
 

 

IMPLANTAR A EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM 

Márcia Alves Ferreira1, Fabiana de Moura Souza2 

 
1.Especialista em Urgência e emergência; Especialista em Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde; Mestranda em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará.  
Email: Enfermeiramarciaalves@hotmail.com 
2.Biomédica. Mestre em Farmacologia pela Universidade Federal do Piauí (UNASUS/UFPI),  
 

RESUMO  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual uma concepção de 
trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos implantar 
ações de Educação permanente em enfermagem UB de saúde SERSOM Programa Saúde Da 
Família (PSF). O plano operativo será realizado através ações de adicionar como pauta das 
reuniões de planejamento a divulgação da importância da educação permanente para 
continuidade do trabalho, realizar palestra com apresentação de estudos científicos 
evidenciando as melhorias da qualidade da assistência a partir da educação continuada, 
realizar palestra com apresentação de estudos científicos evidenciando as melhorias da 
qualidade da assistência a partir da educação continuada, elaborar um relatório descrevendo 
as dificuldades apresentadas na execução do trabalho, apresentação do projeto a gestão da 
secretaria de saúde e ao gestor da UBS, realizar uma capacitação voltada para atualização 
dos profissionais direcionados para os manuais do MS, elaborar um álbum seriado para 
consulta dos profissionais de acordo com as principais atividades descritas e convidar 
especialistas para treinamentos específicos selecionando os profissionais envolvidos na 
temática. Conclui-se que é necessário um esforço coletivo de profissionais, gestores, 
instituições de ensino e usuários para a efetivação da Política de Educação Permanente. Após 
o término do projeto será realizada uma analise baseada em indicadores e relatos sobre 
mudanças nos processos de trabalho, qualidade da assistência e satisfação do usuário. Diante 
dos resultados será realizado novo planejamento para o próximo de plano de ação sempre 
enfatizando a implantação da educação permanente na UBS SERSOM. 
 

Palavras-chaves: Educação Permanente; Trabalhadores; Qualidade da assistência; 
Enfermagem. 
 

IMPLEMENT PERMANENT EDUCATION FOR THE NURSING TEAM 
 
ABSTRACT  

 
The Permanent Education in Health (EPS) brings as conceptual framework a conception of 
work in the SUS as daily learning and committed to the collective to implement actions of 
permanent Education in health UB SERSOM Health Family Program (PSF). The operational 
plan will be implemented through actions to add as a schedule of planning meetings the 
dissemination of the importance of continuing education for work continuity, to hold a lecture 
with presentation of scientific studies evidencing improvements in the quality of assistance from 
continuing education, to hold a lecture with presentation of scientific studies evidencing 
improvements in the quality of care from continuing education, elaborating a report describing 
the difficulties presented in the execution of the work, presenting the project to the health 
secretariat and the UBS manager, carrying out a training aimed at updating of the professionals 
directed to the manuals of the MS, to elaborate a serial album for consultation of the 
professionals according to the main activities described and to invite specialists for specific 
training selecting the professionals involved in the theme. It is concluded that a collective effort 
of professionals, managers, educational institutions and users is necessary for the 
implementation of the Permanent Education Policy. After completion of the project will be an 



 

 

analysis based on indicators and reports on changes in work processes, quality of care and 
user satisfaction. Before the results will be carried out new planning for the next action plan 
always emphasizing the implementation of permanent education at UBS SERSOM. 
 

Desc: Permanent Education; Workers; Quality of care; Nursing 

 
 INTRODUÇÃO  

 

Beneditinos é um município brasileiro do estado do Piauí, com população estimada no censo 

de 2010 de 9.911 habitantes. Atualmente o município possui 3 Unidades Básica de Saúde, sendo 

2 urbana e 1 na zona rural, atuam nessas UBS 5 equipes de Estratégia Saúde da Família 

composta por Enfermeiros, Médicos, Odontólogo, Técnico em Enfermagem e Técnico em Saúde 

bucal e 1 NASF composta por dois Assistente Social, um Psicólogo, um Fisioterapeuta, um 

educador físico e um fonoaudiólogo. Não possui CAPS atualmente. 

