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Produto final da dissertação: Programa de Educação Permanente para 

profissionais das ESF com enfoque no trabalho em equipe e prática 

colaborativa. 

 

APRESENTAÇÃO 

A pesquisa “Percepção de profissionais e gestores das equipes da Estratégia Saúde 

da Família sobre a educação permanente em saúde (EPS), na perspectiva do trabalho 

em equipe e da prática colaborativa”  foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

Ensino em Ciências da Saúde, Mestrado Profissional, Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com o apoio 

da Secretária de Saúde de Umuarama – PR. 

Com este estudo foi possível visualizar as expectativas, percepções, anseios, sugestões, 

fragilidades e oportunidades de melhoria para a criação de um programa de Educação 

Permanente em Saúde (EPS). A partir dos resultados obtidos com os profissionais das 

Estratégias da Saúde da Família (ESF) e gestores das Unidades de Atenção Básica do 

município de Umuarama-PR, definiu-se como objetivo contribuir e corroborar para a criação 

de um Programa de EPS tendo como disparador os resultados da pesquisa para sustentar a 

proposta do Programa. 

Para isso, elaborou-se a proposta de um Programa de Educação Permanente para os 

Profissionais de Saúde das Estratégias Saúde da Família, com a abordagem teórica-conceitual 

e metodológica da Educação interprofissional (EIP) e prática colaborativa (PC).  

A criação de um Programa de EPS poderá fomentar espaços para a EIP e a PC que em 

conjunto com a EPS são estratégias potenciais para o desenvolvimento de competências 

colaborativas, que poderão proporcionar momentos de reflexão sobre as práticas, tomada de 

decisões coletivas, aprendizagens compartilhadas e significativas, mudança de atitudes, 

possibilitando transformações e aprimoramentos da/na formação profissional, tendo como meta 

a maior resolutividade das demandas de saúde do município e melhoria na qualidade da 

assistência à população. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DAS ESF 

DE UMUARAMA – PARANÁ. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Local: Secretária de Saúde de Umuarama e Unidades de Saúde do Município 

Público Alvo: Profissionais e Gestores da ESF. 

Início da proposta: Abril/2019 

Mediadores e coordenação do projeto: Juliana Nunes Fernandes com a 

colaboração de profissionais e gestores dos serviços de saúde. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica aqui apresentada está ancorada na proposta da Educação 

Permanente em Saúde (EPS) e da Educação Interprofissional (EIP) como possibilidade de 

refletir criticamente acerca das práticas de ensino e aprendizagem em saúde e os processos 

formativos no âmbito da atuação profissional na Estratégia Saúde da Família (ESF). E, por 

serem propostas baseadas em evidências e estratégias potentes na atualidade, torna-se uma 

necessidade pensar a formação em saúde com direcionamento para o trabalho em equipe, a 

prática colaborativa e a integralidade do cuidado. 

 

Estratégias Saúde da Família 

Visando a reorganização da atenção básica, foi criado o Programa Saúde da Família 

(PSF), implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994. Atualmente, é conhecido 

como "Estratégia de Saúde da Família", por não se caracterizar apenas de um "programa". As 

Estratégias de Saúde da Família (ESF) visam à reorganização da atenção básica no País de 

acordo com os preceitos do SUS, e é visualizada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais 

e municipais, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por 

favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 
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princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto 

na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação 

custo-efetividade (BRASIL, 2012). 

No Brasil, com o SUS e os desafios assumidos, a formação dos profissionais da saúde 

passa a ter maior relevância. Na Constituição Federal (Artigo 200), fica estabelecido 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” (BRASIL, 1988, p. 02).  

Conforme descrito por Lima (2006), a formação profissional passou a ser reconhecida 

como fator essencial para o processo de consolidação da Reforma Sanitária Brasileira. 

Com suas bases estruturadas na reforma sanitária, possuindo a competência de ordenar a 

formação dos profissionais, as políticas públicas de saúde brasileiras fundamentadas nas 

diretrizes do SUS têm comprovado o importante papel para desencadear mudanças no processo 

de educação dos profissionais da saúde (BRASIL, 2018). 

 

Educação Permanente em Saúde 

Em 2004 foi criada a PNEPS, uma proposta de ação que tem como objetivo contribuir 

para transformar e qualificar a atenção à saúde, a organização das ações e dos serviços, os 

processos de formação, as práticas de saúde e as práticas pedagógicas. Para a implantação da 

PNEPS é necessário um trabalho articulado entre o sistema de saúde (em suas várias esferas de 

gestão nacional, estadual e municipal) e as instituições de ensino, colocando em evidência a 

formação e o desenvolvimento para o SUS como construção da EPS - unir o desenvolvimento 

individual e institucional, entre ações e serviços e gestão setorial e entre atenção à saúde e 

controle social (BRASIL, 2004).  

No ano de 2017, foram lançadas algumas iniciativas relacionadas a EPS. Em parceria 

com a OPAS foi lançado o laboratório de inovações em educação em saúde com ênfase na EPS. 

Este laboratório tem como objetivo conhecer as inovações e as experiências exitosas que 

potencializam a formação e a qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde, 

melhorando o processo de trabalho em saúde no SUS (BRASIL, 2017b). 

Recentemente foi lançado pelo Ministério da Saúde o programa para Fortalecimento das 

Práticas em Educação Permanente em Saúde no SUS (PRO EPS-SUS). Este Programa foi 

instituído pela Portaria GM MS nº 3.194 de 20 de novembro de 2017 com o objetivo de retomar 

o processo de implantação da PNEPS, com a disponibilização de incentivo e desenvolvimento 
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de ações para a formação e a educação permanente em saúde de profissionais e trabalhadores 

de saúde. A proposta é repassar um incentivo financeiro direto aos Municípios para a realização 

de ações de EPS, além de mencionar outras estratégias de monitoramento, avaliação e 

acompanhamento de ações de EPS desenvolvidas nos Estados e Municípios (BRASIL, 2017b). 

