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"A educação é um processo social, é desenvolvimento.  

Não é a preparação para a vida, é a própria vida." 

John Dewey 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral estudar a experiência das práticas de 
Educação Permanente em Saúde no município de Teresópolis/RJ, sob a perspectiva 

dos facilitadores de Educação Permanente, buscando responder se estas práticas de 
fato modificaram o cotidiano de trabalho das equipes de saúde. Como objetivos 

específicos, foram definidos: 1) Conhecer e analisar as concepções e as práticas dos 
facilitadores nas unidades básicas inseridas na Estratégia de Saúde da Família, 
identificando aspectos da integralidade; 2) Conhecer, compreender e discutir os 

fatores que contribuíram para o desempenho destas práticas; 3) Conhecer, 
compreender e discutir as limitações destas práticas; 4) Discutir o papel da Educação 

Permanente enquanto prática avaliativa amistosa à integralidade no cotidiano dos 
serviços de saúde; 5) Subsidiar outros municípios na implantação da Educação 
Permanente de modo a contribuir para a consolidação do SUS. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que utilizou o estudo de caso como estratégia. A base teórica foi 
composta de revisão bibliográfica, análise de documentos oficiais do município de 

Teresópolis, das atas das reuniões dos facilitadores com a coordenadora do grupo, e 
das atas da Comissão Intergestores Bipartite, enquanto o campo de observação foi 
formado por entrevistas semi-estruturadas com o grupo de facilitadores. Para analisar 

as entrevistas e atas, optou-se pela análise de conteúdo e, por fim, efetuou-se o 
cotejamento das fontes como prova eficiente de validação. Os resultados mostraram 

que a prática da Educação Permanente em Saúde promoveu mudanças no processo 
de trabalho das unidades de saúde, viabilizou uma formação crítica e reflexiva dos 
profissionais e futuros profissionais de saúde, fortaleceu a participação social, e 

aproximou a gestão das questões locais de saúde. As limitações enfrentadas pelo 
grupo foram principalmente devidas aos entraves de ordem administrativa, e à falta 

de diálogo da gestão com os trabalhadores. Em contrapartida, os fatores contribuintes 
foram relacionados intimamente à dedicação e comprometimento dos atores 
envolvidos. As categorias analisadas demonstraram que o exercício da Educação 

Permanente na prática dos serviços de saúde do município de Teresópolis fomentou o 
desenvolvimento da atenção integral, avançando em direção à integralidade e à 

humanização nesses serviços.  

 

Palavras-chave: Processo de Trabalho; Educação Permanente em Saúde; Prática 
Avaliativa Amistosa à Integralidade. 
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ABSTRACT 

 

The general aim of this research was to study the experience of practices of the 

Permanent Education in Health in Teresópolis/RJ, from the perspective of the 

facilitators of Permanent Education, so as to answer whether these practices have 

actually changed the daily work process of the health teams. The specific objectives 

were: 1) To investigate and to analyze the concepts and practices of the facilitators in 

the basic units inserted in the Family Health Strategy, identifying aspects of 

integrality, 2) To know, to understand and to discuss the factors that contributed to 

the performance of these practices, 3) To know, to understand and to discuss the 

limitations of these practices, 4) To discuss the role of Permanent Education as an 

evaluation practice friendly to integrality in the everyday health services, 5) To 

subsidize other cities to implant Permanent Education in order to contribute for the 

consolidation of the Brazilian Health System. It is a qualitative research, which used 

the case study as a strategy. The theoretical basis was composed of literature review, 

analysis of official documents from Teresópolis, the records of the meetings of the 

facilitators with the group's coordinator, and the proceedings of the Bipartite 

Commission. The field of observation was made up of semi-structured interviews with 

the group of facilitators. It was used the content analysis for the evaluation of the 

interviews and records, and, finally, it was carried out the comparison of the sources 

as an evidence of effective validation. The results showed that the practice of 

Permanent Education in Health promoted changes in the work process of the health 

unities, enabled a critical and reflective education of the professionals and future 

health professionals, strengthened social participation, and approached the city 

management to the local health issues. The limitations faced by the group were 

mainly due to administrative barriers, and to the lack of dialogue between managers 

and the workers. In contrast, the contributing factors were closely related to the 

dedication and commitment of those involved. The categories analyzed showed that 

the process of Permanent Education in the practice of the health services of 

Teresópolis fostered the development of whole care, moving toward integrality and 

humanization of these services. 

 
Key-words: Work Process; Permanent Education in the Healthcare Field; Evaluation 
Practices Friendly to Integrality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No contexto da Reforma Sanitária e implantação do SUS, a área de „recursos 

humanos‟ em saúde passou a ter crescente importância na construção do novo 

modelo de sistema de saúde, justificada pela necessidade da produção de uma 

atenção integral à saúde (PINTO et al, 2010; LIMA et al, 2010).  

No entanto, a formação da maioria dos profissionais atuantes nos serviços 

públicos de saúde ocorreu com uma visão centrada na atenção às doenças, 

fragmentada e excessivamente biomédica, o que dificulta o exercício da integralidade 

e o desenvolvimento da participação das comunidades no cuidado, como proposto 

pelo SUS (LIMA et al, 2010). 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004), a necessária aproximação entre a 

construção da gestão descentralizada do SUS, o desenvolvimento da atenção integral 

como acolhida e responsabilidade do conjunto integrado do sistema de saúde, e o 

fortalecimento da participação popular com características de formulação política 

deliberativa sobre o setor têm ficado relegadas à condição de produto secundário 

quando interrogamos as relações entre a educação dos profissionais e o trabalho no 

SUS. 

Estes autores defendem que: 

A formação para a área da saúde deveria ter como objetivos a transformação 

das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, e estruturar-se a 

partir da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar 

acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das 

pessoas, dos coletivos e das populações (CECCIM; FEUERWERKER, 2004:43). 

 

Entretanto, transformar a formação e a gestão do trabalho em saúde não 

podem ser consideradas questões simplesmente técnicas, já que envolvem mudança 

nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, principalmente, nas pessoas. São 

questões tecnopolíticas e implicam a articulação de ações para dentro e para fora das 

instituições de saúde, na perspectiva de ampliação da qualidade da gestão, do 

aperfeiçoamento da atenção integral, do domínio do conceito ampliado de saúde e do 

fortalecimento do controle social no sistema (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).  

A educação no trabalho insere-se, portanto, num contexto tenso, em que há 

possibilidade tanto de meramente reproduzir a tecnicidade e a normatividade do 

trabalho como de configurar oportunidades de recomposição dos processos de 

trabalho, de modo que os trabalhadores da saúde possam reconhecer, negociar e 

responder de forma mais pertinente às necessidades de saúde dos usuários e da 
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população, buscando assegurar direitos e qualidade na prestação de serviço, na 

perspectiva do fortalecimento do SUS (PEDUZZI et al, 2009).  

Baseados nestas reflexões, Ceccim e Feuerwerker (2004) introduziram o 

conceito de quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino - gestão setorial - 

práticas de atenção - controle social. A qualidade da formação passa a resultar da 

apreciação de critérios de relevância para o desenvolvimento tecnoprofissional, o 

ordenamento da rede de atenção e a alteridade com os usuários. 

É relevante reconhecer como o próprio processo de formação profissional define 

o campo de intervenção e de trabalho. Em minha trajetória, sinto-me privilegiada por 

ter me formado médica pela Universidade Federal Fluminense em 2004, na lógica do 

currículo novo, voltado para a formação de profissionais generalistas e cientes da 

estrutura e organização dos serviços de saúde locais e do SUS como um todo. Após 

minha graduação, trabalhei durante quatro anos como médica de família no município 

de Curitiba, período em que também conclui a especialização em Saúde da Família 

pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 

A princípio, meu desafio foi lidar com profissionais da rede de saúde inseridos 

na Estratégia de Saúde da Família (ESF), mas acostumados ao modelo biomédico de 

atenção e resistentes a mudanças no processo de trabalho. Após muitas reuniões, 

conseguimos que as equipes finalmente ficassem responsáveis pelas áreas adscritas, 

organizassem atividades com foco preventivo, trabalhassem com o pré-agendamento 

de consultas e não somente com o atendimento à fila que se formava todas as 

manhãs em frente à unidade, entre outras modificações. 

Em 2007, atuei como preceptora da disciplina de Medicina de Família para os 

alunos de medicina da PUC-PR, com o objetivo de ensinar técnicas e ferramentas 

próprias da ESF, na mesma unidade em que eu trabalhava como médica de família. 

Foi então que tive a oportunidade de perceber o quanto a formação precisa estar 

próxima à realidade dos serviços, amparada por uma gestão participativa, para que o 

resultado sejam profissionais conscientes e capacitados para lidarem com o cotidiano 

dos serviços de saúde, a fim de consolidar a integralidade enquanto princípio do SUS. 

Esta pesquisa teve início com o estudo Práticas Avaliativas na Atenção 

Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um estudo sobre o sistema de 

controle e monitoramento de ações de saúde, desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde 

(LAPPIS) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
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(FAPERJ), edital número 14/2007, que teve como objetivo analisar as práticas 

avaliativas em atenção básica no município de Teresópolis e outros quatro municípios 

do Estado do Rio de Janeiro, visando identificar evidências de ações nas dimensões de 

gestão e organização de serviços, e de conhecimentos e práticas dos trabalhadores, 

capazes de induzir a reorganização da gestão e da atenção voltadas para os princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na Integralidade.  

De acordo com Guizardi e Pinheiro (2004), pensar a integralidade em saúde 

deve contemplar uma noção de cuidado que, apreendida como ação integral, trata do 

encontro entre os vários atores envolvidos no cotidiano das ações em saúde capaz de 

produzir relações de acolhimento, respeito, dignidade e vínculo.  

As autoras qualificam a integralidade como dispositivo político, como exercícios 

cotidianos de produção de novas e mais potentes práticas de atenção à saúde. Assim, 

a integralidade, para além do texto da lei, se constrói no dia-a-dia dos serviços, no 

diálogo entre os diversos agentes sociais que compõem o SUS (GUIZARDI; PINHEIRO, 

2004). 

Por sua vez, Mattos (2001) refere que a integralidade não é apenas uma diretriz 

do SUS definida constitucionalmente, ela tenta falar de um conjunto de valores pelos 

quais vale lutar, pois se relacionam a um ideal de uma sociedade mais justa e mais 

solidária.  

Para Pinheiro e Silva Junior (2008), a integralidade é tomada como bandeira 

política, indissociável da universalidade e da equidade, e é materializada, no 

cotidiano, em práticas sociais de gestão, de cuidado e de controle pela sociedade. 

Segundo estes autores, ao considerarmos a integralidade da atenção à saúde, 

as práticas avaliativas na atenção básica passam a abrigar as ações efetivas dos 

atores nas situações de encontro com a alteridade, ou seja, com a diversidade e a 

pluralidade humana (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). 

Das práticas avaliativas identificadas no município de Teresópolis, aquela 

considerada inovadora e amistosa à integralidade foi a institucionalização das ações 

de Educação Permanente em Saúde (EPS), com a inclusão dos facilitadores de EP nas 

unidades inseridas na Estratégia de Saúde da Família, nos anos de 2007 e 2008 

(PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2009). 

Durante o levantamento bibliográfico, percebeu-se que há uma carência de 

estudos que descrevam e analisem as experiências municipais de implantação da EPS. 

Em sua dissertação de mestrado, intitulada “Política Nacional de Educação 
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Permanente na Saúde (PNEPS) no Município de Teresópolis sob a perspectiva dos 

gestores da Secretaria Municipal de Saúde”, Alves (2007) estudou a implementação 

da PNEPS no município, em uma fase anterior à inserção dos facilitadores de 

Educação Permanente - facilitadores de EP, como foram chamados em Teresópolis - 

nas Unidades de Saúde da Família (USF). 

A formulação e a estruturação desta pesquisa partiu destes referenciais ao optar 

pelo olhar dos facilitadores sobre o processo de implementação da PNEPS, de modo a 

repensar os aspectos mais importantes do processo de trabalho, e a preencher 

lacunas na discussão dos aspectos relativos à gestão e ao planejamento. Acredita-se 

que o estudo das abordagens municipais desta política pode levar à construção de 

novos saberes e práticas em saúde, apoiados na vivência concreta dos atores 

envolvidos. 

 Desta maneira, o objetivo geral desta pesquisa foi estudar a experiência das 

práticas de Educação Permanente em Saúde no município de Teresópolis/RJ, sob a 

perspectiva dos facilitadores de EP, buscando responder se estas práticas de fato 

modificaram o cotidiano de trabalho das equipes de saúde. 

Como objetivos específicos, foram definidos: 1) Conhecer e analisar as 

concepções e as práticas dos facilitadores de EP nas unidades básicas inseridas na 

ESF, identificando aspectos da integralidade; 2) Conhecer, compreender e discutir os 

fatores que contribuíram para o desempenho destas práticas; 3) Conhecer, 

compreender e discutir as limitações destas práticas nas unidades de saúde; 4) 

Discutir o papel da EPS enquanto prática avaliativa amistosa à integralidade no 

cotidiano dos serviços de saúde; 5) Subsidiar outros municípios na implantação da 

EPS de modo a contribuir para a consolidação do SUS.  

Para o alcance desses objetivos, o trabalho se apoiou no pressuposto de que o 

exercício da EPS na prática dos serviços de saúde fomenta o desenvolvimento da 

atenção integral, buscando avançar em direção à integralidade e à humanização 

nesses serviços.  

Logo, analisar a implantação das práticas de EPS no município de Teresópolis, 

principalmente no que concerne às mudanças provocadas no processo de trabalho e 

aos seus fatores limitantes, pode contribuir não só para subsidiar outros municípios no 

processo de implementação da PNEPS, bem como para levantar críticas que levem a 

mudanças na própria política. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 - A Implantação da Educação Permanente na América Latina e no Brasil 

 

A discussão sobre a mudança na estratégia de formação dos profissionais de 

saúde iniciou-se na América Latina anteriormente à implantação da Política de 

Educação Permanente no Brasil. A partir da década de 70, a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), percebendo a formação inadequada das equipes de 

saúde frente à realidade dos serviços, introduziu o debate para a construção de um 

novo modelo pedagógico para a mudança das práticas de saúde (LOPES et al, 2007). 

 No Brasil, antes mesmo da educação permanente, inicialmente discutida como 

educação continuada, ser ponto de pauta de conferências de recursos humanos, as 

Conferências Nacionais de Saúde já apontavam a inadequação da formação dos 

trabalhadores da saúde frente à realidade encontrada nos serviços de saúde 

brasileiros (CECCIM et al, 2002; RIBEIRO; MOTTA, 1996). 

Até 2003, as diretrizes apontadas em todas as conferências nacionais de saúde 

e as conferências temáticas de recursos humanos para a saúde não haviam entrado 

na agenda política como prioridade na organização dos serviços no SUS, resumiam-se 

a questões discutidas em espaços privilegiados, sem comprometimento com a indução 

de uma política de gestão para o setor (LOPES et al, 2007). 

Segundo estes autores, o Ministério da Saúde, ao criar a Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde em 2003, tomou para si o compromisso de 

mudar e ordenar a lógica da formação dos profissionais de saúde.  Até então, este 

ordenamento constitucional ainda não havia sido previsto como política pública na 

saúde (LOPES et al, 2007). 