O município dispõe de um hospital de pequeno porte com 6 leitos adultos e 4 infantis, uma 

sala de parto, 2 consultórios médicos, uma sala de medicação, 1 sala de curativo, 1 sala de 

pequenas cirurgias e uma sala de vacina, que realiza atendimentos de urgência e emergência, 

parto sem distorcias, internações sem gravidade, pequenas cirurgias e realização de exame 

colpocitológico. Nos casos de maior complexidade os pacientes são referenciados para a capital 

Teresina. 

Em relação aos indicadores no ano de 2013 a 2014 a incidência da hepatite B foi de zero, de 

hepatite C foi de 01 e 1 de AIDS, já a tuberculose teve uma taxa de 2,0 e depois uma redução 

para 01, a dengue registrou uma taxa de incidência de 19,9, a hipertensão arterial obteve uma 

taxa de 78,3 aumentando para 78,5 no último ano. A proporção de internações hospitalares do 

SUS por grupo de causas foi de 12,5 e a taxa de internações hospitalares por causas externas foi 

de 61,8.  

Um dos problemas identificados na atenção básica do município se relaciona ao processo de 

trabalho da equipe de enfermagem a partir da educação permanente em saúde. Parte-se da 

observação que inclui como parte do cuidado humanizado a capacitação da equipe e a qualidade 

da assistência.  

A educação permanente se ressignifica e se (re)constrói nos processos de trabalho através 

do desenvolvimento de habilidades técnicas, produção de novas tecnologias de enfrentamento 

dos nós críticos.  

Nesse contexto esse projeto de intervenção tem como objetivo implantar ações de 

Educação permanente em enfermagem UB de saude SERSOM Programa Saúde Da Família 

(PSF). 
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Educação permanente com ferramenta de ensino-aprendizagem 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual uma concepção de 

trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos, sendo que os 

profissionais atuantes são os principais detentores da tomada de decisão sobre acolher, respeitar, 

ouvir, cuidar e responder com elevada qualidade1.  

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) compreende que a 

transformação nos serviços, no ensino e na condução do sistema de saúde não pode ser 

considerada questão simplesmente técnica. Envolve mudança nas relações, nos processos, nos 

atos de saúde e, principalmente, nas pessoas1.  

De acordo com a Portaria nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, o Ministério da Saúde 

instituiu, como estratégia do SUS, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. Segundo esta Política, a educação 

permanente é o conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações orgânicas entre 

ensino e as ações e serviços, e entre docência e atenção à saúde, sendo ampliado, na Reforma 

Sanitária Brasileira, para as relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento 

institucional e controle social em saúde; a educação permanente em saúde realiza a agregação 

entre aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho, e resolutividade da clínica e da promoção da 

saúde coletiva). 

A complexidade que envolve a implantação de um modelo de atenção pautado na 

proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) requer muito empenho de todos os atores envolvidos 

nos diferentes espaços da macro e da micropolítica, pois inclui mudanças profundas, 

compreendidas como paradigmáticas. Envolve, portanto, novos modos de pensar e agir nas 

práticas cotidianas e, mesmo que já se tenham passado quase três décadas de sua proposição, 

muitos avanços ainda são necessário4. 

Nessa reorganização dos sistemas de saúde, em que a atenção básica tem como 

incumbência ser a porta de entrada do sistema e a articuladora de toda a rede de cuidado, é 

preciso que os profissionais se fortaleçam por meio da apropriação de tecnologias que permitam 

acolher, estabelecer vínculos e manter a responsabilização pelas necessidades de saúde dos 

usuários, na lógica da vigilância da saúde, visando à integralidade do cuidado5. 

Como o desenvolvimento dos profissionais da saúde é de grande importância para 

implementar os princípios e as diretrizes do SUS, de forma democrática e eficaz, a EP constitui 

um mecanismo capaz de produzir mudanças no perfil profissional e de motivar esses profissionais 

para o trabalho interdisciplinar, pautado na integralidade e na clínica ampliada6.  

Cabe acrescentar que a EP é considerada estratégia apropriada para trabalhar o modelo 

de vigilância da saúde, uma vez que possibilita a articulação entre a gestão, a atenção em saúde 



 

 

e a formação para o enfrentamento dos problemas encontrados no território adscrito de atuação 

dos profissionais de saúde6. 