Também ocorreu em 2017 o início do Processo de Revisão da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), esta verificação e revisão tem como propósito 

estabelecer, de forma coletiva, estratégias para atualizar a Portaria GM/MS nº 1.996/2007, que 

dispõe sobre as diretrizes para a implementação da PNEPS e dá outras providências. Outras 

atividades estão propostas como forma de reconhecer e implementar a EPS nos territórios, 

frente às demandas do SUS (BRASIL, 2017b). 

A EPS é de importante relevância para a atenção primária em saúde cumprir seu papel 

de acolhimento e resolutividade:  

“É fundamental que os profissionais das equipes aprimorem constantemente a 

capacidade de análise das situações e de sua intervenção. Para isso, podem contar com 

momentos de Educação Permanente que propiciem discussão, aprofundamento e 

atualização de conhecimentos/competências e habilidades”. (BRASIL, 2017, p.13) 

 

É importante ressaltar que a Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar aplicam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A Educação 

Permanente se baseia na aprendizagem e na possibilidade de transformar as práticas 

profissionais, é realizada na prática, a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em 

consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas possuem. Propõe que os 

processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do 

processo de trabalho, e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. Os 

processos de EPS têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho (BRASIL, 2009). 

De acordo com Carvalho (2004), a EPS é primordial na condução dos serviços de saúde, 

em busca de melhorias para a assistência e gestão, pois deve contribuir para aprimorar o 

processo de conhecimento e análise da realidade social, bem como, aumentar a resolubilidade, 

longitudinalidade, humanização, coordenação do cuidado e a competência pedagógica e 

cultural para o processo progressivo de empoderamento comunitário. 
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Neste sentido que Luz (2010) afirma: 

“E Educação Permanente pode possibilitar que os profissionais repensem sua práticas 
e condutas, entendam o processo de trabalho no qual estão inseridos, busquem novas 

estratégias de intervenção e, além disto, pode fazer com que superem as dificuldades 

individuais e coletivas no trabalho”. (p.5) 

 

A EPS se alicerça no uso de metodologias ativas de conhecimento, contrapondo as 

abordagens transmissíveis. Sendo considerada uma pedagogia problematizadora, baseada na 

relação dialógico-dialética entre o educador e educando, onde ocorre a troca de saberes e ambos 

aprendem juntos (DAVINI, 1995). 

Dessa forma, ao abordar e praticar a EPS nas instituições é preciso ter a perspectiva de 

que os trabalhadores são sujeitos de um processo de construção social de saberes e práticas, 

preparando-os para serem protagonistas dos seus próprios processos de formação ao longo de 

toda a sua vida (MANCIA, CABRAL, KOERICH, 2004). 

A EPS vai em sentido contrário a abordagem tradicional de ensino e aprendizagem, 

visto que o conhecimento será gerado a partir das demandas do trabalho, não se dá de maneira 

vertical e sim de maneira horizontal, onde os profissionais com suas experiências de vida 

pessoal, profissional e cultural são considerados sujeitos ativos dos processos de ensino e 

aprendizagem, e em momentos de comunicação e interação aprendem juntos para a resolução 

dos problemas diários, a fim de proporcionar uma qualidade superior no atendimento ao usuário. 

Portanto, para o desenvolvimento da EPS, como qualquer educação com ênfase na crítica e 

transformação de atitudes, é embasada na troca e intercâmbios (CECCIM e FERLA, 2009). 

 A escolha por trabalhar a EPS nas instituições é motivada por novas maneiras de realizar 

atividades, com ênfase em maior resolutividade, maior aceitação, compartilhamento entre o 

coletivo de trabalho e usuários do sistema (CECCIM e FERLA, 2009). 

Em relação a aprendizagem para adultos e aprendizagem significativa é necessário 

entender o termo Andragogia, que foi popularizado por Malcon Knowles (1970) com a 

publicação de seu livro The modern pratctice of adult education, no qual é apresentado o 

conceito como “a arte e a ciência de orientar os adultos a aprender” (KNOWLES, 2009, p.63). 

Para Gil (2012) significa também, um conjunto de princípios de aprendizagem de adultos que 

se aplicam a todas as situações que envolvem este estudante. 

Draganov et al. (2011) relatam que há dois modelos que descrevem como os indivíduos 

aprendem: a pedagogia e a andragogia. O termo andragogia é derivado das palavras gregas 

“andrós”, que significa homem, e “gogia”, que quer dizer guiar ou conduzir. Assim, significa 
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a condução de adultos. Já o termo pedagogia é derivado das palavras gregas “paidós” (criança) 

e “gogia”, o que significa educação de jovens. 

A andragogia é diferenciada da pedagogia pois possui uma metodologia específica e 

focada  às faixas etárias mais elevadas. A principal diferença é que a primeira leva em conta o 

conhecimento informal e experiência já vivenciada pelos adultos ao longo da vida. Estando 

fortemente vinculada à qualificação para o trabalho, considera a experiência profissional como 

elemento fundamental dos seus métodos educativos (ARROYO, 1996). 

Assim a educação para adultos já em atuação profissional deve se desenvolver de 

maneira diferenciada, problematizadora, de modo que possa incorporar sentido aos praticantes 

e propiciar transformações na prática profissional.  

Estudos da OMS (2010) indicam que a EIP e PC são estratégias inovadoras que podem 

desempenhar papel relevante na redução da crise mundial na força de trabalho em saúde.  

 

 Trabalho em Equipe, Educação Interprofissional e Prática Colaborativa 

Segundo o autor Hackman (1987) o trabalho em equipe se constitui dos esforços 

individuais e coletivos dos seres humanos, também alicerçados  na soma das necessidades, 

inspirações e desejos individuais e coletivos. Dessa maneira, a interação entre as pessoas pode 

afetar o seu modo de pensar, sentir e agir, que podem levar a mudanças de comportamento.  