A construção desta política passou por várias instâncias de negociação e 

deliberação na saúde. A proposta foi pactuada na Comissão Intergestores Tripartite e, 

em novembro de 2003, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da resolução 

nº 335, aprovaram a “Política Nacional para Formação e Desenvolvimento para o 

SUS: Caminhos para a Educação Permanente”. Em dezembro de 2003, este 

documento também foi legitimado na 12ª Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 

2004a).  
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Assim, em seu texto integral, ficou estabelecido que: 

A educação permanente é a realização do encontro entre o mundo de formação e o 

mundo do trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 
organizações e ao trabalho. Propõe-se, portanto, que os processos de qualificação dos 

trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e 
das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde e tenham como 
objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho 
e sejam estruturados a partir da problematização da atuação e da gestão setorial em 
saúde. Neste caso, a atualização técnico-científica é apenas um dos aspectos da 
transformação das práticas e não seu foco central. A formação e o desenvolvimento 
englobam aspectos de produção de subjetividade, de habilidades técnicas e de 
conhecimento do SUS (BRASIL, 2004a:10). 

Este processo avançou até a publicação da Portaria que instituiu a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde - Portaria 198/GM/MS - em 13 de 

fevereiro de 2004, como uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor, propondo mudanças nas práticas de educação na 

saúde, de modo que os próprios trabalhadores, em seu coletivo local, pudessem 

contribuir e conquistar capacidade de se assumirem como co-autores do processo de 

formação (BRASIL, 2004b).  

Para a condução desta política, foram implantados os Polos de Educação 

Permanente em Saúde (PEPS) do SUS, instâncias de gestão com uma composição 

embasada no "quadrilátero" configurado por: gestores estaduais e municipais de 

saúde; formadores contemplando instituições com cursos para os trabalhadores da 

saúde; serviços de saúde representados pelos trabalhadores da área, e pelo controle 

social ou movimentos sociais de participação no sistema de saúde (BRASIL, 2004a). 

No dia 20 de agosto de 2007, foi publicada Portaria GM/MS nº 1.996, que 

revogou a Portaria nº 198, e dispôs sobre novas diretrizes e estratégias para a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 

2007). 

De acordo com esta nova portaria, as ações de Educação na Saúde passaram a 

compor o Pacto de Gestão, do Pacto pela Saúde, o que colocou a responsabilidade 

pelas ações de educação na saúde na agenda da gestão do SUS. Além disso, a 

proposta foi que os gestores passassem a contar com o financiamento federal regular 

e automático para a Educação na Saúde, por meio do Bloco de Financiamento da 

Gestão (repasse Fundo a Fundo como já acontecia para o financiamento da ações de 

assistência à saúde). O objetivo era dar aos gestores condições de planejar 

regionalmente a curto, médio e longo prazos ações educativas de formação e 
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desenvolvimento que respondessem às necessidades do sistema e estivessem de 

acordo com a realidade local (Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007). 

O texto final que reestrutura os espaços de formulação, pactuação, execução e 

avaliação da política de educação permanente e profissional no âmbito do SUS, definiu 

recursos para ações de educação permanente e educação profissional para os estados 

e incorporou a contribuição das várias instituições como o Conselho Nacional de 

Secretarias de Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(COSEMS) e a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (BRASIL, 2007). 

 

 

2.2 - Diferenciação entre Educação Continuada e Educação Permanente em 

Saúde 

 

Segundo Lopes et al (2007), a educação tradicional na formação e no 

desenvolvimento dos profissionais de saúde tem como objetivo principal a atualização 

de conhecimentos técnicos e é operada de forma descendente.  

O SUS e a saúde coletiva 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 têm características marcadamente 

brasileiras. 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 

(CECCIM; FERLA, 2008). 

A demanda e as pressões por respostas rápidas têm induzido à reprodução de 

modelos consolidados de educação no trabalho, em que deixam de ser explicitados os 

conceitos que estão sendo empregados na implantação de programas ou sistemas, 

utilizando os termos “Educação Continuada” e “Educação Permanente” como se 

fossem sinônimos (MANCIA et al, 2004). 

 Enquanto estratégia de capacitação para os serviços de saúde, a Educação 

Continuada (EC) acaba por reforçar a fragmentação do cuidado, das equipes e do 

processo de trabalho, “na medida em que se centra no desempenho de cada categoria 

profissional e suas funções determinadas social e tecnicamente pela divisão do 

trabalho e que se formalizam na descrição dos postos de trabalho ”(RIBEIRO; MOTTA, 

1996:41). 
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Ribeiro e Motta (1996) consideram que a EC circunscreve-se às experiências 

centralizadas de cursos, eventos, palestras, divulgação de informações específicas 

para atualizar os profissionais que estão nos serviços. Logo, não tem um 

comprometimento com as realidades locais dos profissionais envolvidos. 

Em uma visão de “educação continuada”, o enfrentamento dos problemas na 

prática profissional se faz pela atualização, por categorias profissionais, de 

conhecimentos/capacitação técnica a partir de um “diagnóstico” das deficiências 

na prestação de serviços, habitualmente feito pelas gerências de forma não 

integrada, sem dar voz àqueles que se encontram na ponta assistencial do 

serviço e são, em última análise, os responsáveis pela sua operacionalização 

(VICENT, 2007 apud COTRIM-GUIMARÃES, 2009:15). 

 Este tipo de prática de formação pouco relacionada ao contexto de trabalho, 

característica dos programas de EC, tem permitido reduzir os treinamentos à 

reciclagem do conhecimento (MANCIA et al, 2004). 

“Em outras palavras, a atualização é útil, mas não necessariamente tem o 

potencial de transformar as práticas nos serviços”(Motta et al, 2002:69). 

 

 Em contrapartida, a Educação Permanente (EP) apresenta-se como objeto de 

transformação do processo de trabalho, sendo referida como educação no trabalho, 

pelo trabalho e para o trabalho nos diversos serviços, cuja finalidade é melhorar a 

saúde da população (PINTO et al, 2008). Sugere, portanto, a construção de relações e 

processos que contemplam as equipes de trabalho, as práticas organizacionais das 

instituições de saúde e as práticas intersetoriais e interinstitucionais, uma vez que 

nem sempre os problemas resultam da falta de conhecimento dos profissionais, mas 

são relativos ao processo de trabalho e à sua gestão (VICENT, 2007 apud COTRIM-

GUIMARÃES, 2009). 

 Na PNEPS: 

As demandas para a capacitação não se definem somente a partir de uma lista 

de necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos níveis 

centrais mas, prioritariamente, desde a origem dos problemas que acontecem no 

dia-a-dia do trabalho referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho, 

considerando, sobretudo, a necessidade de realizar ações e serviços relevantes e 

de qualidade. É a partir da problematização do processo e da qualidade do 

trabalho – em cada serviço de saúde – que são identificadas as necessidades de 

qualificação, garantindo a aplicação e a relevância dos conteúdos e tecnologias 

estabelecidas (2004a:10). 

 

Ceccim (2005b) destaca que a EPS pode ser definida como a ação pedagógica 

que enfoca o cotidiano do trabalho em saúde e o leva à autoanálise e à reflexão de 

processo. Para o autor, a percepção, a vivência e a admissão, pelos sujeitos, dos 

desconfortos existentes relacionados às suas práticas de saúde é que podem, 

efetivamente, promover mudanças no processo de trabalho. 
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“A EPS trabalha com ferramentas que buscam a reflexão crítica sobre as práticas de 
atenção, gestão e formação, sendo, por si só, um processo educativo aplicado ao 

trabalho, possibilitando mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e nas 
pessoas e uma melhor articulação para dentro e para fora das instituições.” (CAROTTA et 
al, 2009:49). 

Enquanto a EC envolve as atividades de ensino após a graduação, possui 

duração definida e utiliza metodologia tradicional, a EP estrutura-se a partir de dois 

elementos: as necessidades do processo de trabalho e o processo crítico como 

inclusivo ao trabalho (MOTTA et al, 2002). Por sua vez, a perspectiva de 

transformação da EC está dirigida às organizações, aos indivíduos e às profissões, e 

não às práticas sociais, como apontado pela EP (PEDUZZI et al, 2009). 

 Portanto, apesar de parecer, em uma compreensão mais apressada, que a EP 

seja 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” (CECCIM; FERLA, 2008:163).  

Na opinião destes autores, 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 (CECCIM; FERLA, 2008). 

 “[...] enquanto a educação continuada aceita o acúmulo sistemático de 

informações e o cenário de práticas como território de aplicação da teoria, a 

educação permanente entende que o cenário de práticas informa e recria a 

teoria necessária, recriando a própria prática” (CECCIM; FEUERWERKER, 

2004:49-50). 

 

No entanto, entendendo que a educação profissional necessita de continuidade, 

compreende-se que a EP não deve simplesmente substituir a EC, mas ser uma prática 

adjuvante na capacitação dos trabalhadores de saúde. A obtenção e o treinamento de 

conhecimentos específicos de cada profissão, através da EC, são tão necessários 

quanto a contextualização das práticas sociais dos trabalhadores envolvidos, fornecida 

pela EP, rumo ao alcance do verdadeiro cuidado integral. 
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2.3 - O Processo de Trabalho e a Educação Permanente em Saúde 

 

O conceito “processo de trabalho em saúde” diz respeito à dimensão 

microscópica do cotidiano do trabalho em saúde, à prática dos 

trabalhadores/profissionais de saúde inseridos no dia-a-dia da produção e consumo de 

serviços de saúde (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008). 

O trabalho em saúde se caracteriza por uma inter-relação muito intensa. 

Conforme Nogueira (1996), “há muitas outras formas de serviços que dependem 

de um laço interpessoal, mas no caso da saúde ele é particularmente forte e 

decisivo para a própria eficácia do ato” (NOGUEIRA, 1996 apud COTRIM-

GUIMARÃES, 2009:11). Outra característica particular do trabalho em saúde, citada 

por este autor, diz respeito à natureza coletiva da “direcionalidade técnica”, em que 

categorias e profissionais distintos procuram interagir no processo de trabalho. 

Segundo Faria et al. (2009), em geral, os componentes dos processos de 

trabalho são, eles próprios, produtos de trabalho, sendo a sua produção uma 

criação humana consciente, uma adequação concreta de recursos existentes aos 

fins postos. Por conseguinte, o funcionamento reiterativo dos processos de trabalho 

implica algum tipo de avaliação e crítica que incide sobre os procedimentos e conhe-

cimentos de cada processo de trabalho, possibilitando a sua transformação 

consciente.  

Desta maneira, os componentes do processo de trabalho, incluindo seus fins, 

sua execução e sua própria avaliação, sofrem modificações a partir desse processo 

crítico de avaliação, ou seja, os processos de trabalho são sempre avaliados em 

função dos seus resultados, mais ou menos intensos, consciente e sistematicamente, 

conforme as condições sociais e institucionais em que eles se exercem (FARIA et al., 

2009).  

Portanto,  

A construção do conhecimento e de novas capacidades derivadas da avaliação 

crítica de todo o processo e sua execução é elemento-chave no desenvolvimento 

dos processos de trabalho, em quaisquer de suas características, incluindo a 

produtividade, a satisfação e a realização pessoal dos profissionais e dos 

usuários, a economia de meios e otimização de recursos, entre outros (FARIA et 

al., 2009:27). 

 

Na atenção básica, mas principalmente nas unidades vinculadas à ESF, o 

trabalho em saúde se configura como um trabalho de grupo. Algumas vezes, os 
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profissionais realizam tarefas justapostas, formando o que Peduzzi (2006) 

denomina de “equipe agrupamento”, se contrapondo à noção de “equipe 

integração”, que a autora define como a equipe em que “ocorre a articulação das 

ações e a interação dos agentes” (PEDUZZI, 2006:273-274). 

Como resultado desta fragmentação do processo de trabalho, verifica-se 

uma formação para a saúde também de forma fragmentada, gerando especialistas 

cujo conhecimento técnico específico se sobrepõe ao conhecimento integral de 

realidades locais e ao conhecimento de outros saberes (CECCIM, 2005a). 

Nesse sentido, Mascarenhas (2003) reconhece a importância e a necessidade 

da atuação de toda a equipe na resposta assistencial, valorizando-se o conjunto da 

equipe no fazer saúde. Todavia, pontua que, para tal, é preciso estruturar a 

capacitação técnica e reciclar os profissionais envolvidos, ideia reforçada por L‟Abbate 

(1997), para quem os processos de capacitação devem ser construídos de modo a 

criar condições, as mais favoráveis possíveis, para permitir a construção de sujeitos 

autônomos e críticos. 

 É nesse contexto, portanto, de formação/ avaliação do processo de trabalho, 

que vai se inserir a PNEPS, proposta de prática pedagógica que coloca o cotidiano do 

trabalho em saúde como central aos processos educativos, ao mesmo tempo em que 

o coloca sob problematização, isto é, em auto-análise e autogestão (CECCIM, 2005b). 

Na EPS, 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, motivada pelo estranhamento de saberes e a desacomodação com os 

saberes e as práticas que estejam vigentes em cada lugar (CECCIM; FERLA, 2008). 

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 (CECCIM; FERLA, 2008:162). 

 

Para estes autores, a EPS não é só 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 (CECCIM; 

FERLA, 2008) 
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 Assim concebida, a EPS reconhece o caráter educativo do próprio trabalho, que 

passa a ser compreendido não apenas em seu sentido instrumental da produção de 

resultados, da ação dirigida a um dado fim já definido a priori, mas também como 

espaço de problematização, reflexão, diálogo e construção de consensos por meio dos 

quais se torna possível promover mudanças e transformações na perspectiva da 

integralidade da saúde (CECCIM, 2005a, 2005b; CECCIM; FEUERWERKER, 2004; 

PEDUZZI et al, 2009). 

 Ainda de acordo com Ceccim (2005b), o conceito de EPS foi adotado para tornar 

a rede pública de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho, 

não no prolongamento do tempo ou carreira dos trabalhadores, mas na ampla 

intimidade entre formação, gestão, atenção e participação nesta área específica de 

saberes e de práticas, mediante as intercessões promovidas pela educação na saúde.  

No entanto, o movimento de formação de parcerias para a transformação só 

acontece num espaço onde todos os envolvidos estão engajados numa forma de 

relação dialética, a qual, pelo próprio caráter de troca e movimento, produz mudança 

e favorece a produção de novas subjetividades (KOIFMAN; FERNANDEZ, 2008).  

“É no exercício dessa relação que surgem novos saberes, novas possibilidades de ação, e 

um outro olhar sobre a realidade emerge, como fruto do diálogo. Diálogo aqui entendido 

não apenas como comportamento verbal, mas em sentido mais abrangente, o de 
encontro, de comunicação em todos os níveis de relação, na qual o outro é visto em sua 
totalidade, como um ser essencialmente diferente de mim e de outros seres.” (KOIFMAN; 
FERNANDEZ, 2008:42).  

Franco e Moreira (2007) partem do pressuposto de que para a educação ser 

dispositivo de mudança é necessário que as práticas pedagógicas direcionem a 

produção de sujeitos implicados com a produção do cuidado, ou seja, os processos 

educacionais só podem ser considerados efetivos se eles, juntamente com os 

processos cognitivos, também operarem mudanças nas subjetividades dos 

profissionais. 

