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Educação Permanente em Saúde 
 

Texto 1. Educação Permanente em Saúde 

Ricardo Burg Ceccim *) 

Alcindo Antônio Ferla (**) 

A ‘educação permanente em saúde’ precisa ser entendida, ao mesmo tempo, como uma ‘prática 
de ensino-aprendizagem’ e como uma ‘política de educação na saúde’. Ela se parece com muitas 
vertentes brasileiras da educação popular em saúde e compartilha muitos de seus conceitos, 
mas enquanto a educação popular tem em vista a cidadania, a educação permanente tem em 
vista o trabalho.  

Como ‘prática de ensino-aprendizagem’ significa a produção de conhecimentos no cotidiano das 
instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas 
enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as experiências desses atores como base de interrogação 
e mudança. A ‘educação permanente em saúde’ se apóia no conceito de ‘ensino 
problematizador’ (inserido de maneira crítica na realidade e sem superioridade do educador em 
relação ao educando) e de ‘aprendizagem significativa’ (interessada nas experiências anteriores 
e nas vivências pessoais dos alunos, desafiante do desejar aprender mais), ou seja, ensino-
aprendizagem embasado na produção de conhecimentos que respondam a perguntas que 
pertencem ao universo de experiências e vivências de quem aprende e que gerem novas 
perguntas sobre o ser e o atuar no mundo. É contrária ao ensino-aprendizagem mecânico, 
quando os conhecimentos são considerados em si, sem a necessária conexão com o cotidiano, 
e os alunos se tornam meros escutadores e absorvedores do conhecimento do outro. Portanto, 
apesar de parecer, em uma compreensão mais apressada, apenas um nome diferente ou uma 
designação da moda para justificar a formação contínua e o desenvolvimento continuado dos 
trabalhadores, é um conceito forte e desafiante para pensar as ligações entre a educação e o 
trabalho em saúde, para colocar em questão a relevância social do ensino e as articulações da 
formação com a mudança no conhecimento e no exercício profissional, trazendo, junto dos 
saberes técnicos e científicos, as dimensões éticas da vida, do trabalho, do homem, da saúde, 
da educação e das relações.  

Como ‘política de educação na saúde’, a ‘educação permanente em saúde’ envolve a 
contribuição do ensino à construção do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS e a saúde coletiva 
têm características profundamente brasileiras, são invenções do Brasil, assim como a 
integralidade na condição de diretriz do cuidado à saúde e a participação popular com papel de 
controle social sobre o sistema de saúde são marcadamente brasileiros. Por decorrência dessas 
particularidades, as políticas de saúde e as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos 
profissionais da área buscam inovar na proposição de articulações entre o ensino, o trabalho e 
a cidadania.  
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A ‘educação permanente em saúde’ não expressa, portanto, uma opção didático-pedagógica, 
expressa uma opção político-pedagógica. A partir desse desafio político-pedagógico, a 
‘educação permanente em saúde’ foi amplamente debatida pela sociedade brasileira 
organizada em torno da temática da saúde, tendo sido aprovada na XII Conferência Nacional de 
Saúde e no Conselho Nacional de Saúde (CNS) como política específica no interesse do sistema 
de saúde nacional, o que se pode constatar por meio da Resolução CNS n. 353/2003 e da Portaria 
MS/GM n. 198/2004. A ‘educação permanente em saúde’ tornou-se, dessa forma, a estratégia 
do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para a saúde.  

Essa política afirma: 1) a articulação entre ensino, trabalho e cidadania; 2) a vinculação entre 
formação, gestão setorial, atenção à saúde e participação social; 3) a construção da rede do SUS 
como espaço de educação profissional; 4) o reconhecimento de bases locorregionais como 
unidades político-territoriais onde estruturas de ensino e de serviços devem se encontrar em 
‘co-operação’ para a formulação de estratégias para o ensino, assim como para o crescimento 
da gestão setorial, a qualificação da organização da atenção em linhas de cuidado, o 
fortalecimento do controle social e o investimento na intersetorialidade. O eixo para formular, 
implementar e avaliar a ‘educação permanente em saúde’ deve ser o da integralidade e o da 
implicação com os usuários.  

Para a ‘educação permanente em saúde’, não existe a educação de um ser que sabe para um 
ser que não sabe, o que existe, como em qualquer educação crítica e transformadora, é a troca 
e o intercâmbio, as deve ocorrer também o ‘estranhamento’ de saberes e a ‘desacomodação’ 
com os saberes e as práticas que estejam vigentes em cada lugar. Isto não quer dizer que aquilo 
que já sabemos ou já fazemos está errado, quer dizer que, para haver ensino aprendizagem, 
temos de entrar em um estado ativo de ‘perguntação’, constituindo uma espécie de tensão 
entre o que já se sabe e o que há por saber.  