Logo, equipes de trabalho representam entidades sociais inseridas em sistemas maiores, 

as quais executam tarefas relevantes para a missão da organização à qual estão inseridas, uma 

vez que os seus resultados no desempenho de suas atribuiões têm conseqüências para o 

ambiente interno e externo à equipe. São compostas por pessoas que trabalham de maneira 

interdependente, as quais são identificadas por outros membros da organização com parte da 

equipe (HACKMAN, 1987).  

Os estudos e avanços em relação ao desempenho de equipes de trabalho revelam que 

atributos dos membros são importantes peditores. Como a imagem que o trabalhador possui de 

sí mesmo, pode prover subsidíos significativos a esse campo, além de quando relacionado a 

variáveis de natureza afetiva como a satisfação que é considerada um dos indicadores de 

efetividade da equipe. O autoconceito profissional, construto composto por diversas dimensões, 

diz respeito à imagem que o trabalhador tem de si, enquanto profissional (SOUZA, PALACIOS, 

2009). 
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Quando adentramos na área da saúde especificamente, as autoras relatam que a 

denominação "equipe"  na produção em saúde sempre terá como referência a uma situação de 

"trabalho" a qual se refere à obtenção de bens ou produtos para a atenção às necessidades 

humanas. Dessa maneira, cabendo  a equipe a responsabilidade pela obtenção de resultados que 

expressem a finalidade do trabalho que produz (CIAMPONE,PEDUZZI, 2000). 

Várias literaturas, nos trazem que equipes de trabalho efetivas, são consideradas fortes 

alavancas para o desempenho das organizações, as quais têm necessidade de estarem sempre à 

frente, inovando e produzindo cada vez mais (SOUZA, PALACIOS, 2009). Além de promover 

a mudança dos profissionais, acredita-se que para fomentar espaços de implantação de EPS 

além da Educação Interprofissional (EIP), existe a necessidade que  nas instituições de trabalho 

possuam uma equipe eficiente, proporcionando uma prática colaborativa, dessa maneira, sendo 

possível implantar programas de EIP e EPS de maneira satisfatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pressuspostos para a implantação de programas de Educação Interprofissional e 

Educação Permanente em Saúde. (FERNANDES, FERREIRA, ROSSIT, 2019). 

 



 
 

9 
 

A Educação Interprofissional (EIP) ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões 

aprendem sobre os outros, com os outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz e 

melhorar os resultados na saúde (OMS, 2010).  

Dessa forma, a EIP propõe mudanças nos níveis educacionais, profissionais e 

organizacionais, direcionando aos acadêmicos e profissionais a oportunidade de uma formação 

focada em uma aprendizagem que potencializa desenvolver habilidades e competências 

colaborativas nas atividades integradas em saúde (REEVES, 2016). 

A EIP é uma estratégia para transformar ações. É um processo de ensino e aprendizagem 

que tem sido implementado, praticado e estudado em todo o mundo. Atualmente, a maior parte 

das experiências e pesquisas sobre EIP provém da Europa, da América do Norte e da Austrália, 

onde também se concentram os principais grupos e organizações de estudos sobre a temática.

  Após aproximadamente 50 anos de pesquisa científica, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e seus parceiros, relatam que há evidências suficientes para afirmar que “a 

educação interprofissional eficiente oportuniza a prática colaborativa eficaz” (OMS, 2010, p. 

18). 

A EIP baseia-se nas teorias clássicas da aprendizagem de adultos (BARR, 2005), 

despertando o pensamento crítico e reflexivo, incentivando a autonomia e a aprendizagem ao 

longo da vida. Uma característica chave para a EIP são os métodos de aprendizado que 

permitem a interatividade e a colaboração (REEVES, 2016). Resultados de revisão sistemática 

mostram que as estratégias pedagógicas mais utilizadas são aprendizagem baseada em 

problemas, seminários e simulação/ dramatização, e seu uso deve estar alinhado aos recursos 

disponíveis, os objetivos da iniciativa e o perfil dos participantes. A combinação de diferentes 

métodos pode contribuir para melhorar as aprendizagens (REEVES, 2016). 

No Brasil, a EIP também tem o desafio de preparar profissionais para dar continuidade 

ao processo de construção e fortalecimento do SUS que tem sucessos e enfrenta empasses e 

dificuldades, especialmente, no atual contexto em que se observa movimentos que podem 

provocar retrocessos na política pública de saúde (PEDUZZI, 2017). 

A OMS aponta que a EIP é um passo importante da força de trabalho de saúde para que 

esteja mais bem preparada para responder às necessidades de saúde locais. Um profissional de 

saúde “colaborativo preparado para a prática” é aquele que aprendeu como trabalhar em uma 

equipe interprofissional e tem competência para este fim (OMS, 2010, p.7).  
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A prática colaborativa (PC) “ocorre quando profissionais da saúde de diferentes áreas 

prestam serviços com base na integralidade da saúde, envolvendo os pacientes e suas famílias, 

cuidadores e comunidades para atenção à saúde da mais alta qualidade em todos os níveis da 

rede de serviços”.  A PC possibilita que os profissionais de saúde integrem qualquer indivíduo, 

cujas habilidades possam auxiliar na conquista dos objetivos de saúde locais (OMS, 2010, 

p.13).  

A EIP e a PC ganham espaço quando os profissionais de saúde efetivamente colaboram 

e melhoram os resultados na saúde através de momentos de compartilhamento, onde dois ou 

mais deles, com diferentes experiências profissionais, devem em primeiro lugar ter 

oportunidades de aprender sobre os outros, com os outros e entre si. A PC se fortalece quando 

vários profissionais de saúde, com diferentes experiências profissionais, trabalham com 

pacientes, famílias, cuidadores e comunidades para prestar assistência da mais alta qualidade 

(OMS, 2010).  