Na lógica da aprendizagemtrabalho, a EP deve acontecer a partir de problemas 

enfrentados na realidade e levar em consideração a vivência dos profissionais no seu cotidiano, 

pautada pelas necessidades de saúde das pessoas e da comunidade, nas relações de trabalho, 

nos problemas e desafios. Tem como foco principal a transformação dos processos de cuidado, a 

partir da compreensão da grande complexidade dos problemas que perpassam esses serviços6.  

 Um dos recursos para prover tais cuidados integrais pode ser pelo desenvolvimento de 

grupos educativos, principalmente se esses se constituírem em espaços de interação e discussão 

coletiva entre equipe e comunidade. Nesse sentido, Carneiro (2012) e Fortuna (2011) apontam 

que, tradicionalmente, nos grupos educativos, há predominância de passagem de informação, 

centradas em patologias, com o predomínio de concepções pedagógicas tradicionais e 

transmitidas de forma verticalizada, fragilizando a integração e discussão coletiva. 

Assim, para ir ao encontro da atenção integral à saúde que a Estratégia Saúde da Família 

deseja operar, tais ações requerem revisão da perspectiva tradicional com as quais vêm sendo 

efetivadas (BADERTSCHER, 2012; ALBUQUERQUE, 2004). A Educação Permanente em Saúde 

(EPS) tem sido apontada como perspectiva de aprendizagem no trabalho. 

As transformações e o desenvolvimento da educação problematizadora na área da saúde 

seguiram-se e, em 2014 instituiu-se novas diretrizes para a implementação da PNEPS, entre elas, 

a promoção da aprendizagem significativa, por meio da adoção de metodologias ativas e críticas. 

(BRASIL, 2014) 

Segundo Cotta et. Al (2013), o SUS é considerado como processo social em construção e 

que os profissionais de saúde são importantes construtores do mesmo, destaca-se o papel da 

Educação Permanente em Saúde (EPS) como relevante instrumento para a garantia da força de 

trabalho vocacionada para o cuidado humanizado5 

E Silva (2013) cita o principal cenário de transformações na saúde brasileira a Atenção 

Básica (AB), considerada como o caminho para alcançar a universalidade das ações no território 

nacional. 

A enfermagem, historicamente, sempre se apresentou como a arte do cuidar, visão que, 

ao longo dos anos, foi-se ampliando, até chegar aos dias atuais englobando, a promoção, a 

prevenção e a recuperação da saúde. Está presente em campos que ultrapassam as barreiras do 

hospital, integrando equipes de saúde em unidades básicas de atendimentos, nas comunidades, 

nas escolas e nas empresas (LUONGO; FREITAS, 2012).  

Nesta perspectiva, a gestão dos serviços em saúde pela enfermagem, enfrenta diversas 

situações que requerem um agir dinâmico, coerente e padronizado para cada situação. No 

entanto, não há uma resposta pronta ou padronizada, o que faz com que estes profissionais de 

enfermagem reconheçam seus valores pessoais, por meio de uma reflexão crítica e ponderação 



 

 

dos princípios avaliando as consequências em cada curso de ação proposto e passível de 

concretização, os quais podem ser aprimorados pela educação permanente. 

Nos últimos anos foi possível perceber um potencial para a enfermagem no sentido de 

implantação, manutenção e desenvolvimento das políticas de saúde, pois ela demonstra ser um 

importante eixo para suportar qualquer política de saúde que tenha como objetivo a assistência de 

qualidade (AARESTRUP; TAVARES, 2008). 

É importante mencionar que existe um predomínio de características das tendências 

liberais, particularmente, da tradicional, referente à metodologia de ensino utilizada nos cursos de 

enfermagem, tais como: relação professor/aluno verticalizada, autoritarismo, fala centrada dos 

professores, cobrança do comportamento ético e moral dos alunos e outros (MAURO et al., 2010). 

Neste sentido, à educação permanente deve assinala novos formatos, conteúdos e 

sentidos das práticas de educação no trabalho direcionados à concepção da educação 

permanente. No entanto, a falta de estruturação dos serviços de educação permanente em 

instituições hospitalares reafirma a necessidade de uma equipe responsável por essa atividade de 

modo a organizar e fortalecer a qualidade da assistência aos usuários, pois em seu processo de 

trabalho em uma instituição hospitalar de alta complexidade, o enfermeiro se depara diariamente 

com necessidades de atualização/aperfeiçoamento reveladas ou percebidas na equipe, as quais 

exigem posição e atitude no sentido de promover e garantir uma equipe preparada para prestar 

cuidado seguro ao paciente18. 

