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INTERVENÇÃO NA PRÁTICA 

 

 
"É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 
maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática." 
 

Paulo Freire 

 

 A rotina dos serviços de saúde é permeada de técnicas, normas e protocolos 

que podem induzir a mecanização do serviço. E estar atento às mudanças que 

ocorrem no mundo da ciência, nem sempre significa que esta mudança será 

incorporada a assistência à saúde do indivíduo. 

 O mestrado profissional foi um convite a sair da zona de conforto da rotina 

dos serviços e buscar na pesquisa apoio e validação para as observações empíricas 

feitas no dia-a-dia da assistência a saúde, além de propor ações que visem melhorar 

essa realidade. 

A partir dos dados gerados pela pesquisa, na expectativa de presenciar uma 

Educação Permanente mais efetiva no município de Rio Branco-AC será proposto, 

para possível implementação, um plano de ação que se aproxime do que acredita-se 

potencializar a aprendizagem dos profissionais para que haja transformação na 

prática profissional. 

 

1. CENÁRIO DO SERVIÇO 

 

O Estado do Acre é um dos 27 estados brasileiros, localizado na porção 

sudoeste da região Norte do Brasil. 

Situado na Amazônia brasileira, boa parte do território do Acre é caracterizada 

como região de planalto, sendo cortado a Oeste pela Serra da Contamana, 

passando pela planície Amazônica, onde estão as nascentes dos rios Juruá e Purus, 

afluentes do Rio Amazonas. Os limites do Estado são formados por fronteiras 

internacionais com Peru (O) e Bolívia (S) e por divisas estaduais com os estados do 

Amazonas (N) e Rondônia (L). A extensão territorial é de 164.221,36 Km², 

correspondente a 4,26% da Região Norte e a 1,92% do território nacional (IBGE, 

2010).  
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Distribuída em 22 municípios, a população segundo dados do censo IBGE de 

2010, totaliza-se 733.559 habitantes. Os municípios mais populosos são: Rio Branco 

(capital) com 336.038 e Cruzeiro do Sul 78.507 habitantes.  

A floresta cobre aproximadamente noventa por cento (90%) do território 

acreano, e parte da população é composta por ribeirinhos, indígenas e extrativistas. 

Vale ressaltar que o Estado possui 17.578 indígenas distribuídos em mais de 300 

aldeias.  

 O Plano de desenvolvimento Sustentável do Estado está fundamentado no 

crescimento econômico-social, sem prejuízo ao maior patrimônio do povo acreano: a 

floresta. O desenvolvimento econômico tem foco na potencialização do setor 

industrial. Áreas como meio ambiente infraestrutura e integração, saneamento, 

saúde, educação, segurança pública e gestão têm recebido investimentos no sentido 

de estruturar e instrumentalizar o Estado para o crescimento. 

 No campo da saúde, não diferente de outras regiões do país, há no Estado 

doenças que caracterizam a pobreza e o desenvolvimento, destacando-se doenças 

endêmicas como a tuberculose, hanseníase, malária, as de veiculação hídrica, como 

a diarreia, além das crônicas, como diabetes, hipertensão e hepatite. Possui ainda 

em seus indicadores de mortalidade infantil e materna um indicativo importante das 

precárias condições de vida da população e das dificuldades de acesso a ações e 

serviços de saúde (ACRE, 2008, p. 18-19). 

 

No Estado do Acre a descentralização da assistência à saúde oportunizada 
pelo SUS, proporcionou: ampliação da rede de atenção à saúde, 
implantação de programas de saúde e contratação de pessoal, reforçando 
os quadros da saúde. Com a nova proposta de reorganização do sistema, 
através do Pacto da Saúde, que compreende o pacto em defesa do SUS, 
pacto pela vida e o pacto de gestão, pronuncia-se um novo desafio: 
considerar ainda mais as especificidades regionais e aproximar mais a 
gestão da comunidade, proporcionando efetividade e eficiência das ações a 
desenvolvidas no setor saúde (ACRE, 2008, p.19). 