Reeves (2016) afirma que a: 

“EIP deve ser parte do desenvolvimento profissional contínuo do indivíduo, 

iniciando com programas de pré-qualificação e tendo continuidade durante 

toda a sua carreira. Dado que os objetivos e a natureza da iniciativa EIP 
diferem dependendo do estágio de aprendizado, esta abordagem parece ser 

apropriada. A EIP poderia ser utilizada inicialmente para preparar estudantes 

para práticas colaborativas, enquanto este tipo de educação, em uma fase mais 

tardia, poderia reforçar experiências de aprendizado antecipado e maior apoio 

em práticas colaborativas (REEVES, 2016, p. 187). 

 

  

Atualmente, vivencia-se vários problemas no setor da saúde e muitos deles são 

ocasionados pela falta de profissionais de saúde preparados para atender as reais demandas de 

saúde. Diante disso, os formuladores de políticas estão pesquisando estratégias inovadoras que 

possam ajudá-los a desenvolver políticas e programas para motivar a força de trabalho de saúde 

mundial. Em 2010 foi lançado o “Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa”, que tem por objetivo “fornecer estratégias e ideias que auxiliarão a educação 

interprofissional em saúde e a prática colaborativa que tornarão mais benéficas em sua 

própria jurisdição” (OMS, 2010, p. 09). 

Para estimular a mudança educacional, depois de liberar os dois relatórios sobre 

segurança e qualidade, o Institute of Medicine’s - IOM (2001) patrocinou um estudo sobre 

educação em profissões da saúde. Os participantes da pesquisa identificaram cinco 
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competências centrais para a educação de todas as profissões da saúde para o futuro: fornecer 

cuidados centrados no paciente, aplicar cuidados de qualidade, empregar base em evidências, 

praticar e utilizar informática e trabalhar em equipes. Observou-se que existem muitos 

exemplos bem-sucedidos de EIP, mas que a educação interprofissional ainda não se tornou uma 

prioridade no ensino das profissões da saúde (IOM, 2003). 

Contudo, em relação ao SUS, que é orientado por princípios de Universalidade, 

Integralidade, Equidade e no decorrer dos anos vem incorporando novas necessidades da 

centralidade de saúde como orientador de mudanças no processo de formação e modelo de 

atenção à saúde (BRASIL, 2018).  

Dentre os vários desafios presentes no trabalho e na formação em saúde, destaca-se a 

formação para o efetivo trabalho em equipe e PC. Para responder às demandas cada vez mais 

complexas, torna-se necessária uma abordagem integrada de ações, centrada no usuário, com 

grande colaboração dos usuários, o que pode culminar em melhoria da qualidade da assistência 

e saúde nas pessoas (BAAR e LOW, 2013). 

 Nuin e Francisco (2019) relatam que iniciar um plano de EIP nas instituições não é um 

trabalho fácil, entretanto, é uma tarefa empolgante e um grande desafio, tanto pela dificuldade 

de treinamento dos profissionais, por envolver aspectos que estão em construção e que ainda 

não existe um modelo internacionalmente aceito, como pela dificuldade da logística que emerge 

para iniciar, planejar e implementar um plano de EIP. 

O caderno lançado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) aborda aspectos em 

relação ao planejamento das ações de educação Permanente em Saúde no Sistema Único de 

Saúde em suas orientações metodológicas para elaboração da EPS, sugerem o estabelecimento 

de mecanismos de acompanhamento e avaliação periódica do processo e dos resultados 

alcançados com a execução do EPS (podendo ser indicadores privilegiando a quantificação das 

atividades realizadas e/ou a cobertura alcançada em termos do número de profissionais e 

trabalhadores que participaram das atividades de Educação Permanente)  

Assim, a educação permanente em saúde constitui-se em espaço promissor para o 

fortalecimento dos processos formativos na perspectiva interprofissional e em consonância com 

os princípios e diretrizes do SUS.  
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OBJETIVO GERAL 

Promover processos formativos de Educação Permanente em Saúde nas Estratégias de Saúde 

da Família, reconhecendo práticas e saberes existentes no cotidiano de trabalho, de modo a 

incentivar a produção de novos sentidos no fazer saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover o desenvolvimento pessoal-profissional e como equipe dos profissionais das 

Estratégias da Saúde da Família por meio de um programa de educação permanente  

em saúde na abordagem da Educação Interprofissional e Prática Colaborativa; 

• Propiciar espaços de reflexão sobre as práticas profissionais em saúde, possibilitando 

a transformação dos cenários e dos serviços de saúde; 

• Proporcionar alinhamento teórico-conceitual e metodológico sobre a Educação 

Interprofissional e Prática Colaborativa; preparar os profissionais de saúde para o 

enfrentamento dos desafios cotidianos e resolutividade das demandas de saúde; 

desenvolver competências colaborativas entre colegas; promover espaços de 

interação e troca de saberes na equipe de trabalho; 

• Propiciar espaços de educação em saúde, promover melhorias na qualidade da 

assistência à saúde com a centralidade do cuidado na pessoa. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que será adotada para implementação do Programa baseia-se nos 

pressupostos da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS (BRASIL, 

2004, 2007 e 2017). 

Visto que, a EPS apoia-se no conceito de ensino problematizador, que está inserido de 

maneira crítica no cotidiano de trabalho, não existe superioridade entre educador e educando, 

baseando-se na aprendizagem significativa, na qual os protagonistas têm como base toda uma 

história de vida, vivências e experiências, onde as ideias expressas, simbolicamente, interagem 

de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o profissional já sabe. Portanto, dentro 

do contexto de vida dos atores e sua prática profissional embasada em uma produção de 
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conhecimentos, serão trazidas novas perguntas pertencentes ao universo dos profissionais e 

dentro das vivências de quem aprende e quem gera novas perguntas sobre o ser e atuar no 

mundo (CECCIM e FERLA, 2009). 

A metodologia da problematização estabele um método no qual um problema é 

identificado a partir da observação do cotidiano e por meio de um processo de estudo e reflexão 

são desenvolvidas hipóteses de solução do problema para a intervenção sobre a realidade 

(BERBEL, 1995; BORDENAVE; PEREIRA, 2012). As etapas dessa metodologia são no arco 

desenvolvido por Charles Maguerez. 