Em uma pesquisa realizada em um Hospital público de São Paul consideram a Educação 

Permanente em Saúde (EPS) como busca pessoal, dependente de metas e constantes 

aprimoramentos, no contexto pessoal, profissional ou social. Trata-se de crescimento individual, 

que gera mudanças nas práticas, por meio de interações com o meio, promovendo transformação 

e aquisição de novos saberes. Apesar das diferenças conceituais entre educação em serviço, 

educação continuada (EC) e EPS, todas dizem respeito à continuidade do processo educativo, as 

quais auxiliam o enfermeiro no processo de gestão do trabalho em saúde17.  

Guimarães, Martin, Rabelo (2010) argumentam em seus resultados que o crescente 

desenvolvimento tecnológico e as transformações no perfil de saúde da população têm provocado 

nos profissionais da saúde uma maior reflexão sobre as demandas do mundo moderno. 

Entretanto, ainda se percebe que a inadequação dos profissionais para atender a essas 

necessidades tem sido pauta de discussão nas políticas públicas de saúde e de formação. Tudo 

isso vem transformando continuamente o cenário de atuação da enfermagem e exigindo tanto das 

instituições quanto dos profissionais uma maior compreensão do contexto atual, bem como de 

suas funções, no sentido de buscar novas estratégias de atenção e de educação que venham ao 

encontro das necessidades de saúde dos indivíduos e da coletividade. 

As autoras supracitadas, ao identificarem as atividades desenvolvidas pelos profissionais 

de enfermagem no desempenho de suas funções, observam a necessidade de reafirmar a 

questão educativa como compromisso com o crescimento pessoal e profissional, visando 



 

 

melhorar a qualidade da prática profissional. Isso em virtude do atual mercado de trabalho, 

caracterizado por uma acentuada competitividade que exige profissionais atuantes ecapacitados, 

o que requer uma formação pautada não somente na habilidade técnica, mas que contemple: 

capacidade de aprender a aprender continuamente levando em conta as relações de trabalho; 

adaptação e flexibilidade às novas exigências; maior reflexão acerca das relações sociais com 

vistas à melhoria da qualidade nos serviços prestados.  

 

Educação Permanente como prática tecnológica 

Atualmente o uso da tecnologia nas estratégias de educação permanente no processo de 

Educação a Distância (EAD), vem sendo um elemento de aprendizagem relevante para os 

enfermeiros, pois possibilita um “saber fazer” que requer do indivíduo capacidade de aprender 

constantemente e estimula a autonomia7. 

Os resultados apontam a necessidade de inclusão das diferentes tecnologias nos 

programas de educação permanente junto à equipe de enfermagem, pois evidenciou-se que a 

enfermagem já utiliza a TI como recurso para práticas gerenciais e assistenciais, porém a maioria 

domina apenas os recursos básicos de rotina 9. 

Nota-se que é preciso investir em uma política de capacitação e qualificação dos 

profissionais de enfermagem, para possibilitar maior conhecimento e domínio das inovações 

tecnológicas em saúde. No intuito de enriquecer e ampliar a prática profissional, autores 

intensificam o debate sobre a importância da educação permanente integrada à tecnologia, pois 

ela vem sendo aplicada em todas as suas dimensões, seja em ensino, pesquisa, gerenciamento 

ou assistência de enfermagem 9.  

Um dos estímulos para que a inclusão das tecnologias seja algo concreto no cotidiano das 

ações gerenciais da enfermagem, é a inclusão destes saberes a partir da formação de novos 

profissionais, despertando um pensamento crítico-reflexivo, facilitando assim a realização da 

educação permanente para aqueles que já vivenciam o cuidado nas suas diferentes esferas10. 

A enfermagem tem buscado investir na produção de conhecimentos que contribuam para 

compreender melhor o uso das tecnologias, sendo assim, possível disponibilizar um cuidado 

integrador, ético e de qualidade11, porém, mesmo seguindo o modelo de ensino tradicional, 

procura adotar concepções pedagógicas inovadoras em suas práticas de ensino e assistência. 

