma, na contramão da medicina 

intervencionista e sofisticada de nossos dias. É necessário resgatar o valor destes 

profissionais e ocasionar a esse modelo, espaço como especialidade e campo do 

saber e afastando a ideia de que o profissional que não se especializa é o que “vai 

para a Saúde da Família”.  

Além disso, faz-se necessário, o desenvolvimento de um processo de formação e 

capacitação permanente de todos os profissionais envolvidos, de forma a 

incorporar, não apenas novos conhecimentos, mas mudança na cultura e no 

compromisso com a gestão pública, garantindo uma prática pautada nos princípios 

da promoção da saúde (ARANTES, 2016). 

 A maioria dos gerentes encontra-se no cargo há mais de 05 anos. Salienta-se a 

relevância desse fato, pois a baixa rotatividade pode trazer maiores facilidades de 

contatos efetivos com a comunidade, conhecimento de suas necessidades e maior 

possibilidade de dar continuidade aos projetos iniciados no estabelecimento.  

 

3.7 Aspectos Éticos 
 

 

Este estudo seguiu os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos, foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa responsável pelo estudo e possui 

número do parecer 3.329.028 e de registro CAAE 09540119.4.0000.5284. 



 
 

 

47 

Todas as informações dos participantes, as respostas e as sugestões 

enviadas foram tratadas e analisadas de forma confidencial. Apenas foram 

incluídos dados de participantes que assinaram o TCLE (Apêndice B). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste trabalho serão apresentados em três etapas: Ponto de 

Partida, a cooperação entre a gestão municipal da saúde em GV e o projeto Ciclo 

Saúde; o Processo, sobre a implementação da cooperação do programa Ciclo 

Saúde e a gestão municipal em GV, por meio das oficinas realizadas diretamente 

com os profissionais de saúde; e o Ponto de Chegada, equipes e gestão com 

experiências compartilhadas em Educação Permanente e a produção de uma 

matriz – base para a política municipal de Educação Permanente em GV, 

elaborada de modo participativo. 

 

4.1 Ponto de Partida: a cooperação entre a gestão municipal da saúde 

em Governador Valadares e o projeto ciclo saúde  
 

O programa Ciclo Saúde se caracteriza por ser um programa de 

cooperação técnica horizontal com a gestão em saúde dos municípios brasileiros 

e assim contribuir para o fomento à educação permanente dos trabalhadores do 

SUS e à consequente promoção da saúde dos usuários e grupos nos territórios. 

Para isso, utiliza-se de um ciclo de cooperação técnica, baseado em processos 

participativos de formação, voltado aos profissionais atuantes nas unidades 

básicas de saúde dos municípios participantes. Um ciclo de cooperação 

intersetorial, no qual diferentes atores se conectaram para construção cotidiana da 

implementação e elaboração do documento orientador/fundante da Política de 

Educação Permanente em GV/MG (EDMUNDO, 2017). 

Nesse contexto, o Ciclo Saúde chegou ao município mineiro de Governador 

Valadares/MG no ano de 2017, e, a partir de um contato realizado com a gestão, 

decidiu-se que o foco da cooperação naquele município seria a Política de EPS, 

exatamente porque já havia sido identificada pela gestão do município a 

necessidade da implantação da política de EPS no âmbito municipal.  
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A metodologia que o Ciclo Saúde propõe é participativa e sempre 

construída a partir dos saberes do grupo em diálogo com a literatura 

especializada, pressupostos e diretrizes das políticas públicas. É importante estar 

em um ambiente interativo de construção de conhecimentos e de ações que 

transformem a realidade e promovam a saúde das pessoas, das famílias e dos 

territórios, incluindo também os profissionais de saúde que são atores 

fundamentais desse processo (EDMUNDO, 2018). 

Sendo assim, os dois principais eixos temáticos do Ciclo Saúde em GV 

consistem em: um eixo do fornecimento de equipamentos e mobiliários para 

estruturação de uma sala em 06 UBS que funcionariam como NEP – Núcleos de 

Educação Permanente - que se configurariam em espaços catalizadores de 

encontros diversos para fins de apoio à EPS das equipes da ESF, em temas de 

atenção, prevenção e promoção da saúde e o cumprimento do direito à saúde nos 

territórios de intervenção; o outro eixo está voltado à construção compartilhada de 

saberes, por meio de oficinas formativas. A partir desses dois eixos, diferentes 

produtos técnicos foram criados e implementados a partir de 2017. 

A seguir o fluxo operacional do projeto e os principais marcos temporais:  

Quadro 2 - Fluxo operacional do projeto Ciclo Saúde em GV/MG 

Linha do tempo                                                                                        

  

✓ Assinatura de termos de cooperação – agosto 2017  

✓ Oficina de formação de formadores – junho e julho 2018 

✓ Entrega dos materiais (6 NEPs) – julho 2018 

 

✓ Reuniões técnicas em apoio ao desenho da PMEPS – agosto 2018 

✓ Oficinas básicas – julho 2018 

✓ Oficinas temáticas – setembro 2018 

✓ Encontro municipal – junho 2019 

 

Fonte: Ciclo Saúde, 2017. 

 

Neste capítulo, evidencia-se o caminho percorrido para a implementação da 

cooperação técnica do Ciclo Saúde que permitiu acompanhar o percurso do 

município e criar condições para discutir, elaborar e implementar ações sinérgicas 
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em relação à política de EPS no âmbito municipal em GV. Esse processo também 

contribuiu para o aprimoramento das metodologias e conteúdos aplicados e 

reaplicados no campo pelos profissionais de saúde, consolidando um dos 

objetivos primordiais do projeto Ciclo Saúde que é o fortalecimento da atenção 

básica local.  

Neste contexto, foram desenvolvidas as seguintes atividades em GV/MG: 

Quadro 3 -  Atuação do Ciclo Saúde em Governador Valadares/ MG 2018/2019 

 
Atividades do 

ciclo saúde em 
Governador 
Valadares 

 
 

Objetivo da 
atividade 

 
Número de 

oficinas/reuniões 

 
 

Período 

Número de 
profissionais 

de saúde 
participantes 

 
 
 
Oficina de formação 
de formadores 

Atender às demandas 
de formação de 
facilitadores de 
aprendizagem nas 
oficinas e criar 
condições necessárias 
para os profissionais 
serem capacitados e 
reaplicarem as 
atividades e técnicas do 
Programa Ciclo Saúde. 

 
 
 
               
               2 

 
 
 
Junho e julho 
2018 

 
 
 
 
           65 

 
 
 
Oficinas básicas 

Aprofundar os 
conhecimentos da 
equipe sobre a Política 
Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) e Política 
Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS). 

 
 
                    
               6 

 
 
 
Julho 2018 

 
 
 
          170 

 
 
 
Oficinas temáticas – 
planos de educação 
permanente 

Reforçar capacidades 
das equipes 
em planejamento, 
execução e avaliação de 
estratégias de educação 
e promoção da saúde. 
Favorecer a elaboração 
de planos regionais de 
educação permanente 

 
 
 
      
    
               6 

 
 
 
 
 
Setembro 2018 

 
 
 
 
 
         155 

 
 
 
Encontro municipal 
para validação 
coletiva da PMEP 

Favorecer o intercâmbio 
de práticas de educação 
permanente entre os 
NEP e seus planos; 
elaborar e/ou validar 
coletivamente os 
elementos constituintes 
da Política Municipal de 
Educação Permanente.  

 
 
 
 
               1 

 
 
 
 
    Junho 2019 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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As programações das oficinas do Ciclo Saúde encontram-se nos anexos A, 

B e C, e, na seção seguinte, detalharemos algumas técnicas e resultados do 

processo participativo de intervenção que nos permitiram aproximar do cotidiano 

das percepções e práticas dos profissionais de saúde em Governador Valadares.  

 

4.2 Processo: Implementação da Cooperação do Programa Ciclo 

Saúde e a Gestão Municipal em Governador Valadares 

 

Todas as atividades formativas planejadas foram desenvolvidas por 

bolsistas do Ciclo Saúde que se envolviam desde a formulação dos conteúdos 

programáticos, seleção das atividades e dinâmicas e redação do relatório técnico 

conforme um roteiro previamente definido para que o processo fosse 

documentado ao longo de sua execução.  

A seguir, descrevermos passos desse percurso metodológico, assim como 

organizamos os resultados gerais da aplicação das técnicas participativas em 

quadros que nos permitiram visualizar os processos, síntese de expressão dos 

desafios persistentes, e a construção dos conhecimentos coletivos proporcionados 

pelos momentos formativos do Ciclo Saúde.  

Oficina Formação de Formadores 

 

Foram realizadas duas oficinas de Formação de Formadores, a primeira 

aconteceu em junho de 2018, contemplando 38 profissionais; e a outra em julho 

de 2018, contemplando 27 profissionais, cujo o objetivo foi atender às demandas 

de formação de facilitadores de aprendizagem na oficina e criar condições 

necessárias para os profissionais serem capacitados. Foram alinhados conceitos 

básicos e diretrizes da Política de EPS, e levantamos alguns subsídios para 

revisão da Política Municipal de Educação Permanente. 

A construção compartilhada do conhecimento se deu através de (03) três 

materiais de apoio: o Guia Saúde da Família Ciclo Saúde e sua metodologia de 
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aplicação; Conteúdo e metodologias da Oficina Básica Ciclo Saúde; e o Estudo 

Dirigido Ciclo Saúde, como estratégia de apoio à Educação Permanente. 

 

➢ Sobre o Guia Saúde da Família Ciclo Saúde e sua metodologia 

de aplicação 

 

Este Guia destina-se sistematizar conteúdos programáticos, recursos 

técnicos e atividades com fito de subsidiar e inspirar o planejamento e realização 

de oficinas de formação de profissionais para atuação em equipes de ABS e na 

ESF dos municípios brasileiros.  

O Guia Saúde da Família foi elaborado pelo Ciclo Saúde para apoiar os 

municípios em planejar e realizar os cursos introdutórios e, assim, fortalecer os 

recursos mais essenciais do SUS, que são recursos humanos em processo de 

EPS.  

Abaixo encontramos a síntese que envolve o Guia Saúde da Família Ciclo 

Saúde: 

Quadro 4. Síntese do Guia Saúde da Família Ciclo Saúde: 

 

O QUE TEM NO GUIA?  

• Conteúdos programáticos e detalhamento de atividades de formação para planejamento 

e realizacação das oficinas  

• Textos e artigos de referência para estudos 

• Cadernos temáticos da Série Estudo Dirigido Ciclo Saúde 

• Vídeos e filmes sugeridos em arquivos mp4 

Fonte: Guia de formação em Saúde da Família: conteúdos, atividades, materiais de apoio para 
curso introdutório, 2018. 

 

No mundo do trabalho, a responsabilidade dos serviços de saúde no 

processo de transformação das práticas profissionais e das estratégias de 

organização da atenção à saúde levou ao desenvolvimento da proposta da EPS, 
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considerada um recurso estratégico para a gestão do trabalho e da educação na 

saúde (SERRATA, 2009a). 

A formação de profissionais deve pressupor o envolvimento ativo no 

processo de construção do seu próprio conhecimento, sendo vital que a 

aprendizagem seja realizada de modo contextualizado e significativo (CECCIM, 

2004a). 

Através de uma dinâmica de interação e reflexão coletiva, pautada pelo 

diálogo horizontal que se constituiu como a marca das oficinas formativas 

realizadas, a tecnologia social do Ciclo Saúde se configura como um encontro 

mediado pela troca de saberes a partir dos conhecimentos e vivências dos atores, 

em processos de construção compartilhada de conhecimento e das ações locais 

(EDMUNDO, 2018). 

Sendo assim, os processos formativos foram baseados em três temáticas 

sugeridas pelo Ciclo Saúde:  

 

Figura 5: 

 

Fonte: Guia de formação em Saúde da Família: conteúdos, atividades, materiais de apoio para 
curso introdutório, 2018. 
 
 

Metodologias 
interdisciplinares e dialógicas

Proposta de atividades 
baseadas em experiencias e 
que estimulem a discussão a 

partir de situações reais

Construçào do conhecimento 
sobre/ com a equipe sobre/ e 

com a comunidade



 
 

 

54 

Atividades Estratégicas

Diagnóstico Local de Saúde  - Mapa Falante
Planejamento - Construção Compartilhada de 

Soluções em Saúde

Vídeos para apoiar os debates e reflexões

Vídeo/Série SUS: Os princípios do SUS e "Você 
já ouviu falar bem do SUS?"

Vídeo sobre a ESF, dentre outros.

Técnicas de apresentação e integração

História do nome, Rio da Vida

Dinâmica do nó Humano e sobre reunião de 

equipe, dentre outras. 