A EPS dos profissionais deve constituir parte do pensar e do fazer dos 

trabalhadores, com a finalidade de propiciar o crescimento pessoal e profissional 

destes, bem como contribuir para a organização do processo de trabalho, através de 

etapas que possam problematizar a realidade e produzir mudanças que possam 

fomentar o alcance ou a aproximação dos objetivos de universalização, integralidade e 

equidade, e ao mesmo tempo qualificando a atenção à saúde (Lino et al, 2009).  

Desta forma, o diferencial de novidade configurado sob o conceito político-

pedagógico da EPS é a priorização da educação dos profissionais de saúde como uma 
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ação finalística da política de saúde e não a atividade-meio para o desenvolvimento da 

qualidade do trabalho (CECCIM, 2005b). 

 Entretanto, para constituir o Sistema Único de Saúde verdadeiramente como 

uma rede-escola, há necessidade de descentralizar e disseminar capacidade 

pedagógica por dentro do setor, isto é, entre seus trabalhadores; entre os gestores de 

ações, serviços e sistemas de saúde; entre trabalhadores e gestores com os 

formadores e entre trabalhadores, gestores e formadores com o controle social em 

saúde (CECCIM, 2005b). 

 Ceccim e Feuerwerker (2004) afirmam que a EPS, incorporada ao cotidiano da 

gestão setorial e da condução gerencial dos serviços de saúde, colocaria o SUS como 

um interlocutor nato das instituições formadoras, na formulação e implementação dos 

projetos político-pedagógicos de formação profissional, e não mero campo de estágio 

ou aprendizagem prática. 

 

 

2.4 - A Educação Permanente em Saúde enquanto Prática Avaliativa Amistosa 

à Integralidade 

 

A apreensão de questões relativas ao SUS, em seus princípios de universalidade 

de acesso, integralidade na atenção à saúde, participação social, preservação da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, entre outros, 

assim como em suas políticas e programas, requer abordagens avaliativas com 

diferentes matizes, que extrapolem a hegemonia positivista, propondo outros olhares, 

outros referenciais de análise, outros arranjos metodológicos, com a reflexão de 

noções de participação, emancipação e democracia (SILVA, 2010).  

Silva Junior e Mascarenhas (2004) verificaram que a avaliação normativa, que 

prioriza aspectos tais como produção de serviços e indicadores de impacto 

epidemiológico no Programa Saúde da Família (PSF), não alcança a captação de 

aspectos subjetivos inerentes à avaliação, como, por exemplo, as relações com os 

usuários e a integralidade em saúde.  

Por sua vez, Ayres (2004) questiona o quanto as práticas avaliativas 

tradicionais são incapazes de apreender o significado formativo das práticas de saúde, 

sendo inadequadas para operar uma avaliação que alcance a subjetividade da relação 

terapêutica, do encontro entre sujeitos. Este autor propõe uma reflexão sobre as 
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possíveis e necessárias mudanças nas práticas de saúde, em especial nas de 

avaliação, no contexto de mudança de paradigma rumo à promoção da saúde e da 

integralidade. 

Em consonância, Pinheiro e Silva Junior (2008) discutem o caráter formativo da 

avaliação como algo que conduz à aprendizagem, gerada pela reflexão, pelo diálogo, 

pelo encontro e reconhecimento do outro; uma aprendizagem que emancipa à medida 

que constrói sujeitos com capacidade analítica suficiente para propor transformações 

em suas práticas e, assim, se transformar (AYRES, 2004 e PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 

2008).  

Ao falarem do caráter formativo da avaliação, propõem ir além das finalidades 

técnicas e da ênfase aos processos instituídos, o que significa ampliar o leque de 

conhecimentos, incluindo diferentes olhares que potencializem a apropriação da 

avaliação como uma ferramenta amistosa ao pesquisado e não somente ao 

pesquisador (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). 

…os processos avaliativos podem favorecer a compreensão de problemas, 

levando em conta o diálogo entre interessados com pontos de vista diversos, 

aquilo que poderíamos chamar de respeito à alteridade, produzindo assim um 

tipo de rede de conhecimentos capaz de potencializar inovações a partir de 

saberes produzidos por teorias também advindas da experiência do praticado. 
(PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008:25). 

Pautada pelo princípio da integralidade, essa rede de conhecimentos, para além 

da perspectiva meramente funcionalista, pode se voltar para a compreensão das 

necessidades da população expressas em demandas sociais, exigindo, 

consequentemente, a adequação da oferta de serviços (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 

2008).  

É nesse sentido que a avaliação pode ser uma ferramenta potente para lograr a 

participação social na efetivação do direito à saúde como um direito humano. 

(PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008:25). 

 

Desse modo, ao acrescentar a centralidade do usuário nos desenhos 

avaliativos, os autores definem como práticas avaliativas amistosas à 

integralidade “os diferentes modos de avaliar que tomam como base as ações 

exercidas cotidianamente nos serviços, na medida em que forjam acoplamentos de 

saberes e práticas dos sujeitos implicados (gestor, trabalhador e usuário) na produção 

do cuidado em saúde, subsidiando sua avaliação como intervenção; não se esgotando 
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nas ferramentas avaliativas já existentes e podendo se tornar técnicas não-

compartilháveis” (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008:28).  

Com essa noção, as práticas avaliativas podem ser entendidas no sentido 

proposto por Vieira-da-Silva (2005), para quem a avaliação em saúde é uma prática 

social num campo de disputas. A autora define a avaliação das práticas cotidianas 

como um julgamento que se faz a técnicas não sistemáticas de observação e a juízos 

de valor dicotômicos e simplificados. Segundo ela, quando uma equipe de saúde 

reúne-se para “fazer um balanço” das atividades daquele dia, referentes ao 

funcionamento de um determinado serviço, esse balanço corresponde a um 

julgamento das práticas rotineiras do trabalho daquela equipe a partir da percepção 

dos profissionais acerca do que seria um desempenho “positivo” no trabalho. 

Paralelamente, Santos-Filho (2007) reflete sobre como abarcar a avaliação no 

âmbito da Política Nacional de Humanização, demarcando referenciais avaliativos e 

aspectos sobre o uso de indicadores e outros componentes do processo avaliativo, 

buscando abranger, como “objetos-sujeitos” de avaliação, as dimensões e ações de 

humanização. O autor procura avançar na perspectiva das avaliações formativas, 

participativas e emancipatórias, que devem contribuir para estimular o diálogo, a 

reflexão e o co-aprendizado entre os atores, sendo a aprendizagem a chave para o 

desenvolvimento de capacidades para os grupos e organizações locais. 

Tendo optado por não restringir sua observação às práticas estruturadas de 

avaliação, geralmente externas ao serviço, Pinheiro e Silva Junior (2008) formularam 

uma lista de atributos que tornam estas práticas avaliativas mais permeáveis às 

práticas de integralidade, a saber:  

 resultam de interações democráticas entre atores em suas práticas no 

cotidiano, na relação entre demanda e oferta de produção de cuidado na saúde;  

 garantem a inclusão dos usuários na definição de suas necessidades e na 

tomada de decisão sobre a oferta de alternativas de cuidado; e  

 possuem elevada potência formativa, capaz de produzir conhecimentos que 

geram novos valores para juízos, que elaboram respostas qualificadas às 

necessidades e o modo mais adequado de provê-las.  

  Na visão destes autores, as situações encontradas nos ambientes institucionais 

da saúde, ao serem operadas por práticas avaliativas amistosas à integralidade, 

podem atuar como gestoras de transversalidades inovadoras. Ou seja, como práticas 

sociais, essas práticas portariam “valores” pautados por razões públicas, seriam a 
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materialidade de uma política que se propõe a afirmar a cidadania e, por isso, 

produzir o bem comum (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008).  

Em termos analíticos, foram delimitadas três dimensões que permitem 

reconhecer os atributos habilitadores dessas práticas: a dimensão da gestão e 

organização dos serviços, a dimensão das práticas dos trabalhadores e a 

dimensão do direito à saúde, que se encontram em consonância com os princípios 

constitutivos do SUS – neste caso, com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). 

Na dimensão da gestão e reorganização dos serviços de saúde, demanda, 

necessidade e oferta assumem papel fundamental como categorias temáticas 

transversais, pois configuram conceitos estruturantes que são entendidos, no campo 

das práticas, como interativos e relacionais, quando vistos pela ótica do cotidiano dos 

serviços (PINHEIRO, 2001).  

Nesse sentido, Pinheiro e Silva Junior (2008), concluem que o modo concreto 

de articular as ações, dizendo-as integrais na atenção e no cuidado, requer a 

construção coletiva de ferramentas e tecnologias inovadoras no cotidiano das práticas 

de gestão em saúde, voltadas para a negociação de diferentes pactos e acordos entre 

instâncias da política setorial e a sociedade civil.  

A criação de tecnologias participativas de gestão configura desenhos 

organizadores da integralidade em saúde que são constitutivos e constituintes de 

novas práticas de organização dos serviços de saúde, caracterizadas pelos seguintes 

aspectos: “as estratégias para a regulação do acesso às ações e serviços de saúde; a 

utilização da educação permanente como dispositivo para fortalecer a gestão e a 

organização da atenção; a utilização de tecnologias participativas no desenho dos 

processos de trabalho; a permeabilidade ao controle pela sociedade na definição de 

prioridades e etc.; a utilização integrada de sistemas de informação e o 

reconhecimento das características do território de referência.” (PINHEIRO; SILVA 

JUNIOR, 2008:30-31). 

Ao afirmarem que os conhecimentos e práticas dos trabalhadores constituem 

uma fonte viva de conhecimento para o desenvolvimento de tecnologias de avaliação 

da atenção básica a serem produzidas nos e para os municípios, de modo a serem 

capazes de fortalecer as ações integrais e as práticas avaliativas, sem dissociar ou 

mesmo dicotomizar as práticas da atenção daquelas do cuidado na gestão das 
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políticas de saúde, Pinheiro e Silva Junior (2008) legitimam a Educação Permanente 

em Saúde como uma prática avaliativa inovadora e amistosa à integralidade.  

Na segunda dimensão, denominada de conhecimentos e práticas dos 

trabalhadores, os autores identificam a capacidade dos trabalhadores de produzir 

práticas cuidadoras com acolhimento e desfragmentação do atendimento prestado, 

tendo constatado, em seus estudos, que desta forma é possível conferir maior 

horizontalidade às relações entre seus participantes – gestores, profissionais e 

usuários do sistema de saúde, no que concerne à autoria de novos conhecimentos a 

partir das práticas dos sujeitos implicados no cuidado em saúde (PINHEIRO; SILVA 

JUNIOR, 2008). 

Desta maneira, ao criticarem a matriz hegemônica de organização das práticas 

em saúde, que provoca, no processo de trabalho, uma forma de anomia cultural dos 

trabalhadores implicados na produção do cuidado, nesta dimensão os autores centram 

o olhar sobre as concepções e práticas dos atores (trabalhadores, gestores e usuários) 

no interior dos sistemas de saúde e seus efeitos na atenção básica, recomendando a 

sua qualificação e educação permanente em saúde (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 

2008). 

 Para Pinheiro e Silva Junior (2008), a terceira dimensão das práticas avaliativas 

amistosas à integralidade, denominada de direito à saúde, assume caráter 

fundamental como estratégia para aumentar o grau de sua aceitação e, mais que isso, 

de sua utilidade, ao enfatizar a centralidade do usuário no processo avaliativo, como 

portador de experiências com alta potência formativa oferecidas ao conjunto dos 

atores implicados com a produção do cuidado, qualificando-os como avaliadores. 

Os autores assumem que é necessário avaliar para afirmar o direito à saúde 

naquilo que ele tem de mais legítimo: a democratização das informações, com a 

explicitação dos julgamentos e tomadas de decisões sobre os cuidados oferecidos. 

“E institucionalizar a avaliação se torna necessário, para que se possa 

formalmente articular um processo avaliativo, de modo colaborativo entre 

gestores e avaliadores, academia e serviços de saúde (incluindo os trabalhadores 

e os usuários), no apoio às tomadas de decisões, por meio da participação, 

difusão e uso das investigações (HARTZ; MATIDA; VIEIRA-DA-SILVA, 2008 apud 

PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008:38). 

 

Nesse contexto, o caráter formativo da avaliação ganha expressão e riqueza, na 

medida em que a incorporação dos conhecimentos acerca das experiências dos 

usuários pode potencializar a capacidade avaliativa no processo de institucionalização, 

auxiliando nas transformações das práticas dos gestores, trabalhadores e avaliadores. 



27 

 

 

 

Com isso, reitera-se a responsabilidade no processo de produção do cuidado, nas 

respostas às demandas e necessidades geradas pela busca de cuidado pelo usuário, 

como busca de direitos (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). 

Segundo Ceccim e Ferla (2008), a Política de Educação Permanente em 

Saúde 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 cooperação 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. Portanto, 

“O eixo para formular, implementar e avaliar a educação permanente em saúde 

deve ser o da integralidade e o da implicação com os usuários” (CECCIM; FERLA, 

2008:164). 

 

Logo, pode-se afirmar que, em princípio, a EPS é uma prática que deve resultar 

de interações democráticas entre os profissionais em suas práticas no cotidiano, na 

relação entre demanda e oferta de produção de cuidado na saúde; garantir a inclusão 

dos usuários na definição de suas necessidades e na tomada de decisão sobre a oferta 

de alternativas de cuidado; e possuir elevada potência formativa, capaz de produzir 

conhecimentos que geram novos valores para juízos, que elaboram respostas 

qualificadas às necessidades e o modo mais adequado de provê-las.  

Além disso, dada a sua inserção nas três dimensões, não resta dúvida de que a 

prática da Educação Permanente em Saúde se constitui em um exemplo adequado 

de prática avaliativa amistosa à integralidade, capaz de congregar gestão, 

formação, práticas de saúde e controle social na adequação da oferta de serviços, e 

consequente efetivação dos princípios do SUS. 

Contudo, é preciso determinar se, no cotidiano dos serviços de saúde, a EPS 

verdadeiramente se revela uma prática avaliativa amistosa à integralidade, questão 

que esta pesquisa pretendeu responder para a realidade do município de Teresópolis. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 - O Município de Teresópolis 

 

O Município de Teresópolis localiza-se na Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro, a 87 km da capital, com uma extensão de 771 Km2, com altitude de 900 

metros. A cidade é divida em três distritos: o 1º distrito demarca a região urbana de 

Teresópolis; o 2º distrito, o Vale do Paquequer (Cruzeiro); e o 3º distrito, o Vale de 

Bonsucesso (Bonsucesso). Faz divisa com Guapimirim e Cachoeiras de Macacu ao Sul, 

ao Leste com Nova Friburgo, a Oeste com Petrópolis e ao Norte com Sapucaia, 

Sumidouro, e São José do Vale do Rio Preto. 

A projeção demográfica do IBGE para 2007 foi de uma população estimada em 

152.860 habitantes, distribuída prioritariamente em área urbana (84%), com 

predomínio do sexo feminino (51,39%). As faixas etárias de 20 a 29 anos e de 30 a 

39 anos são dominantes, perfazendo 32,8% da população. Os idosos representam 

10% da população e crianças entre 0 e 9 anos, 17,7%. 

Figura 1.1 – Pirâmide Etária da População 

Residente no município de Teresópolis, no ano 

de 2007 
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Fonte: Caderno de Informações em Saúde 2007 / Datasus  

 

Teresópolis tem sua economia baseada na agricultura, na indústria de 

transformação de alimentos, no comércio e no turismo. Segundo o Relatório de 

Gestão 2008, a produção de hortaliças representa 75% a 80% do que é consumido no 

Grande Rio, sendo o mais importante produtor de hortifrutigranjeiros de todo o 

Estado.  