 

Klein (2002) citado por Leal et al. (2013)  conta que o início da estruturação 

dos serviços de saúde do Município data de 1963, com a Lei Municipal nº 2, que 

define os serviços e cria o departamento de saúde e assistência social com a 

competência de executar ou orientar os serviços municipais de saúde pública e 

assistência social, cabendo ao município a responsabilidade de colaborar com o 

Estado e a Federação nas questões de saúde, manter o ambulatório médico aos 
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servidores municipais e seus dependentes e realizar a visitação domiciliar a estes e 

prestar assistência médica e dentária. 

  De acordo com relatório de atividades da secretaria, a partir de janeiro de 

1993 foram desenvolvidas as primeiras atividades assistenciais no município. Neste 

ano, ocorreu a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

com a seleção de 31 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Mas somente no ano 

seguinte que a Atenção Básica começa a ganhar força com a criação do Centro de 

Saúde Cláudia Vitorino, ampliação do PACS com os agentes selecionados em 1993 e 

seleção de novos ACS, além da elaboração do projeto para construção de 02 

unidades de saúde da família (LEAL et al., 2013). 

 A rede de Atenção Básica do município de Rio Branco-AC possui, 5 Unidades 

de Referência da Atenção Primária – URAP, 8 Centros de Saúde, 08 PACS (07 

urbanos e 01 rural), 02 Unidades Móveis de Saúde na Comunidade para 

atendimento à população rural, e 53 Unidades de Saúde da Família, dessas, 50 com 

equipes completas (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde), divididas entre zona urbana e zona rural, como mostra o 

Quadro 1. 

 

Quadro 1. Unidades da rede de Atenção Básica do Município de Rio Branco. 

SEGMENTO UNIDADES DE SAÚDE 

1 

Centro de Saúde Souza Araújo (Rural)        

USF Belo Jardim II (Rural) 

USF Santa Cecília (Rural) 

2 

URAP Dr. Cláudia Vitorino 

USF Amapá (Rural) 

USF Belo Jardim I  

USF Belo Jardim II 

USF Benfica                                 

USF Comara 

USF Polo Benfica (Rural)  

USF Recanto dos Buritis I 

USF Recanto dos Buritis II 
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USF Recanto  

USF Santa Inês 

USF Taquari II 

USF Taquari I 

USF Triangulo Novo 

USF Vila Acre 

USF Vila da Amizade 

3 

URAP Eduardo Assmar 

USF Triangulo Velho / Quinze I  

4 

Centro de Saúde Dr. Mário Maia  

USF Cidade Nova II 

5 

Centro de Saúde Ary Rodrigues 

USF Baixada da Habitasa 

USF Base 

USF Cadeia Velha I 

USF Cadeia Velha II 

USF Seis de Agosto I 

USF Seis de Agosto II 

6 

Centro de Saúde Barral y Barral - PACS - Barral y Barral 

USF Esperança I 

USF Esperança II 

USF Nímio Insfram Martinez 

USF Preventório 

7 

URAP Augusto Hidalgo de Lima - (PACS – Augusto Hidalgo) 

USF Ayrton Senna I         

USF Ayrton Senna II 

USF Maria de Fátima I 

USF Maria de Fátima II 

USF Boa União 
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  Especificamente nas Unidades de Saúde da Família estão distribuídos 

um quantitativo de mais de 700 profissionais de saúde, o que se pode considerar um 

USF Floresta Sul 

USF João Paulo 

USF Plácido de Castro 

USF Salgado Filho 

USF Sobral / Boa Vista 

8 Centro de Saúde Vila Ivonete - PACS – Vila Ivonete 

9 

CS Deusimar Pinheiro da Silva (Placas) - PACS - Placas 

USF Chico Mendes I 

10 

URAP São Francisco - PACS – São Francisco 

USF Adalberto Aragão 

USF Vitória I 

USF Vitória II 

USF Vitória III 

11 

URAP Roney Meireles -  PACS – Roney Meireles 

USF Platilde Oliveira da Silva I 

USF Platilde Oliveira da Silva II 

USF Elpídio Moreira Souza 

12 

Centro de Formação Profissional Tucumã 

USF Mocinha Magalhães 

USF Jardim Primavera 

USF Ruy Lino 

13 

Unidade Móvel Terrestre (Rural) 

