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RESUMO

Este artigo trata da Educação Permanente em Saúde (EPS) como processo de formação de
profissionais de saúde que atuam na Gestão Federal do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, que
atuam no Ministério da Saúde, com o propósito compartilhar reflexões sobre o papel e a importância
da EPS como instrumento de planejamento e de execução de ações no âmbito dos espaços de gestão
em saúde. Desta forma, discorre-se uma revisão bibliográfica de documentos normativos,
orientadores e acadêmicos no sentido de discutir como ocorreu o processo de institucionalização da
EPS no SUS, bem como de apresentar as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde para formação
de seus profissionais, legitimando assim a EPS como fecundo importante e fecundo instrumento de
gestão no sentido de possibilitar a tão almejada e necessária otimização da organização dos processos
e das relações de trabalho.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Formação de Profissionais em Saúde; Gestão
Federal do SUS.

ABSTRACT

This article deals with Permanent Health Education (EPS) as a process of formation of health
professionals who work in the Federal Management of the Unified Health System (SUS), that is,
who work in the Ministry of Health, with the purpose of sharing reflections on the role and
importance of EPS as a tool for planning and executing actions within health management spaces.
Thus, a bibliographic review of normative documents, advisors and academics is discussed in order
to discuss how the process of institutionalization of EPS in the SUS occurred, as well as to present
the measures taken by the Ministry of Health to train its professionals, thus legitimizing EPS as an
important and fruitful management tool in order to enable the much desired and necessary
optimization of the organization of processes and labor relations.

Key-Words: Permanent Health Education; Training of Health Professionals; Federal Management
of SUS.

RESUMEN

Este artículo aborda la Educación Permanente en Salud (EPS) como un proceso de formación de
profesionales de la salud que trabajan en la Gestión Federal del Sistema Único de Salud (SUS), es
decir, que trabajan en el Ministerio de Salud, con el fin de compartir reflexiones sobre rol e
importancia de EPS como herramienta para planificar y ejecutar acciones dentro de los espacios de
gestión de la salud. Por lo tanto, se analiza una revisión bibliográfica de documentos normativos,
asesores y académicos para analizar cómo se produjo el proceso de institucionalización de EPS en el
SUS, así como para presentar las medidas tomadas por el Ministerio de Salud para capacitar a sus
profesionales, legitimando así EPS como una herramienta de gestión importante y fructífera para
permitir la optimización tan deseada y necesaria de la organización de procesos y relaciones
laborales.

Palabras clave: Educación permanente en salud; Capacitación de profesionales de la salud;
Gerencia Federal del SUS.
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Introdução

Este artigo trata da Educação Permanente em Saúde (EPS) como processo de formação de profissionais de saúde que atuam na Gestão
Federal do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, que atuam no Ministério da Saúde, com o propósito de imprimir e expressar
reflexões sobre o papel e a importância da EPS como fecundo instrumento de planejamento e de execução de ações no âmbito da
Gestão Federal do SUS. Para tanto, lança-se mão de revisão bibliográfica de documentos normativos, orientadores e acadêmicos que
permitam discutir a institucionalização da EPS enquanto política e o que sua prática oferece como possibilidade e potencialidade para
os trabalhadores do SUS em atuação no Ministério da Saúde.

A motivação de elaboração deste artigo reside na experiência do autor como servidor do Ministério da Saúde que atua há mais de seis
anos na gestão federal do SUS, no cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais. Trabalhando com planejamento e execução de ações
de Educação Permanente em Saúde voltadas para os trabalhadores da área onde atua, o autor recorre a estas reflexões pautado na
identificação de inúmeras necessidades de qualificação profissional por parte das pessoas que laboram na gestão federal do SUS, bem
como pautado na convicção que a Educação Permanente em Saúde é capaz de gerar um movimento participativo, criativo, reflexivo,
problematizador e resolutivo dos problemas de saúde discutidos em mesas de reunião na gestão, mas que eclodem nos espaços de
atenção e cuidado em saúde.

A EPS é preconizada pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), a qual foi instituída pela Portaria n° 198, de
13 de fevereiro de 2004. Passados três anos, suas diretrizes foram enunciadas pela Portaria n° 1996, de 2007, respaldando a EPS como
‘aprendizagem significativa para a transformação das práticas profissionais’ no âmbito de todo o SUS. Todavia, cabe ressaltar que a
EPS, enquanto prática, já era desenvolvida antes de sua instituição enquanto política (BRASIL, 2017a; 2018a).