Uma condição indispensável para um aluno, trabalhador de saúde, gestor ou usuário do sistema 
de saúde mudar ou incorporar novos elementos à sua prática e aos seus conceitos é o 
desconforto com a realidade naquilo que ela deixa a desejar de integralidade e de implicação 
com os usuários. A necessidade de mudança, transformação ou crescimento vem da percepção 
de que a maneira vigente de fazer ou de pensar alguma coisa está insatisfatória ou insuficiente 
em dar conta dos desafios do trabalho em saúde. Esse desconforto funciona como um 
‘estranhamento’ da realidade, sentindo que algo está em desacordo com as necessidades 
vividas ou percebidas pessoalmente, coletivamente ou institucionalmente.  

Uma instituição se faz de pessoas, pessoas se fazem em coletivos e ambos fazem a instituição. 
Todos e cada um dos profissionais de saúde trabalhando no SUS, na atenção e na gestão do 
sistema, têm idéias, conceitos e concepções acerca da saúde e da sua produção; do sistema de 
saúde, de sua operação e do papel que cada profissional e cada unidade deve cumprir na 
organização das práticas de saúde. É a partir dessas concepções que cada profissional se integra 
às equipes ou agrupamentos de profissionais em cada ponto do sistema. É a partir dessas 
concepções, mediadas pela organização dos serviços e do sistema, que cada profissional opera.  

Para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, é fundamental dialogar com as 
práticas e concepções vigentes, problematizá-las – não em abstrato, mas no concreto do 
trabalho de cada equipe – e construir novos pactos de convivência e práticas, que aproximem o 
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SUS da atenção integral à saúde. Não bastam novas informações, mesmo que preciosamente 
bem comunicadas, senão para a mudança, transformação ou crescimento.  

Porque queremos tanto que novas informações cheguem aos serviços, aos trabalhadores, aos 
usuários e aos gestores? Para esclarecê-los? Para torná-los mais cultos? Para torná-los mais 
letrados em ciência e tecnologias? Se for assim, podemos apenas transmitir conhecimento, 
mandar ler manuais e exercitar jogos de perguntas e respostas. A ‘educação permanente em 
saúde’, entretanto, configura uma ‘pedagogia em ato’, que deseja e opera pelo 
desenvolvimento de si e dos entornos de trabalho e atuação, estabelecendo tanto o contato 
emocionado com as informações como movimentos de transformação da realidade. 
Enfatizamos novamente: será ‘educação permanente em saúde’ o ato de colocar o trabalho em 
análise, as práticas cotidianas em análise, as articulações formação-atenção-gestão-participação 
em análise. Não é um processo didático-pedagógico, é um processo político-pedagógico; não se 
trata de conhecer mais e de maneira mais crítica e consciente, trata-se de mudar o cotidiano do 
trabalho na saúde e de colocar o cotidiano profissional em invenção viva (em equipe e com os 
usuários).  

A escolha pela ‘educação permanente em saúde’ é a escolha por novas maneiras de realizar 
atividades, com maior resolutividade, maior aceitação e muito maior compartilhamento entre 
os coletivos de trabalho, querendo a implicação profunda com os usuários dos sistemas de 
saúde, com os coletivos de formulação e implementação do trabalho, e um processo de 
desenvolvimento setorial por ‘encontro’ com a população.  

É nesse sentido que, no Brasil, se constituiu o conceito de ‘quadrilátero da formação’: educação 
que associa o ensino como suas repercussões sobre o trabalho, o sistema de saúde e a 
participação social. É o debate e a problematização que transformam a informação em 
aprendizagem, e é a ‘educação permanente em saúde’ que torna grupos de trabalho em 
coletivos organizados de desenvolvimento de si e de seus entornos de trabalho e atuação na 
saúde.  

Para a ‘educação permanente em saúde’, a informação necessária é aquela que se propõe como 
ocasião para aprendizagem, mas que também busca ocasião de maior sensibilidade diante de 
si, do trabalho, das pessoas, do mundo e das realidades. Então, a melhor informação não está 
no seu conteúdo formal, mas naquilo de que é portadora em potencial. Por exemplo: a nova 
informação gera inquietação, interroga a forma como estamos trabalhando, coloca em dúvida 
a capacidade de resposta coletiva da nossa unidade de serviço? Se uma informação nos impede 
de continuarmos a ser o mesmo que éramos, nos impede de deixar tudo apenas como está e 
tensiona nossas implicações com os usuários de nossas ações, ela desencadeou ‘educação 
permanente em saúde’.  