Tabela 1.1 - População Residente por Faixa 
Etária e Sexo, no município de Teresópolis, 

no ano de 2007 

Faixa 
Etária 

Masculino Feminino Total 

Menor 1 1.379 1.299 2.678 

1 a 4 5.586 5.327 10.913 

5 a 9 6.852 6.689 13.541 

10 a 14 6.995 6.704 13.699 

15 a 19 7.069 7.069 14.138 

20 a 29 12.788 13.253 26.041 

30 a 39 11.506 12.595 24.101 

40 a 49 9.429 10.347 19.776 

50 a 59 6.025 6.697 12.722 

60 a 69 3.928 4.672 8.600 

70 a 79 2.087 2.784 4.871 

80 e + 654 1.126 1.780 

Total 74.298 78.562 152.860 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 
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Segundo este mesmo relatório, outra importante e significativa via de 

desenvolvimento do município foi através da expansão do Centro Universitário Serra 

dos Órgãos (UNIFESO), com o oferecimento de novos cursos de graduação e 

investimentos em cursos de pós-graduação. 

De acordo com o censo de 2000, em relação ao saneamento, o município 

apresenta 61,7% da população abastecida de água pela rede geral, 31,6% por poço 

ou nascente (na propriedade), e 6,7% de outra forma. Quanto à instalação sanitária, 

51,6% da população utiliza fossa séptica, 11% fossa rudimentar, 21,9% rio, lago ou 

mar, 6,5% vala, e apenas 7,2% utiliza a rede geral de esgoto ou pluvial. Já em 

relação ao destino do lixo, 90,3% é coletado, 7,3% queimado na propriedade, 3,3% 

enterrado, e 2,0% jogado em terreno baldio, rio, ou outro. 

Embora o IDH seja um índice que representa a qualidade de vida da população, 

deve-se levar em conta suas limitações, principalmente porque só considera três 

fatores para o seu cálculo: educação, longevidade e riqueza.  De 1991 a 2000, o 

município de Teresópolis elevou seu IDH de 0,70 para 0,753, passando à 17ª posição 

no ranking dos municípios do Estado por IDH, atrás de Nova Friburgo (4° - 0,81) e de 

Petrópolis (8° - 0,804). 

A série histórica disponível no Caderno de Informações de Saúde, do Ministério 

da Saúde, mostra que a taxa bruta de natalidade vem diminuindo desde 1997, 

quando foi de 24,2, tendo sido de 15,2 em 2007, e de 14,0 por 1000 habitantes em 

2008, seguindo a tendência do Estado do Rio de Janeiro. 

Quanto à mortalidade por grupo de causas, segundo os dados consolidados do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade para o ano de 2008, as principais causas 

de morte no município de Teresópolis foram as doenças do aparelho circulatório, 

seguidas pelas neoplasias, as doenças do aparelho respiratório e as causas externas 

de morbidade e mortalidade. 

As maiores causas de óbito entre crianças de um a quatro anos de idade são as 

doenças infecciosas e parasitárias, que responderam por 40% dos óbitos dessa faixa 

etária, no ano de 2008. Esse dado sugere condições de saneamento precárias, 

conforme comprovado pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do mesmo ano, 

que colocou Teresópolis entre os cinco municípios do Rio com grave deficiência de 

saneamento, sem rede coletora. 
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Na faixa etária de 15 a 19 anos prevaleceram as causas externas de morbidade 

e mortalidade, com 64,3% dos óbitos, seguindo a tendência do Estado, com 80,1%. 

No entanto, ao contrário do Estado, que manteve esta prevalência na faixa de 20 a 49 

anos, com 38,4%, no município de Teresópolis as doenças do aparelho circulatório 

ultrapassaram as causas externas, com 28,4% e 25,8%, respectivamente. 

 

Figura 1.2 – Mortalidade Proporcional por grupo de causas – CID 10 

 no município de Teresópolis, no ano de 2008 
 

 

 
Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 
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Em relação à NOAS 01/2002, o município encontra-se habilitado à Gestão Plena 

do Sistema Municipal, assumindo as seguintes responsabilidades: gestão e execução 

de todas as ações e serviços de saúde no município; gerência de todas as unidades 

ambulatoriais, hospitalares e de serviços de saúde estatais ou privadas; administração 

da oferta de procedimentos de alto custo e complexidade; execução das ações 

básicas, de média e de alta complexidade de vigilância sanitária, de epidemiologia e 

de controle de doenças; controle, avaliação e auditoria dos serviços no município; 

operação do Sistema de Informações Hospitalares e do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS. 

O sistema de saúde do município é constituído pela rede privada e pela rede 

pública. Esta última composta por oito unidades secundárias: Centro Materno Infantil, 

Divisão de Saúde Mental, Centro Municipal de Saúde Dr Adalberto Otto (CEMUSA), 

Centro de Saúde Dr Armando de Sá Couto (CES), Centro Odontológico Djalma 

Monteiro, Centro odontológico Mário Struck, Centro de Medicina Alternativa e 

Hemonúcleo Municipal. A rede terciária conta com três hospitais gerais: Hospital de 

Clínicas de Teresópolis – Constantino Otaviano (HCT-CO), que é um hospital-escola, 

Hospital São José e Hospital Beneficência Portuguesa.  

De acordo com o Relatório de Gestão de 2008, o município contava com doze 

unidades básicas inseridas na Estratégia de Saúde da Família, cinco unidades básicas 

tradicionais, e três unidades móveis, com equipes compostas por um médico, um 

odontólogo, um auxiliar de enfermagem, um auxiliar de consultório dentário e um 

motorista, que atendiam cerca de 23 comunidades.   

No município de Teresópolis, a secretaria de saúde incorpora as ações de 

saneamento, que ocupa, em média, a segunda posição na utilização de recursos 

tributários de arrecadação do município. As despesas totais com saúde vêm 

aumentando progressivamente desde o ano de 2004, quando o investimento foi de R$ 

29.480.517,86, até 2007, quando este foi de R$ 47.456.042,60, tendo fechado em 

46.837.905,77 em 2008. As despesas com recursos próprios do município não 

seguiram a mesma proporção de aumento, tendo sido de R$ 13.234.574,15 em 2004, 

R$ 18.117.354,71 em 2007 e R$ 19.075.417,14 em 2008. Por sua vez, a 

percentagem de recursos próprios aplicados em saúde seguindo a Emenda 

Constitucional nº 29 decresceu de 23,2% em 2005, para 22,2% em 2006, 17,9% em 

2007, e 16,8% em 2008, segundo os dados do Caderno de Informações de Saúde. 
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Embora a despesa com ações e serviços de saúde, total e por habitante, e a 

despesa com recursos próprios por habitante, tenham o mesmo valor no Caderno de 

Informações e no formulário do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 

em Saúde (SIOPS) de 2007, entregue pela SMS de Teresópolis, a percentagem dos 

recursos próprios aplicados em ações e serviços de saúde foi de 18,06% neste 

documento, devido a um valor menor de receita de impostos vinculada conforme a EC 

29/2000 do que o constante naquele do Caderno, para o mesmo ano. 

Segundo os dados do formulário SIOPS 2007, a parcela das despesas 

municipais investida na subfunção Atenção Básica constituiu um percentual de 9,1%, 

enquanto a da Assistência Hospitalar e Ambulatorial foi de 52,1%, explicitando a 

relevância secundária relegada à Atenção Básica quando do investimento de recursos. 

 

Tabela 1.2 – Orçamento Público do município de Teresópolis, de 2004 a 2008. 

Dados e Indicadores 
2005 2006 2007 2008 

 

Despesa total com saúde por 
habitante (R$) 

218,03 259,71 315,81 292,80 
 

Despesa com recursos próprios 
por habitante 

117,42 122,50 120,57 119,25 
 

Transferências SUS por habitante 119,33 142,11 151,71 167,70 
 

     
 

% despesa com pessoal/despesa 
total 

23,8 20,4 18,9 22,2 
 

% despesa com 
investimentos/despesa total 

2,5 1,1 13,4 2,6 
 

% transferências SUS/despesa 
total com saúde 

54,7 54,7 48,0 57,3 
 

% de recursos próprios aplicados 
em saúde (EC 29) 

23,2 22,2 17,9 16,8 
 

% despesa com serv. terceiros - 
pessoa jurídica /despesa total 

51,1 55,7 45,9 54,5 
 

     
 

Despesa total com saúde 32.479.077,87 39.195.392,62 47.456.042,60 48.923.081,39 
 

Despesa com recursos próprios 17.491.056,78 18.487.959,19 18.117.354,71 20.460.652,68 
 

Receita de impostos e 
transferências constitucionais 
legais 

75.277.298,36 83.111.111,96 101.129.384,04 110.731.680,79 
 

Transferências SUS 17.776.757,93 21.447.590,63 22.796.551,48 30.587.943,89 
 

Despesa com pessoal 7.715.542,98 8.006.167,70 8.973.912,22 13.251.065,01 
 

 Fonte: Caderno de Informações de Saúde 
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Observando os indicadores da Atenção Básica no município, de acordo com os 

dados do Caderno de Informações de Saúde, é possível constatar que a população 

coberta pela Estratégia de Saúde da Família teve um crescimento de 32%, em 2004, 

para 34,7% em 2007, fechando em 33,3% ao final de 2008. No mesmo período 

ocorreu uma diminuição de 1,2% para zero daquela coberta pelo Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Podemos inferir com esses dados que a 

incorporação do PACS às equipes de saúde de família, em 2007, teve um impacto 

negativo nos indicadores específicos de porcentagens de crianças com esquema 

vacinal básico em dia, de crianças com aleitamento materno exclusivo e de cobertura 

de consultas de pré-natal. O principal deles foi o percentual de crianças com esquema 

vacinal básico em dia, que diminuiu de 99,1% em 2004, para 89,9% em 2007, 

chegando a 87,9% em 2008.  
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Tabela 1.3 – Principais indicadores da Atenção Básica no município de Teresópolis, de 2004 a 2008. 

Ano 
Modelo de 

Atenção 

População 

coberta (1) 

% população 

coberta pelo 

programa 

Média mensal 

de visitas por 

família (2) 

% de crianças 

c/ esq.vacinal 

básico em dia 

(2) 

% de crianças 

c/aleit. 

materno 

exclusivo (2) 

% de 

cobertura de 

consultas de 

pré-natal (2) 

2004 

PACS 1.790 1,2 0,03 99,1 91,2 100,0 

PSF 46.505 32,0 0,06 97,4 84,3 95,6 

Outros - - - - - - 

Total 48.295 33,3 0,05 97,4 84,5 95,7 

2005 

PACS 765 0,5 - - - - 

PSF 49.860 33,5 0,07 96,8 84,3 95,2 

Outros - - - - - - 

Total 50.625 34,0 0,07 96,8 84,3 95,2 

2006 

PACS 447 0,3 - - - - 

PSF 50.735 33,6 0,08 94,7 80,6 94,9 

Outros - - - - - - 

Total 51.182 33,9 0,08 94,7 80,6 94,9 

2007 

PACS - - - - - - 

PSF 52.980 34,7 0,07 89,9 82,7 96,6 

Outros - - - - - - 

Total 52.980 34,7 0,07 89,9 82,7 96,6 

2008 

PACS - - - - - - 

PSF 53.325 33,3 0,07 87,9 85,3 97,4 

Outros - - - - - - 

Total 53.325 33,3 0,07 87,9 85,3 97,4 

 

Fonte: SIAB 

Notas:      

(1): Situação no final do ano    

(2): Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos. 
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3.2 - Implantação da Educação Permanente em Teresópolis 

 

A Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO) surgiu em 20 de janeiro de 

1966, por iniciativa de setores e instituições da sociedade teresopolitana. Em 2006, na 

comemoração dos 40 anos da FESO, as Faculdades Unificadas Serra dos Órgãos foram 

credenciadas como Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO, através da 

Portaria 1.698, de 13 de outubro de 2006. 

A criação da Faculdade de Medicina de Teresópolis, autorizada em 1970 e 

reconhecida em 1975, aliada a um convênio firmado com o governo municipal em 

1972, expandiu a atuação da faculdade para além da atividade acadêmica, dando 

início a uma atividade de extensão que vigora até a atualidade, prestando serviços na 

área da saúde para a comunidade.   

A UNIFESO foi uma das dezenove instituições selecionadas através do edital do 

Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas (PROMED), 

lançado em 2002, com o objetivo de “oferecer cooperação técnica e/ou operacional às 

escolas de graduação em Medicina que se dispuseram a adotar processos de mudança 

nos currículos de seus cursos, com enfoque para as necessidades de saúde da 

população e do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2002). 

No início de 2005, a proposta curricular e os detalhamentos do primeiro ano 

foram finalizados e foi possível implantar o novo currículo de medicina da UNIFESO 

para os alunos que ingressaram no segundo semestre desse mesmo ano (CRISTEL; 

SOUZA, 2008).  

Assim, a partir de agosto de 2005, reafirmaram-se as negociações para ampliar 

este convênio, fazendo surgir a Interação Ensino–Trabalho-Comunidade (IETC), que é 

a estrutura de parceria entre a SMS de Teresópolis e a UNIFESO no que diz respeito à 

atuação dos estudantes dos cursos superiores das áreas da saúde e afins como 

estagiários nas unidades locais de saúde. 

Até então, as unidades de saúde só recebiam os alunos do internato de 

medicina. Foi a partir desta mudança curricular que os alunos dos primeiros períodos 

da graduação de Medicina passaram a frequentar as unidades de saúde e, logo em 

seguida, também os alunos dos cursos de Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia e 

Psicologia, da UNIFESO.  

Esta convivência dos alunos no cotidiano das unidades de saúde inseridas na 

ESF (USF) pode ter contribuído para a decisão da UNIFESO, em parceria com a SMS 



36 

 

 

 

de Teresópolis, de implantarem o projeto de Educação Permanente, no âmbito da 

IETC, na medida em que estes alunos passaram a encaminhar questões críticas 

quanto às dificuldades enfrentadas pelas equipes. 

Em paralelo às mudanças impulsionadas pelo PROMED, já aconteciam ações de 

EPS informais no município de Teresópolis, através da supervisão técnica para 

especialidades de pediatria, de ginecologia e obstetrícia e de clínica geral, que 

procurava trabalhar numa lógica de EP com os profissionais, tanto das unidades 

básicas tradicionais, quanto das USF (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2009). No entanto, o 

conteúdo normatizador da PNEPS apenas foi trabalhado no município após a 

implantação do Polo de Educação Permanente em Saúde na Região Serrana (PEPS-

RS), em 2004, em decorrência da Portaria GM/MS n°198 (ALVES, 2007). 

Em seu estudo, Alves (2007) entrevistou gestores da SMS de Teresópolis e 

analisou as atas das reuniões do PEPS-RS, no período de 21 de outubro de 2004 a 08 

de novembro de 2006, fornecendo um panorama das atividades de EPS no município, 

neste período. A autora constatou que nenhum projeto de interesse locoregional da 

Região Serrana havia sido aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e que 

faltava orientação clara do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde 

(SES) do Rio de Janeiro sobre o que os PEPS deveriam apresentar nas formatações 

finais de seus projetos (ALVES, 2007). 