Em 2014, A Portaria nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no âmbito do
próprio Ministério da Saúde, com o propósito de promover estratégias para o desenvolvimento profissional de seus próprios
trabalhadores, sejam servidores e profissionais com outros vínculos, bem como propor processos educativos a serem implementados de
forma descentralizada, ascendente e transdisciplinar (FIGUEREDO et al, 2014). Para fins do artigo 2º da referida portaria, a Educação
Permanente em Saúde (EPS) compreende a aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das
organizações e ao trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores
da saúde (BRASIL, 2014a).

Cabe destacar que a missão do Ministério da Saúde (MS) é “Promover a saúde da população mediante a integração e a construção de
parcerias com os órgãos federais, as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a sociedade, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida e para o exercício da cidadania" (Portal do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br). Com as dimensões
continentais do Brasil e sua organização político-administrativa a partir da autonomia de União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, é um grande desafio pensar em modelos e soluções em saúde pública que possam ser pactuados por todos os entes
federativos.

Sem dúvida a estrutura organizacional do Ministério por si só já é bastante complexa, não obstante, o processo negocial entre este
órgão e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde amplia exponencialmente o nível de dificuldade de se chegar ao diálogo para
traçar as melhores estratégias de atuação nos vários campos da saúde pública, entre os quais, destacamos a Atenção à Saúde; Gestão e
Organização do Trabalho e a Educação em Saúde para construção de conhecimento em gestão federal do Sistema Único de Saúde
(SUS). Dentre estas estratégias, foca-se, neste presente texto, a importância de se trabalhar a Educação em Saúde, em sua
particularidade a Educação Permanente em Saúde (EPS), nos espaços de trabalho do Ministério da Saúde, seja em Brasília, seja em
suas Superintendências Estaduais.

A institucionalização da Educação Permanente em Saúde no âmbito do SUS

A história da educação profissional em saúde no Brasil tem seu grande marco na década de 1980, quando começaram a ser
desenvolvidos movimentos, cada vez mais frequentes, rumo à reestruturação da rede de assistência à saúde e, consequentemente, rumo
ao reconhecimento dos trabalhadores da saúde. Com a implantação do Sistema único de Saúde (SUS) por meio da Constituição
Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 1990, houve uma maior preocupação com a ordenação e formação dos
profissionais de saúde, no sentido de tornar concreta e efetiva esta demanda que era um dos maiores clamores da Reforma Sanitária
(BARROS, 2009; GALVÃO, 2009; COSTA E SILVA, 2016).

A Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 1990, em seu artigo 6º, inciso III, define como um dos campos de atuação do Sistema Único
de Saúde “a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde”. No artigo 15, inciso IX da referida Lei, há a menção de
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, “a participação na formulação e
na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde”. Complementando, está preconizado
ainda neste instrumento normativo (art. 16, IX), que compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) “promover
articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de
formação de recursos humanos na área de saúde”.

Passados 14 anos da promulgação da Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080, de 1990), é finalmente institucionalizada no âmbito do SUS a
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), por meio da publicação da Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro
de 2004. Três anos depois, a Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, dispôs das diretrizes da PNEPS, possibilitando
caminhos para a concretização da implementação da PNEPS em todo o SUS, bem como fomentando a condução regional desta
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política, que ficou a cargo das Comissões de Integração Ensino e Serviço (CIES) (BRASIL, 2018a).

Muitos estudos loco regionais objetivaram analisar esta implementação da PNEPS nos Estados, traçando apontamentos dos avanços
assim como das dificuldades inerentes a todo este processo. Dentre os desafios encontrados nestas pesquisas, destacaram-se a:

pouca articulação entre gestores, trabalhadores, controle social e Instituições de Ensino; reduzida implantação
das CIES regionais; participação incipiente dos gestores municipais, indefinição de parâmetros para construção
dos projetos, ausência de avaliação acerca dos projetos desenvolvidos no que tange a suas desejadas mudanças
nas práticas de formação, gestão e atenção na saúde, dificuldades na utilização dos recursos financeiros, dentre
outras (BRASIL, 2018a, p. 5).