Com a inovação tecnológica, aumentam-se as possibilidades de estratégias para a 

educação permanente, principalmente com a inclusão da EAD na saúde, pois estas práticas 

contribuem com mudanças no processo ensino-aprendizagem, os quais são entendidos como 

movimentos políticos que estimula a formação dos profissionais de enfermagem, permitindo um 

“saber fazer” que supera as distâncias físicas presentes na sociedade7. 

 

Fatores que interferem na prática de capacitação da enfermagem  



 

 

A adesão deste novo paradigma educacional envolve adversidades e resistências, devido 

aos dilemas com diferentes e, às vezes, contraditórias opiniões, e à resistência que aflora do 

conflito de uma opinião diante de uma ou outra concepção, ou da construção de uma própria12.  

 Não considerar processos de educação em saúde voltados ao processo cotidiano de 

trabalho traduz-se como uma forma de desvalorização dos trabalhadores e vai de encontro às 

atuais políticas que abarcam e incentivam tais ações. Portanto, faz-se necessário repensar se as 

atividades que têm sido realizadas com a finalidade da melhoria da qualidade da assistência são, 

realmente, reconhecidas pelos sujeitos nelas envolvidos, se esses compreendem e concorrem 

com sua relevância e aplicabilidade, bem como se tais ações configuram-se, de fato, como 

processos de EPS15.  

Os trabalhadores sentem-se desmotivados a participar de capacitações por não receberem 

o incentivo e o reconhecimento dos serviços. Alegam falta de estímulo financeiro, falta de um 

plano de cargos e salários, a longa duração, dias “inadequados”, necessidade de custear o 

transporte, a ocorrência de cursos fora do horário de expediente e a deficiente infraestrutura, que 

envolve a falta de organização e as condições do local das ações educativas14. 

Destaca-se o distanciamento do enfermeiro de seu posto de líder da equipe de 

enfermagem e de profissional fundamental nas transformações e realizações de mudanças. 

Receber ordens de várias pessoas diferentes em um mesmo local de trabalho, não permite 

sermos os enfermeiros que somos, falta elucidação das atribuições, filosofia de ação e 

desenvolver o real papel do enfermeiro4.  

Apesar da discussão em relação educação em serviço, sua ação na reestruturação dos 

padrões assistenciais e nos procedimentos de trabalho ainda é pouco marcante, visto que, em 

geralmente, não valoriza a realidade da instituição e a experiência do profissional. Muitas são as 

denominações utilizadas a esse tipo de educação, as que aparecem com maior frequência são: 

educação contínua ou continuada, educação em serviço e educação permanente. Esta prática 

pode ser entendida tanto no corpo docente quanto discente. A resistência para a transformação 

do padrão educacional é percebido com relutância tanto por docentes em vincular pensamentos 

pedagógicas que promovam o desenvolvimento da consciência crítica e a participação ativa do 

aluno diante da responsabilidade pela autoaprendizagem através da participação ativa na 

produção do conhecimento, na dificuldade de adesão pelos estudantes, da responsabilidade de 

trabalhar com metodologias ativas de ensino e implementar a interdisciplinaridade na construção 

da articulação do conhecimento2. 

 

4. PLANO OPERATIVO  

Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 



 

 

- Baixa adesão 
dos profissionais 
quanto aos 
cursos ofertados 
de capacitação. 

Sensibilizar os 
profissionais de 
enfermagem da 
importância da 
educação 
permanente em 
saúde. 
 

Aumentar à 
adesão dos 
profissionais 
as atividades 
de 
atualização. 
 
Prazo: 03 
meses 

- Adicionar como 
pauta das 
reuniões de 
planejamento a 
divulgação da 
importância da 
educação 
permanente para 
continuidade do 
trabalho. 
- Realizar 
palestra com 
apresentação de 
estudos 
científicos 
evidenciando as 
melhorias da 
qualidade da 
assistência a 
partir da 
educação 
continuada. 

- Gestor da UBS; 
- Enfermeiro ESF; 

Poucos cursos 
relacionados à 
prática diária dos 
profissionais. 

Conscientizar a 
Secretária de 
Saúde da 
importância da 
educação 
permanente em 
saúde. 
 