Conforme disposto anteriormente, a EPS é entendida como uma política 

cuja missão principal é de materializar o encontro entre a educação e a saúde, 

com intuito de superar os problemas do cotidiano das equipes de saúde em seu 

território de atuação. Nesse sentido, tem-se apostado na articulação entre ensino, 

atenção, controle social e gestão, conhecido como quadrilátero da EPS, como 

maneira de se alcançar os objetivos dessa política (CARDOSO, 2017b). 

Assim, a Oficina Formação de Formadores foi conduzida pelo Ciclo Saúde 

através das seguintes atividades e dinâmicas: 

Figura 6: 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Guia de formação em Saúde da Família: conteúdos, 
atividades, materiais de apoio para curso introdutório, 2018. 
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No decorrer da oficina e das dinâmicas, os bolsistas do programa Ciclo Saúde 

disponibilizaram um vídeo sobre EPS5 onde abordou o conceito e as práticas. Em 

roda de conversa, foi realizado debate sobre o tema com todos os envolvidos, 

onde houve necessidade de retomar aos conceitos.  

Um dos desafios persistentes em relação ao conhecimento diz respeito ao fato de 

que muitos profissionais misturam o conceito de EPS em EC.  

 

(...)Educação Permanente são as capacitações permanentes com as 

equipes para melhor atendimento. A Educação Continuada são os cursos 

do dia e, também, eu posso estar envolvendo a comunidade como nos 

grupos. 

Fonte: Profissionais em Roda de Conversa - Diário de Campo 
07/06/2018. 
 

 

Percebe-se que é fundamental e necessário apresentar as conceituações que a 

literatura traz sobre a EPS e EC, pois observa-se que os trabalhadores dos 

serviços de saúde estão inseridos nessas duas modalidades de atividades 

educativas, além de apresentar como essas concepções têm convivido num 

mesmo momento, onde as ações de educação na saúde se reconstroem a partir 

do estabelecimento de normas e diretrizes transversais dentro de uma política 

nacional (MASSAROLI, 2005b). 

Em seguida, os bolsistas do programa Ciclo Saúde pediram que os presentes 

escrevessem quais as facilidades e os obstáculos que encontram para realizarem 

as atividades de EPS. As principais respostas, a partir do quadro elaborado com 

tarjetas, foram assim sintetizadas:   

 

 
5 Acesso em: https://youtu.be/2-E2We4CjdU 
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Quadro 5. - Considerando a EPS, quais seriam os obstáculos e as 

facilidades encontradas no processo de trabalho para realizarem as atividades de 

EPS? 

Obstáculos Facilidades 

Incompatibilidade de horários entre os 
membros da equipe 

Integração entre as equipes 

Momento político tem dificultado o 
fortalecimento das ações 

Parceria que permite driblar os fatores políticos 

Baixa compreensão da equipe na importância 
da rotina da equipe 

Apoio da equipe multidisciplinar no 
desenvolvimento das ações 

Baixa adesão da equipe em entender a 
importância da Educação Permanente  

 Apoio do NASF 

Fragilidade das redes de educação em saúde 
Transformação e qualificação na atenção em 
saúde 

Baixa (falta de) motivação dos profissionais 
Independência e autonomia na prática das ações 
de saúde 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir das atividades dos profissionais, 2018. 

 

A partir da análise dos obstáculos de modo geral, os participantes acreditam que o 

que dificulta a colaboração dos membros da equipe é o excesso de trabalho e a 

escassez de recursos, além da desvalorização e desmotivação dos profissionais.  

Em suas facilidades, percebe-se o forte vínculo entre os profissionais da ESF e o 

NASF. Porém, a demanda elevada do serviço acaba enfraquecendo toda a 

equipe. 

É sabido que a Aprendizagem Significativa e a formação contínua dos 

profissionais, como exposto na PNEPS, não são tarefas rápidas e nem fáceis. É 

necessário o conhecimento da política normatizada e ter o respaldo e o 

envolvimento de quem trabalha na área da saúde. Para isso, a política de EPS, no 

âmbito municipal, deve ser trabalhada como um processo que aceita e permite o 

enfrentamento de situações a partir do momento em que propõe maior autonomia 

dos profissionais, dos usuários e gestores (STROSCHEIN, 2011). 
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Essa proposta política ainda visa diminuir as preocupações individuais e coletivos, 

organizando o trabalho de saúde de forma a permitir a participação de todos os 

envolvidos (indivíduos, coletividade, trabalhadores da saúde e gestores), nas 

soluções de seus atritos (JESUS, 2011). 

Ao final das apresentações, todas as atividades foram fortalecidas e discutidas 

junto aos participantes, através de uma dinâmica de avaliação oral, utilizada a 

pergunta “O que você aprendeu hoje?”. Obtivemos as seguintes diferentes 

respostas: 

 

“Sobre a importância do Conselho Local” 

“Organização do nosso ambiente de trabalho, fortalecimento da unidade 
e Estratégia de Saúde” 

“Processos de trabalho...” 

“Aprendi sobre o melhor uso das tecnologias” 

“Trabalho em equipe”  

“Diferenciação entre Prevenção e promoção” 

“Aprendi que o sistema só funciona em trabalho em equipe” 

“Sobre a importância da formação dos ACS e envolvimento do Conselho 
local, municipal no planejamento” 

Fonte: Falas dos profissionais na oficina Formação de Formadores, 

Relatório Técnico (2018). 

 

 

Os temas apresentados pelo Ciclo Saúde são essenciais às diretrizes da ESF, 

mas, durante as atividades formativas, é possível notar que alguns desses temas 

tão “comuns” aparecem como “novas aprendizagens”. Ressalta-se a importância 

das atividades de EPS serem realizadas de modo vivencial no âmbito municipal e, 

assim, partindo das percepções e compreensão por parte dos trabalhadores do 

serviço, gerar oportunidades aos gestores organizarem-se de maneira a fomentar 

o debate e a construção de novos conhecimentos. Dessa forma, efetivar a EPS 

nos diversos cenários e espaços da rede de saúde sob a sua gestão para que se 
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possa gerar demandas e consequentes aprimoramentos/reestruturação dos 

serviços e práticas, visando à busca por um serviço de maior qualidade 

(GIOVANELLA, 2009). 

De modo geral, percebe-se a integração do profissional ao cotidiano dos serviços 

de saúde se desenvolve na prática de competências, habilidades e conhecimentos 

acumulados no processo de formação profissional. Esse conjunto de acervos 

precisa de espaços para análise e reflexão, orientados a articular os saberes e 

renovar as capacidades de enfrentar as situações cada vez mais complexas nos 

processos de trabalho, diante da diversidade das profissões, dos usuários, das 

tecnologias, das relações, da organização de serviços e dos espaços (BARBOSA, 

2011). 

A proposta pedagógica recomendada nessa perspectiva deve ser orientada por 

metodologias ativas de ensino/aprendizagem, considerando aspectos concretos e 

práticos, direcionada em atividades do contexto e do trabalho, problematizando 

situações cotidianas, fomentando diálogos entre o processo de trabalho e as 

estratégias pedagógicas, considerando a dinâmica das rotinas e as diferentes 

intencionalidades de cada sujeito de aprendizagem (MOTTA, 2005). 

 

Oficina Básica 

Foram realizadas seis Oficinas Básicas, em julho de 2018, com a 

participação total de 170 profissionais da Atenção Básica de Governador 

Valadares – Minas Gerais.  

Importante ressaltar que, devido à mudança na gestão do município de GV, 

onde o acordo inicial contemplaria 11 Unidades Básicas de Saúde, foram inseridas 

mais 20 unidades para participar das oficinas realizadas pelo Ciclo Saúde. Com 

isso, nos dias 14 e 15 de agosto de 2018, foi realizada a visita ao município de 

Governador Valadares, com dois objetivos: inauguração de dois Núcleos de 

Educação Permanente em Saúde, e realizar uma reunião com a presença da 
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gestão do município, representantes da Fundação Vale e CEDAPS, para ajustes 

no fluxo do projeto.  

O objetivo da reunião foi reapresentar e repactuar o projeto, as ações já 

realizadas e discutir a modelagem do projeto para o 2º semestre, onde ficou 

definida a realização de seis (6) oficinas temáticas com o tema Educação 

Permanente em Saúde, realizadas em setembro de 2018, detalhadas no próximo 

capítulo.  

A Oficina Básica contribuiu para aprofundar os conhecimentos da equipe de 

saúde, sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS) (EDMUNDO, 2018). 

Foram utilizadas as seguintes temáticas para o processo de elaboração da política 

de EPS no município de GV para o fortalecimento da AB: atividades, dinâmicas e 

temas que compuseram o enredo, sendo estas: 

 

Figura 7:  

 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir do Guia de formação em Saúde da Família: conteúdos, 
atividades, materiais de apoio para curso introdutório, 2018. 
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Segundo Batista (2011), na proposta da PNEPS, a mudança das estratégias de 

organização dos serviços e do exercício da atenção é construída na prática das 

equipes: 

 "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, da organização do trabalho em 
saúde. Desse modo, transformar a formação e a gestão do trabalho em 
saúde não pode ser considerado uma questão simplesmente técnica, 
pois envolve mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde 
e, principalmente, nas pessoas" (BATISTA, 2011, p. 2-3). 

 

Diante disso, a Oficina Básica trabalhou conceitos relacionado à área da saúde, 

como mencionados acima, trouxe uma forma simples e mais clara para os 

participantes conseguirem expor as barreiras e facilidades em seu processo de 

trabalho (EDMUNDO, 2018). 

Apresenta-se abaixo um esquema das categorias identificadas nos quatros grupos 

que apresentaram suas barreiras e facilidades na atividade. 

 

Quadro 6.  Considerando a EPS, quais seriam as barreiras e facilidades 

encontradas no processo de trabalho das equipes?  

BARREIRAS FACILIDADES 

Categorias Categorias 

Metas muito altas  Apoio do NASF  

Estrutura física ruim Grupos Operativos (quando implementados) 
Algumas microáreas distantes da 
unidade/excesso de trabalho 

Adesão de grande parte da população (as 
atividades propostas)  

Áreas de alta vulnerabilidade social /violência Comunicação com a gestão 

Recursos de infraestrutura e logística/ Falta de 
medicamentos 

Equipe Multiprofissional/ Comprometimento da 
equipe /Trabalho em equipe/ Experiência/ 
Motivação 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do relato dos profissionais, 2018. 

 

Pode-se observar nas facilidades que existe uma desarmonia determinada por 

discursos que evidenciam o interesse dos profissionais em participar das ações 

educativas, a importância dos processos de trabalho, mas, ao mesmo tempo, 
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ressaltam em suas barreiras preocupações em realizar suas atividades diárias, 

cumprir metas determinadas pela gestão. Essa fala também, é vista pelo gestor 

local: 

A gente apaga tanto fogo todos os dias, é tão massacrante, tanto 

problema que a gente estrutura uma coisa para fazer e acaba não 

conseguindo fazer...igual hoje eu tenho 650 funcionários ACS, 

enfermeiro...e só tem eu e mais duas referências técnicas, que eu ainda 

tive que pegar mais uma referência técnica e colocar para mexer com 

outro sistema então eu acho que a gente está em poucas pessoas para 

conseguir fazer tudo, estruturar mesmo, marcar as reuniões...a gente 

marca e as vezes aparece alguma demanda de urgência...aí você tem 

que desmarcar, a equipe tenta até fazer, mas nos pedimos tantas coisas 

para poder cumprir metas, que acaba sobrecarregando a equipe, então 

eu acho que essas coisas, os problemas do dia a dia acaba atrapalhando 

a continuidade do trabalho. (Iris) 

 

A divergência entre a necessidade educativa e a realização do trabalho é uma 

contradição. Isso porque se espera que o trabalho demande constantemente o 

aperfeiçoamento e a reinvenção do trabalho, isto é, processos educativos. Em 

parte, essa contradição deriva da mecanização do trabalho descrita na categoria 

de barreiras: metas muito altas (SILVA, 2011a). 

Considera-se a necessidade de viabilizar processos educativos pautados nas 

concepções da EPS de maneira que atendam às demandas do processo de 

trabalho conforme as necessidades de cada área profissional (SERRATA, 2009b). 

 Outro achado que pode explicar a distância entre o que acontece e o que é 

esperado é a falta de recurso no cotidiano da assistência. A dinâmica do trabalho 

desenvolvido, principalmente pela equipe NASF, requer meios para prestar 

assistência e mobilizar ao usuário para as ações de educação em saúde e, nesse 

percurso, envolve áreas de alta vulnerabilidade social, dificultando o processo 

(CAROTTA, 2009b).  Outro ponto também, muito citado pelos profissionais de GV, 

é que algumas microáreas encontram-se distantes das UBS.  
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Nesse contexto cheio de desafios, encontra-se a EPS, a qual passa por um 

processo de seguimento do conhecimento e de transformação no trabalho. A EPS 

tem capacidade para mudar as práticas no cotidiano do serviço, pela a troca de 

saberes, tendo-se que o conhecimento válido é aquele no qual o trabalhador se 

reconhece. Importante considerar a necessidade de a EPS fazer sentido para o 

profissional, de modo que ele se reconheça nesse processo constante de 

educação (CECCIM, 2005e). 

