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Resumo: 

A presente pesquisa descreve e analisa aspectos de uma experiência de Educação 

Permanente em Saúde (EPS) realizada em Unidades de Saúde da Família (USF), com ênfase 

na participação e contribuição dos agentes comunitários de saúde (ACS). Essas USF são 

cogerenciadas pela Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto 

(FMP/FASE), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Cidade de 

Petrópolis, localizada na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Mediante o que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde acerca das suas devidas atribuições, o ACS tem como 

função orientar adequadamente os usuários dentro da lógica de funcionamento da rede de 

saúde e fornecer feedback sobre o andamento da saúde da comunidade adscrita aos membros 

da equipe da USF. A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a participação dos 

Agentes Comunitários de Saúde nas atividades de Educação Permanente em Saúde e sua 

contribuição para a problematização do processo de trabalho das Estratégias de Saúde da 

Família. O presente estudo tem natureza quali-quantitativa, retrospectiva e exploratória. Está 

baseado na análise documental dos registros das atividades de Educação Permanente em 

Saúde realizadas nas Sessões Interativas em Educação Permanente em Saúde, no período de 

2006 a 2009. A análise documental foi realizada aplicando a Análise de Conteúdo (Bardin 

2011) e utilizado a participação observante da autora da pesquisa no campo, atuante como 

médica de família e comunidade em uma das USF da FMP/FASE no período de realização da 

atividade. 
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