Figura 2 – Arco da Maguerez   Fonte: BERBEL, 1995, p. 11; BORDENAVE; PEREIRA, 2012, p.53. 

 

A proposta é desenvolver um Programa de EPS por meio de envolvimento ativo dos 

profissionais em saúde e a partir dos indicadores obtidos da pesquisa Percepção de 

profissionais e gestores das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre a educação 

permanente em saúde (EPS), na perspectiva do trabalho em equipe e da prática 

colaborativa. Dessa forma, as necessidades téorico-conceituais, metodológicas e educativas 

serão identificadas e construidas a partir dos proprios profissionais e das situações por eles 

vivenciadas no cotidiano do trabalho em atenção às necessidades de saúde da população local, 

garantindo-se assim, que as ações sejam articuladas e contextualizadas com a prática 

profissional. 



 
 

14 
 

Assim, considerando os dados produzidos pela pesquisa e as propostas de intervenção 

sugeridas pelos profissioanais e gestores, propõem-se algumas ações de Educação Permanente 

em Saúde e um cronograma de execução. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Acredita-se que a EPS aplicada com abordagem na EIP com vistas a PC tem potencial 

de construir novos horizontes aos profissionais e gestores das ESF, podendo, a partir de um 

planejamento minucioso preparar a força de trabalho para o efetivo trabalho em equipe e prática 

colaborativa, no sentido de melhorar a resolutividade das demandas de saúde e a qualidade da 

atenção aos usuários, no Município de Umuarama-PR. 

 

 

AÇÃO 1: APROXIMAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL COM AS TEMÁTICAS. 

Material Necessário: Aparelho Multimídia, vídeos, papel sulfite colorido, caneta, quadro ou 

painel. 

Proposta: Realizar um grupo com os Gestores e após um grupo com os Profissionais para 

aproximação téorico- conceitual com as propostas. 

Objetivo: Favorecer a aproximação teórico metodológica e  conceitual com a PNEPS, EPS, 

EIP e PC. Bem como a metodologia que será utilizada Mapa Conceitual. 

Justificativa: Dados levantados pela pesquisa remetem há algumas dificuldades de 

aproximação e compreensão acerca das temáticas que serão abordadas sendo necessário a sua 

aproximação. 

Metodologia: A partir do conhecimento prévio dos participantes elaborar um Mapa 

Conceitual tipo teia de aranha, onde é organizado colocando-se o conceito central  no meio do 

mapa. Os demais conceitos vão se irradiando na medida que nos afastamos do centro 

(TAVARES, 2007).Para ANASTASIOU (2003, p. 83) um mapa conceitual “consiste na 

construção de um diagrama que indica a relação de conceitos em uma perspectiva 

bidimensional, procurando mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes à 

estrutura do conteúdo”. 
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Encontro: Após a explanação dos objetivos do encontro o grupo de participantes serão 

convidados a se assentarem em roda pois esse formato propicia a mediação, favorecendo a 

troca e interação entre os participantes. 

Os profissionais serão instigados a  apresentarem seus entendimentos em relação a temática, 

os conceitos principais. Que serão anotados no quadro ou lousa. Em cada rodada de colocações 

o debate será completado pelos comentários dos outros profissionais. 

Após isso de maneira integrativa iniciaremos a exposição dos conceitos trazidos pelos 

participantes e iniciaremos a confecção do Mapa Conceitual. 

Com o Mapa já construído iremos aprofundar as temáticas ainda não inclusas, as lacunas e 

dificuldades de entendimento e em conjunto dismistificar as dúvidas que possam surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO 2: DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS DA PESQUISA. 

Material Necessário: Computador, projetor digital, quadro ou painel, canetão,giz. 

Proposta: Realizar um encontro com os Gestores e posteriormente um encontro com os 

Profissionais. 

Objetivo: Realizar a devolutiva aos participantes dos resultados da pesquisa realizada no 

Municipio. 

Justificativa: É necessário para os trabalhadores e gestores receberem um retorno com os 

resultados da pesquisa assim como a proposta de ação a partir dos resultados, para melhor 

acreditação e colaboração nos processos de mudança da EPS no Município. 
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Metodologia:  Exposição dialogada. Segundo Anastasiou e Alves (2006) é uma exposição do 

conteúdo a ser tratado com a participação ativa dos envolvidos (trabalhadores de saúde e 

gestores), cujo o conhecimento prévio deve ser considerado e tido como ponto de partida. No 

segundo momento será utilizada a metodologia ativa  de aprendizagem baseada em problemas 

(ABP), segundo Barrows (1986), a ABP é um método de aprendizagem que tem como objetivo 

a utilização de problemas como ponto de partida para a aquisição e integração de novos 

conhecimentos. Souza e Dourado (2015) relatam que a ABP tem apresentado resultados 

favoravéis realizados por pesquisadores de diversas áreas, os quais a utilizaram como método 

de aprendizagem.  

Encontro: Após a explanação dos objetivos do encontro assim como a metodologia que será 

utilizada os participantes serão convidados a se assentarem em roda formato que  favorece a 

troca e interação entre os participantes. 

Primeiramente será realizada a exposição dialogada com slides do resultados encontrados na 

pesquisa. Os participantes terão a  liberdade para compartilhar saberes, dúvidas, reflexões. 

Após a exposição será realizada a divisão dos participantes em grupos mesclados com as 

diferentes profissões para permitir um olhar mais ampliado e favorecer a EIP. 

Sequencialmente será entregue as equipes formadas, o material impresso resumindo as ações 

que serão propostas para implementar um programa de EPS nas ESF (em um quadro em 

formato de planejamento estratégico situacional) com linhas em branco ao final do quadro 

para inclusão de novas idéias. 

Após iremos expor o problema aos grupos. (A proposta de iniciação da EPS está adequada a 

sua realidade? Quais são as sugestões). 

Será explicado aos grupos que contaram com um facilitador como se utiliza o quadro e também 

ficará exposto um exemplo no projetor digital. 

Após aproximadamente 20 minutos será solicitado que o grupo faça a exposição de suas idéias. 