Projeto Figueira (Rural) 

PACS Rural 

14 

C. S. Rozângela Pimentel Figueira -  PACS – Rozangela Pimentel 

USF Portal da Amazônia-Calafate 

USF Mariano Gonzaga 
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número expressivo para torna-los executores de ações que possibilitem o 

fortalecimento da Política de Educação Permanente em Saúde. 

 

2. A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 A Estratégia de Saúde da Família (ESF) representa a mais importante 

mudança estrutural já realizada no âmbito da saúde brasileira firmado pelo pacto 

pela Saúde. Tendo suas origens no Programa Saúde da Família (PSF), em 1994, 

constitui-se em uma estratégia de estruturação de um modelo assistencial, no Brasil, 

com propostas de alavancar o Sistema Único de Saúde (PAULINO et al.,2012). 

 A proposta da ESF é de prestar assistência as comunidades, desenvolvendo 

ações em equipe que se aproximem as reais necessidades de saúde da população 

e proporcionem a melhoria da qualidade de saúde individual e coletiva, em uma 

lógica voltada para a promoção da saúde, prevenção de doenças, pautada nos 

princípios da integralidade, universalidade e equidade do SUS (AGUIAR, 2010). 

 Segundo Aguiar (2010) mais do que uma nova forma de prestar o cuidado à 

saúde, o crescimento da ESF também criou, em um curto espaço de tempo, um 

novo mercado de trabalho para milhares de profissionais de nível médio, técnico e 

universitário, que passou a demandar novos conhecimentos, habilidades e atitudes 

por parte desse contingente. Surge daí, a necessidade da formação de um 

profissional com competências que o possibilitem provocar mudanças significativas 

na saúde da realidade que ele atua. 

 Hoje, segundo Pessanha e Cunha (2009) com a finalidade de reorientar o 

processo de trabalho em saúde, a ESF incorporou novos elementos que clamam por 

profissionais capazes de operar as inovadoras propostas. Dentre esses elementos, 

podemos destacar as consideradas tecnologias leves de saúde como o acolhimento, 

a produção do vínculo, a autonomização e a gestão compartilhada de processos de 

trabalho como orientadoras das práticas em serviços de saúde (MARQUES e LIMA, 

2004). 

 

3. A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

  

 Na área da saúde há duas propostas pedagógicas de formação que 

frequentemente são utilizadas como sinônimo, mas que na realidade têm 
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conotações distintas: educação continuada com uma perspectiva mais restrita e 

tradicional, e a educação permanente que propõe ao sujeito além da aquisição de 

conhecimentos, mudança de comportamento e das práticas de trabalho (FERRAZ, 

2005). 

 A Educação Permanente foi implementada pela Portaria GM/MS nº 

1.996/2007. Ela é definida como um dispositivo que busca favorecer mudanças nas 

práticas do trabalho em saúde, que articula o sistema de saúde com as instituições 

formadoras na identificação de problemas cotidianos para a formulação de 

processos educativos que respondam a realidade e necessidades do Sistema Único 

de Saúde (MÂNGIA, 2007). 

 Para que a proposta venha atender as novas demandas de saúde, os 

indivíduos devem estar abertos a aprender, as metodologias pedagógicas devem se 

basear na aprendizagem significativa1. Diferente da aprendizagem mecânica que 

preza pelo acúmulo de conteúdos, na aprendizagem significativa há diálogo com as 

experiências prévias que cada um tem (PESSANHA e CUNHA, 2009). 