 

Segundo Merhye e Feuerwerker (2006), essas oportunidades acontecem 

por meio da criação de espaços coletivos de reflexão, de modo que os diversos 

sujeitos conheçam o conjunto do trabalho desenvolvido e possam conhecer e 

reconhecer o valor individual e singular de cada profissional nas produções de 

saúde. 

 Como parte das Oficinas Básicas, são aplicadas fichas de inscrição a todos 

os participantes, com intuito de identificar se os profissionais participam de 

atividades EPS e obtidos os seguintes resultados: 

Figura 8: 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir das fichas de inscrições das Oficinas Básicas, 2018.  

Participa de atividades de EPS?

Total de Participantes Sim Não Nada Consta

52

170
102

16

Se sim, qual qual frequência? 

Semana Mensal Anual

57

2421
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Dentre os 170 participantes, 52 alegam que não participam de atividades voltadas 

para EPS. No entanto, durante a minha vivência nas oficinas do Ciclo Saúde, 

muitos realizam atividades de EPS, porém, como muitos não sabem o conceito de 

EPS, acabam respondendo que não. 

É possível identificar, também, nos relatos dos profissionais, a dificuldade de 

compreensão do termo de EPS: 

“Sobre educação permanente, a gente entende que é tudo o que a gente 
busca melhorar para os profissionais. Estar em constante melhorias, 
tanto quanto a gente discute, quanto o que precisa melhorar no território; 
que curso a gente precisa fazer; que capacitação a gente precisa fazer 
dentro da equipe, para melhoria na nossa atuação enquanto profissionais 
aqui no nosso território? Eu acredito que tudo isso é educação 
permanente, como o próprio nome fala, permanente, a gente sempre vai 
estar em constante capacitação, mesmo quando a gente compartilha 
mesmo caso, conversando com outro profissional, a gente está também 
aprendendo junto com ele”. 
(Relato do participante da Oficina Básica, 2018). 

 

Trazendo uma análise da situação, percebemos a presença de alguns elementos 

que atravessam o processo de trabalho e que não têm contribuído para a 

materialização das ações de EPS e de modo geral, não conseguindo alicerçar o 

processo de trabalho em saúde, como discute BONFIM (2016c). 

 Podemos destacar a presença da concepção EPS, na qual somos sujeitos 

passivos no processo de aprendizagem, além da inatividade na produção do 

conhecimento ao se esperar que a gestão traga um modelo, situações ou 

conteúdo que se caracterizem como EPS (BARBOSA, 2010b). 

Na sequência, foi analisado a formação em relação a capacitação a distância, se o 

profissional já tinha participado e nível de interesse.  
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Figura 9: 

 

 

 Fonte: Fichas de inscrições das Oficinas Básicas de Governador Valadares/MG, 2018. 

 

 

Os dados mostram que 40% dos profissionais não participam de cursos a 

distância. Muitos relatam que preferem cursos presenciais, outros relatam falta de 

tempo. Esse pensamento se aproxima da lógica da educação como condição para 

o exercício funcional. Cabe considerar que o processo de trabalho em saúde é 

permeado de regras e normas a serem seguidas, além da divisão de tarefas com 

a consequente mecanização da assistência, deixando muitas das vezes a 

sobrecarga de trabalho afastar cada vez mais a capacitação a distância (SILVA, 

2011b). 

Nesse sentido, as ações educativas poderiam ser realizadas com 

propósitos mais amplos, além da simples transmissão de conhecimento ou do 

cumprimento de metas. Coerente com essa compreensão, os achados indicam 

Já participou de cursos a distância? 

Sim Não Nada Consta

108

50

12

Se não, tem interesse de realizar curso a distância?

Sim Não Nada Consta

7

40

3
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que a concepção da educação que orienta as ações no cenário de estudo ainda 

se sustenta no modelo funcional de produção, com ênfase em treinamentos nos 

quais são realizados cursos de curta duração, para atingir grande número de 

profissionais e com o objetivo de preparar melhor o profissional para uma função 

específica (RODRIGUES, 2014). 

Dando continuidade, foram identificados os temas de saúde, que mais 

despertam interesse para os profissionais, foram eles: 

 

Figura 10:  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das fichas de inscrições dos participantes das Oficinas 
Básicas de GV, 2018. 

 

Analisando o contexto, é possível compreender que o caráter de 

continuidade da formação para a melhoria do desempenho funcional está presente 

nos temas e também nas falas dos participantes: 
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Sempre quando surge algo diferente ou uma doença diferente a gente se 
reúne para ver conceito, transmissão, tratamento...com a equipe toda.  
Sempre tem capacitação, sempre tem pela Prefeitura a maioria das 
vezes. Eu sempre participo quando dá.  
(Fala do profissional de saúde – Oficina Básica) 
 

 

Os achados do estudo permitem a compreensão de que a EPS surge como 

proposta que possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional. E se traduz em 

importante ferramenta com potencial para transformar o processo de trabalho, por 

propor um pensamento sobre a realidade vivenciada, identificando as 

necessidades presentes para, então, possibilitar mudanças (RODRIGUES, 

2014a). 

Após meses de imersão nas unidades, e com o diário de campo repleto de marcas 

dos processos para implementação da Política de EPS (oficinas, reuniões, 

momento do cafezinho, encontro na sala de vacina), pude perceber de que forma 

a EPS acontece no cotidiano do serviço do profissional: 

 

Fizemos uma ação sobre sífilis, junto com os alunos de medicina, para a 
equipe. Através do datashow, foi vista a forma de transmissão, 
tratamento e como orientar a comunidade, devido ao aumento da doença 
nos jovens. 
(Fala do profissional de saúde – Oficina Básica) 
 
 

 

Compreende-se, dessa forma, que a EPS tem, no cenário das práticas, o 

processo de trabalho como objeto de transformação, partindo da reflexão crítica 

dos profissionais sobre o que está acontecendo no cotidiano dos serviços e 

buscando soluções em conjunto com a equipe para os problemas encontrados.  

Importante ressaltar, muitas vezes a EPS acontece nas UBS, porém, os 

profissionais não sabem que estão participando de ações voltadas para EPS, por 

não saberem o seu conceito (CARDOSO, 2017). 

Apesar dos desafios do ponto de vista conceitual e das concepções, a EPS nos 

municípios surge como a problematização do cotidiano diante dos 
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questionamentos dos profissionais, ou dos desafios diários enfrentados pelas 

equipes dos quais suscitam temas para a discussão (DAVINI, 2009). 

Oficina Temática  

 

Figura 11 - Foto realizada na Oficina Temática. 

 

Fonte: Acervo do Programa Ciclo Saúde, 20186. 

 

Em setembro de 2018, foram realizadas 6 oficinas temáticas, com o propósito de 

fomentar as práticas de EPS no município de GV/MG. A Oficina Temática 

possibilitou, juntamente com as equipes presentes, as seguintes ações: 

construção para as bases da Política Municipal de EPS, elaboração de uma 

agenda de formações integradas no espaço do NEP, e foram criados os Planos 

 
6 As fotos foram autorizadas individualmente pelos participantes para acervo do 
Ciclo Saúde. 
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(locais ou regionais) de Reaplicação do Guia Saúde da Família Ciclo Saúde, 

sendo seis planos de EPS e seis planos de Educação em Saúde (EDMUNDO, 

2018). 

A oficina deu início com a Dinâmica do Rio da Vida da Educação Permanente 

(Anexo F), os participantes foram convidados a representarem suas vidas através 

do desenho de um rio, em uma folha. Todos apresentaram suas histórias durante 

a caminhada profissional, relacionadas à Educação Permanente e Educação 

Continuada. Alguns “rios” nos permitiram reconhecer a trajetória dos participantes:  

(...) comecei a trabalhar e tive filho, eu não queria estudar. Em seguida 

veio a separação, e comecei a estudar, eu queria fazer Serviço Social, 

mas não tinha na minha cidade. Mudei para Governador Valadares e em 

2007, me formei em serviço social. Em 2010, fiz várias capacitações, 

mas uma que marcou foi na FIOCRUZ, estava muito empolgada porque 

ia aprimorar meu conhecimento, agora estou finalizando minha pós-

graduação em ESF, está sendo muito gratificante” 

(...)meu pai faleceu, e aí casei aos 17 anos, comecei a estudar técnico de 

enfermagem e me apaixonei com o trabalho, e fiz faculdade de 

enfermagem. Meu esposo foi para o EUA para me ajudar a pagar os 

estudos. Outra colega relatou “eu queria fazer medicina veterinária, mas 

não tive apoio da minha família, e aí fiz enfermagem. Casei, quando me 

formei tive decepção muito grande com a profissão por conta da 

dificuldade de arranjar emprego, porém, com o passar do tempo teve 

uma capacitação da febre amarela, fiz a capacitação e entrei no 

mercado de trabalho” 

(...)fiz o rio baseado na minha formação, participei de muitos 

projetos. Gosto muito de saúde pública, a pesquisa foi algo que me 

despertou, foram 6 anos de universidade, porém estudei um ano na 

Inglaterra. Lá pude entender um pouco de educação continuada. 

Depende tudo muito da gente em querer aprender. Depois que 

voltei da Inglaterra, participei de um projeto "caminhos do sertão" 
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onde resgatei muitos conceitos. Estou cheio de expectativas e 

desafios” 

(Relatos dos Profissionais de saúde da Oficina Temática, 2018 – 

grifos nossos). 

 

Ao analisar as perspectivas da trajetória profissional relacionada com as histórias 

e experiências na construção profissional, nota-se que as experiências individuais 

em que o profissional se permite aprender e a superar desafios mostram-se mais 

fundamentais ao desenho de expectativas, baseadas na vivência profissional 

produtiva. Há um descompasso entre a formação de profissionais de saúde e as 

reais necessidades dos serviços, com vistas à valorização do trabalhador de 

saúde em todas as dimensões e à formulação de políticas orientadoras dos 

processos de formação e da gestão. Por outro lado, o efeito de cursos e projetos 

no processo de formação e de reflexão sobre as trajetórias profissionais mostra-se 

presente nos diferentes “rios” das vidas dos profissionais participantes.  

A Portaria nº 399/2006 considera a EPS como essencial para a formação e para o 

desenvolvimento dos trabalhadores do SUS. Para isso, conta com a cooperação 

técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas de governo, no 

sentido de formular e promover a EPS, assim como garantir todos os processos 

de desenvolvimento e qualificação dos trabalhadores do sistema e fortalece a 

noção de que, as formações sejam vivenciadas e baseadas nas necessidades e 

demandas observadas a partir da realidade social (BRASIL, 2015). 

No decorrer da atividade, muitos relataram a dificuldade em separar os conceitos 

de Educação Permanente e Educação Continuada. A maioria entende a EPS 

como Educação continuada, à medida que atrelam a EPS como cursos de 

capacitação e pós-graduações ou graduações.  

Diante disse, foi realizado junto aos presentes um levantamento para melhor 

compreensão de quais atividades de EPS estavam sendo realizadas nas unidades 

e quais os seus objetivos. O que se pretendia gerando condições de reflexão 
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sobre os conceitos era gerar oportunidade para uma construção coletiva sobre a 

“educação permanente” necessária e possível em Governador Valadares e sobre 

as possibilidades de  um projeto de cooperação técnico, como o Ciclo Saúde 

poder contribuir nessa construção de modo a valorizar o saber e vivências dos 

sujeitos no local e, ao mesmo tempo, apresentar autores e marcos documentais 

orientadores - como referência para a construção vivencial da política municipal, 

em processo de formulação.  

Na sequência, os participantes se dividiram em equipes e responderam às 

seguintes questões: O que faço, para que faço e como faço? 

Quadro 7. Atividade o que faço, para que faço e como faço?  

O QUE FAÇO?  PARA QUE FAÇO COMO FAÇO 

Capacitações, reuniões de 
equipes. 

Levantar os problemas dos 
territórios e discutir aspectos 
gerais, melhorar a abordagem 
do profissional com o problema 
existente. 

Busca ativa, promoções de 
grupos conscientização, 
visita domiciliar, 
planejamento familiar. 

Matriciamento, Educação em 
saúde e atendimento 
compartilhado. 

Desenvolver ações para 
prevenção e promoção da 
saúde. 