A ‘educação permanente em saúde’ pode ser um processo cada vez mais coletivo e desafiador 
das realidades. O primeiro passo é aceitar que as realidades não são dadas. Assim como as 
informações, as realidades são produzidas por nós mesmos, por nossa sensibilidade diante dos 
dados e por nossa operação com os dados de que dispomos ou de que vamos em busca. O 
segundo passo é organizar espaços inclusivos de debate e problematização das realidades, isto 
é, cotejar informações, cruzá-las, usá-las em interrogação umas às outras e não segregar e 
excluir a priori ou ensimesmar-se em territórios estreitos e inertes. O terceiro passo é organizar 
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redes de intercâmbio para que informações nos cheguem e sejam transferidas, ou seja, 
estabelecer interface, intercessão e democracia forte. O quarto passo é produzir as informações 
de valor local num valor inventivo que não se furte às exigências do trabalho em que estamos 
inseridos e à máxima interação afetiva com nossos usuários de ações de saúde.  

O ‘quadrilátero’ da ‘educação permanente em saúde’ é simples: análise e ação relativa 
simultaneamente à formação, à atenção, à gestão e à participação para que o trabalho em saúde 
seja lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente. 
Diferentemente das noções programáticas de implementação de práticas previamente 
selecionadas em que as informações são empacotadas e despachadas por entrega rápida às 
mentes racionalistas dos alunos, trabalhadores e usuários, as ações de ‘educação permanente’ 
desejam os corações pulsáteis dos alunos, dos trabalhadores e dos usuários para construir um 
sistema produtor de saúde (uma abrangência), e não um sistema prestador de assistência (um 
estreitamento). Uma política de ‘educação permanente em saúde’ congrega, articula e coloca 
em roda diferentes atores, destinando a todos um lugar de protagonismo na condução de 
sistemas locais de saúde. No Brasil, essa é a política atual do SUS para a educação em saúde e, 
portanto, a diretriz para os atores que atuam na área.  

Ao colocar o trabalho na saúde sob as lentes da ‘educação permanente em saúde’, a informação 
científica e tecnológica, a informação administrativa setorial e a informação social e cultural, 
entre outras, podem contribuir para pôr em evidência os ‘encontros rizomáticos’ que ocorrem 
entre ensino, trabalho, gestão e controle social em saúde, carreando consigo o contato e a 
permeabilidade às redes sociais que tornam os atos de saúde mais humanos e de promoção da 
cidadania.  

(*) Professor Titular na Área de Saúde Coletiva (Departamento de Assistência e 
Orientação Profissional, UFRGS), responsável pelo Grupo Temático de 
Educação em Saúde 
(**) Professor Adjunto da Escola de Enfermagem na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), atuando no Curso de Bacharelado em Saúde 
Coletiva e no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 
 

© 2009 Dicionário da Educação Profissional em Saúde. Todos os direitos reservados. 
Fundação Oswaldo Cruz. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 
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Protocolo 6 – MNNP SUS 
 

Art. 26. O Plano Institucional de Desenvolvimento de Pessoal deverá 

garantir: 

I - um programa de integração institucional para os trabalhadores 

recém admitidos; 
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II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que 

propiciem a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades 

dos trabalhadores do SUS, cabendo a cada esfera de governo a responsabilidade pela 

qualificação dos trabalhadores sob sua gestão; 

III - a qualificação dos trabalhadores para o implemento do 

desenvolvimento organizacional do órgão ou instituição e de sua correspondente 

função social; e, 

IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional 

e favoreçam a motivação dos trabalhadores. 

Art. 27. O Programa Institucional de Qualificação conterá os 

instrumentos necessários à consecução dos seguintes objetivos: 

I - a conscientização do trabalhador, visando sua atuação no âmbito 

da função social do SUS e o exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao 

usuário um serviço de qualidade; 

II - o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador; e, 

III - a otimização da capacidade técnica dos trabalhadores. 

Art. 28. O órgão ou instituição poderá autorizar o afastamento total ou 

parcial, com ou sem ônus para a instituição, do trabalhador que deseje se matricular 

em curso de qualificação, educação básica, graduação, pós-graduação, 

especialização ou extensão, no País ou no exterior. 

§ 1º Caso o afastamento seja deferido como licença remunerada, além 

da percepção integral de sua remuneração, o trabalhador preservará todos os seus 

direitos. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, ao retornar, o trabalhador ficará obrigado a 

manter sua relação de trabalho e o exercício de seu cargo ou emprego ao menos 
por um período igual ao do afastamento que lhe foi concedido. 

 

Contribuições de outros PCCS organizadas pelo Dieese 
 

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SUS  

A utilização do conceito de “gestão do conhecimento” pressupõe que o PCCS esteja integrado a 
um processo mais amplo de qualificação, produção de informações, participação, diretamente 
relacionado aos resultados desejados. Necessário discutir o tema em oficinas, visando o seu 
entendimento e operacionalização. 