 A Educação Permanente é um processo democrático (ROVERE, 1994). De 

acordo com SARRETA e BERTANI (2010) implica em um processo de começar a 

aprender a perguntar, e não a estabelecer respostas prontas e, só pode se sustentar 

sobre a base de um trabalhador que é sujeito do seu processo de trabalho, ainda 

que isto contradiz a cultura dominante dos serviços de saúde. Por isso, para a 

execução da Educação Permanente em Saúde se faz necessário organizações mais 

democráticas e a construção de espaços que possibilitem a reflexão. 

 

4. A EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

 A Estratégia de Saúde da Família estreita os laços entre a comunidade e os 

serviços de saúde. Na tentativa de ter em funcionamento um SUS que atenda 

efetivamente as necessidades de saúde da população, deve-se considerar a opinião 

dos principais atores que conduzem e são conduzidos na prática desse processo, o 

trabalhador e o usuário, respectivamente. 

 A Educação Permanente em Saúde objetiva  

                                                
1
 De acordo com Ausubel (1978, p. 159 ), “o aprendizado significativo acontece quando uma 

informação nova é adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar a 
informação nova com conceitos ou proposições relevantes preexistentes em sua estrutura cognitiva”. 
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garantir uma atenção à saúde de qualidade, desenvolvendo a autonomia da 
população em relação a sua própria saúde, satisfazendo suas necessidades 
de saúde e de educação em saúde, fazendo com que ela seja capaz de 
exercer conscientemente a participação popular e o controle social das 
políticas públicas para o setor (BRASIL, 2005,p. 25). 
 

 Paulino et al. (2012) baseado no documento que descreve sobre a Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006) afirma que na Estratégia de Saúde da 

Família, a Educação Permanente se estabelece como um instrumento essencial na 

capacitação e qualificação dos profissionais, buscando as lacunas de 

conhecimentos e atitudes que são parte da estrutura explicativa dos problemas 

identificados no cotidiano dos serviços e dando subsídios para que eles possam 

entender e atender às necessidades de saúde da população, contribuir na 

organização dos serviços e na formação dos profissionais da área de saúde. 

 É importante que os profissionais entendam que essa política não visa 

somente a qualificação profissional/pessoal. Além disso, ela proporciona a 

transformação das práticas de cuidado, gestão e participação popular, no cotidiano 

dos serviços de saúde. Sem dúvida, uma ferramenta que pode contribuir 

efetivamente para esse processo se concretizar é a metodologia ativa, que permite o 

sujeito participar e construir seu aprendizado coletivamente. 

 

5. METODOLOGIAS ATIVAS 

  

 As Metodologias Ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de 

aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 

solucionar desafios advindos de atividades da prática, em diferentes contextos 

(BERBEL, 2012).  

 De acordo com Demo (2004) citado por Mitre et al. (2008) o ato de aprender 

deve ser um processo reconstrutivo, que permita o estabelecimento de diferentes 

tipos de relações entre fatos e objetos, desencadeando 

ressignificações/reconstruções e contribuindo para a sua utilização em diferentes 

situações. 

 Mitre et al. (2008) afirma que as metodologias ativas utilizam a 

problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de 

alcançar e motivar o estudante, pois diante do problema, ele se detém, examina, 
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reflete, relaciona a sua história e passa a dar novo significado a suas descobertas. A 

problematização pode levá-lo ao contato com as informações e à produção do 

conhecimento com a finalidade de solucionar nós críticos e promover o seu próprio 

desenvolvimento.  

 A adoção de metodologias ativas objetiva ampliar, aprofundar, fortalecer e 

desenvolver a criatividade e as potencialidades do sujeito, estimulando a sua 

participação no processo de ensino aprendizagem, por meio dos conhecimentos 

prévios, de suas histórias de vida, das emoções e das vivências em seu dia-a-dia no 

processo de trabalho, sendo este, a fonte e o fim das reflexões (ACRE, 2011, p. 66). 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo Geral 

 

 Qualificar os profissionais em saúde para a utilização das metodologias ativas 

na promoção e prevenção da saúde do indivíduo e da coletividade por meio da 

aprendizagem significativa. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

  

 Desenvolver nos profissionais de saúde habilidades que proporcionem 

mudanças da prática de assistência em saúde, visando a melhoria da 

qualidade da assistência. 