Faz-se necessário lembrar que as estratégias de Educação Permanente (EP) no setor público vêm sendo elaboradas na América Latina
desde a década de 1980, impulsionadas no setor saúde pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) como alternativa
político-pedagógica-gerencial no sentido de obter melhorias na prestação de serviços na sua integralidade. Nos projetos pautados pelo
conceito de educação permanente, os problemas da prática, as demandas para uma prestação de serviços de qualidade são objeto de
reflexão coletiva pelos sujeitos da atenção à saúde, a partir da qual são definidas as necessidades de intervenções político-educativas e
outras, referenciadas à esfera da gestão (VINCENT, 2007).

Para Vincent (2007), a problematização, nesta perspectiva, é o processo de construir e não de diagnosticar o ‘problema’, categoria
central da Educação Permanente em Saúde. Este problema parte dos olhares de todos os atores envolvidos na prestação de serviço que
o problema se desenha. Esse delineamento se processa continuadamente, renovando a compreensão de necessidades de saúde, de
práticas profissionais e de organização do trabalho que evoluem, em transformação mútua e permanente, em direção a uma noção de
qualidade na atenção à saúde pautada pela compreensão desse processo de mudança contínua.

As práticas profissionais e a organização do trabalho se configuram como os problemas centrais da Educação Permanente. A dimensão
do controle dos processos de trabalho é um grande desafio perante o pensamento e o arranjo neoclássico das organizações, marcados
pela fragmentação do trabalho e frágil interação entre setores presentes em um mesmo departamento. Este modelo fabril de
fragmentação dos processos acarreta no estabelecimento de processos globalmente irracionais, o que leva, por sua vez, nos setores de
saúde, à baixa qualidade da atenção global, onde cada setor se encerra em seu serviço e não se comunicam e não trabalham
coletivamente diante de demandas que requerem uma compreensão do funcionamento do todo (BRASIL, 2018a).

Com foco na busca da compreensão do funcionamento do todo, a EPS se pronuncia como estratégia político pedagógica que trabalha,
de forma crítica, contextualizada e holística, os problemas e necessidades emanadas do processo de trabalho em saúde, e relaciona o
ensino, a atenção à saúde, a gestão do sistema e a participação do controle social. Neste sentido, a EPS tem como objetivo maior a
qualificação e aperfeiçoamento do processo de trabalho em vários níveis do sistema, com o propósito de alcançar a melhoria do acesso,
a qualidade e humanização na prestação de serviços, bem como o fortalecimento dos processos de gestão político-institucional do SUS
no âmbito federal, estadual, municipal e local (BRASIL, 2018a).

Conforme Ceccim (2005), a Educação Permanente em Saúde corresponde à Educação em Serviço, à medida que coloca a pertinência
dos conteúdos, instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um projeto de mudanças institucionais ou de mudança da
orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. Logo, o que deve ser realmente central à EPS é sua vinculação à
realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de saúde, bem como sua integração política com a formação de perfis
profissionais e de serviços, lançando mão de mecanismos, espaços e temas que geram autoanálise, autogestão, implicação, mudança
institucional, enfim, pensamento e experimentação.

Ainda nessa linha, este autor ressalta que a Educação Permanente em Saúde é estratégia fundamental para a recomposição das práticas
de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social no setor da saúde. Para tanto, é preciso dialogar com as práticas
e concepções vigentes e problematizá-las com as demandas concretas de cada equipe, no intuito de construir novos pactos de
convivência e práticas.

Neste sentido, de acordo com Ceccim (2005, p. 10), dentre os elementos analisadores para pensar/providenciar a Educação Permanente
em Saúde estão os componentes do Quadrilátero da Formação:

a) análise da educação dos profissionais de saúde: mudar a concepção hegemônica tradicional (biologicista, mecanicista, centrada
no professor e na transmissão) para uma concepção construtivista (interacionista, de problematização das práticas e dos saberes);
mudar a concepção lógico-racionalista, elitista e concentradora da produção de conhecimento (por centros de excelência e segundo
uma produção tecnicista) para o incentivo à produção de conhecimento dos serviços e à produção de conhecimento por argumentos de
sensibilidade;

b) análise das práticas de atenção à saúde: construir novas práticas de saúde, tendo em vista os desafios da integralidade e da
humanização e da inclusão da participação dos usuários no planejamento terapêutico;

c) análise da gestão setorial: configurar de modo criativo e original a rede de serviços, assegurar redes de atenção às necessidades em
saúde e considerar na avaliação a satisfação dos usuários;
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d) análise da organização social: verificar a presença dos movimentos sociais, dar guarida à visão ampliada das lutas por saúde e à
construção do atendimento às necessidades sociais por saúde.