Aparentemente há descrétido das instituições com relação à estratégia de 

Educação Permanente, considerada por uns tarefa que os Municípios devem 

cumprir para continuar com as mesmas práticas de saúde e, por outros, 

qualificações realizadas via educação continuada (ALVES, 2007:89). 

 

Na ata de 02 de março de 2009 da CIB, consta que o Projeto da Faculdade 

Arthur Sá Earp Neto, localizada no Município de Petrópolis, foi o único aprovado na 

região, em conformidade com a Portaria GM/MS n.º198, de 13/02/2004, e que o 

recurso desse projeto foi depositado no Fundo Municipal de Saúde de Teresópolis, 

sede do Polo de Educação Permanente da Região Serrana. No entanto, devido à 

inexistência de convênio entre o Município de Teresópolis e a Faculdade Arthur Sá 

Earp Neto, não houve a transferência dessa verba para o Município de Petrópolis, 

ficando o projeto parado mais de um ano. Diante do exposto, a CIB/RJ aprovou a 

transferência de recurso do PEPS-RS para o Fundo Estadual de Saúde. Nesta mesma 

ata, o Gestor Municipal de Saúde de Teresópolis, através do Ofício SMS/GS n.º 

131/2009, solicitou a transferência do recurso do PEPS-RS para o Município de 

Petrópolis.  
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Ademais, segundo o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde 

2009/2010, disponível no site da CIB (www.cib.rj.gov.br): 

“Diante de dificuldades de execução pelo Município de Teresópolis de recursos 

referentes ao Polo de Educação Permanente da Região Serrana referentes a 

2007, foi acordado pelo COSEMS e a diretoria da CIB a realocação dos recursos 

para o fundo municipal de Petrópolis”.  

 

E, no mesmo documento:  

“Os projetos propostos em 2008 para execução em 2009 não foram executados 

em sua plenitude diante do cenário que se mostrou de transição (de novos 

secretários municipais, novos gestores estaduais de Educação permanente, 

constituição recente dos Colegiados de Gestão Regionais, dissolução crescente 

das secretarias executivas dos polos)”.  

 

 Este documento cita ainda outras dificuldades na implementação dos projetos: a 

fragilidade da área financeira e jurídica para a gestão dos recursos alocados nos 

fundos municipais; a falta de suporte em relação ao monitoramento e assessoria 

sobre as possibilidades jurídicas de utilização desses recursos; a atual legislação e o 

fluxo dos processos licitatórios da esfera pública, que acarreta morosidade nos 

trâmites dos processos referentes à educação.  

Somando-se a isto a educação permanente não é priorizada nos processos de 

compra de serviços por não ser entendida como uma atividade fim, desta forma 

sugerimos aos CGRs a criação de um fluxo do tramite de processos que se 

refiram à educação permanente bem como capacitações quanto as formas de 

gasto destes recursos em função dos projetos aprovados, e contratação de 

instituições de ensino (Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde 

2009/2010). 

 

Retomando, o início das atividades do grupo de EP nas USF de Teresópolis se 

deu em fevereiro de 2007, quando profissionais contratados pela UNIFESO e atuantes 

na rede de saúde municipal foram divididos entre as doze USF, caracterizando o que 

foi considerada nesta pesquisa como atividade formal de EP no município.  

É inegável que a implementação destas atividades esteve interligada ao 

contexto de mudanças promovidas pelo PROMED e pela PNEPS, através da formação 

do PEPS-RS. Entretanto, depreende-se que, embora possa ter havido uma vontade de 

que estas atividades tivessem sido um projeto de interesse locoregional, diretamente 

relacionado ao PEPS-RS, incluindo o repasse de recursos Fundo a Fundo, não existe 

nas atas da CIB/RJ e no Relatório de Gestão de 2008 do município qualquer menção 

ao financiamento ou mesmo execução deste projeto.  

 

http://www.cib.rj.gov.br/
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Portanto, a instituição da prática da EPS no município de Teresópolis foi parte de 

uma iniciativa da Interação Ensino-Trabalho-Comunidade, ou seja, da parceria entre a 

SMS e a UNIFESO, inspirada na PNEPS, mas sem o financiamento do MS para tanto.  

Este, aliado à troca dos gestores de saúde com as eleições de 2007, pode ter sido um 

dos motivos que levou ao encerramento do grupo de EP ao final de 2008.  
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4. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E ÉTICAS 

 

Esta pesquisa foi orientada pelos preceitos da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da UFF em outubro de 2010. 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva com base documental e 

abordagem qualitativa, uma vez que busca visualizar o contexto segundo a 

perspectiva dos participantes da situação estudada – implantação da Educação 

Permanente em Saúde no município de Teresópolis/RJ – que implique melhor 

compreensão do fenômeno (NEVES, 1996).  

A estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso, que tem aplicações 

bastante funcionais, como a da compreensão do impacto de determinadas políticas 

numa realidade concreta; a descrição de um contexto no qual será aplicada 

determinada intervenção; avaliação de processos e resultados de propostas 

pedagógicas ou administrativas, e exploração de situações em que intervenções 

determinadas não trouxeram os resultados previstos (MINAYO, 1999). 

A base teórica compõe-se de revisão bibliográfica, análise de documentos 

oficiais do município de Teresópolis, das atas das reuniões dos facilitadores com a 

coordenadora do grupo de facilitadores, e das atas da CIB/RJ. O campo de observação 

foi formado por entrevistas semi-estruturadas com os facilitadores de EP. 

A revisão bibliográfica foi feita através de artigos selecionados sobre o tema 

Educação Permanente em Saúde, incluindo documentos oficiais do MS, artigos 

relacionados à pesquisa qualitativa em saúde e à integralidade na atenção básica, 

através dos sítios de busca SCIELO e LILACS, além das produções do LAPPIS. 

As palavras-chaves utilizadas para a pesquisa nas bases de dados foram 

“educação permanente”, com refinamento para o período a partir de 2004, quando foi 

lançada a portaria que instituiu a PNEPS, até 2010, tendo sido selecionados os artigos 

cujos resumos disponíveis demonstravam estar relacionados ao SUS e à atenção 

básica em saúde.  

Dentre os documentos oficiais do município de Teresópolis, foram analisados 

aqueles correspondentes ao período de 2007 a 2008, em que aconteceram as 

atividades de EPS: planos e relatórios municipais de saúde, leis e portarias municipais, 

e atas do Conselho Municipal de Saúde. 
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Como participaram deste grupo apenas mulheres, entre coordenadora e 

facilitadoras, doravante utilizarei o termo facilitadoras, no feminino, para designar 

estas profissionais. 

No levantamento das atas das reuniões do grupo de facilitadoras de EP, obtidas 

junto à coordenadora do grupo no período estudado, foi reunido um total de 27 atas: 

uma correspondente à primeira reunião deste grupo, em dezembro de 2006; 12 no 

ano de 2007; e 14 no ano de 2008. Segundo ela, as atividades de EP na Atenção 

Básica em Saúde tiveram início em março de 2007 e as reuniões aconteceram com 

regularidade, só sendo interrompidas nos períodos de férias das equipes e dos 

estudantes (dezembro, janeiro e julho). As demais reuniões não foram arquivadas.  

O questionário para as entrevistas com as facilitadoras de EP (Apêndice 1) foi 

elaborado com perguntas semi-abertas, desenvolvido com base nas categorias de 

análise previamente definidas: concepções das facilitadoras sobre a 

integralidade; EP enquanto dispositivo de mudança do processo de trabalho; 

e EP enquanto prática avaliativa amistosa à integralidade no cotidiano dos 

serviços de saúde.  

 Em janeiro de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro, incluindo Teresópolis, 

passou por uma tragédia devido às fortes chuvas, que deixaram centenas de mortos e 

milhares de desabrigados. Neste período, todos os profissionais de saúde da região 

foram convocados a participarem dos esforços para atender às vítimas, 

principalmente aqueles já vinculados às secretarias de saúde e, em Teresópolis, à 

UNIFESO. Como as profissionais que atuaram como facilitadoras em Teresópolis 

continuam vinculadas à SMS de Teresópolis e/ou à UNIFESO, por ter sido este o 

período programado para a realização da pesquisa de campo, e por ter sido longo o 

período em que estiveram envolvidas no atendimento às vítimas, foi possível realizar 

apenas as entrevistas e tive que desistir da realização de um grupo focal com todas as 

facilitadoras. 

Após diversas idas a Teresópolis, vários horários cancelados por reuniões de 

última hora com estas profissionais, foram realizadas as entrevistas com duas 

facilitadoras e a coordenadora do grupo. Uma facilitadora respondeu ao questionário 

por e-mail e outra, apesar de ter se mostrado disposta a colaborar com a pesquisa, 

não encontrou horário para responder ao questionário. Sendo assim, foi realizado um 

total de quatro entrevistas. 

Para garantir o sigilo e a confidencialidade das informações obtidas através das 

entrevistas com as facilitadoras, procedeu-se a uma codificação em que cada 
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entrevistada recebeu um número, não sendo divulgado o nome ou qualquer 

informação que permita a sua identificação. A única exceção foi a coordenadora do 

grupo de facilitadoras, que concordou em ser identificada enquanto “coordenadora”. 

Por ter tido funções não só de supervisão, mas também de capacitação das 

facilitadoras, esta entrevistada ocupou uma posição considerada relevante e distinta 

na análise da implementação do projeto de EPS em Teresópolis.  

As entrevistas foram gravadas, transcritas, e as gravações e as transcrições 

serão destruídas após a defesa da dissertação e a publicação dos artigos, como 

medida complementar de proteção para garantir privacidade dos sujeitos.  

Não existem benefícios individuais relacionados à participação na pesquisa, 

porém todas foram informadas através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice II) de que sua participação estará colaborando para subsidiar 

outros municípios na implantação da EPS, de modo a contribuir para a consolidação 

do SUS.  

Para responder ao questionamento feito no objetivo geral desta pesquisa, qual 

seja, se as práticas de Educação Permanente em Saúde no município de 

Teresópolis/RJ de fato modificaram o cotidiano de trabalho das equipes de saúde, 

foram analisadas as entrevistas e as atas do grupo de facilitadoras. 

Para analisar as entrevistas e atas do grupo de facilitadoras, optou-se pela 

análise de conteúdo, em que o texto é tomado como documento a ser compreendido e 

como ilustração de uma situação (MINAYO, 1999). 

A análise de conteúdo constitui: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(BARDIN, 1979:42). 

 
 Segundo Gomes (2001), atualmente destacam-se duas funções na aplicação da 

técnica de análise de conteúdo: uma se refere à verificação de hipóteses e /ou 

questões, e a outra à descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, 

sendo que, na prática, as duas podem se complementar e ser aplicadas a partir de 

princípios da pesquisa qualitativa. 

Ou seja, através da análise de conteúdo podemos encontrar respostas para as 

questões formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações 

estabelecidas antes do trabalho de investigação (hipóteses) (GOMES, 2001:74). 
 

Bardin (1979) caracteriza a análise de conteúdo como sendo empírica e, por esse 

motivo, não pode ser desenvolvida com base em um modelo exato. O processo de 
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explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, promovido pela 

análise de conteúdo, é organizado em três etapas realizadas em conformidade com 

três polos cronológicos diferentes. De acordo com Bardin (1979) e Minayo (2004), 

essas etapas compreendem: pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação.  

Na pré-análise do material, foi feita a leitura flutuante das falas das 

entrevistadas e das atas com o objetivo de identificar as ideias correspondentes às 

categorias de análise. A exploração do material consistiu em fazer recortes de trechos 

e frases que representassem unidades de registro, posteriormente agrupadas nas 

categorias escolhidas. Para o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 

foram trabalhados os significados em lugar das inferências estatísticas. 

Por fim, efetuou-se o cotejamento das fontes (entrevistas, atas, documentos do 

município, revisão bibliográfica) como prova eficiente de validação, de modo a 

valorizar tanto a crítica intersubjetiva como a comparação. 

Para facilitar a compreensão do esquema metodológico adotado, foi elaborado o 

quadro, a seguir, que sumariza os instrumentos e medidas utilizados para a coleta e 

análise dos dados relacionados aos objetivos específicos desta pesquisa. 
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Quadro - Objetivos específicos, coleta e análise de dados. 

Objetivos específicos Coleta de dados Categorias de análise 

1. Conhecer e analisar as 

concepções e as práticas 

dos facilitadores de EP 

nas unidades básicas 

inseridas na ESF, 

identificando aspectos da 

integralidade. 

- Análise documental exploratória 

dos documentos oficiais do 

município de Teresópolis e das atas 

das reuniões das facilitadoras com 

a coordenadora do grupo; 

- Perguntas 1 a 4 e 8 das 

entrevistas semi-estruturadas com 

a coordenadora e as facilitadoras 

de EP. 

 

Concepções das 

facilitadoras sobre a 

integralidade 

 

2. Conhecer, compreender 

e discutir os fatores que 

contribuíram para o 

desempenho destas 

práticas. 

- Análise documental exploratória 

das atas das reuniões das 

facilitadoras com a coordenadora 

do grupo; 

- Perguntas 5 e 10 das entrevistas 

semi-estruturadas com a 

coordenadora e as facilitadoras de 

EP. 

Educação Permanente 

enquanto dispositivo 

de mudança do 

processo de trabalho 

 3. Conhecer, 

compreender e discutir as 

limitações destas práticas 

nas unidades de saúde. 

- Análise documental exploratória 

das atas das reuniões das 

facilitadoras com a coordenadora 

do grupo; 

- Perguntas 6 e 10 das entrevistas 

semi-estruturadas com a 

coordenadora e as facilitadoras de 

EP. 

4. Discutir o papel da EP 

enquanto prática 

avaliativa no cotidiano 

dos serviços de saúde 

amistosa à integralidade. 

- Revisão sistemática da literatura; 

- Análise documental exploratória 

das atas das reuniões das 

facilitadoras com a coordenadora 

do grupo; 

- Perguntas 4, 7, 9 e 10 das 

entrevistas semi-estruturadas com 

a coordenadora e as facilitadoras 

de EP. 

Educação Permanente 

enquanto prática 

avaliativa no cotidiano 

dos serviços de saúde 

amistosa à 

integralidade 

  
 

O quinto objetivo específico, subsidiar outros municípios na implantação da EP 

de modo a contribuir para a consolidação do SUS, deverá ser alcançado através da 

devolução da análise da pesquisa aos gestores e aos profissionais da SMS de 

Teresópolis e da UNIFESO, e da publicação do produto da pesquisa em forma de 

artigos em revistas de saúde coletiva. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 - Caracterização do Grupo de Facilitadoras de Educação Permanente 

 

O grupo de EP foi formado por uma coordenadora e quatro facilitadoras, as 

quais ficaram responsáveis por três USF, cobrindo o total das unidades inseridas na 

ESF existentes em Teresópolis, no período de 2007 e 2008. Das profissionais 

entrevistadas, duas são médicas, uma é enfermeira, e a outra é nutricionista. Todas 

têm alguma pós-graduação nas áreas de Saúde da Família, Saúde Coletiva, ou 

Educação, seja especialização e/ou mestrado, o que evidencia um perfil mais voltado 

à reflexão tanto das questões relacionadas à formação, quanto ao processo de 

trabalho em saúde. 

Quando foram convidadas a integrar o grupo, estas profissionais já estavam 

inseridas em atividades relacionadas à atenção básica, vinculadas à SMS de 

Teresópolis, participando da gestão ou integrando as equipes de supervisão em 

especialidades, à UNIFESO, enquanto professoras e/ou preceptoras dos alunos da 

graduação nas unidades, ou a ambas. 