O desenvolvimento de formação e qualificação profissional dos servidores da SMS será 
efetivado por meio de ações da gestão do conhecimento, de modo que este seja compartilhado 
e incorporado aos processos de trabalho.  

As ações da gestão do conhecimento têm como finalidades precípuas:  

I. O desenvolvimento permanente dos servidores;  
II. O desenvolvimento de capacidades resolutivas nos serviços de saúde; A transformação 

das práticas profissionais e da organização do trabalho;  
III. A melhoria das ações do servidor nos processos de trabalho;  
IV. A busca da eficiência, eficácia e efetividade nos serviços de saúde;  
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V. A socialização imediata, conforme programação, do conhecimento e saberes práticos, 
adquiridos nos cursos de educação permanente e continuada;  

VI. A salvaguarda dos conhecimentos necessários para a continuidade dos processos de 
trabalho.  

 

O Programa de Formação e Qualificação Profissional para o SUS será elaborado pela Comissão 
de Educação Permanente e Continuada da SMS e pela Comissão Integração Ensino e Serviço – 
CIES, da Regional de Saúde à qual pertence o município, em conjunto com todas as áreas da 
SMS, em observância ao perfil epidemiológico e necessidades do serviço, primando pelas 
seguintes diretrizes:  

I. Caráter permanente e atualizado do programa de forma a acompanhar a evolução do 
conhecimento e do avanço tecnológico na área da saúde;  

II. Universalidade de conteúdos técnico-científicos voltados para a formação e qualificação 
profissional, bem como promoção humana do profissional do SUS, como agente de 
transformação das práticas e modelos assistenciais;  

III. Corresponder à sistematização das ações e dos serviços do SUS, conforme a Política de 
Saúde do SUS;  

IV. Implementar a integração entre parceiros de gestão do SUS, nos âmbitos Federal, 
Estadual e Municipal;  

V. Diagnosticar valores e potenciais humanos para o desenvolvimento de novas 
atribuições necessárias a consolidação do SUS;  

VI. Utilizar metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância, que viabilizem a 
qualificação dos servidores do SUS, para todos os níveis;  

VII. Desenvolver o processo de educação permanente e continuada dos servidores da SMS 
em Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente;  

VIII. Criar mecanismos de interação entre as instituições formadoras e de serviços de saúde, 
adequando a formação dos servidores da saúde a um modelo de atenção universal, 
equitativo e de qualidade, que atendam às necessidades de saúde da população;  

IX. Implantar uma escala entre os servidores da unidade, para que todos tenham acesso às 
formações e qualificações necessárias para o exercício de suas funções na SMS.  
 

A Comissão de Educação Permanente e Continuada da SMS será composta por 02 membros 
representantes da Atenção Básica, 02 membros representantes da Média e Alta Complexidade, 
01 membro da Gestão da SMS, e 03 representantes sindicais dos trabalhadores, devendo 
exercer sua função baseado nos dispositivos desse PCCS, e ainda:  

 Avaliar as necessidades e prioridades dos setores quanto à Educação Permanente e 
Continuada;  

 Formular e desenvolver projetos para cursos, capacitações e treinamentos para 
realização no município, bem como encaminhar à CIES Regional;  

 Indicar membros para compor a CIES Regional;  

A composição da Comissão de Educação Permanente e Continuada será indicada pela SMS, com 
duração de 02 anos, podendo ser reconduzida por 02 anos e deverá passar por apreciação do 
Conselho Municipal de Saúde.  

O servidor beneficiado pela Formação e Qualificação Profissional para o SUS deverá 
disponibilizar, as informações e conhecimentos obtidos durante seu processo de formação.  
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A SMS, dentro de sua competência administrativa, poderá firmar convênios, protocolos de 
cooperação ou instrumentos equivalentes com instituições ou órgãos federais, estaduais ou 
municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações de Formação e Qualificação 
Profissional, de forma a racionalizar e integrar os recursos disponíveis.  

Deve ser criado o Subprograma de Produção de Conhecimento no Local de Trabalho, com o 
objetivo de estimular a reflexão sobre a prática dos trabalhadores do SUS, visando o 
aperfeiçoamento do processo de trabalho, melhoria das condições de trabalho e do 
atendimento à população e viabilizar instrumento de divulgação da produção resultante. 

Esta proposta é um instrumento importante para a viabilização de um processo integrado de 
formação de uma cultura de gestão por competências adequadas à natureza do SUS, valorizando 
o servidor e a sua reflexão sobre o seu processo de trabalho. 

Deverá fazer parte do regulamento acima, a inclusão da produção técnica derivada deste 
Subprograma nos critérios para progressão nas carreiras deste PCCS, no contexto do Sistema de 
Avaliação de Desempenho.  

 

 

 

 