Portanto, a Educação Permanente compreende a aprendizagem no trabalho, onde as ações de aprender e de ensinar são desenvolvidas
no cotidiano das organizações e ao trabalho e são incorporadas de forma espontânea na dinâmica da organização. Está pautada na
aprendizagem significativa, problematização do processo de trabalho e, consequentemente, na possibilidade de transformação das
práticas profissionais (BRASIL, 2009). Pode-se apontar, então, que o grande mote de todo e qualquer processo de educação
permanente em saúde é a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho.

Educação Permanente em Saúde e Educação Profissional no âmbito da Gestão Federal do SUS (Ministério da Saúde)

Após decorridos dez anos da institucionalização da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no âmbito do SUS (Portaria
GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004) sete anos do estabelecimento das diretrizes da PNEPS em todo o sistema público de saúde
(Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007), é publicada a Portaria nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, a qual institui
diretrizes para implementação da Política de Educação Permanente em Saúde, no âmbito do órgão Ministério da Saúde (MS).

Como consta no artigo 2º da Portaria, para efeitos deste instrumento normativo, a Educação Permanente em Saúde (EPS) compreende
a aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-se na
aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde (BRASIL, 2014a). Desta forma,
reforça o entendimento da EPS das Portarias anteriores, agora voltada especificamente para a organização do Ministério.

De forma a propor modificações no modo de organização e de atuação, o Ministério da Saúde vem fazendo um movimento desde a
última década de trabalhar o Planejamento Estratégico no sentido de realmente refletir a cultura e valores da instituição, afinando-se
com todas as políticas que norteiam o SUS, inclusive aquelas que são transversais e que propõem mudanças na forma de atender o
paciente de acordo com sua especificidade (pessoas idosas, mulheres, população negra, população indígena, população ribeirinha,
população de rua, população LGBT e etc). Dentro desta ótica, o planejamento caracteriza-se um instrumento interessante para
fortalecer a articulação entre diferentes áreas dentro do próprio órgão (BRASIL, 2014b).

Ao adotar esta forma de encarar o Planejamento Estratégico, o Ministério assume o desafio de uma nova gestão contrária à cultura
estabelecida na administração pública de planejar na cúpula o que será executado na ponta, passando a definir prioridades por meio da
análise situacional, que permite identificar, formular e priorizar os problemas, abordados de acordo com as condições de saúde e os
aspectos da gestão. O diálogo entre os diferentes atores, suas posições e análises contextualizadas devem se refletir nos problemas
descritos, para que o exercício de formular consensualmente os planos de ação se apresente como uma oportunidade política favorável,
uma vez que as ações governamentais devem ser conduzidas pela direcionalidade, superando o imediatismo da mera conjuntura
(BRASIL, 2014b).

De acordo com esta ótica, fica notório que os problemas enfrentados no campo das políticas públicas federais de saúde e suas
respectivas soluções perpassam diferentes áreas, dentro e fora do Ministério da Saúde. Logo, faz-se necessário romper com a estrutura
tradicionalmente fragmentada, desarticulada e hierarquizada da burocracia para atingir os objetivos desejados. Há resultados que
exigem que diferentes secretarias, ou mesmos ministérios, atuem conjuntamente. Portanto, os gestores e os profissionais da gestão
federal do SUS são desafiados a agir de forma integrada e transversal, inovando na esfera da administração pública com o
matriciamento de responsabilidades (BRASIL, 2014b).

É preciso destacar que esta nova maneira de o Ministério da Saúde se organizar e atuar perante a definição e execução de seu
planejamento estratégico, requer do próprio órgão lançar mão, de forma mais concreta e efetiva, de suas diretrizes de PNEPS. Pois,
conforme consta na Portaria nº 278/2014, em seu artigo 3º, a EPS no âmbito da MS, deve considerar:

I - as especificidades das Secretarias e Unidades do Ministério da Saúde nos Estados;

II - as políticas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS);

III - a necessidade de superar a fragmentação dos processos de trabalho;

IV - as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde;

V - a capacidade instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde.