De acordo com as facilitadoras, não foram realizadas oficinas preparatórias 

antes do início das atividades nas unidades.  

“Olha só, a gente não teve nem uma oficina específica para ser facilitador, elas 

ocorriam durante todo o momento de trabalho da gente. A gente desenvolvia o 

trabalho junto às equipes e nas reuniões também a gente dava conta de algumas 

necessidades de aprendizagem que a gente tinha também, na solução de alguns 

problemas que a gente ia encontrando.” (Facilitadora 1) 

 

Apenas a coordenadora participou do “Curso de Formação de Facilitadores de 

Educação Permanente em Saúde”, formulado e executado pela Escola Nacional de 

Saúde Pública (ENSP), quando ainda trabalhava na SMS do município do Rio de 

Janeiro. Durante um tempo trabalhou como tutora dos facilitadores neste mesmo 

município, até ir para Teresópolis. Segundo ela, a proposta da EP surgiu como uma 

forma de consolidar a ESF enquanto estratégia de reorientação do modelo 

assistencial: 

“Eu fiquei muito empolgada quando eu conheci a ESF porque de fato me parecia 

que ela por si seria capaz, pelos seus princípios organizativos, ela seria capaz de 

mudar a lógica do modelo. Em vez de estar enfrentando as doenças que aparecem, 

ela estar voltando-se para os fatores de risco. (...) Eu acho que foi uma coisa muito 

legal, mas aí a gente percebia que do introdutório, que as pessoas saíam assim 

num entusiasmo muito grande de que iriam mudar tudo, iam para as equipes e 

eram literalmente engolidas pelo modelo tradicional, não tinham a menor chance 

de sucesso. E aí a sensação que eu tive foi que isso foi me deixando uma decepção. 

Quando surgiu aquele discurso da Educação Permanente, a proposta, o projeto, 
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quando eu vi que isso estava sendo, vamos dizer assim, avançando no Rio de 

Janeiro, que iam ser preparados os primeiros, eu entrei como tutora, eu me propus 

a tutora.” (Coordenadora) 

 

As capacitações das facilitadoras do grupo ocorreram ao longo de reuniões que 

aconteceram semanalmente na UNIFESO junto à coordenadora do grupo, algumas 

destas com a participação de gestores do município - como o coordenador da atenção 

básica -, do coordenador do internato da UNIFESO na atenção básica, e dos 

coordenadores dos cursos de Medicina e de Enfermagem da UNIFESO. 

Estas reuniões tinham uma duração média de duas horas e sua finalidade era 

debater as dificuldades surgidas no cotidiano das facilitadoras, encontrar soluções 

para as demandas das equipes das unidades e discutir temas pertinentes à ESF, como 

equidade e integralidade das ações em saúde, adscrição de clientela, trabalho 

interdisciplinar, e os sistemas de informação.  

 

 

5.2 - Descrição da Estrutura e do Funcionamento da Educação Permanente no 

Município de Teresópolis 

 

Ao questionar sobre como funcionavam suas atividades nas unidades de saúde, 

a intenção era não só obter uma resposta objetiva sobre o processo de trabalho das 

facilitadoras de EP, mas também compreender suas concepções sobre o seu papel, 

bem como os aspectos de integralidade concretizados na sua prática. 

A carga horária acordada com as facilitadoras era de doze horas semanais, que 

deveriam ser distribuídas entre as visitas às três unidades que cada uma era 

responsável, e a reunião semanal com a coordenação.  

Nestas reuniões, além das discussões pertinentes ao cotidiano de trabalho nas 

USF, a coordenadora propunha alguns textos para serem lidos e discutidos com as 

facilitadoras, com o propósito de refletir sobre o seu papel e os fundamentos da EP, 

mas também de melhorar o impacto de sua atuação junto às equipes. Exemplo disto 

são as atividades e as questões de debate descritas na ata da Reunião do Grupo de 

Educação Permanente (EP) em Integração Ensino-Trabalho-Comunidade (IETC) na 

Atenção Básica em Saúde, de 26/04/07: 

“Atividades: - Entrega da síntese da reunião anterior e do documento: “O desafio 

de ser facilitador de Educação Permanente em saúde”; - Entrega e leitura do 

documento: “Algumas questões fundamentais à prática de Educação Permanente 

em saúde. (...) Na reflexão inicial, a coordenadora do grupo recupera a gravidade 

da situação do atual processo de trabalho das equipes do município (para a 
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população, para a aprendizagem dos alunos e a satisfação das equipes) e o baixo 

impacto da atuação dos facilitadores de EP para uma mudança desejável. Observa 

que talvez não haja a compreensão necessária de todos os facilitadores sobre o 

propósito e forma de atuação da Educação Permanente, tendo por isso elaborado o 

documento “Algumas questões fundamentais à prática de EP em saúde”, o qual 

propõe que seja lido coletivamente.” 

 (Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 26/04/07) 

 

Nas unidades, as facilitadoras tinham liberdade para definirem se este tempo 

seria gasto em reuniões com as equipes; reuniões com as equipes, os alunos inseridos 

naquelas unidades e com os representantes dos usuários; ou observação participante 

do processo de trabalho nas USF para identificação de entraves e posterior discussão. 

“Então, na verdade, a gente se dividia por algumas unidades. Eu fiquei responsável 

por três unidades às quais eu fazia visitas semanais e eu ficava durante um período 

inteiro com a equipe observando, participando do processo de trabalho deles, onde 

cabia. Em alguns momentos, a gente sentava pra discutir o processo de trabalho. E 

era muito gratificante porque eu podia viver o cotidiano junto com eles e quando a 

gente tinha a identificação de alguns problemas se tornava mais fácil a gente 

estabelecer as soluções também.” (Facilitadora 1) 

 

Nas unidades em que havia um conselho gestor, este era convidado a participar 

das reuniões de EP com as facilitadoras, junto às equipes e aos alunos de graduação 

da UNIFESO, o que demonstra preocupação com a inserção dos usuários na discussão 

do processo de trabalho das USF, aspecto fundamental para a integralidade de uma 

ação. 

“Eu, enquanto facilitadora junto com a equipe, a gente conseguia se integrar 

também com representantes da comunidade e, por um acaso, eu estava em duas 

unidades onde a gente tinha um conselho gestor implantado e era bastante 

participativo, atuante, e que ajudava a gente na tomada de algumas decisões para 

a comunidade.” (Facilitadora 1) 

Questionada sobre se esta participação do conselho gestor era efetiva, ou seja, 

se de fato traduzia uma reflexão própria da EPS, a resposta foi enfática: 

“Sim, sim, até, assim, o estabelecimento da semana padrão, esses representantes 

do conselho gestor e os agentes comunitários que ajudavam na decisão e na 

construção disso, na reavaliação disso, na identificação às vezes, do distanciamento 

de alguns grupos da comunidade na unidade e a gente conseguia ajustar pelo que 

eles traziam para o melhor entendimento da comunidade.” (Facilitadora 1) 

 

Como a proposta das facilitadoras era discutir o processo de trabalho nas 

equipes e buscar meios de oferecer uma melhor qualidade de saúde à população, é 

natural que os temas das reuniões nas unidades incluíssem não só aspectos relativos 

ao processo de trabalho, como o trabalho interdisciplinar, o relacionamento 

interpessoal entre os profissionais, mas também os princípios doutrinários e os 

organizativos do SUS, as ferramentas de trabalho na ESF, alguns aspectos 
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epidemiológicos, além de capacitação técnica sobre temas concernentes ao cotidiano 

das unidades. 

Um dos problemas destas reuniões, apontado pela coordenadora, foi que, 

dependendo dos turnos que haviam sido pactuados entre as equipe e as facilitadoras, 

apenas os alunos de alguns cursos e/ou períodos estavam presentes e faziam parte 

do processo de trabalho observado por elas. Assim, somente a interação destes 

alunos com as equipes, suas críticas e suas demandas eram ouvidas. Os demais 

alunos não podiam usufruir deste espaço e não tinham oportunidade similar para 

exporem seus pontos de vista. Pelo mesmo motivo, a participação dos usuários era 

restrita àqueles que podiam estar presentes nos horários de reunião com as 

facilitadoras. 

 

 

5.3 Contribuições e Limitantes às Atividades de Educação Permanente no 

Município de Teresópolis 

 

As profissionais selecionadas para serem facilitadoras estarem previamente 

inseridas nas unidades de saúde, como facilitadoras de especialidades ou como parte 

da equipe, foi citado como um fator que contribuiu para o desempenho das atividades 

de EP, uma vez que elas já vivenciavam muitos dos entraves enfrentados no 

cotidiano, conheciam a maioria dos profissionais atuantes, e tinham um espaço 

reconhecido nas equipes.  

“E o que facilitava era o bom relacionamento que a minha experiência me permitiu 

com os trabalhadores. Acho que a gente conseguia fazer um trabalho bastante 

integrado, onde a gente conseguia se entender. (...) E, acho que, assim, muito 

legal, é que a gente consegue também integrar a equipe.” (Facilitadora 1) 

 

Por outro lado, esta mesma inserção pode ter dificultado o seu desempenho de 

suas atividades por conta da demanda de legitimização do seu papel de facilitadoras, 

enquanto agentes de mudanças. 

“Essa imbricação das pessoas, de uma certa forma, gerava uma relação amistosa 

entre as pessoas desses espaços, era a garantia dos espaços, mas essa mesma 

relação inviabilizava a produção de mudanças.” (Coordenadora) 

 

Ainda, as entrevistadas foram unânimes em apontar o comprometimento das 

facilitadoras com a proposta como condição que favoreceu o desenvolvimento da EP 

nas unidades. 

“O que favorecia era, eu acho assim, o desejo das pessoas. Eram pessoas 
envolvidas nesse processo há muito tempo.” (Coordenadora) 
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“Primeiro [fator contribuinte], interesse e gostar do que fazia.” (Facilitadora 3) 

 

As reuniões semanais do grupo de facilitadoras com a coordenadora foram 

mencionadas como fator contribuinte para o desempenho de suas atividades, não só 

por sua função de capacitação, mas por terem se constituído em um locus para a 

construção de projetos individuais e coletivos de enfrentamento dos problemas 

identificados no dia-a-dia das equipes, bem como daqueles inerentes ao exercício de 

seu papel. 

“Que tinha hora realmente que eu ficava meio, assim, preocupada com o 

encaminhamento das situações. E aí, esse momento que a gente tinha desse grupo, 

dos EPesistas, falando assim, era o momento onde a gente tinha esse suporte e 

que facilitava também o retorno e a volta às unidades e a continuidade. Então, isso 

eu acho que ajudava a gente a ser o mais resolutivo possível.” (Facilitadora 1) 

 

Dentre as limitações do projeto de EP nas USF, a mais citada pelas 

entrevistadas foi a condução da inserção dos alunos da UNIFESO, tanto por problemas 

na articulação da comunicação entre os trabalhadores, os alunos, e os tutores e os 

coordenadores dos cursos inseridos, quanto pela própria estrutura física das unidades, 

insuficiente para absorver a quantidade excessiva de alunos presentes a cada turno. 

“Os Cenários Externos, por ser o mais complexo para dizer a verdade, e ser 

incompreensível para a maioria dos docentes que trabalhavam como tutores, que 

nunca tinham tido nenhuma aproximação e que imaginavam, tinham um imaginário 

a respeito do que seria a Estratégia Saúde da Família, e esse imaginário era 

abastecido por todo tipo de preconceito de que eram pessoas que não queriam 

trabalhar ou que eram burras, não sabiam nada, pois, estavam naquele lugar 

inglório, que não faziam nada a não ser encaminhar para as especialidades. Assim 

era a percepção que acabava alimentando os alunos nas discussões sobre os 

problemas tutoriais de alguma forma.” (Coordenadora) 

 

“Então, eu acho que o maior dificultador desse processo era a comunicação que 

existia entre o agente facilitador e alguns representantes de coordenações de 

períodos, de estar dando maior leveza para as equipes no direcionamento das 

atividades dos estudantes.” (Facilitadora 1) 

 
Este fato pode ser corroborado pelas atas das reuniões das facilitadoras, em 

que por diversas vezes aparecem reclamações dos trabalhadores quanto à dificuldade 

em inserir os alunos nas atividades da unidade e ainda dar conta da produtividade 

exigida pela SMS, ao número de estudantes a cada turno, à postura desinteressada e 

à falta de motivação para realizaram as visitas domiciliares. 

 

“Preceptora (interna) de enfermagem considera ter recebido poucas informações 

quanto às ações a serem realizadas com o 1º período na creche, dificuldade da 

equipe em acompanhar as atividades dos alunos inseridos na USF, já que a SMS 

exige produtividade de consultas da equipe.” 

(Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 10/05/07) 
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“Os ACS queixaram-se da falta de motivação dos alunos do 4º período, que chegam 

já trazendo desculpas para não fazerem VD.” 

(Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 26/06/08) 

 

Em seu estudo, Ribeiro et al. (2004) citaram que algumas pesquisas, realizadas 

com base na realidade cotidiana das equipes da ESF, apontaram limitações para a 

mudança no processo de trabalho inerentes à implantação da estratégia: composição 

básica insuficiente das equipes; insuficiência de profissionais com o perfil proposto 

pelo programa; várias modalidades de contrato de trabalho; heterogeneidade na 

estrutura física das unidades de saúde da família, estando algumas inadequadas e em 

situação precária; sobrecarga de atendimento, gerando dificuldades em efetuar o 

planejamento e discutir a dinâmica do trabalho; comprometimento do fluxo e contra-

fluxo dos usuários e informações entre os diferentes níveis do sistema; problemas de 

fidedignidade no preenchimento do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB); 

diferentes estilos de gestão das equipes de saúde da família, configurando relações 

ora aproximativas, ora conflituosas; expectativas contraditórias e conflitos das 

equipes de saúde da família com os poderes locais; conflitos na relação entre o PSF e 

a população, quando as equipes não conseguem atender a demanda. 

Nesta pesquisa, percebeu-se que algumas destas limitações foram 

compartilhadas enquanto fatores que dificultaram a prática da EP nas USF, tais como 

o perfil destoante de alguns profissionais atuantes nas equipes, a gestão municipal 

fragmentada e distante da realidade das unidades, e a estrutura física inadequada de 

algumas unidades.  

“Nós tínhamos problemas de todo tipo, problemas dos próprios profissionais das 

equipes, que nem sempre tinham perfil adequado para aquela função. Então, 

profissionais que tinham uma visão que, a meu ver, totalmente distorcida do que 

era a Estratégia Saúde da Família. E uma gestão inteiramente fragmentada e 

hierarquizada que impedia o protagonismo da equipe.” (Coordenadora) 

 

Alguns problemas administrativos, relativos a salários inadequados, 

gratificações desiguais e falta de materiais de consumo e de medicamentos, foram 

apontados como complicadores por serem queixas muito frequentes dos trabalhadores 

nas reuniões de EP, que não conseguiam ser resolvidas pelas facilitadoras, por 

estarem fora de sua governabilidade, mas que geravam frustração de ambas as 

partes.  