Abordagem multiprofissional, 
troca de saberes, 
implementação efetiva 
dessas trocas de saberes. 

Escuta multiprofissional, 
debate dos casos 
apresentados no cotidiano, 
estimulação de busca ativa de 
casos pertinentes. 

Atualizar o conhecimento, 
maior resolutividade das 
demandas, redução de danos, 
monitoramento das ações. 

Reuniões, atendimentos 
compartilhados, eventos, 
grupos operativos, dinâmica, 
roda de conversa. 

Conselho local/Conselho de 
Saúde  

Empoderar o usuário e 
estreitar vínculo com a 
população.  

Teatro, dinâmicas, palestras, 
visuais, distribuição de 
folhetos na unidade, evento, 
caminhada pela comunidade, 
Arte-terapia, terapia 
comunitária. 

Fonte: Sistematizado pela autora, a partir do quadro construído pelos profissionais de saúde – 
Oficina Temática, 2018. 

Oliveira (2013) afirma que “[...] o primeiro passo para provocar a mudança no 

processo de formação é entender que as propostas não podem mais ser 

construídas isoladamente, e nem de cima para baixo”.  
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 A PNEPS tem o desafio de impedir a fragmentação da equipe, como sendo foco 

da concepção de capacitação, em que as ações são desenvolvidas por categoria 

profissional específica, com níveis de formação diferentes. Daí a necessidade de 

processos de formação capazes de aproximar os diferentes atores e integrar os 

conhecimentos e experiências (COSTA, 2009). 

O processo de formação Ciclo Saúde em Governador Valadares intencionou gerar 

oportunidades práticas de revisão de processo formativos, introduzindo a 

dimensão do “conhecimento construído participativamente” em todas as oficinas 

formativas.  

Pensando na importância dos espaços para as ações, o Ciclo Saúde atuou no 

estabelecimento de Núcleos de Educação Permanente (NEP) que são espaços de 

formação que foram equipados pelo projeto para apoiar as atividades de EPS e, 

também, Educação em Saúde, assim como oficinas formativas, reuniões técnicas 

como parte do processo de apoio ao planejamento e implementação da Política 

Municipal de EPS em GV. Além disso, são espaços para fomentar a formação por 

meio das metodologias participativas e no processo de reaplicação das oficinas e 

técnicas conhecidas e recriadas a partir do Ciclo Saúde.  

Sendo assim, uma estratégia que o Ciclo Saúde utilizou para fomentar a EPS 

através dos NEPs foi a criação de uma agenda de uso do espaço. A construção 

da agenda teve como objetivo colocar em prática o uso do espaço físico e 

concretizar aquele momento de reunião e atividades realizadas pelos 

profissionais.  

 

Quadro 8. Agenda Local De Educação Permanente e Educação em Saúde 

 OUTUBRO 2018 NOVEMBRO 2018 DEZEMBRO 2018 

Educação permanente Acolhimento 
humanizado 

Trabalho em equipe Arbovirose com apoio 
da epidemiologia 

 
Educação em saúde 

Criança e adolescente 
Vacinação 
Bullying 
Gravidez 

Acidentes domésticos 
Alimentação 
Uso correto de 
medicamentos 

Socialização e 
convivência 
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 Saúde bucal 

 JANEIRO 2019 FEVEREIRO 2019 MARÇO 2019 

Educação permanente Construção da agenda 
compartilhada 
 

Ética profissional na 
VD 

Capacitação da 
equipe e profissionais 
sobre vacinação 

Educação em saúde Doenças de pele DST Doação de órgão 
medula óssea e 
sangue 

 ABRIL MAIO 2019 JUNHO 2019 

Educação  
permanente 

Roda de conversa 
com CRAS e 
Conselho local sobre 
diagnóstico situacional 

Atualização de 
cadastro e 
classificação de risco 

Capacitação sobre 
sintomático 
dermatológico e 
respiratório com 
associação do bairro e 
conselho de saúde 

Educação em saúde Diabetes 
Alimentação saudável 

Planejamento familiar 
Câncer de colo de 
útero 
Câncer de mama 

Saúde mental 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos relatórios técnicos do Ciclo Saúde, (2018). 

 

 

         O conceito de Educação Permanente, a partir da implementação da política 

de EPS, sofreu modificações quanto a sua compreensão na prática dos serviços. 

Com isso, acredita-se que seja relevante conhecer a contribuição conceitual da 

EPS para a compreensão dos acontecimentos atuais no setor saúde (CARDOSO, 

2017). 

        Entretanto, o que se observa no quadro acima, é o desconhecimento das 

práticas de EPS, uma confusão conceitual entre os termos EPS e Educação em 

Saúde e a perpetuação de ações voltadas para a Educação em Saúde. 

Possivelmente, parte desse não entendimento se deva ao período da formação 

profissional em cursos de graduação pautados no modelo médico hegemônico, 

com forte presença da cultura de uma educação fragmentada no nível da gestão 

dos serviços nas esferas municipais e estadual (FERREIRA, 2019). 

         Com base no conceito da EPS, a reflexão das práticas dos profissionais nos 

serviços de saúde é fundamental; e quando fica em segundo plano ou nem 

acontece, de acordo com Stroschein (2011), a EPS não é efetivada, dando espaço 
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para a reprodução de práticas de cuidado e formas de pensar individuais e 

enraizadas no modelo tradicional de atenção. 

            Há, portanto, uma necessidade constante de mudança a partir das 

reflexões emanadas do cotidiano do próprio serviço e de que o ensino esteja 

entrelaçado à realidade mutável e mutante das ações e dos serviços, a partir de 

espaços e temas capazes de gerar autoanálise, autogestão e mudança 

institucional e de práticas profissionais que gerem processos de pensamentos e 

transformação de práticas (CECCIM, 2005). 

         Mesmo que haja a perpetuação de práticas voltadas para a educação em 

saúde, é considerável o avanço da utilização de recursos tecnológicos e de 

práticas reflexivas no próprio cotidiano de trabalho ou que integrem ensino-serviço 

nas iniciativas de EPS. Esses têm como intuito produzir um despertar pelos 

trabalhadores de saúde para mudança de sua prática, modificando assim a sua 

atuação profissional e a qualificação dos serviços de saúde, e é quando as 

práticas em EPS de fato acontecem. 

Além disso, foram elaborados os Planos Locais de Reaplicação do Guia Saúde da 

Família Ciclo Saúde, sendo seis planos de EPS e seis planos de Educação em 

Saúde. 

 

Quadro 9. Reaplicação Educação Permanente em Saúde 

Unidade(s) Participante(s): ESF/NASF VILA ISA 

NEP de referência: São Raimundo 

Carga horária: 04 horas 

Objetivos: Capacitar a equipe para notificar e identificar manchas de pele, técnicas de 
abordagens e orientações 

Profissionais/Equipe convidada: CREDEMPS, ESF/NASF, Palestrantes DVS 

Proposta de Programação da formação / Atividades a serem aplicadas.  
13:00 dinâmica de acolhimento e apresentação dos participantes (bola de papel) 
13:30 dinâmica concordo /discordo sobre o tema (placas com perguntas e respostas) 
13:50 palestra 
14:30 roda de conversa 
15:00 lanche 
15:20 teatro – identificando manchas 
16: fechamento 

Proposta de avaliação da Formação: 
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Curto prazo: como eu abordava e como abordo agora 
longo prazo: convidar usuários com manchas para avaliação e cuidado 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da produção dos participantes, 2018. 

 

Quadro 10. Reaplicação Educação em Saúde 

Unidade(s) Participante(s): ESF/UNIVALE/NASF 

NEP de referência: Altinópolis/Fraternidade/DVS 

Carga horária: 1 hora 

Objetivos: Conscientizar a população em relação à doença, agravos e adesão aos tratamentos, 
estimular mudança de hábitos 

Profissionais/Equipe convidada: ESF/NASF 

Proposta de Programação da formação / Atividades a serem aplicadas.  
Dinâmica de apresentação: qualidade com a letra do nome 
Mapa social: o que influencia na doença? 
Roda de conversa 

Proposta de avaliação da Formação: verdadeiro ou falso  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da produção dos participantes, 2018. 

 

 

Os Planos de ações desenvolvidos pelos participantes foi um desafio o qual se 

apresentou em combinação das estratégias de forma que tragam elementos 

necessários para o aprimoramento dos processos de trabalho.  

Segundo Lemos (2016), a PNEPS possui ideias possível para transformar práticas 

a partir da discussão do próprio trabalho. Além disso, o autor afirma que “os 

fundamentos da PNEPS enfrentam em seu interior diversos limites ao dar grande 

bagagem ao trabalhador como componente de mudança, desconsiderando as 

condições estruturais que tem grande impacto na qualidade do SUS” o que, 

impacta em direção nas possíveis mudanças e melhorias que possam ser 

pensadas nos serviços de saúde e suas ações junto à população. 

Segundo Davini (2009), fatores simples, como equipamentos e espaço físico 

adequado, podem ser impeditivos para que se parta do aprendizado para a ação, 

mas também a própria organização pode não favorecer para a adoção de novos 

comportamentos e novos arranjos institucionais.  

Outro resultado importante da pesquisa diz respeito às mudanças ocorridas a 

partir das experiências relatadas. A qualificação dos processos de trabalho e a 
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integração entre as equipes foram as mudanças que mais se destacaram no 

decorrer das oficinas. No que se refere à qualificação de processos de trabalho, 

foram consideradas as mudanças institucionais e, também, as transformações 

positivas no trabalho. Novamente, percebe-se a inter-relação nos resultados 

encontrados.  

A implementação da EPS - que corresponde à realização de práticas educacionais 

em espaços coletivos de trabalho -, o compartilhamento de informações e saberes 

e também o fato de considerar o trabalho como espaço de aprendizado, alinhados 

com os resultados de mudanças, identificados como qualificação dos processos 

de trabalho e integração entre equipes, indicam que a EPS pode ser considerada 

uma estratégia de gestão no Ministério da Saúde, à medida que todas as ações 

apresentadas foram consideradas ações de EPS. 

  

4.3 Ponto de Chegada: Equipes e gestão com experiências 

compartilhadas em educação permanente e uma Matriz – base para a política 

municipal de educação permanente em Governador Valadares elaborada de 

modo participativo 

 

Com um processo de trabalho diferente de outros modos de produção, o 

trabalho em saúde se faz em um mundo de características e de complexidade 

variável, uma vez que envolve dois universos que se afetam e operam um sobre o 

outro, influenciando-nos resultados desse trabalho. Assim, podemos considerar 

que o processo de trabalho em saúde é sempre associado e que ocorre com base 

no encontro entre trabalhador e usuário (BRASIL, 2017c). 

O que evidenciamos ao problematizar, sistematizar e refletir - a partir das 

experiências dos participantes no processo de elaboração participativa da política 

municipal de educação permanente em saúde no município de GV/MG - é um 

conjunto de elementos e atributos que permeiam esse processo de aprendizagem 

e que ao sistematizá-los em três dimensões muito dinâmicas, com base no 
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referencial teórico proposto no estudo, revela em sua totalidade a essência dos 

componentes dessa formação. 

Para melhor compreensão, foram criadas seções para discussão das 

categorias, de acordo com as análises realizadas a partir de um conjunto de 

entrevista com 12 profissionais escolhidos aleatoriamente, nomeados com nome 

de flores, apresentados a seguir: 

 

➢ Diferença EP educação continuada e educação em saúde 

 

Como já descrito anteriormente, sobre a dificuldade do conceito entre os 

profissionais, nota-se também a mesma dificuldade pelos participantes das 

oficinas, quando abordado sobre: “Você sabe identificar a diferença entre 

Educação Permanente e Educação Continuada?”. E as respostas foram as 

seguintes: 

 

Quadro 11. Educação Permanente em Saúde X Educação Continuada. 

Entrevistados Educação Permanente Educação Continuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cravo 
  

(...)sobre EPS, a gente 
entende que é tudo que a 
gente busca melhorar para os 
profissionais. Estar em 
constante melhorias, tanto 
quanto a gente discute, 
quanto o que precisa 
melhorar no território. Que 
curso a gente precisa fazer, 
que capacitação a gente 
precisa fazer dentro da 
equipe, para melhoria na 
nossa atuação enquanto 
profissionais aqui no nosso 
território. Eu acredito que tudo 
isso é educação permanente, 
como o próprio nome fala, 
permanente, a gente sempre 
vai estar em constante 
capacitação, mesmo quando 
a gente compartilha mesmo 

(....) a gente entende que vai ser 
essas capacitações mesmo, 
aquele cronograma que a gente 
faz, geralmente todo o ano, a 
gente senta e coloca o que o 
enfermeiro traz pra gente, para 
poder capacitar essa equipe. 
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caso, conversando com outro 
profissional, a gente está 
também aprendendo junto 
com ele. 