Em sequência, no artigo 4 do mesmo objeto legal, são elencadas as diretrizes da EPS no Ministério da Saúde, sendo elas:

I - valorizar o trabalhador e o trabalho em saúde no Ministério da Saúde, na perspectiva da Política Nacional de
Humanização da Atenção e Gestão no SUS;
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II - fomentar práticas educacionais em espaços coletivos de trabalho, fortalecendo o trabalho em equipes
multiprofissionais;

III - promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas;

IV - favorecer a autonomia dos sujeitos e a corresponsabilização nos processos de trabalho do Ministério da
Saúde;

V - articular a Educação Permanente em Saúde e a gestão de pessoas por competências para a organização das
ações de educação no Ministério da Saúde;

VI - fortalecer a gestão da Educação Permanente em Saúde de forma compartilhada e participativa, no âmbito do
Ministério da Saúde;

VII - contribuir para a mudança cultural e institucional direcionada à gestão compartilhada e ao aprimoramento
do SUS;

VIII - constituir-se como uma estratégia política para o enfrentamento da fragmentação dos serviços e das ações
de saúde; e

IX - valorizar as múltiplas dimensões humanas nos processos de ensino-aprendizagem.

Não tem como negar que a EPS oferece ao Ministério as possibilidades necessárias para que o órgão desenvolva o seu movimento de
organização e de otimização dos processos de trabalho, permitindo fortalecer suas intra e inter-relações institucionais, bem como
superar a fragmentação das ações e das atividades desenvolvidas, apostando para tanto, na contínua e progressiva qualificação de seus
trabalhadores. Destarte, é preciso enfatizar que a educação permanente se configura como uma imprescindível estratégia da gestão
federal do SUS, permitindo revelar a complexidade e a articulação das explicações dos diferentes problemas e torna evidente a
necessidade de estratégias múltiplas, que, para serem propostas e implementadas (BRASIL, 2017a).

Destrinchando mais esta compreensão de como a EPS se torna um importante instrumento de gestão, vale reforçar que as suas
estratégias pedagógicas são inspiradas nas práticas de trabalho, na organização de fluxos e processos, nas especificidades locais e nas
concepções dos trabalhadores de saúde, compreendendo estes como agentes críticos e reflexivos capazes de construir o conhecimento
e desenvolver ações alternativas para solucionar problemas. Portanto, a EPS fundamenta-se na concepção de educação que resulta em
transformação e aprendizagem significativa, voltada à multiprofissionalidade e à interdisciplinaridade, desenvolvida através de
estratégias e técnicas de ensino contextualizadas e participativas (FIGUEREDO et al, 2014).

Complementando, todas as suas práticas devem ser desenvolvidas para além de ações pontuais, contemplando a problematização do
processo de trabalho, pautando-se no respeito e na valorização das especificidades regionais, assim como considerando as reais
necessidades de saúde das pessoas e populações, a superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e a capacidade
já instalada de oferta institucional de ações formais de educação em saúde (BRASIL, 2009, 2017a).

Dentre as diretrizes da EPS preconizadas na Portaria nº 278/2014, chama-se atenção da primeira e da oitava, a qual assinalam,
respectivamente, “a valorização do trabalhador e do trabalho em saúde dentro do Ministério da Saúde, na perspectiva da Política
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS” e “a caracterização da EPS como uma estratégia política para o
enfrentamento da fragmentação dos serviços e das ações de saúde”. Fica nítida, a relação intrínseca e recíproca entre gestão e atenção,
ou seja, entre gestão e cuidado em saúde. E este é um grande abismo e um grande gargalo a ser trabalhado.

Constantemente, lançam-se mão discursos de que a ‘gestão não tem que ficar em sua caixinha isolada de outras dimensões’, que ‘deve
se articular cada vez mais de outros autores’. Mas, isto é aspecto bastante complexo, quando se trata da atenção e cuidado em saúde,
quando se trata da relação recíproca entre estas duas dimensões e a gestão. Muitas vezes, os gestores não tem a real percepção do que
ocorre realmente na ponta, e, infelizmente, muitas vezes negligencia. Mas, uma gestão de qualidade é fator propulsor para uma atenção
e um cuidado de qualidade.