“E [outros dificultadores eram] algumas questões, assim, de ordem administrativa 

e que a gente não tinha muita governabilidade. Então, a falta de alguns 

equipamentos que subsidiavam o trabalho das equipes, a falta de medicamentos, 

que isso era uma recorrência também para os usuários. E em alguns momentos 

isso vinha à tona, então, esses eram momentos em que a gente tinha pouca 
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resolutividade, de manutenção, de infraestrutura mesmo das unidades.” 

(Facilitadora 1) 

 

“Os problemas administrativos dificultavam a nossa atuação. Por quê? Porque o que 

é parte da gestão não do facilitador de EP resolver. Então, esse era o grande 

dificultador.” (Facilitadora 2) 

 

As facilitadoras não sentiam haver um suporte adequado na resolução destes 

problemas encaminhados por elas aos gestores da SMS. Por sua vez, os trabalhadores 

viam as reuniões com as facilitadoras como uma espécie de ouvidoria estendida da 

SMS, mas que não resultava em soluções para os problemas apresentados. 

“Então, eu percebia que a maioria das reuniões não se constituía de fato num 

espaço de EP. Eram reuniões de queixas que eram trazidas pelos facilitadores e que 

expiravam um desdobramento que solucionasse as queixas.” (Coordenadora) 
 

Finalmente, embora considerados os fatores que contribuíram e os que 

dificultaram o desempenho das atividades das facilitadoras, todas as entrevistadas 

responderam positivamente quanto a terem cumprido o seu papel nas USF, ainda que 

metade tenha ponderado que apenas parcialmente. 

“Eu acho que eu poderia considerar assim, de 0 a 100, acho que a gente teve lá 

uns 30 ou 40% no máximo. (...) O resto, eu acho que a gente fez um trabalho de 

supervisão e, mesmo assim, um trabalho de supervisão medíocre porque não 

conseguíamos dar respostas que eles achavam que a gente ia dar.” (Coordenadora) 

 

 “Penso que sim, pelo menos, assim, os desafios maiores que a gente tinha.” 

(Facilitadora 1) 

 

“Por que parcialmente? Porque, mais uma vez, a gente lida com o fator humano e a 

gente lida com as limitações administrativas. O maior gerador de angústia não 

eram os pessoais, eram os administrativos. Por isso, parcialmente.” (Facilitadora 2) 

 “Como a supervisão em ESF e/ou Facilitador de EP era um trabalho novo, a 

percepção de ter alcançado um melhor relacionamento entre os profissionais, 

recebendo os pacientes/clientes, manutenção das atividades propostas - 

atendimento, reuniões de grupos temáticos, ações na comunidade- contribuíram 

para a cobertura de uma parte significativa da clientela.” (Facilitadora 3) 

 

  

 

5.4 - Concepções das Facilitadoras sobre a Integralidade 

 

Mattos (2001) sugere organizar o princípio da integralidade em três grandes 

conjuntos de sentidos. O primeiro refere-se a atributos das práticas dos profissionais 

de saúde, em que a integralidade é exercida através da compreensão do conjunto de 

necessidades de ações e serviços de saúde que um paciente requer ao buscar a 

atenção do profissional. O segundo conjunto diz respeito à característica da 
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organização dos serviços, na qual se critica a dissociação entre as práticas de saúde 

pública e as assistenciais. E o terceiro aplica-se às respostas governamentais que são 

dadas aos problemas de saúde da população ou às necessidades de certos grupos 

específicos.  

Para o autor: 

É possível reconhecer alguns traços de semelhança, algumas analogias, alguns 

fios de ligação que articulam todos esses sentidos. Quer tomemos a 

integralidade como princípio orientador das práticas, quer como princípio 

orientador da organização do trabalho, quer da organização das políticas, a 

integralidade implica uma recusa ao reducionismo, uma recusa à objetivação dos 

sujeitos e talvez uma afirmação da abertura para o diálogo (MATTOS, 2001:61).  

Dada a complexidade do conceito de integralidade, compreende-se a maior 

aproximação dos profissionais atuantes na ponta dos serviços de saúde, como é o 

caso das facilitadoras, com o primeiro sentido, relacionado às práticas dos 

profissionais de saúde.  

“Integralidade é ver o indivíduo na sua magnitude, em todos os aspectos do 

processo saúde-doença que possam estar permeando aquela situação que ele está 

vivendo.” (Facilitadora 1) 

O segundo sentido aparece nas falas das entrevistadas quando da definição de 

integralidade enquanto busca contínua de ampliar as possibilidades de apreensão das 

necessidades de saúde de um grupo populacional (MATTOS, 2001). 

“É o olhar do todo, em todas as vertentes de atuação.” (Facilitadora 2) 

 

“Trabalho conjunto de toda a equipe com o objetivo de melhor atendimento e 

acompanhamento das comunidades, participação das comunidades junto às 

equipes buscando a promoção da saúde e a sua prevenção, ações dentro da 

comunidade.” (Facilitadora 3) 

 

É inegável a importância de que o agente de articulação da teoria e da prática, 

ao refletir a respeito do processo de trabalho e das necessidades de saúde, tenha a 

definição mais abrangente possível do conceito de integralidade.  

Felizmente, este fato pôde ser constatado em Teresópolis, evidenciado na fala 

da coordenadora: 

“Eu tinha um texto, eu gosto muito, daquele “Os sentidos da integralidade”, do 

Ruben [Mattos] e que eu fazia um trabalho. (...) E aí, eu sempre discutia muito: a 

integralidade como, de fato, a garantia de todas as necessidades do usuário. Aí 

vinha as necessidades básicas, as necessidades de acesso aos níveis de 

complexidade, a autonomia. Eu fazia uma reflexão: se a gente está longe de 

conseguir o acesso aos níveis de complexidade tecnológica, densidade tecnológica, 

ainda mais pra gente pensar na autonomia, além da confiança, vínculo de 

confiança. Essas duas outras necessidades eram as que eu mais me demorava 

porque, em geral, para os alunos, simplificando, e para o docente também, falou 
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em integralidade é ter acesso a todos os níveis de tratamento de doenças, a toda 

tecnologia hoje disponível. Isso é uma dimensão da integralidade, mas essa, pelo 

menos, hipoteticamente, o mais fácil de resolver. As outras dimensões, eu acho 

que as pessoas param pouco pra pensar, porque eu acho que são desafios 

maiores.” (Coordenadora) 

A clareza de sua visão pode ser explicada por sua formação voltada para a 

saúde coletiva e sua atuação como docente de políticas públicas. 

 
 
5.5 - Educação Permanente Enquanto Dispositivo de Mudança do Processo de 

Trabalho em Teresópolis 

 

No conjunto das características da ESF, o trabalho em equipe é destacado como 

um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho 

e enquanto possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 

1997; 2001).  

Para Campos (1992), estruturar serviços com base em equipes de saúde 

contribui para a “quebra da divisão do processo de trabalho, para a responsabilização 

pelos problemas apresentados e para a superação da inércia e indiferença burocrática 

dos serviços públicos de saúde” (CAMPOS, 1992 apud ARAÚJO; ROCHA, 2007). 

 De acordo com Ceccim e Ferla (2008): 

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. (2008:164) 

 

Assim, 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 SUS da atenção integral à saúde. (CECCIM; 

FERLA, 2008) 

Segundo estes mesmo autores, “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, 
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gestão e controle social em saúde, carreando consigo o contato e a permeabilidade às 

redes sociais que tornamos atos de saúde mais humanos e de promoção da cidadania” 

(CECCIM; FERLA, 2008: 167). 

Nesse sentido, todas as entrevistadas apontaram mudanças no processo de 

trabalho das equipes com a instituição da prática de EP nas USF, sendo a melhora nas 

relações interpessoais dentro das equipes a mais citada. 

“Eu acho que o que mais me marcou foi a mediação das relações interpessoais. Que 

eu penso, se a gente não estivesse trabalhando a Educação Permanente naquele 

momento, a gente ia ter, assim, a rotatividade maior de profissionais, a insatisfação 

de profissionais no ambiente de trabalho. (...) Porque, enquanto a gente não 

conseguiu superar isso, a gente não conseguia discutir o processo de trabalho e 

nem intervir no processo de trabalho. Então, eu acho que o que modificou ali no 

dia-a-dia mesmo, e que eram idas e vindas, idas e vindas, e reações e reações, foi 

a gente trabalhar mesmo as relações interpessoais.” (Facilitadora 1) 

 
“Eles começaram a se falar. (...) Então, deixou de ser um atendimento ambulatorial 

pra passar a ser um atendimento de equipe.” (Facilitadora 2) 
 

Outra modificação importante foi o retorno da prática das reuniões de equipe 

para a organização do trabalho, para o compartilhamento de informações técnicas e 

direcionamentos da SMS, e para o planejamento e a avaliação regular das atividades 

das equipes, buscando adequar o serviço prestado pela USF à realidade das 

comunidades. 

“O exemplo [de mudança no processo de trabalho] é esse que te falei de instituir a 

regularidade, a sistematização de um espaço de reunião, de troca entre as equipes. 

Isso, na época, em algumas equipes que já tinham abandonado isso há muito 

tempo, foi retomado como espaço, de fato, de discussão entre os atores.” 

(Coordenadora) 

 

“Quando a gente refletia, por exemplo, a baixa adesão das mulheres no pré-natal 

naquela unidade, a gente refletia por quê? E aí, as pessoas iam opinando e a gente 

ia pensando, e daí, o quê que a gente pode fazer? Como a gente pode fazer 

melhor? Como a gente pode captar? E aí, a gente percebeu uma falha da atuação 

de alguns membros da equipe, a gente possibilitava essas correções, e a gente 

inovava, criava alguma coisa, surgia alguma ideia pra gente poder estar tendo 

maior receptividade dessas pessoas. Então, acho que a avaliação mesmo do 

cotidiano, ela se deu por aí, tanto os instrumentos de informação do sistema de 

informação que a gente utilizava, quanto as ações mesmo desenvolvidas pela 

equipe.” (Facilitadora 1) 

 

Em sua pesquisa, Silva e Trad (2005) perceberam que, mais do que um espaço 

de elaboração coletiva do planejamento e avaliação do impacto das ações, a reunião 

semanal de uma equipe da ESF se restringe à socialização do que foi programado 

individualmente pelos profissionais de nível superior, sendo que os demais membros, 

especialmente os agentes comunitários, não se sentem à vontade para opinar com 
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relação ao que é apresentado na referida reunião. A partir disso, sugerem que as 

decisões não são partilhadas no momento de concepção do trabalho, “o que acaba 

comprometendo a construção do plano comum, uma vez que este pressupõe a 

participação de todos os membros nos diversos momentos do processo de trabalho” 

(SILVA; TRAD, 2005:32). 

No entanto, ao agregarem a figura da facilitadora de EP, as reuniões nas USF 

contaram com a participação ativa dos agentes comunitários, com consequentes 

valorização do seu trabalho, relação de pertencimento às equipes, e melhora de sua 

integração com os alunos da UNIFESO.  

 

“O nível central chama a equipe pra reunir, o agente comunitário nunca precisa ir. 

Pra quê? Acho que [a Educação Permanente] empoderou um pouco, produziu uma 

sensação diferente em muitos agentes comunitários (...) de pertencimento ao 

processo, de valorização do seu trabalho. Eu percebo que isso aconteceu em muitas 

equipes.” (Coordenadora) 

 

“Então, eu vejo, assim, que a gente conseguiu alcançar pela implementação de 

mudanças, de novas atividades, colocando mais criatividade, responsabilizando 

mais as pessoas, os agentes [comunitários] se tornaram mais pró-ativos nesse 

processo.” (Facilitadora 1) 

 

Este fato foi igualmente comprovado pelas atas das reuniões do grupo de EP. 
 

“A participação dos Agentes de Saúde (ACS) na reunião com as equipes do PSF foi 

considerada bem proveitosa para um adequado entendimento das dificuldades 

criadas pela inserção dos alunos do novo currículo no cotidiano das equipes.” 

(Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 15/02/07) 

 

“W [uma facilitadora] diz que, na reunião da equipe da W [uma unidade], uma ACS 

fez um depoimento muito interessante, falando do seu fortalecimento a partir do 

trabalho de EP, uma vez que agora já consegue se colocar nas reuniões de equipe, 

o que antes não acontecia.” 

(Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 04/09/08) 

 

Ainda, houve melhora na relação dos alunos com as equipes das USF, como um 

todo, não só porque as reuniões de EP se constituíram em um espaço que possibilitou 

o rearranjo de algumas atividades do cotidiano das unidades de modo a abrir espaço 

para estes alunos, mas também porque possibilitou a verbalização das queixas das 

equipes e dos alunos, tornando viável a negociação de espaços.  

 

“Elogio dos alunos à equipe da USF Guarani.” 

(Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 16/10/08) 
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Em algumas unidades, houve a formação de “grupos de educação em saúde” – 

tais como grupos de hipertensos e diabéticos, grupos de gestantes, grupos de 

adolescentes –, também considerada uma modificação no processo de trabalho, uma 

vez que introduziu uma nova atividade no cotidiano das equipes e permitiu o 

protagonismo dos profissionais envolvidos. 

“Até por meio da implementação de atividades na própria unidade, a formação de 

grupos de Educação em Saúde e de forma mais dialogada, de uma forma onde a 

gente desmistificou a palestra, onde a gente reconheceu que o atendimento em 

grupo é tão terapêutico quanto o atendimento individual.” (Facilitadora 1) 

 

Em conformidade com a política do ministério, de promover transformações das 

práticas técnicas e sociais, nas reuniões de EP, as facilitadoras ensinaram as equipes a 

trabalharem com os dados de saúde, como o Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), o Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (SisPreNatal) e o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento 

de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA), subsidiando a discussão da importância do 

papel de cada profissional no atendimento aos pacientes, e instrumentalizando a 

busca ativa dos casos nas comunidades. 

“A gente também trabalhava muito eram os indicadores, o sistema de informação, 

o melhor preenchimento dos dados, para depois a gente discutir a informação do 

SIAB, principalmente, os indicadores do SisPreNatal. (...) [A partir desses dados] a 

gente conseguia discutir o atendimento, a busca ativa, percebendo e valorizando 

mesmo cada membro da equipe no processo de avaliação do trabalho da equipe.” 

(Facilitadora 1) 

“As avaliações eram realizadas nas reuniões semanais e mensais, com a utilização 

dos consolidados do SIAB, para melhorar a intervenção e buscar melhores 

resultados.” (Facilitadora 3) 

 

 Como a discussão sobre o processo de trabalho deve incluir, além do padrão da 

composição de trabalho na equipe, o perfil dos profissionais envolvidos, o afastamento 

de um médico considerado inadequado foi citado como uma mudança decorrente da 

prática da EP nas unidades. 

“Eu acho que identificou a fragilidade, vamos dizer, de alguns médicos. Por 

exemplo, eu tenho um médico considerado, tanto pra gestão, quanto para a 

instituição de ensino, um médico inadequado para a prática da Atenção Básica. (...) 

E eu acho que, graças ao acompanhamento do processo da EP, ele acabou criando 

evidências suficientes pra fazer a troca, e aí o pessoal conseguiu trocá-lo.” 

(Coordenadora) 

 

 

http://hiperdia.datasus.gov.br/
http://hiperdia.datasus.gov.br/
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5.6 - Educação Permanente Enquanto Prática Avaliativa Amistosa à 

Integralidade no Cotidiano das Unidades de Saúde da Família de Teresópolis  

 

Em sua dissertação de mestrado, Silva (2010) remontou a necessidade de 

abordagens que apontem caminhos para uma avaliação transformadora, não somente 

do sistema de saúde, mas das pessoas que o sustentam, que gere aprendizagem, 

“que faça sentido na vida daqueles que a constroem e dela se apropriam” (2010:30). 