- Motivar a 
secretaria de 
saúde quanto 
a implantação 
de maneira 
contínua das 
atividades de 
educação 
permanente 
direcionados 
para os 
profissionais 
atuantes. 

- Realizar 
palestra com 
apresentação de 
estudos 
científicos 
evidenciando as 
melhorias da 
qualidade da 
assistência a 
partir da 
educação 
continuada. 
- Elaborar um 
relatório 
descrevendo as 
dificuldades 
apresentadas na 
execução do 
trabalho. 

- Gestor da UBS; 
- Enfermeiro ESF; 

Desconhecimento 
dos profissionais 
de enfermagem 
dos protocolos 
preconizados 
pelo Ministério da 
Saúde. 

Melhorar as 
atividades 
desenvolvidas 
pelos profissionais 
de enfermagem da 
UBS.  

Aumentar a 
qualidade da 
assistência 
dos 
profissionais 
de 
enfermagem. 
Prazo: 6 
meses 

- Apresentação 
do projeto a 
gestão da 
secretaria de 
saúde e ao 
gestor da UBS; 
- Realizar uma 
capacitação 
voltada para 
atualização dos 
profissionais 
direcionados 
para os manuais 
do MS. 
- Elaborar um 

- Gestor da UBS; 
- Enfermeiro ESF; 



 

 

álbum seriado 
para consulta 
dos profissionais 
de acordo com 
as principais 
atividades 
descritas; 
-Convidar 
especialistas 
para 
treinamentos 
específicos 
selecionando os 
profissionais 
envolvidos na 
temática. 
 

Ausência de 
POPs e 
protocolos para a 
prática segura 
dos 
procedimentos. 

Elaborar POPs e 
protocolo para 
aumentar a 
segurança do 
paciente e a 
qualidade 
padronizada de 
assistência. 

 Realizar o 
atendimento 
de forma 
segura e 
padronizada. 
 
Prazo: 6 
meses 

- Buscar 
indicadores do 
município; 
- Realizar o 
diagnóstico das 
atividades 
realizadas; 
- Avaliar a 
literatura e a 
rotina da UBS 
para organização 
dos POPs. 

- Secretário de 
Saúde; 
- Gestor da UBS; 
- Enfermeiro ESF; 

 

5. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 O plano será acompanhado de forma mensal através do monitoramento das frequências 

nas atividades que serão realizadas. As ações desenvolvidas deverão ter como conclusão a 

apresentação de um relatório sobre seu aprendizado de acordo com cada temática. 

 Após o diagnóstico situacional serão selecionadas as atividades prioritárias, onde o público 

será composto pela equipe atuante de forma direta, pois a educação permanente tem como foco a 

mudança no processo de trabalho especifico. 

 

6. CONCLUSÃO 

A educação permanente em saúde precisa ser entendida, ao mesmo tempo, como uma 

‘prática de ensino-aprendizagem’ e como uma ‘política de educação na saúde’. Ela se parece com 

muitas vertentes brasileiras da educação popular em saúde e compartilha muitos de seus 

conceitos, mas enquanto a educação popular tem em vista a cidadania, a educação permanente 

tem em vista o trabalho. Dessa forma a PNEPS merece mais destaque na saúde como meio de 

mudanças nos processos de trabalhos e na melhoria da qualidade da assistência.  



 

 

É necessário um esforço coletivo de profissionais, gestores, instituições de ensino e 

usuários para a efetivação da Política de Educação Permanente. No entanto a ausência de 

recursos financeiros será um grande desafio a ser enfrentado, bem como despertar o interesse 

dos profissionais com mais tempo de atuação levando em consideração seus objetivos quanto a 

profissão. Então a partir disso haverá uma busca de parcerias com outras secretarias de saúde 

municipal e estadual, parcerias com universidades e instituições privadas e reuniões periódicas 

para enfatizar a importância da adesão do plano de ação, explicando os benefícios tanto para os 

profissionais, pacientes e UBS. 

Após o término do projeto será realizada uma analise baseada em indicadores e relatos 

sobre mudanças nos processos de trabalho, qualidade da assistência e satisfação do usuário. 

Diante dos resultados será realizado novo planejamento para o próximo de plano de ação sempre 

enfatizando a implantação da educação permanente na UBS SERSOM. 
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