Consoante Gondim e colaboradores (2012), faz-se necessário trazer esse debate para o universo da gestão, visto que a atenção integral
a saúde deve ser o fim de todas as funções gestoras, seja no planejamento das ações, nas escolhas de prioridades, nas estratégias de
implantação das ações, no cotidiano das práticas das equipes de saúde e, finalmente, na concepção de políticas adequadas à realidade
local.

No que se refere ao cuidado em saúde com qualidade, o fortalecimento do vínculo e a responsabilização do usuário para com as suas
demandas estão intimamente relacionados com a adoção de um processo gestão mais participativo, com maior implicação das equipes
no desenho das propostas que concretizarão o cuidado, uma vez que a gestão do cuidado tem foco tanto em uma unidade como na
trajetória do usuário/paciente. Desta forma, oferecer um cuidado com qualidade requer combinar a intencionalidade de concretizar um
modelo de atenção voltado às necessidades e riscos dos pacientes com a capacidade de identificar recursos e combiná-los em centenas
de variações possíveis, de forma planejada e pactuada entre os responsáveis pela oferta destes recursos (GRABOIS, 2012).

Concorda-se com as asserções acima de que a atenção integral e o cuidado em saúde devem ser o fim de todas as funções gestoras.
Porém, muitas vezes, estes gestores formulam diretrizes, estratégias e ações que visam melhorar a atenção e o cuidado em saúde, sem
ter vivenciado ou sem se colocar no lugar das pessoas que realmente precisam dos serviços de saúde, ou até mesmo sem ter o mínimo
de conhecimento sobre os fatores micro e macro que envolvem cada realidade. Para aqueles que estão no Ministério da Saúde, em
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Brasília, é preciso reconhecer que cada formulação construída tem-se um impacto positivo ou negativo na prestação dos serviços de
saúde à população. É preciso compreender que toda decisão tomada tem que potencializar e otimizar os serviços de atenção e de
cuidado em saúde.

A atenção e o cuidado dignos à saúde das pessoas é o maior desafio de todos os profissionais de saúde, inclusive daqueles que atuam
nos espaços de gestão, especialmente os da gestão federal, que muitas das vezes “não põem a mão na massa” como fazem os
enfermeiros e os médicos, por exemplo. Os gestores, ao discutirem e definirem pautas como financiamento, redes de atenção, inserção
de tecnologias, protocolos clínicos, integralidade, universalidade e equidade, devem partir do princípio de que a vida de cada usuário
deve ser respeitada em sua plenitude e não suplantada por caprichos ou por ostentações que obstruem o ato solidário, o sentimento de
sensibilidade e o dom do cuidado.

Como o poeta Gonzaguinha já cantava em “Redescobrir”: “tudo principia na própria pessoa”. Antes de um sistema de saúde ser
público ou privado, ele é feito por pessoas e para as pessoas. A atenção e o cuidado em saúde é, antes de um funcionamento de
equipamentos ou de protocolos clínicos, um ato humano e, por ser como tal, deve ser guiado pelo bom senso e pela responsabilidade e
respeito à vida de seus semelhantes. Mais uma vez: não tem como não lançar mão da reflexão sobre humanização em saúde. A
padronização de condutas e o fazer técnico como forma de organização em detrimento ao acolhimento e integralidade do cuidado
comprometem a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações e serviços de saúde, ameaçando a atenção e a garantia de direitos de
saúde dos cidadãos.

Diante desta padronização, mecanização e fragmentação das ações e serviços no setor saúde, a Política Nacional de Humanização
objetiva a formação de profissionais, não somente da atenção mas também da gestão, que sejam capazes de articular ações de cunho
técnico e científico, bem como, partindo de uma postura ética e solidária, respeitem a necessidade e singularidade de cada usuário,
sabendo que esta convivência é geradora de inovação nas práticas de saúde (CORREA BARBOSA et al, 2013).

Recorrendo novamente ao quadrilátero da Educação Permanente em Saúde elaborado por Ricardo Ceccim (2005), ressalta-se que os
profissionais de saúde que atuam na gestão, especialmente na gestão federal do SUS, precisam reconhecer que os processos de
planejamento e execução de ações que ocorrem nos espaços de gestão, mesmo que aparentemente estejam ‘distante’ da ponta, ou seja,
dos espaços de atenção e cuidado, estão em intrínseca consonância com a atenção à saúde e tem um impacto direto na cadeia de
práticas que são destinadas a todos os usuários do SUS. Logo, como reforça, o elemento “gestão” do quadrilátero deve promover uma
análise criativa e original da rede de serviços, fazendo com que as redes de atenção atendam às necessidades em saúde, considerando
na avaliação a satisfação dos usuários.