Antes da aplicação dos questionários, as entrevistadas foram esclarecidas 

quanto ao objeto da pesquisa e ao conceito de prática avaliativa. No entanto, 

conforme previsto, de um modo geral as práticas de EP nas USF não foram 

identificadas enquanto práticas avaliativas pela coordenadora ou pelas facilitadoras.  

“Eu acho que, em tese, [a EP] seria [uma prática avaliativa amistosa à 

integralidade], mas aqui não se faz nenhuma prática avaliativa. Quem avalia é o 

chefe e avalia de acordo com o dia e com o seu humor talvez, ou a cobrança que 

ele recebeu ou o pacto que ele deseja fazer. E aí, assim, não existe uma avaliação 

pautada em indicadores, uma avaliação pautada na verbalização dos incômodos e 

desconforto das pessoas. Não fala-se, finge-se aqui.” (Coordenadora) 

 

“Ela não funcionava como uma prática avaliativa, mas ela percebe e avalia esses 

momentos e essas dificuldades.” (Facilitadora 2) 

 

Apenas uma facilitadora reconheceu a EP como uma prática avaliativa do 

cotidiano dos serviços de saúde. 

“Então, acho que a avaliação mesmo do cotidiano, ela se deu por aí, tanto pelos 

instrumentos de informação, do sistema de informação que a gente utilizava, 

quanto pelas ações mesmo desenvolvidas pela equipe.” (Facilitadora 1) 

Historicamente predominam no Brasil práticas avaliativas pouco sistematizadas 

e articuladas, instituídas verticalmente numa lógica de controle do nível federal de 

gestão sobre os níveis estadual e municipal; da gestão estadual sobre a municipal; e 

desta última sobre os trabalhadores em saúde. Na maioria dos casos, não são 

consideradas as diversidades de contextos, de condições de operação e de situações 

de saúde (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). 

Persiste a predominância dos aspectos normativos privilegiados nas práticas 

avaliativas dos programas e projetos, em detrimento de aspectos que 

evidenciem movimentos de mudança no sentido de realização do ideário do SUS 

– ou seja, universalidade, equidade e integralidade. (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 

2008:18) 

 

Por sua vez, os resultados das avaliações muitas vezes são utilizados em 

processos decisórios de alocação de recursos ou implementação de programas, sem 

levar em consideração o cotidiano das equipes de saúde responsáveis pela execução 
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das ações (TANAKA, 2006). Por conseguinte, segundo Pinheiro e Silva Junior (2008), 

as equipes de saúde locais têm dificuldades de se apropriar dos processos avaliativos, 

devido ao desconhecimento de suas abordagens e à sobrecarga de tarefas exigidas 

pelos próprios programas, principalmente as de coleta de dados. 

O distanciamento da gestão, com consequente tomada de decisões inadequadas 

à realidade das unidades, também foi objeto de queixas dos trabalhadores levadas 

pelas facilitadoras às reuniões do grupo de EP com a coordenação. Entretanto, não 

pareceu haver um movimento por parte das equipes para a superação destas queixas.   

“Ao final, embora a equipe viva se queixando da verticalidade das decisões da SMS, 

o grupo solicitou que a coordenação do PSF decida o que deve ser feito nos casos 

das férias de ACS”. 

 (Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 09/10/08) 

 

Isto posto, foi percebido que as entrevistadas não estavam familiarizadas com 

os mecanismos de avaliação que não fossem os formais, estabelecidos pelo MS, pela 

SES ou pela SMS, nem com a ideia de que a avaliação pudesse ser uma prática do 

cotidiano dos serviços, realizada pelos próprios profissionais de saúde (não mais 

implicados apenas na coleta dos dados), com vistas a modificar suas atividades 

através da auto-análise e da auto-reflexão sobre o seu próprio processo de trabalho. 

No entanto, ao analisar as respostas às demais perguntas, principalmente no 

tocante às modificações no processo de trabalho das equipes desencadeadas pelas 

reuniões com as facilitadoras, foi possível perceber que a prática da EP no município 

de Teresópolis cumpriu os atributos necessários para ser considerada uma prática 

avaliativa amistosa à integralidade.  

Ao congregarem a participação dos trabalhadores e dos usuários, além dos 

alunos de graduação, as reuniões das facilitadoras de EP nas USF, e destas com a 

coordenação, na presença de representantes da gestão da SMS de Teresópolis e de 

coordenadores das graduações da UNIFESO, podem ser consideradas como tendo 

promovido interações democráticas entre os atores (gestão, trabalhadores, usuários) 

em suas práticas cotidianas, bem como inserido os usuários na adequação entre a 

demanda e a oferta da produção do cuidado nas unidades. 

A criação de “grupos de educação em saúde” e a capacitação para lidar com os 

dados de saúde (SIAB, SisPreNatal, HIPERDIA, entre outros), coletados em suas 

próprias unidades, subsidiando a discussão da importância do papel de cada 

profissional no atendimento aos pacientes, e instrumentalizando a busca ativa dos 

casos e as visitas domiciliares nas comunidades, são exemplos da garantia da inclusão 
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dos usuários na definição de suas necessidades e na tomada de decisão sobre a oferta 

de alternativas de cuidado. 

O retorno à realização das reuniões de equipe semanais, com inclusão e 

valorização dos ACS, gerando melhora nas relações interpessoais entre os 

profissionais, e levando ao compartilhamento de informações técnicas e 

direcionamentos da SMS, ao planejamento e à avaliação regular das atividades das 

equipes, também pode ser considerada uma mudança no processo de trabalho nas 

unidades, gerada pela EP, que reflete uma interação democrática entre os atores e 

possui clara potência formativa. Conforme explicitado anteriormente, estas reuniões 

de equipe, juntamente com as reuniões das equipes com as facilitadoras, eram 

espaços para a capacitação técnica dos profissionais, para a avaliação da oferta do 

cuidado, para o levantamento dos problemas no dia-a-dia dos serviços, e para a 

elaboração de propostas de enfrentamento. 

A potência formativa da prática de EP em Teresópolis pode ser igualmente 

representada pela participação dos alunos de graduação inseridos nas USF nas 

reuniões com as facilitadoras, capacitando as equipes e os futuros profissionais de 

saúde a produzirem conhecimentos advindos e aplicáveis à realidade de cada unidade, 

assim como a elaborarem respostas qualificadas às necessidades e o modo mais 

adequado de provê-las.  

Analogamente, ao retomar as dimensões que permitem reconhecer as práticas 

avaliativas amistosas à integralidade, pode-se afirmar que a prática da EP no 

município de Teresópolis possui os atributos habilitadores tanto da dimensão da 

gestão e organização dos serviços, quanto da dimensão das práticas dos 

trabalhadores e da dimensão do direito à saúde. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Embora as atividades do Grupo de Educação Permanente em Saúde no 

município de Teresópolis tenham acontecido pelo curto período de dois anos (2007-

2008), não há dúvida de que possam ser consideradas um exemplo de 

operacionalização do conceito de “quadrilátero da formação: ensino - gestão - atenção 

- controle social”, conforme proposto por Ceccim e Feuerwerker (2004).   

“A imagem do quadrilátero da formação para a área da saúde – ensino/ gestão 

setorial/ práticas de atenção/ controle social - propõe construir e organizar uma 

educação responsável por processos interativos e de ação na realidade para 

operar mudanças (desejo de futuro), mobilizar caminhos (negociar e pactuar 

processos), convocar protagonismos (pedagogia in acto) e detectar a paisagem 

interativa e móvel de indivíduos, coletivos e instituições, como cenário de 

conhecimentos e invenções (cartografia permanente)” (CECCIM; FEUERWERKER, 

2004) 

 

Conforme relatado, foi possível inferir que o caráter formativo da avaliação nas 

práticas de EP em Teresópolis não ficaram evidentes para todas as entrevistadas e, 

consequentemente, para os trabalhadores das USF. Todavia, são irrefutáveis as 

provas de que sua prática provocou uma aprendizagem a partir da problematização 

do cotidiano das equipes de saúde da família, tanto para os trabalhadores quanto para 

os alunos da graduação inseridos nas unidades.  

Ao integrar os estudantes e os coordenadores da graduação da UNIFESO, os 

gestores da SMS de Teresópolis, os profissionais das equipes da ESF, e os usuários 

das USF, as reuniões das facilitadoras de EP, tanto nas unidades quanto com a 

coordenação, promoveram mudanças no processo de trabalho das equipes, 

viabilizaram uma formação crítica e reflexiva dos profissionais e futuros profissionais 

de saúde, fortaleceram a participação social, e aproximaram a SMS das questões 

locais de saúde, mesmo que de forma insipiente. 

Os aspectos de integralidade observados na prática da EP em Teresópolis, tais 

como: o estímulo ao diálogo entre gestão, trabalhadores e usuários, nas reuniões com 

a coordenadora e nas USF; a avaliação do processo de trabalho das equipes da ESF, 

voltada para a adequação do cuidado à saúde, levando em consideração à realidade 

local; a participação dos usuários nas reuniões com as facilitadoras, garantindo sua 

inclusão na definição de suas necessidades e na tomada de decisão sobre a oferta do 

cuidado nas USF; foram descritos tanto no capítulo referente à descrição da estrutura 

e do funcionamento da EP no município, quanto naqueles sobre a EP enquanto 
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dispositivo de mudança do processo de trabalho, e enquanto prática avaliativa 

amistosa à integralidade no cotidiano dos serviços de saúde. 

As limitações enfrentadas pelo grupo de EP no município foram principalmente 

devidas aos entraves de ordem administrativa, e à falta de diálogo da gestão da SMS 

com os trabalhadores. Em contrapartida, os fatores contribuintes foram relacionados 

intimamente à dedicação e ao comprometimento dos atores envolvidos. 

Apesar de não ser possível generalizar as conclusões de um estudo de caso, 

esta pesquisa permitiu olhar os reflexos da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde na Estratégia de Saúde da Família do município de Teresópolis. Ou seja, 

foram identificadas suas possibilidades e seus limites, ao mesmo tempo em que se 

mostrou fundamental a colaboração da gestão, dos profissionais de saúde e dos 

usuários para o alcance de resultados. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a existência de um contexto político particular do 

município estudado, representado pela parceria de longa data entre a UNIFESO e a 

SMS de Teresópolis, que favoreceu a implementação da prática das facilitadoras de EP 

nas USF. 

Ainda, a análise dos dados das entrevistas e das atas das reuniões do grupo de 

EP permitiu legitimar a prática da EP em Teresópolis como uma prática avaliativa 

amistosa à integralidade no cotidiano das unidades de saúde inseridas na ESF. 

Assim, retomando o pressuposto desta pesquisa, as categorias analisadas 

demonstraram que o exercício da EP na prática dos serviços de saúde do município de 

Teresópolis fomentou o desenvolvimento da atenção integral, avançando em direção à 

integralidade e à humanização nesses serviços.  

Espera-se que a disseminação destes resultados possa subsidiar outros 

municípios na implantação da EPS, de modo a contribuir para a consolidação do SUS. 

No entanto, é fundamental que os PEPS estejam em pleno funcionamento e que 

fiquem claras as regras para a construção, financiamento e execução dos projetos de 

interesse locoregional relativos à PNEPS.  

Em estudos posteriores, seria interessante confrontar as concepções dos 

trabalhadores de saúde das USF, que passaram pelo processo de educação 

permanente no município, com as concepções das facilitadoras, explicitadas neste 

estudo, e com as dos gestores, segundo Alves (2007). A análise deste processo sob 

diferentes prismas permitiria remontar o cenário em que ocorreu a EPS em 

Teresópolis, para então extrair os aspectos que fossem comuns e contribuir para a 

experiência de outros municípios. 
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Por fim, recomenda-se pensar a EPS para além da atenção básica, perpassando 

todos os níveis de atenção em saúde, em direção a não só um serviço, mas um 

sistema de saúde humanizado, integral, capaz de auto-avaliação e auto-gestão. 
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Apêndice I – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM OS FACILITADORES DE 

EPS 
 
 

1. Você pode me dizer seu nome e a sua formação? 

2. Por que foi selecionado ou se ofereceu para ser um facilitador de EPS? 

3. Quais os temas discutidos nas oficinas preparatórias? 

4. Como funcionavam suas atividades nas unidades de saúde?  

5. Que fatores contribuíram para o desempenho de suas atividades nas unidades? 

6. Quais fatores dificultaram ou limitaram o desenvolvimento de suas atividades? 

7. Você acha que conseguiu cumprir seu papel?  

Sim ( ) Não ( ) Por quê? 

8. O que você entende por Integralidade? 

9. Você acha que a prática da EPS contribuiu para a avaliação do cotidiano dos 

serviços de saúde? 

Sim ( ) Não ( ) De que forma? 

10. O que a sua prática modificou no processo de trabalho das unidades? Exemplos. 
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Apêndice II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Política Nacional de Educação Permanente no SUS: Estudo da experiência do 

Município de Teresópolis – RJ sob a perspectiva dos facilitadores de Educação Permanente em 

Saúde. 

Pesquisadora Responsável: Thaís Sayuri Yamamoto. 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense – 

Instituto da Saúde da Comunidade – Mestrado em Saúde Coletiva 

Telefones para contato: (21) 8012-4449 – (21) 2629-9351  

Nome do voluntário: __________________________________________________ 

Idade: _______anos    R.G.:__________________________ 

 

O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Política Nacional de 

Educação Permanente no SUS: Estudo da experiência do Município de Teresópolis/ RJ sob a 

perspectiva dos facilitadores de Educação Permanente em Saúde”, de responsabilidade da 

pesquisadora Thaís Sayuri Yamamoto. O presente estudo tem como objetivo estudar a 

experiência das práticas de Educação Permanente em Saúde no município de Teresópolis-RJ, 

sob a perspectiva dos facilitadores de Educação Permanente em Saúde (EPS).  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em ser entrevistado (a) por um período de uma a 

duas horas sobre a sua atuação enquanto facilitador(a) de EPS no município de Teresópolis, 

considerando-se um roteiro previamente definido. Os riscos relacionados com sua participação 

estariam relacionados ao sigilo sobre a sua participação e a confidencialidade das informações 

obtidas através dessa pesquisa. Isto será controlado procedendo-se a uma codificação em que 

cada facilitador(a) receberá um número, não sendo divulgado o nome ou qualquer informação 

que permita a sua identificação. As entrevistas serão gravadas e, posteriormente, transcritas, 

sendo destruídas as gravações e as transcrições, após a análise das mesmas, como medida 

complementar de proteção para garantir a sua privacidade. Não existem benefícios individuais 

relacionados com a participação na pesquisa, mas você estará colaborando para subsidiar 

outros municípios na implementação da EPS de modo a contribuir para a consolidação do SUS.  

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e seus 

resultados serão divulgados em artigos científicos, independente dos mesmos serem 

favoráveis ou não. Esclarecemos que a participação é voluntária e que este consentimento 

poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e a sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

 

Eu, ___________________________________________, RG nº_______________ declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Teresópolis, _____ de ____________ de ______ 

 

___________________________                  ______________________________ 

Nome e assinatura do entrevistado  Nome e assinatura do responsável                                                                 

por obter o consentimento 

  
 