Em seguida serão realizados questionamentos em relação as propostas realizadas pelos grupos 

aos outros participantes, favorecendo a interação constante entre os trabalhadores 

proporcionando reflexões sobre as situações. 



 
 

17 
 

Ao final será recolhido o material produzido pelos grupos e posteriormente será  analisado 

para estar incluído idéias nas ações programadas de EPS. 

A avaliação será realizada conforme a participação, interação dos grupos e realização das 

tarefas propostas.  

 

 

 

 

 

AÇÃO 3: LEVANTAMENTO DE TEMAS PROPOSTOS PARA CONFECÇÃO DE 

UM CRONOGRAMA SEMESTRAL DE EPS 

Material Necessário: Computador, projetor digital, quadro ou painel, canetão, folhas sulfites 

coloridas. 

Proposta: Realizar um encontro com os Profissionais das ESF para levantamento das 

necessidades para o programa de EPS. 

Objetivo: Realizar o levantamento de temas relevantes para Equipe de cada unidade de saúde 

acordo com as especificidades do local e as demandas do serviço 

Justificativa: Na pesquisa emergiu a necessidade de continuidade das ações e adequação 

conforme as diferentes realidades. Sendo assim, acreditamos que o programa de EPS para ter 

seguimento, continuidade e eficiência precisa ser descentralizado, para responder as demandas 

diferentes dos cotidianos dos serviços. 
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Metodologia:  Será utilizada uma das técnicas para trabalho em grupo chamado de 

“brainstorming” essa técnica de grupo nominal entre outras possibilita que os envolvidos 

demonstrem suas capacidades criativas, o que geralmente resulta em soluções concretas dos 

problemas apresentados nas reuniões (NÓBREGA, NETO, SANTOS, 1997). Segundo 

Anastasiou e Alves (2004) é uma possibilidade para estimular a geração de novas ideias de 

forma espontanea e natural, permitindo deixar funcionar a imaginação. 

Encontro: Após a explanação dos objetivos do encontro assim como a metodologia que será 

utilizada os participantes serão convidados a se assentarem em roda favorecendo a mediação, 

troca e interação entre os participantes. 

Primeiramente iremos distribuir as sulfites coloridos para os profissionais (3 sulfites na média 

por pessoa) juntamente com o canetão, e será exposta a temática (Quais as principais 

necessidades a serem tratadas por um programa de EPS dentro de sua unidade), serão expostas 

algumas orientações ao grupo como (adiar criticas, mantenha-se concentrado no tema, tome 

por base a idéia dos outros – a idéia de um colega pode desencadear outras no grupo). 

Após o preenchimento do sulfite, será solicitado para os participantes colarem no quadro a 

frente suas idéias conforme os grupos possíveis de serem criados (por aproximação temática). 

Após todos participarem iremos realizar um momento de interação e discussão a respeito dos 

resultados, e posteriormente lapidarmos as idéias principais. 

Ao final será sintetizado o material produzido para elaboração de uma proposta de cronograma 

semestral de ações de EPS dentro das Unidades de Saúde. 

Avaliação: Será realizada por a exposição de uma palavra chave que impactou o encontro. 
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AÇÃO 4: DEVOLUTIVA DOS CRONOGRAMAS SEMESTRAIS E AMPLIAÇÃO DA 

AUTO-ESTIMA DOS PARTICIPANTES. 

Material Necessário: Computador, projetor digital, caixa de som, folha sulfite, durex, canetas. 

Proposta: Realizar um grupo e dinâmica com os Profissionais das ESF. 

Objetivo: Realizar a devolutiva dos cronogramas semestrais de EPS com os temas relevantes 

para Equipe de cada unidade de acordo com as especificidades do local e as demandas do 

serviço.  Além disso, realizar dinâmica proporcionando maior integração e valorização do 

“outro” no ambiente de trabalho, fomentando espaço agradável para as práticas de EIP e PC. 

Justificativa: A EIP  para propiciar a PC é necessário que os profissionais aprendam entre sí, 

com os outros e sobre os outros (OMS, 2010), acreditamos que com a dinâmica de valorização 

da auto estima profissional possa possibilitar um ambiente mais favorável para inicio das ações 

de EPS com foco da EIP e PC. Propociando que os profissionais visualizem e valorizem as 

suas qualidades, talentos assim como a de seus colegas de trabalho. 

Metodologia:  Utilização de dinâmica de grupo. Segundo Micheletti  (2009), a dinâmica de 

grupo acontece por um momento que temos três ou mais pessoas em interação e trocando 

informações, dessa maneira elas estão se movimentando e aprendendo, se há uma interação, 

há dinâmica. A dinâmica de um grupo é o seu movimento e a vida deste grupo é a inter – 

relação. 

Encontro:  

Em um primeiro momento será realizada a devolutiva do cronograma. 

Segundo momento será após a devolutiva do cronograma, e espaço para esclarecimento de 

dúvidas. Será utilizada um dinâmica em grupo contando com momento de aquecimento, e 

música, dessa maneira, colocaremos uma música alegre e por 03 minutos incentivaremos as 

pessoas andarem pela sala interagindo, andando próximas, também será colado neste momento 

um papel sulfite nas suas costas de cada pessoa.  No decorrer da música solicitaremos para 

que escrevam atrás de cada pessoa uma característica, talento, virtude. 

Após o término da música será solicitado para os participantes se sentarem em roda, e cada 

um tirar o seu papel das costas e ler o que foi escrito. Questionaremos o que a pessoa achou, 
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se ficou surpresa, se tem algo a expor,  a dinâmica se trata de um exercício importante de 

valorização da equipe para reconhecimento dos talentos e caracteristicas. 

Com o término da dinâmica, será colocado um vídeo (5min) divulgado pelo Ministério da 

Saude explicando sobre a EPS nos locais de saúde e sua proposta de inclusão, (com exemplos 

de como ela pode ser vivenciada nas unidades de saúde). Onde todos os profissionais são 

considerados importantes no processo,  com intuito de estimular o empoderamento 

profissional. 