  
Azaleia 

(...)eu não lembro sobre isso, 
pois teve bastante tempo, foi 
até Cibele que passou para 
gente. Agora eu não lembro. 

(...)acho que são mais as 
capacitações mesmo. 

 
 
 
 
 
 
Carmélia 

(...) é igual, eu falei, nós 
tivemos educação agora 
sobre sífilis, é uma coisa que 
a gente vê todo dia, é banal, 
mas não é, se você não 
estiver estudando todo dia 
você não vai saber tratar. E, 
aqui em GV, a sífilis parece 
estar “pegando no ar”, nunca 
vi dar tanta sífilis na minha 
vida, tem muito caso. Então a 
gente tem sempre que estar 
estudando, tem que estar 
renovando, tem que ter 
educação permanente. 

(...) educação continuada é 
quase a mesma coisa, mas acho 
que é mais específico, como uma 
pós-graduação, enquanto a EPS 
é em conjunto as capacitações. 

 
 
 
Jasmin 

(...)São dois temas que 
andam juntos, mas são um 
pouco diferentes. EPS ela é 
fundamental para gente 
buscar novos temas, 
atualizar, sair novos 
protocolos. Então esse 
mundo digital hoje sai artigos 
quase que mensais, então eu 
vejo dessas duas formas de 
diferenciar, elas andam 
juntas, porém a EC eu vejo 
uma forma mais de você 
reaprender e a EPS além de 
reaprender, de buscar 
conhecimentos novos. 

(...) educação continuada é 
necessária porque a gente, eu 
particularmente vejo que o ser 
humano não é capaz de assimilar 
e aprender aquilo tudo de forma 
contínua. Se você não rever 
aquele mesmo assunto várias 
vezes, durante dois, três anos, 
acaba que você fica com falha no 
manejo de várias doenças. 

Margarida (...)Educação permanente e 
educação continuada, eu 
acho, ao meu ver, que elas 
são praticamente a mesma 
coisa, sempre têm que estar 
batendo na mesma tecla, 
parece até ser chato, mas 
não é. Você tem que estar 
sempre falando, um exemplo, 
a gente fala muito a questão 
da dengue, prejudica muito 
então a gente sempre tá 
batendo nessa tecla, de tomar 
os cuidados, tomar os 
remédios direitinho. Os 

(...) 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com profissionais de saúde, 2019. 

 

Como vimos, a concepção confusa sobre a EPS, não havendo clareza da 

diferença entre essa e a educação continuada, no estudo de Massaroli (2005), a 

EPS também foi mencionada pelos participantes como sinônimo de educação 

continuada, ações pontuais e fragmentadas como cursos, capacitações, repasse 

de informações, que não surtiram os efeitos esperados.  

O que se observa no quadro acima, é a incompreensão das práticas de 

EPS, uma objeção conceitual entre os termos EPS e EC. (REGO, 2018). 

De fato, isso chama atenção a importância dos serviços “escutarem” os 

profissionais, manter uma relação mais próxima, elaborar programas alinhados 

nos princípios da PNEPS, para que os profissionais tenham uma concepção 

correta e sintam-se parte das atividades (DALFIOR, 2015). 

Para efetivação da proposta da EPS em consonância com as diretrizes da 

PNEPS, contudo, as dificuldades existentes para o seu desenvolvimento versam 

sobre a falta de ferramentas que auxiliem o gestor a operacionalizar o proposto na 

Política, a necessidade de articulação entre os níveis de gestão, a falta da 

compreensão conceitual, a rotatividade dos profissionais devido ao vínculo 

político, a baixa participação popular e o enfoque de trabalho fragmentado por 

profissões. Essas são dificuldades que precisam ser enfrentadas e repensadas no 

sentido de mudanças efetivas. 

 

➢ Formação dos profissionais voltada à atenção primária. 

 

pacientes, sempre tá mais ou 
menos mesmo esquema para 
eles não esquecerem, por 
serem idosos.  
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Diversos desafios são exigidos, principalmente, quando se avalia a 

formação de parte dos profissionais de saúde que atuam nessa estratégia, como a 

necessidade de mudança na organização dos serviços (AQUINO, 2012). 

Segundo Carotta, (2009), existem evidências relacionadas à formação 

profissional e trabalho multiprofissional, principalmente na ESF. Essas evidências 

mostram uma falta de estrutura na formação universitária para o trabalho em 

equipe, comprovando a ausência de um direcionamento na academia tanto para o 

trabalho multiprofissional quanto para a atenção básica de saúde. 

 Como vimos, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) é responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão, 

formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da 

saúde no Brasil. Porém, os profissionais são formados pelas universidades, cursos 

técnicos, onde muitas vezes os currículos não estão adaptados à atenção 

primária, com isso, podemos perceber algumas dificuldades relatadas pelos 

próprios profissionais de saúde: 

 

(...)fiz na faculdade, depois que me formei vem o desespero, mas 
consegui emprego e aí vem a frustração da profissão, que não é o que a 
gente imagina. Meu rio afunilou, mas estou em processo de ampliação 
(Jasmim). 
 
(...)quando me formei, tive decepção muito grande com a profissão por 
conta da dificuldade de arranjar emprego, a faculdade não prepara para 
sairmos já trabalhando, porém, com o passar do tempo teve uma 
capacitação da febre amarela, fiz a capacitação e entrei no mercado de 
trabalho (Lírio). 
 
 

Percebe-se nas falas que a formação acadêmica não prepara o profissional 

de saúde para enfrentar o mercado de trabalho, causando frustrações 

posteriormente. 

Cabe à SGTES, promover a integração dos setores de saúde e educação, 

no sentido de fortalecer as instituições formadoras de profissionais atuantes na 

área, bem como integrar e aperfeiçoar a relação entre as gestões federal, 
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estaduais e municipais do SUS, no que se refere aos planos de formação, 

qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde 

(BRASIL, 2005). 

 

➢ Formação dos ACS 

 

 A formação profissional desse trabalhador nos traz um ponto que merece 

grande destaque, caracterizando principalmente as dificuldades e a precariedade 

desse processo na trajetória do ACS. Quando questionados sobre sua formação 

profissional, obtivemos os seguintes relatos: 

 

(...) antes de entrar, eu fiz um pequeno curso rápido, básico para entrar, 
mas aprendi mesmo na prática. O enfermeiro, ele ensina nosso trabalho, 
rotina. Mas participo dessas palestras sobre novas técnicas de 
abordagem, de saber como falar, saber o que a gente tem que fazer 
direitinho para poder atender melhor o público (Margarida). 

 
(...) eu entrei por indicado de uma prima que já estava na área. Eu não 
sabia nada antes de entrar para unidade, quem me ensinou a ser ACS foi 
o enfermeiro, aprendi aqui, na marra, saindo todo dia, conhecendo 
medicação, enfermidade, eu não sabia o que era pressão alta, eu não 
sabia o que era nada. Eu não faço muito curso (Tulipa). 
 
 

Para descrever e analisar a trajetória de formação e atuação profissional 

dos ACS, é importante considerar a contextualização desse profissional no cenário 

brasileiro, retratando seu papel estratégico, sua atuação e as dificuldades 

enfrentadas dentro da ESF. (FIGUEIREDO, 2009). 

O ACS é um profissional que almeja melhores condições de vida e de 

trabalho, entretanto, a escolarização não é garantia dessas melhorias, mas ainda 

assim, tem um valor importante e é socialmente reconhecida em nível social e 

profissional. A não escolarização do ACS expressa a desvalorização da grandeza 

conceitual de sua qualificação, o que fortalece a desvalorização social desse 

trabalhador, sustenta a sua baixa remuneração e contrapõe-se à pauta política por 

uma melhor qualificação dos trabalhadores de saúde. (MOTA, 2011). 
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Para Mota (2011), é importante reconhecer o saber, as vivências e 

experiências que o ACS traz, enquanto membro das classes populares, acerca do 

processo saúde-doença e da dinâmica de vida e trabalho de sua comunidade. No 

entanto, esse saber não normatizado tende a ser desvalorizado no contexto dos 

conhecimentos disciplinares requeridos nos treinamentos em saúde. 

Os Cursos Introdutórios, para o ACS e para Agente de Combate às 

Endemias (ACE), fazem parte do processo inicial de formação, necessário para a 

atuação desses profissionais, com o objetivo de fortalecer a Atenção Primária em 

Saúde. A Lei nº 11.350 (art. 6º e 7º) estabelece que é obrigatório concluir um 

curso introdutório, com aproveitamento, para se tornar um agente (BRASIL, 2006). 

O treinamento introdutório visa discutir os princípios e diretrizes do SUS e 

da ESF além de instrumentalizar os profissionais na organização inicial de seu 

processo de trabalho. Deve-se abordar aspectos da atenção integral à saúde 

individual e a coletiva, sempre tomando por base a dinâmica familiar e sua inter-

relação como o sistema social e perfil epidemiológico local. Espera-se que o 

treinamento seja flexível, buscando-se uma adequação entre os recursos 

disponíveis e as necessidades das equipes. É importante que, durante o 

treinamento introdutório, as ESF sejam mobilizadas para a questão da educação 

permanente, como recurso para capacitação nas técnicas específicas (áreas 

programáticas), necessárias à organização da assistência (BRASIL, 2006a). 

Bornstein e Stotz (2008), nessa mesma linha, retratam que apesar do 

Ministério da Saúde definir as principais diretrizes para a formação do ACS, na 

prática esse processo é ainda muito diversificado. 

Apesar do ACS desenvolver um trabalho complexo, caracterizado 

principalmente pela dimensão educativa, em geral, a sua formação profissional 

tem se caracterizado pela precariedade e diversidade (MOTA, 2011). 
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A grande maioria relatou que muitos entram nas redes de atenção primária 

sem saber sua real função, e que vêm aprender exercer no cotidiano com outros 

profissionais. 

 

(...)entrei aqui e não fiz curso nenhum. Eu entrei sem saber qual era a função do 

ACS. Já vai fazer 5 anos que trabalho aqui, aí eu entrei com um empurrãozinho 
de um vereador, meu vizinho trabalhava com ele, aí ele conseguiu me colocar. 
Fui aprendendo no dia a dia mesmo a ser ACS, meu trabalho eu desenvolvo a 
confiança dos pacientes, pois antes deles chegarem aqui, a gente que vai até 
eles. Direto a gente faz curso para conhecer a área da saúde, mas não em 
relação a minha função, mas voltada para atenção primária (Carmélia). 
 

 

A qualificação predominante dos ACS, até o momento anterior à proposição 

da formação técnica, era classificada como de nível básico da educação 

profissional, não regulamentada, sem pré-requisitos e que não confere habilitação. 

Realizada em forma de capacitação em serviço, essa qualificação apresenta 

conteúdos que variam em função dos problemas locais. Verifica-se que a 

capacitação em serviço sugere a valorização da dimensão experimental dessa 

qualificação, justificada na necessidade de se aproximar a escola do serviço 

(BONSTEIN, 2007). 

A proposta da educação profissional de nível técnico pode sinalizar um 

cenário futuro mais positivo para a qualificação profissional desses trabalhadores. 

É necessário que essa formação parta do entendimento da educação como um 

conjunto de práticas sociais que se articulam no sentido de se aproximar da 

formação humana (BRASIL, 2004a). 

Nota-se, como já foi dito, que a formação profissional do ACS se caracteriza 

pela fragilidade e diversidade, trazendo resquícios da não exigência de um perfil 

mínimo de escolaridade. Destaca-se inclusive o fato de a formação desse 

profissional sofrer as pressões da lógica de formação para o mercado, em que a 

produtividade é uma das principais questões levantadas nas queixas dos ACS 

(FERREIRA, 2009). 
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O papel social desses trabalhadores é de grande relevância no contexto de 

mudanças das práticas de saúde junto à população. Nesse sentido, a qualificação 

desses agentes configura-se como um dos muitos desafios colocados para o SUS 

(ARANTES, 2016). 

 

➢ Matriciamento 

 

Nessa categoria, o ponto chave é a participação fundamental que o NASF possui 

para as atividades de EPS em GV/MG.  

Evidenciou-se que, para alguns entrevistados, a estratégia do matriciamento é 

uma facilitadora para o desenvolvimento das ações de EPS no âmbito do serviço. 

Por intermédio desse dispositivo, os profissionais têm a oportunidade de discutir 

casos e construir, em conjunto, propostas para subsidiar planos terapêuticos.  

 

O matriciamento, fazemos uma vez ao mês, sempre na primeira e 
semana cheia. Vou te dar um exemplo de um tema: mês passado 
tivemos uma morte em Governador Valadares com vírus H1N1, então por 
conta disso, a gente bateu um papo. Infelizmente o tempo e agenda são 
curtos, mas não significa que não iremos montar um PowerPoint, de 
mostrar. É coisa de uma, duas horas apenas para pincelar a doença 
(Girassol). 