 Vivenciar as metodologias ativas; 

 Compreender conceitos necessários para contribuir com a execução da 

Política de Educação Permanente em Saúde. 
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7. METODOLOGIA 

  

 A proposta é realizar oficinas que abordem temáticas que façam parte dos 

cotidianos das equipes de Saúde da Família, através de técnicas participativas que 

promovam a reflexão e o diálogo dos atores envolvidos neste processo de trabalho. 

 Existem diversas estratégias de ensino que contemplam a proposta do 

método ativo, como, rodas de conversa, dramatização, estudo do meio, relato de 

prática, etc. 

 É importante salientar que as temáticas aqui propostas podem ser 

substituídas por temas solicitados pelos próprios profissionais, se julgarem 

necessário.   

 As oficinas devem ocorrer a cada 30 dias, no qual, o dia pactuado seja 

interrompido o serviço e toda equipe possa participar conjuntamente desse momento 

de formação, portanto a intenção é que aconteça na própria unidade de saúde, caso 

a unidade não disponha de um espaço adequado, poderá ser feito em algum espaço 

que tenha na comunidade e que possa receber os profissionais de forma acolhedora 

e confortável. 

  

8. VIVENCIANDO O TEMA E A ESTRATÉGIA  

  

 A seguir alguns temas e estratégias que podem contribuir para o 

desenvolvimento de práticas de saúde inovadoras. Vale salientar, que a 

disponibilidade do profissional é essencial para que a transformação possa 

realmente se efetivar. 

 

Tema 1: Educação Permanente versus Educação Continuada 

 

Objetivo: compreender a diferença das propostas pedagógicas da área da saúde. 

 

 Com equipe disposta em circulo, solicitar que cada participante escreva em 

uma tarjeta a sua definição sobre o que é Educação Permanente e o que é 

Educação Continuada, enfatizando que não há definição certa ou errada, o 

importante é que todos participem com o conhecimento que já possuem. Questioná-

los se há diferença ou são a mesma coisa? Em seguida, solicitar que cada um leia o 
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seu conceito e que colem sua tarjeta em um painel onde estará escrito de um lado 

educação permanente e de outro educação continuada. 

 Após este momento, a equipe será dividida em dois grupos para leitura de 

textos sobre as duas propostas pedagógicas. Cada grupo ficará com uma proposta 

pedagógica e terá que elaborar uma dramatização de um processo formativo que 

caracterize a proposta a qual ficou responsável. Enquanto um grupo apresenta o 

outro anota o que percebe de diferente de sua proposta e a discussão das 

características é feita somente ao final da apresentação dos dois grupos. Finalizar 

com o vídeo “O poder das palavras”. 

 

Avaliação: solicitar que o grupo elabore um plano de uma ação educativa com um 

tema relevante para o grupo de gestantes ou idosos de sua comunidade. 

 

Tema 2: Acolhimento  

 

Objetivo: sensibilizar a equipe quanto à importância de um bom acolhimento na 

Unidade de Saúde e o que mesmo não necessita de recursos materiais para 

acontecer;  

 

 Com a equipe disposta em circulo assistir a reportagem do programa Mais 

Você, sobre uma visita ao Vale do Jequitinhonha, em seguida, solicitar que os 

profissionais exponham quais sentimentos brotaram ao ver a reportagem. Discutir 

com a equipe como tem ocorrido o acolhimento na Unidade de Saúde e qual o papel 

de cada um ao ter que acolher o usuário na rede de serviço, finalizar com a leitura 

compartilhada de artigos sobre acolhimento. 

 

Avaliação: pela temática deve ser processual, todos os dias por meio de rodas de 

conversa com trabalhadores e usuários juntos e através da utilização de uma 

caixinha de sugestões, onde a opinião pode ser dada sem precisar de identificação. 