Ceccim e Feuerwerker (2004) lembram que uma das mais importantes premissas da gestão do SUS é a de ordenar políticas de
formação, como prevê a Constituição Nacional no Brasil. Logo, apostam que os profissionais que atuam na gestão possam oferecer
para o seu próprio espaço de gestão e para outros espaços do SUS propostas de transformação das práticas profissionais, baseando-se
na reflexão crítica sobre o trabalho em saúde e a experimentação da alteridade com os usuários, permitindo, assim, que o quotidiano de
relações da organização da gestão e estruturação do cuidado à saúde se incorpore ao aprender e ao ensinar, formando profissionais para
a área da saúde, e principalmente, para o SUS.

Pegando esta sugestão dos autores supracitados de os espaços de gestão proporem práticas de educação permanente que desencadeiem
em práticas transformadores no próprio espaço de gestão e em outros espaços que foram a rede de atenção e cuidado, tomo como
exemplo o movimento realizado pelo então, à época, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente
Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV/SVS/MS), atualmente denominado, conforme o novo organograma do
Ministério da Saúde, de Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/SVS/MS).
Este espaço de gestão federal propôs, tanto para o seu escopo interno como para as gestões estaduais e municipais em todo Brasil,
fornecer orientações para elaboração do ‘Plano de Educação Permanente em Saúde’, objetivando contribuir para a transformação e
otimização dos processos de trabalho e, consequentemente, dos serviços prestados no âmbito da atenção e cuidado em saúde, bem
como colaborar para o fortalecimento da autonomia dos(as) gestores(as), trabalhadores(as) e usuários(as) como agentes de mudanças
(BRASIL, 2017a).

Segundo a proposta deste departamento do Ministério da Saúde, o Plano de Educação Permanente em Saúde é “um documento
sistemático, composto por informações territoriais e diretrizes pedagógicas, metodológicas e políticas que permitem o planejamento,
implantação, implementação, monitoramento e avaliação de estratégias e ações educativas” (BRASIL, 2017a, p. 7). A proposta de
elaboração do plano é calcada em cinco importantes passos, sendo eles: i) 1° passo – Formar Grupo de Trabalho em Educação
Permanente em Saúde; ii) 2° passo – Conhecer a realidade do território; iii) 3° passo – Identificar e priorizar problemas; iv) 4° passo –
Elaborar Plano Educação Permanente em Saúde e v) 5° passo – Monitorar e avaliar o Plano de Educação Permanente em Saúde
(BRASIL, 2017a).

Ao longo em que vai demonstrando como proceder em cada passo, este proposta desenvolvida pelo DIAHV/SVS/MS evidencia quais
as ações educativas podem ser realizadas no ambiente de trabalho da gestão, sugerindo, de forma potencial, os possíveis caminhos a
serem tomados para tornar concreta a realização de ações de Educação Permanente em Saúde como ferramentas para melhoria e
transformação da gestão do SUS. Dentre as ações destaca-se (BRASIL, 2017a, p. 20, 21 e 22):

• Rodas de Conversa: Encontros que promovem o diálogo, produzindo sentidos e saberes de forma coletiva e horizontal (sem
hierarquias) a partir das experiências dos sujeitos. As rodas podem abordar os mais diversos temas, como a realidade do
serviço, os processos de trabalho, a estruturação da rede, especificidades sobre determinados agravos, etc. É importante
envolver a equipe, usuários e/ou outros atores no planejamento e realização das rodas de conversa.

• Oficinas Temáticas: encontros que visam a elaboração e produção de materiais pedagógicos, informativos ou técnicos, que
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possam contribuir para o enfrentamento coletivo de um determinado problema ou necessidade do território.

• Oficinas Pedagógicas: as oficinas pedagógicas podem ser utilizadas para a formação de multiplicadores (gestores,
profissionais da saúde e usuários), a fim de que possam contribuir com as ações voltadas à atenção integral da população. É
importante que as oficinas abordem não apenas conteúdos técnicos, como também estratégias pedagógicas e didáticas para que
esses atores possam participar das ações previstas.