 

 

No caso em análise, percebe-se o fortalecimento do discurso da 

multiprofissionalidade e interdisciplinaridade presente nas práticas de EPS. A 

adoção de estratégias que permitem a participação do sujeito e a troca de 

experiências entre a equipe favorecem a EPS. 

A equipe da ESF é tida como multiprofissional, pois é composta por diferentes 

profissionais atuando em um mesmo local de trabalho. Elas também são 

interprofissionais, principalmente por haver integração por meio da interação entre 

o trabalho de diferentes profissionais, a fim de potencializar os resultados da 
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equipe. Esses aspectos são empregados nos serviços de saúde, em especial, na 

atenção primária, com o objetivo de garantir a qualidade da assistência por meio 

da integralidade e continuidade dos cuidados (OLIVEIRA, 2013). 

Alguns estudos mostram impasses entre a ESF e o NASF. No entanto, isso não 

aconteceu em GV/MG.  A efetividade e a qualidade do acolhimento e 

acompanhamento da saúde no setor primário ocorrem de forma transparente 

através da parceria entre o NASF e a ESF.  

A participação do NASF como indutor da EPS em GV/MG é um resultado novo, 

nesta pesquisa. A EPS na prática em GV, mesmo não tendo uma política nem um 

plano, estabelece-se através das atividades implementadas pelo NASF, que em 

sua grande maioria são os grupos operativos.  

A criação do Programa Saúde da Família (PSF), na década de 1990, expressa a 

intencionalidade de se construir práticas de saúde resolutivas e integrais, as quais 

dialogam com o conceito de saúde plasmado na Constituição Federal de 1988 

(ARANTES, 2016). 

O PSF, que posteriormente foi concebido como uma estratégia de reorientação da 

Atenção Básica, estrutura-se a partir de equipes multidisciplinares, com 

profissionais generalistas. Com a inserção da ESF nas comunidades, essas 

equipes encontraram uma realidade social complexa e difícil de ser desvelada, a 

qual se apresenta por elementos não somente patológicos, ou seja, fatores que 

exigem dos profissionais uma postura diferenciada no que se refere ao cuidado 

com a saúde, sobretudo, a ampliação do alcance e a resolutividade das ações 

(COSTA, 2009). 

Nessa perspectiva, tornou-se necessária a criação e implementação de 

dispositivos para qualificar a atuação que transcende as áreas de conhecimento, 

atualmente preconizadas na composição dessas equipes. Entre tais dispositivos, 

as estratégias de apoio matricial assumem destaque como um conjunto de 

iniciativas de qualificação e suporte à Atenção Básica, concebendo-se um arranjo 
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organizacional que pretende oferecer apoio especializado aos profissionais a partir 

de ações técnico-pedagógicas (FIGUEIREDO, 2009). 

 

Encontro Municipal  

 

E para concretizar a Ciclo Saúde em Governador Valadares, o Encontro 

Municipal aconteceu em junho de 2019, na estação Vale - em Governador 

Valadares - e contou com a participação de 50 profissionais de saúde, 

representando 20 UBS distintas.  

O Encontro Municipal teve como objetivo  apoiar a gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde de GV, na Construção Coletiva do Plano Municipal de EPS, 

por meio do desenho e aplicação de uma metodologia participativa de 

Planejamento: refletir sobre os desafios e as aprendizagens a partir do espaço do 

NEP e das ações fomentadas pelo Ciclo Saúde; construir coletivamente elementos 

para a formulação do Plano/Política Municipal de Educação Permanente (Matriz); 

identificar os primeiros passos para a composição e funcionamento de um 

colegiado gestor para a Educação Permanente em Governador Valadares; e 

avaliar coletivamente os resultados do projeto Ciclo Saúde e dialogar sobre as 

possibilidades de fortalecimento do processo de trabalho e das ações de 

educação permanente e promoção da saúde do município. 

As unidades apresentaram os seus trabalhos definidos a partir das oficinas 

básicas, em conjunto com os consultores do Ciclo Saúde, mediante as 

problemáticas locais, utilizando-se a metodologia de construção compartilhada. 

Forem apresentados os seguintes temas pelas equipes: 

 

Quadro12: Temas apresentados pelas equipes de AB de GV/MG 

 

• Diabéticos Descompensados 

• O manejo da saúde da mulher 
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• Saúde mental 

• Fragilidades no que tange ao processo de EPS, de maneira formal 

• Saúde do trabalhador 

• Trabalhar os adolescentes para que eles cheguem à vida adulta com mais qualidade de 

vida 

• Cuidando de quem cuida 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das apresentações das equipes, 2019. 

 

• Plano de Ação: Educação em Saúde 

 

As equipes da ESF da unidade Santos Dumond e NASF 07 mostraram 

muitas atividades logo após a Oficina Básica, dentre elas, o grupo Cuidando de 

Quem Cuida, a equipe relatou sobre a importância do cuidar, o que define como 

uma "característica humana". Revela, ainda, que foi uma intenção muito 

grandiosa, pois a ideia era de cuidar de quem cuida, cuidar dos profissionais que 

estavam cuidando dos usuários. Desde a construção na oficina básica, o produto 

foi sendo construído durante os 6 meses, nas oficinas de monitoramento, durante 

um processo participativo de delineamento dos próximos passos.  

A primeira oficina foi desenvolvida com uma roda de conversa, um 

questionário avaliativo para avaliação do impacto físico e mental do cuidador e 

também desenvolvida a dinâmica do emoticon (ANEXO G).  

 

Figura 12: Foto realizada pela equipe da ESF da unidade Santos Dumond e 

NASF 07. 
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Fonte: Apresentação da Equipe da ESF Santos Dumond, 2018 – Relatório Encontro Municipal.7 

 

Na segunda oficina, foi apresentado parte do filme "Desafiando Gigantes", 

para debater sobre “como dar o melhor de si", "se já perdeu algo que queria e o 

que lhe motiva a ficar". As avaliações foram desenvolvidas através das perguntas, 

"que bom, que pena e que tal".  

No terceiro encontro, foi realizada a apresentação de um vídeo de 

meditação e o relato de uma cuidadora de como ela se sentia. Também foi 

realizado o cuidado com as mãos.  

 

Figura 13: Foto realizada pela equipe da ESF da unidade Santos Dumond e 

NASF 07. 

 

 
7 As fotos foram autorizadas individualmente pelos participantes para acervo do 
Ciclo Saúde. 
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          Fonte: Acervo do Programa Ciclo Saúde, 2019.8 

 

Na quarta oficina, foi realizada a dinâmica "passe a bola", e quando parava 

a música tinha que falar uma qualidade. Teve dança da cadeira, dança livre e 

avaliação final com a parceria de estudantes de educação física da UNOPAR.  

Na quinta oficina, foi realizada a dinâmica chapéu da baía, reflexologia 

podal, momento de relaxamento onde um cuidava de outros, massagem nas mãos 

e nos pés, com brindes e avaliação. 

Na sexta oficina realizada pela equipe, praticaram yoga, alongamento, 

meditação, decoração com flores, aromas e luz ambiente, todos os participantes 

ganharam sabonetes. Os profissionais e os usuários participaram juntos de todas 

as atividades.  

 

Figura 14: Foto realizada pela equipe da ESF da unidade Santos Dumond e 

NASF 07. 

 
8 As fotos foram autorizadas individualmente pelos participantes para acervo do 
Ciclo Saúde. 
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Fonte: Acervo do Programa Ciclo Saúde, 2018.9 

 

A equipe relatou que a unidade estava tão envolvida com o projeto, que o 

técnico de enfermagem fazia os convites para participar da ação. Dos 6 meses do 

projeto, obtiveram a participação de 37 usuários, sendo eles 03 homens e 31 

mulheres. 

Durante todos os encontros, eram realizadas a dinâmica "que bom, que 

pena e que tal", gerando frases “que bom que pude participar e tirei um tempo 

para mim”, “que pena que já acabou” e “que tal a gente poder realizar essas 

oficinas sempre”.  

As falas, certamente, remetiam à importância desse espaço de trocas e de 

encontros e mostraram o quanto as pessoas que ali estavam tinham experiências 

na saúde. A maioria dos integrantes do grupo tinha um tempo de atuação na 

saúde do município de mais de cinco anos. Havia também algumas pessoas 

recém-contratadas pelo município e essas disseram surpresas e encantadas com 

o pensando e com o quanto ela poderia contribuir positivamente para a sua 

integração na rede municipal de saúde de Governador Valadares/MG. 

 
9 As fotos foram autorizadas individualmente pelos participantes para acervo do 
Ciclo Saúde. 



 
 

 

90 

A equipe concluiu com o seguinte depoimento: 

O Ciclo Saúde contribuiu muito para o fortalecimento da Atenção Básica, 
nos tornando mais sensíveis e entregues a perceber a necessidade dos 
usuários. Foi possível vivenciar a real prática do cuidar dos cuidadores 
pelos cuidadores. Atingimos nosso objetivo em cada oficina. O ato de 
cuidar pode gerar sentimentos adversos, por isso os cuidadores precisam 
também ser compreendidos. 
(Depoimento dos profissionais de saúde da Unidade Santos Dumont). 

 

A ideia desse espaço de EPS começou a mobilizar as pessoas, foi gerando 

aprendizagens locais, motivando os profissionais que não estavam sensibilizados 

para esse tema, que não estavam sensibilizados para discutir o próprio processo 

sobre EPS e podemos perceber que, a partir do projeto, as equipes ficaram mais 

mobilizadas nesse sentido.  

Entre cada apresentação, as bolsistas destacavam a importância do 

trabalho que estava sendo realizado pelas equipes, observam-se que as 

experiências têm em comum o fato de investirem na problematização como 

estratégia para aprendizagem significativa, com potencial transformador da 

realidade de trabalho; integrar ensino-serviço sob a ótica da construção coletiva de 

espaços para aproximação entre trabalhadores e instituições formadoras; além de 

estimularem o protagonismo do trabalhador dos serviços de saúde. Esse momento 

foi fundamental para a interação e troca de experiências entre as equipes de 

saúde. 

A partir dos planos de educação em saúde, foi gerado um debate quanto 

aos processos de informação e reflexão gerados a partir da participação da 

população. Os profissionais relataram que para conscientizar a população é 

necessário desenvolver vínculo entre os profissionais e os usuários, que através 

do vínculo é possível realmente conscientizar, não adianta apenas passar a 

informação, porque a informação todos têm, mas a conscientização só é possível 

através do vínculo.  
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No decorrer do encontro, foi iniciado o debate sobre EPS e das agendas 

desenvolvidas nas oficinas. Tivemos os seguintes relatos sobre a utilização do 

NEP: 

 

(...) temos usado muito o NEP, inclusive para a educação permanente e 
que tem ideia de unir as equipes para aumentar a participação dos 
profissionais. 
(...)o NASF tem utilizado o NEP para os grupos operacionais. 
 
(...) o NEP tem sido muito utilizado nas capacitações e no ciclo 
tabagismo. Na unidade Santos Dumont, tem sido utilizado para os grupos 
operativos e educação permanente. No Santa Rita, Novo Horizonte, as 
oficinas têm sido realizadas com a parceria intersetorial. Com jovens e 
adolescentes, estão sendo realizadas para várias capacitações. NEP do 
Fraternidade é utilizado para ao grupo de meditação e para as reuniões 
de equipe. 
 
(Relatos dos profissionais de saúde.) 

 

 

Os depoimentos sinalizam positivamente a eficácia da implementação dos 

NEPs pelos profissionais. Essas atividades realizadas, a partir da necessidade de 

promover a atenção integral ao usuário, são consideradas atividades de EPS, as 

quais se originam a partir do mundo, do trabalho e fomentam que os autores se 

façam curiosos, agindo como fabricantes e dialogando no próprio espaço de 

trabalho através de um ato coletivo e implicado (MERHY; FEUERWERKER, 

2006).  

É necessário compreender que a EPS é uma proposta pedagógica que 

desenvolve o processo educativo no cotidiano de atuação dos profissionais, 

colocando esse em análise (LIMA et al., 2010) e tornando fundamental a troca de 

saberes entre esses com os do serviço. A partir dessa estratégia, é que se 

possibilita a construção de espaços coletivos para a reflexão dos atos produzidos 

no cotidiano (CECCIM, 2005b). É dessa forma que a ação produtiva vai ser 

duplamente transformadora, em que ao mesmo tempo os profissionais implicados 

em produzir atos de saúde mudam a realidade e produzem a si mesmo como 

sujeito (JESUS, 2011). Para isso, há que se construírem relações e processos a 
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fim de que as equipes realizem uma atuação conjunta, implicando os agentes, as 

instituições de saúde e as políticas as quais se inscrevem em atos de saúde 

(CECCIM, 2005b). 

