
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Apoio Matricial e Educação Permanente em Saúde

O apoio matricial é uma oportunidade para troca de saberes e para o desenvolvimento de 
competências baseado em dúvidas, dificuldades e necessidades de aprendizado das equipes. 

            O atendimento de saúde organizado por meio da Atenção Primária em Saúde (APS) inclui conhecer 
e atender às necessidades da população de determinada região, realizando encaminhamentos, 
campanhas de prevenção de doenças e promovendo hábitos saudáveis.

Você já parou para pensar em como a equipe de saúde consegue acompanhar essas diretrizes, 
considerando a publicação constante de novos conteúdos e orientações para condução de 
procedimentos?

A educação permanente em saúde é parte da qualificação do processo de trabalho na 
Atenção Primária em Saúde.

            Para o redirecionamento do modelo de atenção, há a necessidade de transformação permanente 
do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das equipes, o que exige de seus atores 
(trabalhadores, gestores e usuários) maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o 
estabelecimento de práticas transformadoras, bem como para a gestão das mudanças e o estreitamento 
dos elos entre concepção e execução do trabalho 1.

Como realizar os processos de educação permanente?

Devem ser estruturados de modo a identificar e a contemplar as necessidades de aprendizado das 
equipes e os desafios da qualificação do processo de trabalho. É preciso também que haja sintonia 
com o momento e o contexto das equipes, de modo que façam mais sentido e tenham, por isso, 
maior valor de uso e efetividade1. É muito importante que os profissionais das equipes de Saúde 
Bucal estejam envolvidos nesses processos e que as suas demandas sejam contempladas1.

Qual a finalidade da Educação Permanente em Saúde?

Transformar as práticas profissionais e a organização do trabalho 
com base em um processo pedagógico que contempla desde a 
aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o 
aprendizado de parte dos problemas e desafios enfrentados no 
processo de trabalho.
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Constituem-se como práticas de apoio matricial:

            Devem ser oferecidos cursos de atualização e de qualificação para os profissionais da gestão e 
equipes de saúde que atuam na APS, e disponibilizados mecanismos virtuais e/ou presenciais, como as 
comunidades de práticas, Telessaúde, grupos de discussão, sítio virtual interativo ou rede social 
colaborativa, seminários, mostras, oficinas, entre outros meios, a fim de promover o compartilhamento de 
experiências e a troca de conhecimentos. Tais dispositivos favorecem a cooperação horizontal entre 
profissionais do município e de outros locais1.

Você já conhece o Telessaúde Brasil Redes e o Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS)? 
São estratégias promovidas pelo Ministério da Saúde para qualificação da Atenção à Saúde e 
capacitação dos profissionais de saúde do SUS.

COMO CITAR ESTE MATERIAL

1 BRASIL. Ministério da Saúde. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

São exemplos de matriciadores na AP: as equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf); 
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); as equipes de Vigilância em Saúde; os Núcleos de 
Telessaúde; os Centros de Especialidades Odontológicas; entre outras¹.

As discussões de casos entre profissionais com diferentes especialidades e profissões;
Atendimento conjunto;
Capacitação de casos específicos;
Intervenções conjuntas no território;
Teleconsultoria.
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TEIXEIRA, Doralice Severo da Cruz. Educação permanente em Saúde. In: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO.UNA-SUS/UFMA. Saúde Bucal na Atenção à Saúde: urgências, doenças transmissíveis, 
gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. São Luís: UNA-SUS/UFMA, 2021. 

Além do mais, devem ser promovidos espaços para invenções e experimentações que ampliem 
as competências da equipe, contribuindo para o aumento da resolutividade e para a efetivação 
da coordenação integrada do cuidado.

© 2021. Ministério da Saúde. Sistema Universidade Aberta do SUS. Fundação Oswaldo Cruz & Universidade Federal do Maranhão. É 
permitida a reprodução, a disseminação e a utilização desta obra, em parte ou em sua totalidade, nos termos da licença para usuário 
final do Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES). Deve ser citada a fonte e é vedada sua utilização comercial, sem a 
autorização expressa dos seus autores, conforme a Lei de Direitos Autorais - LDA (Lei n0 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).
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http://www.telessaudebrasil.org.br/https://example.com
http://www.unasus.gov.br/https://example.com