• Sessão Interativa: A sessão interativa parte da apresentação de casos para fomentar a discussão sobre uma determinada
temática com um grupo delimitado. O caso precisa ser sucinto e objetivo, sendo que ao final deve ser enunciado um problema
cuja solução será escolhida a partir de resposta de múltipla escolha. Na medida em que os(as) participantes vão se
posicionando, o caso avança e é possível promover o debate a partir das diversas possibilidades de reagir frente à situação
posta, bem como os diferentes olhares sobre o mesmo problema.

• Reuniões Técnico Científicas: São encontros nos quais são debatidas temáticas de cunho cientifico, com o propósito de
atualização técnica ou produção de documentos, diretrizes, consensos, etc.

• Trabalho em Grupo: Trabalho coletivo orientado para resolução de um determinado problema ou de questões emergentes.
Possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados. Pode ser visto como
uma ação em si ou uma atividade que compõe uma iniciativa maior, como por exemplo, um curso.

• Fóruns Educacionais: Constitui-se de espaço físico ou digital para a discussão de um tema. Como o tema é combinado, o
fórum educacional oferece condições para a construção de um ambiente colaborativo, em que o conhecimento é construído
coletivamente por diferentes interlocutores e compartilhado para a construção ou a reconfiguração de conceitos.

• Tele-Educação: Atividade educacional que utiliza as ferramentas da tecnologia da informação e comunicação como meio
para apoiar a formação de trabalhadores do SUS. São atividades de tele-educação: cursos, módulos educacionais, webaulas/
palestras em modalidade a distância.

Partindo deste exemplo específico do Departamento de IST, HIV/aids e Hepatites Virais de propor para os Estados e municípios
orientações para elaboração de uma Plano de Educação Permanente em Saúde que contribua para a educação profissional e otimização
de processos de trabalho inerentes aos agravos trabalhados, é preciso destaca que a Gestão Federal do SUS lançou o PRO EPS-SUS,
por meio da Portaria GM/MS nº 3.194, de 28 de novembro de 2017. De acordo com o artigo 2º deste dispositivo normativo, o PRO
EPS-SUS tem como objetivo estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área da saúde para a
transformação das práticas de saúde em direção ao atendimento dos princípios fundamentais do SUS, a partir da realidade local e da
análise coletiva dos processos de trabalho (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2018b).

A portaria que trata do PRO EPS-SUS destaca em seu artigo 5º a instituição do incentivo de custeio para Elaboração de Educação
Permanente em Saúde, o qual, por sua vez, deve observar alguns pré-requisitos e transmites formais, no sentido de promover, por meio
do apoio técnico institucional e financeiro do Ministério da Saúde, práticas de Educação Permanente em Saúde nos estados, Distrito
Federal e municípios, em consonância com as necessidades para qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde; criando
compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de
atividades educacionais e de atenção à saúde integral, possibilitando o enfrentamento criativo dos problemas e uma maior efetividade
das ações de saúde e educação. (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2018b).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as reflexões aqui exploradas, fica evidente, então, que a EPS já se torna um importante e fecundo instrumento de gestão no
sentido de possibilitar a tão almejada e necessária otimização da organização dos processos e das relações de trabalho dentro do MS,
seja em sua sede em Brasília, seja na Superintendências Estaduais, visto que propõe a superação da fragmentação dos processos de
trabalho, melhoria na articulação intra e interinstitucional e a contínua qualificação das/os trabalharas/es do órgão.

Faz-se necessário destacar que, na medida em que a Educação Permanente em Saúde propõe que os processos de educação dos
trabalhadores da saúde se concretizem a partir da prática cotidiana do SUS e que sejam pautadas pelas reais necessidades de saúde dos
usuários e das comunidades, é possível destacar que a EPS é uma potente estratégia para os gestores do SUS tem, pois estes poderão
oportunizar o desenvolvimento de ações concretas e resolutivas de qualificação de seus profissionais de saúde que atuam tanto na
esfera de gestão quanto na esfera da atenção à saúde.

Por fim, vale destacar que a Gestão Federal do SUS vem, continuadamente, promovendo medidas proativas no sentido de orientar e
fornecer subsídios técnicos e financeiros aos estados e municípios, para a realização efetiva de práticas de educação profissional, seja
em seus espaços de gestão ou de atenção, calcadas nas diretrizes metodológicas e pedagógicas da Educação Permanente em Saúde.
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