 

Tema 3: Trabalho em equipe 
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Objetivo: Refletir e apreender a potencialidade do trabalho em equipe; Reconhecer 

que as pessoas são diferentes e que é importante saber lidar com as diferenças 

para otimizar e o trabalho da equipe. 

 

 Com a equipe disposta em circulo, realizar a leitura da parábola “Rebelião 

Contra o Estômago”. Dividir os profissionais de forma que cada um leia uma parte do 

texto, representando um órgão. Após a leitura perguntar ao grupo fazer os seguintes 

questionamentos: 

 Vocês já vivenciaram uma situação semelhante? 

 O que faltou para a “equipe” do corpo? 

 Em algum momento o estômago foi ouvido sobre seu trabalho? Por que isso 

aconteceu? 

 Em uma equipe há interesses individuais? Cite exemplos. 

 Esses interesses podem comprometer a qualidade do serviço? Como? 

 O que favorece para ter um bom trabalho em equipe? 

 Qual o conceito que vocês têm sobre o que é trabalhar em equipe? 

Finalizar com o vídeo da orquestra equipe e a reflexão. 

 

Avaliação: solicitar que os profissionais descrevam ou desenhem “Como garantir o 

trabalho em equipe”.  

 

Tema 4: Territorialização 

 

Objetivo: conhecer os aspectos relevantes para otimizar a oferta dos serviços de 

saúde e melhorar a assistência. 

 

 Com a equipe disposta em círculo, solicitar que em 5 minutos cada um 

descreva o seu território, primeiro pensando em sua casa, segundo em seu 

ambiente de trabalho. Em seguida, todo o grupo é convidado a desenhar o território 

do seu trabalho, lembrando de destacar todos os aparelhos sociais existentes no 

território, como escolas, academias, quadras de esportes, igrejas, etc. Após o 

mapeamento, fazer uma leitura compartilhada sobre a territorialização na Estratégia 
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de Saúde da Família e após discussão do mesmo, voltar ao mapa desenhado e 

fazer as considerações e acréscimos que julgarem pertinentes. 

 

Avaliação: a partir da identificação dos aparelhos sociais, descrever quais as 

potencialidades e fragilidades existentes no território de abrangência da unidade de 

saúde e qual a melhor forma de aproveitá-las.   

Tema 5: Redes de Atenção a Saúde 

 

Objetivo: reconhecer o que são redes de atenção a saúde; identificar a rede de 

atenção que sua unidade de saúde está inserida. 

 

 Iniciar com a dinâmica da teia de relacionamentos. Os profissionais são 

convidados a ficar em pé e formar um círculo, um dos participantes inicia a 

brincadeira segurando a ponta de um barbante e joga o rolo para outro membro do 

grupo aleatoriamente, dizendo o que admira no outro. A pessoa que recebe faz a 

mesma coisa: segura a parte recebida do barbante e joga o rolo para outra pessoa, 

e assim vai, sucessivamente até todos participarem. Quando todos tiverem 

participado, terá formado uma grande teia. Em seguida, coloca-se um balão cheio 

para que ele seja movimentado por cima da teia sem cair. A partir desse momento 

inicia-se a discussão sobre o que é redes de atenção? Você identifica a rede, a qual 

está inserida sua equipe? Você articula com a rede de atenção a saúde? Após esse 

debate, solicitar os profissionais que identifiquem e desenhem como está organizada 

a rede de assistência em saúde do seu município, tomando como ponto de partida o 

seu local de trabalho. 

 

Avaliação: divididos em grupos menores, solucionar um estudo de caso que tenha 

como foco a articulação em rede para a resolução de problemas. 

 

 É importante lembrar que as estratégias apresentadas podem ser aplicadas a 

qualquer outra temática desde que se faça as adequações necessárias.  

 Ainda existem outras estratégias que são consideradas metodologias ativas, 

mas em qualquer uma delas o sujeito e suas experiências sempre serão o ponto de 

partida para o aprendizado.  
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