Logo após, os participantes foram divididos em 05 grupos para “construir 

coletivamente” a Matriz que servirá como base da política de educação 

permanente. Cada grupo elegeu um anfitrião e um relator, a cada 10 minutos os 

profissionais trocavam de grupo, exceto o anfitrião e o relator que sempre 

permaneciam no mesmo grupo, incentivando o debate e anotando as informações. 

Após o debate, foi construída a Matriz, resultado de todo um processo de 

mobilização e formação realizado junto ao município a partir do Ciclo Saúde:  

 

Quadro 13: Matriz base para a Política Municipal de Educação Permanente em 

Governador Valadares: 

DIRETRIZES 

• Criar mecanismo de suporte para viabilizar a educação permanente; 

• Agenda no período das sextas-feiras à tarde voltada exclusivamente para reuniões em 
equipe e educação permanente; 

• Possibilitar a estruturação das unidades para desenvolver as ações, melhorar a interação 
entre ensino universidade e Serviços de Saúde;  

• Oferecer cursos gratuitos via município, especialização pós-graduação para os 
profissionais da rede; 

• Curso de Primeiros Socorros para os ACS e demais profissionais da SF; 

• Capacitação para os coordenadores de Estágios das unidades para conhecerem 
entenderem o fluxo de serviços da Saúde; 

• Efetivação do cargo de gerente da unidade da Saúde; 

• Desvincular gerência da enfermeira enfermeiro assistencial; 

• Trabalhar práticas integrativas dentro da proposta de educação permanente. 

 
OBJETIVOS 

• Fortalecer o processo de trabalho das equipes de estratégia saúde da família no que 
tange à prática de educação permanente no seu referencial teórico, assim como na 
construção das ações que possibilitem sua efetivação na rotina dos profissionais. 

ESTRATÉGIAS 

• Plano de ação envolvendo a gestão, temas pertinentes de acordo com cada território e 
busca ativa; 

• Capacitação (com a rede) de acordo com os temas (integração com encontros regulares); 

• Constante atualização territorial; 

• Buscar parcerias intersetoriais (faculdades, igreja, liderança comunitária, instituições 
privadas); 

• Diminuir a rotatividade de profissionais (realização de concursos para área); 

• Aumentar a carga horária de atendimento nas unidades de saúde; 
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AÇÕES 

• Criação de calendário permanente de temática, de forma que toda a rede secundária e 
terciária faça simultaneamente a oficina de educação permanente com periodicidade 
regular e definida; 

• Intersetorializar para todos os setores do município ramificarem a proposta com parceiros 
- educação em saúde, Universidade, rede assistencial, e etc; 

• Montar vídeoconferências para  Educação Permanente. 

  
RESULTADOS 

• Implantação de planos de Educação Permanente em todos os estabelecimentos e níveis 
de atenção à saúde; 

• Articular e integrar as ações dos planos de educação permanente entre os serviços de 
saúde; 

• Instituições de ensino superior, considerando-se as necessidades de gestão e atenção à 
saúde; 

• Desenvolvimento de uma cultura de educação permanente, raciocínio crítico reflexivo, 
com foco no processo de trabalho na intersetorialidade; 

• Diminuição dos índices municipais dos temas trabalhados na educação permanente; 

• Adquirir autoconhecimento (educador), para que assim possa se entender o educando 
dentro da política de educação permanente; 

• Avaliar os resultados de toda educação permanente, a fim de averiguar se os objetivos 
propostos foram alcançados; 

• Melhor qualificação de todos os profissionais; 

• Melhoria do atendimento, redução dos problemas da equipe e comunidade; 

• Melhora da adesão de usuários, pensar nos objetivos da Secretaria de Saúde, que é 
promover saúde. Se esse é o compromisso com a população, quanto maior a nossa 
capacidade de promover saúde, melhor. 

 
TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS 

• Saúde mental;  

• Apoio matricial para todos os profissionais; 

• Diagnóstico situacional;  

• Medicina da comunidade mulher, pessoa idosa e criança; 

• Processos de trabalho na atenção primária em saúde;  

• Adesão do município de Governador Valadares ao curso técnico para ACS Ministério da 
Saúde;  

• Práticas integrativas no SUS;  

• Inclusão e discussão do autocuidado; 

• Promoções de saúde bucal;  

• Especializações em diagnóstico precoce ela falou mais alguma que você escreveu direto 
na matriz né, mas aí eu tirei eu tirei a foto depois eu espero aqui  

• Planejamentos familiar;  

• IST e AIDS. 

Fonte: Sistematizado pela autora, bolsistas do Ciclo Saúde e os profissionais de saúde a partir do 
trabalho participativo, 2019. 

 

• Avaliar o número de educação permanente que foi realizado no ano e avaliação dos 
indicadores municipais (para ver efetividade). 
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A construção da Matriz possibilitou aos profissionais identificar os primeiros 

passos para a composição e funcionamento de um colegiado gestor para a 

Educação Permanente em Governador Valadares, avaliar coletivamente os 

resultados do projeto Ciclo Saúde e dialogar sobre as possibilidades de 

fortalecimento do processo de trabalho e das ações de educação permanente e 

promoção da saúde do município. 

Foram produzidos subsídios para a elaboração da política de EPS, através 

das oficinas do Ciclo Saúde. A partir disso, o NASF, juntamente com a 

coordenação das Unidades de Atenção Básica, ficou responsável por colocar em 

ação passo a passo todo material gerado nas oficinas, dentre eles, a Matriz.  

Já é possível perceber que a proposta ministerial amplia seu significado, 

tanto pela inclusão de todos os atores, quanto pela eleição de metodologias 

participativas que partem das experiências vividas, problematizando-as e gerando 

propostas que viabilizem soluções.  

 

Eu só tenho que agradecer mesmo, contribuiu muito para mim e tenho 

certeza para todos que participaram, só agradecer a ajuda para escrever 

essa política (risos). Foi tudo muito bom. 

Primeiramente iremos montar um grupo de pessoas para fazer um plano 

de ação e identificar as atividades que serão inseridas nessa política, e 

continuar realizando a EPS. 

(Depoimento da participante Íris - Encontro Municipal, 2019).  

 

Nós montamos um grupo condutor de educação permanente, eu até sou 
uma das pessoas que fazem parte do comitê. Então a superintendência 
regional deu uma capacitação para os municípios de educação 
permanente, eu até participei, e foi agora mês passado. Então agora 
iremos montar o plano de ação de cada município. A gente recebeu uma 
verba para isso, nós vamos montar um plano de ação para educação 
permanente. 
(Depoimento da participante Azaleia - Encontro Municipal, 2019).  

 

O avanço para a formulação de uma política ainda estava distante, dessa 

forma, foram feitas bases para esse plano. Diante disso, os profissionais de saúde 

foram mobilizados a adotarem a EPS no seu cotidiano do serviço e, ao mesmo 

tempo, gerando condições em sumos para que a coordenação e a própria equipe 
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NASF possam dar continuidade ao processo de formulação da política municipal 

de EPS de GV/MG. 

Os produtos do processo de construção compartilhada foram 

encaminhados para o município que hoje dispõe destes elementos construídos de 

baixo para cima, através da participação dos profissionais, trabalhando com todos 

os indivíduos envolvidos com a saúde, oferecendo subsídios para que consigam 

resolver seus problemas e estabeleçam estratégias que amenizem as 

necessidades de sua comunidade. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

 

De um modo geral, pode-se compreender que as atividades de EPS, 

mapeadas neste estudo, estão ocorrendo com foco na realização de ações de 

educação em saúde, priorizando ações com a comunidade através, de grupos 

operativos e diferentes projetos locais. Onde percebe-se, também, a participação 

predominante do NASF, como indutor das ações de EPS, com a finalidade de 

potencializar e fortalecer o encontro entre as equipes de saúde e a população, 

com ênfase em ações coletivas e de promoção da saúde.  

As aprendizagens da “sistematização desta experiência” revelam que ao 

abordar as ações educativas, os profissionais referem-se a diferentes conceitos, 

educação em serviço, educação continuada e educação permanente e assim os 

conceitos vão sendo ressignificados no cotidiano do SUS, o que confirma a 

importância estratégica das rodas de educação permanente no “fazer” da atenção 

básica. Destaca-se que esses processos estão associados a diferentes 

concepções e metodologias e baseiam-se na continuidade das ações, mesmo que 

os princípios e pressupostos normativos e teóricos para o seu desenvolvimento 

sejam distintos. 

Ao se pensar na PNEPS, percebe-se que alguns aspectos estão ancorados 

a ela, principalmente os relacionados às justificativas para solicitação das 

atividades educativas e a origem das mesmas, mostrando a presença do eixo 

integralidade como articulador das ações de promoção, prevenção e recuperação 

da saúde.  

De uma forma geral, os resultados sugerem que são necessárias novas 

oportunidades para colocar o conceito e as ferramentas para a EPS em GV em 

prática. Mas muito se avançou na experiência vivenciada pelas equipes, a partir 

do Ciclo Saúde, ainda que limitadas as ofertas de atividades propostas pelo 
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projeto, há que se considerar o envolvimento ativo dos profissionais do NASF na 

construção das agendas e apoio aos Planos locais.  

Conforme apresentado nos resultados, as atividades ocorrem com foco na 

comunidade e, a partir dessa premissa, são chamados os profissionais a 

planejarem e desenvolverem ações no cotidiano do serviço, mostrando a urgente 

necessidade em se discutir enfaticamente a política e os mecanismos gerenciais 

necessários a sua implementação (tais como tempo destinado às reuniões de 

equipe e atividades formativas) e serem pactuados nos diversos âmbitos do 

município. 

Esses caminhos podem sinalizar o desenvolvimento de outros estudos no 

âmbito desse nível de atenção, mais especificamente de aplicação de estratégias, 

que possam auxiliar na transformação do trabalho, como criação de tecnologias 

mais acessíveis de qualificação a distância e oficinas de trabalho, de acordo com 

as necessidades apresentadas pelas equipes, conforme metodologias 

participativas de aprendizagem. 

Vale destacar o papel central que a gestão municipal ocupa nesse processo 

de construção. Os direcionamentos técnicos e políticos em processo de 

cooperação, como o sistematizado nesta dissertação, colaboram para que as 

mudanças encontrem terreno fecundo para se instalarem. É preciso superar a 

atuação pautada pelo enfoque de resolver apenas os problemas do dia, exigindo 

da equipe a produção de procedimentos e metas, para que as transformações não 

sejam apenas superficiais e não duradouras. 

Nesse sentido, é necessário dar continuidade às discussões que o Ciclo 

Saúde propôs. Espera-se que o encerramento do projeto não interrompa a 

construção coletiva da EPS que se mobilizou; é necessária a criação de 

estratégias que visem à continuidade dos trabalhos dos tutores e facilitadores e, 

sobretudo, aprender com as falhas. A atuação do NASF GOVAL acompanhada 

por meio de sua página no facebook demonstra a intensidade da mobilização 
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gerada 10. Evidencia-se os limites de uma intervenção social mas reafirma-se a 

centralidade e importância de projetos demonstrativos que possam mobilizar a 

gestão pública e os profissionais de saúde no rompimento das rotinas e no 

estabelecimento de uma relação profissional-usuário/a marcado por momentos de 

encontros produtos de saúde.  

Recomenda-se que para melhoria contínua, no sentido de desenvolvimento 

das ações de EPS, seria importante que os NEPs fossem disponibilizados para 

todas UBS de GV/MG, ainda que não como uma estrutura física, mas como 

garantia de um espaço, inserindo todos os profissionais, sem distinção, como 

preconiza a PNEPS. Seria fundamental esse ganho para as equipes e 

comunidades, onde observamos sinais de que os espaços para fomentar as 

práticas de EPS, para reflexão e avaliação dos atos produzidos pelos 

profissionais, implicando seus agentes a práticas organizacionais orientadas, 

podem conferir maior resolutividade dos problemas do dia a dia e sobretudo, 

maiores condições para a promoção da saúde.  

A fim de que a EPS, no contexto do SUS, seja legitimada como movimento 

e política educativa e de que suas práticas e iniciativas sejam consolidadas pelos 

trabalhadores da saúde no cenário das práticas na APS no Brasil, é fundamental, 

a partir dos resultados desta pesquisa, a importância da compreensão do termo 

EPS pelos trabalhadores da saúde, da atuação de gestores com os profissionais 

de saúde, da formação de profissionais capacitados para direcionar essas 

iniciativas de EPS, bem como da maior articulação entre o serviço e as instituições 

de ensino e a participação popular. Acredita-se que a formação e o 

desenvolvimento dos trabalhadores da saúde devem se dar de forma reflexiva, 

participativa e contínua, voltados para as necessidades locais, dos serviços e das 

pessoas, fortalecendo o elo entre gestores, instituição de ensino, profissionais de 

saúde e a população na melhoria da qualidade do sistema de saúde. 