Será proposto para continuidade das ações que no cronograma semestral, possam ter 

responsáveis pelas ações, de acordo com a realidade das ESF e número de profissionais das 

equipes. Visando a não sobrecarga de um profissional apenas, mas que todos estejam 

integrados para iniciação do programa, sabendo que todos são partes igualmente relevantes no 

processo de ensino-aprendizagem, no trabalho em equipe, EIP e PC. 

Avaliação: Será fornecido um pedaço de papel onde o participante irá escrever uma palavra 

que marcou sobre esta proposta, após isso iremos misturar as papéis e cada um vai ler uma das 

palavras em voz alta. 
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AÇÃO 5: VALORIZAÇÃO DA EIP E PC NOS CENÁRIOS DE SAÚDE. 

Material Necessário: Estudo de Caso (será realizado estudos de caso, incluindo a perspectiva 

de atuação de todos profissionais constituintes das ESF). 

Proposta: Dividir a equipe em grupos mesclados de profissionais. 

Objetivo: Permitir a valorização da  atuação de cada profissional e fomentar um momento 

de reflexão em cima das suas práticas, bem como suas dificuldades, potencialidades, e 

oportunidades de melhoria. Propiciar um olhar ampliado quanto as demandas da saúde, sendo 

possível visualizar a necessidade e reconhecimento da importância do trabalho em equipe, 

da EIP e PC. Sensibilizar para que o foco da assistência seja realmente o paciente, e para que 

seja possível prestar um atendimento de qualidade e completo às suas necessidades 

reconhecendo como um todo e não um ser fragmentado. 

Justificativa: A tendência dos profissionais é atuar de forma independente e isolada, o que 

representa sua longa formação e atuação isolada e circunscrita na sua área de atuação. Os 

marcos de formação na área da saúde são caracterizados pela uniprofissionalidade, onde a 

formação dos profissionais de saúde tem sido historicamente manifestada por fragmentação 

do conhecimento, a visão hospitalocêntrica/biologicista (ALBUQUERQUE et al., 2009). 

Além disso a OMS reconhece que muitos sistemas de saúde no mundo estão fragmentados e 

com dificuldades para gerenciar as necessidades de saúde não atendidas. (OMS, 2010) 

Metodologia:  Estudo de Caso. Segundo os autores se constitui na análise minuciosa e objetiva 

de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 91). Além disso é um método de pesquisa estruturado, que 

pode ser aplicado em distintas situações para contribuir com o conhecimento dos fenômenos 

individuais ou grupais (STAKE, 2007). 

Encontro: Iremos primeiramente separar em grupos mesclados de profissionais, entretanto 

entregaremos o mesmo caso para cada profissional primeiramente, o caso contará com um 

espaço abaixo para o profissional colocar quais seriam suas ações quanto as necessidades de 

cuidado holístico do paciente na sua perspectiva profissional. 

Após isso iremos pedir para cada integrante do grupo ler aos participantes o que escreveu nas 

sua atuação isolada. Após o relato de cada profissional, uma pessoa do grupo irá unir as falas 
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e realizar a apresentação do caso aos demais grupos mostrando uma proposta de atuação 

interprofissional e prática colaborativa. 

Avaliação: Será realizada pela visualização do cumprimento dos exercícios propostos e pela 

participação nas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO 6:  AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM O PACIENTE NA 

CENTRALIDADE DO CUIDADO. 

Material Necessário: Computador, projetor digital, caixa de som, papel, caneta, caixinha de 

papelão. 

Proposta: Realizar um encontro com os Profissionais das ESF como um momento de refletir 

sobre as vivências e repensar o modelo de assistência com foco o centro do cuidado a pessoa 

e construção de um estratégia de ação para iniciação de práticas de Educação em Saúde. 

Objetivo: Sensibilização e planejamento de ações para a Educação em Saúde para pacientes 

e acompanhantes, que podem ser desenvolvidas por meio de grupos de trabalho sobre 

temáticas de saúde que interessam à população como integrante da EPS. 

Justificativa: Devido à grande evolução no decorrer dos últimos anos, tanto na área de estudos 

científicos, tecnologias aliadas à saúde, e mudanças nos modelos de assistência da saúde 
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pública, é imprescindível um olhar atento ao processo de formação dos profissionais da saúde, 

visando a qualificação e um ajuste do profissional as novas demandas dos serviços de saúde, 

bem como o olhar ampliado acerca do centro do cuidado, a pessoa (SILVA; SEIFFERT, 2009).  

Com o cuidado centrado na pessoa e inclusa na proposta de EPS temos a Educação em Saúde 

que é considerada pelo MS como um processo educativo de construção de conhecimentos em 

saúde que visa à apropriação temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que 

contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os 

profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas 

necessidades (BRASIL,2006). 

Metodologia: Serão utilizadas estratégias metodológicas de trabalho em grupo, 

problematização e  roda de Conversa, as rodas de conversas proporcionam encontros 

dialógicos, abrindo oportunidades e possibilidades de produção e ressignificação de sentido e 

saberes. Sua escolha se baseia na horizontalização das relações de poder. Retira-se a figura do 

professor como centro do processo e surge a fala dos participantes, bem como valores, normas, 

cultura, práticas e discurso, proporcionando participação ativa onde podem ser expressadas 

opiniões, conceitos, impressões, reflexões, inquietações sobre o tema proposto (FREIRE, 

1970). Possibilitando trabalhar crítica e reflexivamente com o grupo a partir da 

problematização da realidade. 

Encontro: Será solicitado previamente ao encontro o levantamento populacional que todas as 

ESF já possuem com o diagnóstico situacional de cada unidade. Após isso será separado as 

temáticas mais incidentes e colocaremos em papéis recortados. 

No encontro primeiramente como disparador colocararemos dois vídeos curtos abordando a 

Humanização do cuidado em saúde e as ações de educação em saúde nas ESF. 