 

 

 
10 https://www.facebook.com/NASFGOVAL/  
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APÊNDICE 1 – Roteiro para entrevista semiestruturada 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro Gestão Profissionais e Gestão 
 

-  Nome 

- Idade 

- Gênero 

- Nível de 

escolaridade 

- Profissão 

 

- Importância da elaboração da política municipal de 

EPS - Relatar como está estruturada (ou não) a EP em 

Governador Valadares.  

- Relatar sobre as práticas no nível local. 

 

 

- Conhecimento em EP? 

Poderia relatar? 

- Experiência anterior com 

EP? Poderia relatar? 

- Experiência a partir do 

Ciclo Saúde? 
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP) 

 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome: _____________________________________________________ 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )       Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:.......................................................................................................... 

Bairro:.............................. 

Cidade:.................................................................................................... 

Telefone: (.....)............................................. 

E-mail: ........................................................  

Título do Protocolo de Pesquisa: 

 “Sistematização da experiência de elaboração participativa da política municipal 
de Educação Permanente em Saúde no município de Governador Valadares/MG” 

Pesquisador responsável:  Rayena Giuberti dos Santos 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

Objetivos e Justificativa: documentar, descrever, analisar os aspectos envolvidos 
na implementação do programa Ciclo Saúde, em Governador Valadares, com foco 
nos processos de educação permanente fomentados. O campo da formação dos 
profissionais da Estratégia Saúde da Família é central para o desenvolvimento 
acadêmico no âmbito de um Mestrado Profissional em Saúde da Família. O 
programa Ciclo Saúde se constitui em um vasto campo de estudo para os 
mestrandos que estão inseridos no programa como bolsistas do Ciclo Saúde, 
realizando oficinas, produzindo relatórios e monitoramento do Ciclo Saúde nos 
municípios, e tem sido recomendado que as oportunidades abertas por essa 
cooperação sejam melhor exploradas para fins de estudo no âmbito do Mestrado e 
também contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população.  

 

 

 

 



 
 

 

108 

Procedimentos: 

A participação consiste em responder a uma entrevista sobre a importância da 
elaboração da política municipal de EPS, se tem vivência ou não sobre o assunto 
abordado. Esse instrumento lhe será apresentado se você concordar em participar 
desta pesquisa. 

Riscos e inconveniências: 

Esta é uma pesquisa considerada com um risco mínimo para o participante, ou 
seja, o mesmo envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. Você 
poderá deixar de responder e/ou não responder a qualquer pergunta que lhe seja 
feita ao menor sinal de desconforto ou inconveniente. 

Potenciais benefícios:  

O estudo gerará conhecimento a partir das narrativas dos profissionais que 
participaram das oficinas realizadas pelo Ciclo Saúde, em Governador Valadares 
MG, o que é fundamental para fortalecer a participação dos profissionais de saúde 
e da comunidade no desenvolvimento dos serviços prestados pelo SUS – Sistema 
Único de Saúde.   

Informações Adicionais: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade 
Estácio de Sá, em horário comercial, pelo e-mail cep.unesa@estacio.br, ou pelo 
telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do 
participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá 
compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena 
liberdade para se recusar a participar, bem como retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa. 

“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo”: “Sistematização da experiência 
de elaboração participativa da política municipal de Educação Permanente em 
Saúde no município de Governador Valadares/MG”. 

Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 
participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 
da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 
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Rio de Janeiro, _____ / _______ / _______ 

  

Assinatura do Participante da Pesquisa                      Assinatura da Pesquisadora 

 

_____________________________        _________________________________ 
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ANEXO A – Programação Oficina Formação de Formação 
 

 Fonte: Ciclo Saúde, 2017. 

 

 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO Recurso/Estratégia 

8h-8:40 Abertura Caderno de perguntas 

8:40-9h O projeto Ciclo Saúde PPT sobre o Ciclo Saúde 

9h-10h Apresentação dos participantes História do Nome e Rio da Vida 
(juntos) 

10h-10:15 INTERVALO  

 
10:15-11h 

Educação Permanente -Animação 
-PPT conceitual 

Apresentação do Guia Saúde da Família Ciclo 
Saúde 

Demonstração do Guia 

11h-12h Analisando o processo de formação de 
profissionais de saúde em Governador 
Valadares 

Obstáculos e Facilidades 

12h-13h ALMOÇO  

13h-14h Mapeamento do território -Mapa Social 
-Mapa Falante 

14h-15h Uso das atividades sugeridas Prevenção x Promoção 

15h-15:15 INTERVALO  

15:15-16:15  
Uso das atividades sugeridas 
 

-Estudo dirigido AB (sem responder 
1ª e última) 
-Os participantes devem escolher 
uma média de 2 perguntas para 
debaterem junto aos consultores 
(consultor “responde” utilizando PPT 
de apoio) 
-Contextualizar o estudo dirigido de 
AB com as rodas de educação 
permanente (atribuições, etc) 
-Animação “Jodileuza” 

15:15-16:35 Oficina Básica Ciclo Saúde Revisão interativa da oficina básica 
(mostrar programação e fotos das 
atividades) 

16:35-17h Encerramento e avaliação -Voltar ao caderno de perguntas 
-Avaliação 
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ANEXO B – Programação Oficina Básica 

Fonte: Ciclo Saúde, 2017. 
  

1º. Dia 
Manhã  
 
8h – 12 
h  

15 
minutos 

Café da Manhã  Recepção dos participantes  

15 
minutos  

Abertura  Vale, Fundação Vale, Município . 

30 
minutos 

Caderno de Perguntas Tarjetas 

20 
minutos  

Apresentação do Projeto, 
parcerias e linhas prioritárias  

Slides / animação  

30 
minutos  

Apresentação dos Participantes  História do Nome 

30 
minutos  

Conceito Saúde/ Doença Roda de Conversa (Painel) 
Slides   

45 
minutos 

Determinantes Sociais em Saúde Vídeo  
Slides  
Discussão Conceitual  

45 
minutos  

Promoção x Prevenção 

 

Barreiras e facilitadores para promoção 
em saúde 
Slides (Carta de Ottawa) + Política 
Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) 

1º. Dia 
Tarde 
 
13:30h 
– 
17:30h  

2 horas  PNAB  

 

Vídeo SUS 
Slides  
Estudo Dirigido Ciclo Saúde - Atenção 
Básica  

2 horas  Equipe de Atenção Básica 

(Saúde da Família)  

Emoticons 
Dinâmica da percepção  

 
 
 
2º. Dia  
Manhã  
8h – 12 
h 

1 hora Participação (Controle Social e 

Gestão Participativa) 

Slides  
Roda de conversa al 
 

1 hora  Mapa Social  Mapeamento da rede intersetorial  

2 horas Tecnologias e práticas 

 

Slides (conceitos Educação em Saúde) 
Estudo Dirigido  Ciclo Saúde _ 
Tecnologias e Práticas  

2º. Dia  
Tarde  
13:30h 
– 
17:30h 

3 horas  Planejamento Construção 
Compartilhada de Soluções 
Locais   

Atividades em grupo e apresentação  
Painel Matriz de Planejamento  

1 hora Atividade de Encerramento e 
próximos passos  

Coral 
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ANEXO C – Programação Oficina Temática 

Fonte: Ciclo Saúde, 2017. 

 

  

Abertura (apresentação dos participantes e parceiros)  

Roda de conversa sobre necessidades e avanços do plano de 
Metas e/ou aspectos do processo de articulação intersetorial. 

 

Cópias impressas e fotos 
dos encontros locais  

Informações do 
acompanhamento 
realizado entre oficina 
básica e temática   

Estudo dirigido temático (grupo de estudos) conforme 
necessidade/interesse da unidade/equipe.  

Identificação de temas 
estratégicos a serem 
aprimorados (relativos 
aos planos de ação e/ou 
seleção a partir de 
indicadores prioritários do 
projeto) 

Apresentação e discussão sobre recursos pedagógicos diversos 
(vídeos, cartilhas, materiais educativos)  

Atividades em grupo 

Vivências   

 Reflexão sobre registro de práticas  

 

Seleção de Relato de 
Práticas para fins de 
inspiração (temática 
sobre estratégia e sobre 
forma de 
registro/sistematização)  

Discussão sobre avaliação das atividades/Projetos (caixinha de 
opiniões e outras técnicas)  

 

Slides com conteúdo 
sobre sistematização e 
avaliação  

Apresentação da 
proposta de avaliação do 
projeto Ciclo Saúde – 
profissionais e usuários  

Próximos passos Ciclo Saúde  

 

Vídeo Biblioteca (reforço 
do acesso)  

Estímulo à participação 
de monitoramento do 
projeto e disseminação no 
Encontro Municipal  
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ANEXO D – UBS indicadas pela gestão municipal que participaram 

diretamente do projeto Ciclo Saúde em GV/MG 

 

MUNICIPIOS DE GOVERNADOR VALADARES/MG  

1. PSF CAIC II e II 

2. PSF ALTINOPOLIS I, II, III e IV 

3. PSF SANTOS DUMONT I e II 

4. PSF CONJUNTO SIR I e II 

5. UBS CENTRO 

6. PSF SANTA RITA II 

7. UBS SAO PEDRO I, II, e III 

8. PSF TURMALINA III 

9. PSF IPE 

10. UBS PLANALTO 

11. PSF VILA PARQUE IBITURUNA 

12. PSF FRATERNIDADE 

13. PSF MAE DE DEUS I e II 

14. PSF ATALAIA 

15. USB ESPERANÇA 

16. SÃO RAIMUNDO I e II 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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ANEXO E - Relatórios técnicos produzidos pelos bolsistas do Ciclo Saúde 

 

Oficinas Período Bolsistas do Ciclo Saúde que produziram os 
relatórios e conduziram  as oficinas do Ciclo 
Saúde 

Oficina de 
formação de 
formadores 

Junho 2018 Cibele Rodrigues e Andressa 

 

                  

Oficina de 
formação de 
formadores 

Julho 2018 Cibele e Rayena Giuberti 

Oficina básica Julho 2018  Alan Araújo e Cristiane Pingarilho 

Oficina básica Julho de 2018 Débora Lima, Flávia Sampaio e Rayena 
Giuberti. 

Oficina básica Julho de 2018 Alan Araujo e Flávia Sampaio 

Oficina básica Julho de 2018 Débora Garcia e Alan Araújo 

Oficina básica Julho de 2018 Flavia Sampio e Alan Araújo 

Oficina básica Julho de 2018 Débora Lima, Flávia Sampaio e Rayena 
Giuberti. 

Oficinas temáticas  Setembro 2018 Flávia Sampaio e Rayena Giuberti 

    

                

Oficina temática Setembro 2018 Flávia Sampaio e Rayena Giuberti 

 

Oficina temática Setembro 2018 Flávia Sampaio e Rayena Giuberti 

 

Oficina temática Setembro 2018 Alan Araújo 

Oficina temática Setembro 2018 Alan Araújo 

Oficina temática Setembro 2018 Alan Araújo 

Encontro 
municipal para 
validação coletiva 
da PMEP 

Junho 2019 Débora Garcia, Flávia Sampaio e Rayena 
Giuberti. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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ANEXO F - Dinâmica do Rio da Vida da Educação Permanente 

 

       Os participantes são convidados a se apresentarem através da Dinâmica do 

Rio da Vida da Educação Permanente em Saúde, que consiste, através do 

desenho de um rio de suas vidas, em uma folha distribuídas pelos consultores do 

Ciclo Saúde, todos apresentam suas histórias durante a caminhada profissional, 

relacionadas a Educação Permanente em Saúde e educação continuada.  

Após a finalização da dinâmica o grupo faz uma reflexão sobre o 

aprendizado promovido pelo dinâmica.  Esta dinâmica permite a sensibilização 

dos profissionais, a interação da equipe, a reflexão sobre a formação acadêmica. 
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ANEXO G - Dinâmica dos Emotions “Como está o meu processo de 

trabalho”? 

 

Os consultores do Ciclo Saúde, distribuem para os participantes, figuras 

dos emotions utilizadas em redes sociais. Orientam para cada um escolher uma 

carinha, relacionado ao sentimento que possui, quanto ao processo de trabalho e 

dizer o por que escolheu essa carinha. 

Após a finalização da dinâmica o grupo faz uma reflexão sobre o 

aprendizado promovido pelo dinâmica.  Esta dinâmica permite a sensibilização 

dos profissionais, a interação da equipe, a reflexão sobre os processos de 

trabalhos. 

 

 

 

 