Com o diagnóstico situacional e as patologias mais incidentes na unidade de saúde irá se 

colocar separaradamente as  temáticas em papéis (ex: hipertensão, tabagismo, gravidez na 

adolescencia), em seguida iremos dividir os profissionais em grupos mesclados em relação as 

profissões, na sequência entregar um papel com temática para cada grupo, posteriormente  

iremos expor as atividades propostas onde cada grupo formado irá receber um quadro de 

planejamento estratégico situacional em branco, será solicitado para cada grupo criar uma 

proposta de intervenção em relação a temática proposta para o grupo. Será explicado como 
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deve ser realizado e fornecido um exemplo em projetor digital que ficará disponível todo o 

tempo para visualização. 

Após aproximadamente 30 minutos, será solicitado para os profissionais sentarem em roda e 

solicitaremos para os grupos apresentarem suas propostas de intervenção, sendo um momento 

de roda de conversa onde os outros participantes podem trazer novas idéias, contribuições, 

críticas, construção,  criação de espaços de diálogo onde os profissionais podem se expressar 

escutar os outros e a si mesmos. Possibilitando a construção da autonomia por meio da 

problematização, da troca de informações e da reflexão da prática. 

Será um momento para pensar sobre o modelo assistêncial, sobre as mudanças necessárias, 

sobre o olhar ampliado, e a necessidade do paciente se tornar o centro do cuidado, e não a 

doença. Com a valorização do paciente, e dentro da proposta de EPS é necessário possibilitar 

momentos de inclusão desses atores, inclusive por ações de Educação em Saúde.  

Será recolhido os quadros e visualizar os pontos que podem ser melhorados, iremos repassar 

ao computador e disponibilizar para unidade para que possam ser colocados em prática, 

juntamente com cronograma em branco das atividades para que possam ser adequados à 

realidade de cada localidade. 

Avaliação: Será solicitado para cada pessoa escrever uma experiência que já teve ao ser 

atendido nos serviços de saúde, algum fato marcante para o mesmo. Colocar em uma caixinha 

disponibilizada. Será misturarada e cada um pegará um bilhete e irá ler. Esperamos propiciar 

momentos de reflexão mesmo após o encontro. 
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MODELO DE PLANILHA PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

Ações Por que? Local Quando Publico Alvo Método Custo 

Grupo de aproximação 

teórico-conceitual com as 

temáticas 

 

Necessidade de maior 

aproximação com a PNEPS, 

EPS, EIP e PC 

Sala de Reunião 

Secretária de 

Saúde e 

Unidades de 

Saúde 

Gestores 

conforme 

disponibilidade. 

Profissionais 

sexta-feira 

período vespertino 

Gestores e  

Profissionais 

Elaboração de Mapa 

Conceitual 

Recursos 

existentes 

nos 

serviços de 

saúde. 

Encontro para a devolutiva 

dos resultados da pesquisa  

Entendimento acerca dos 

resultados da pesquisa, 

assim como as  expectativas 

dos profissionais e gestores 

em relação a Educação 

Permanente em Saúde dos 

profissionais e trabalhadores 

do SUS. 

Sala de 

Reuniões 

Secretária de 

Saúde 

 

Unidades de 

Saúde 

A programar de 

acordo com a 

disponibilidade 

dos gestores. 

Sextas-feiras nas 

ESF período da 

tarde. 

Gestores e 

Profissionais 

Exposição dialogada 

 

Aprendizagem 

baseada em 

problemas  

 

 

Recursos 

existentes 

nos 

serviços de 

saúde 

 

Encontro para o 

levantamento de temas 

propostos para confecção 

de um cronograma 

semestral de EPS 

 

De acordo com a pesquisa, 

foi apontada a necessidade 

de continuidade das ações e 

adequação conforme as 

diferentes realidades.  

Unidades de 

Saúde 

Sextas-feiras nas 

ESF período da 

tarde 

Profissionais Brainstorming Recursos 

existentes 

nos 

serviços de 

saúde 
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Grupo para a devolutiva 

dos cronogramas 

semestrais e ampliação da 

auto-estima, e 

proporcionar o 

pertencimento  dos 

participantes. 

Realizar a devolutiva dos 

cronogramas semestrais de 

EPS com os temas 

relevantes para Equipe de 

cada unidade de acordo com 

as especificidades do local e 

as demandas do serviço.  

Além disso, realizar 

dinâmica proporcionando 

maior integração e 

valorização do “outro” no 

ambiente de trabalho, 

fomentando espaço 

agradavél para as práticas de 

EIP e PC. 

Unidades de 

Saúde 

Sextas-feiras nas 

ESF período da 

tarde 

Profissionais Utilização de 

dinâmica de grupo. 

Custeio de 

Materiais 

para 

dinâmica  

Encontro de valorização 

da EIP e PC nos cenários 

de saúde. 

Permitir a valorização da  

atuação de cada profissional 

e fomentar um momento de 

reflexão em cima das suas 

práticas, propiciar um olhar 

ampliado quanto as 

demandas da saúde, 

possibilitando a visualização 

e reconhecimento da 

importância do trabalho em 

equipe, da EIP e PC para que 

o foco da assistência seja 

realmente o paciente 

Unidades de 

Saúde. 

Sextas-feiras nas 

ESF período da 

tarde 

Profissionais Estudo de Caso Recursos 

existentes 

nos 

serviços de 

saúde. 
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Grupo para confecção de 

ações de Educação em 

Saúde com o paciente na 

centralidade do cuidado 

Realizar encontro com os 

Profissionais das ESF como 

um momento de refletir 

sobre as vivências e repensar 

o modelo de assistência com 

foco o centro do cuidado a 

pessoa e construção de um 

estratégia de ação para 

iniciação de práticas de 

Educação em Saúde. 

Unidades de 

Saúde. 

Sextas-feiras nas 

ESF período da 

tarde 

Profissionais Trabalho em grupo, 

Problematização e  

Roda de Conversa 

Recursos 

existentes 

nos 

serviços de 

saúde. 
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