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MATRIZ DE ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NOS ESTADOS 

 

AREAS DE AVALIAÇÃO CATEGORIAS OBJETIVOS 
ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

ATUAL 
FACILIDADES DIFICULDADES SUGESTÕES 
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Planejamento das ações de 

Educação Permanente 

 

 

Elaborar Plano de ação regional de 
Educação Permanente em Saúde  

Como o Estado planeja as ações de 
Educação Permanente? 
Elabora Plano de ação regional de 
EPS? Se SIM, como foi 
elaborado? Quem são os parceiros 

no processo de formulação do 
plano? 
Onde foi aprovado (CIB? CES? ) 

   

Infraestrutura e 

organização das CIES 

As Comissões Permanentes de 
Integração Ensino-Serviço deverão 
contar com uma secretaria 
executiva para encaminhar as 
questões administrativas 

envolvidas na gestão dessa política 
no âmbito regional, devendo estar 
prevista no Plano de Ação 
Regional da EPS. 

Como estão organizadas as CIES? 
Contam com a infraestrutura 
prevista?  

   

Atuação das Comissões 

Permanentes de 

Integração Ensino-Serviço 

(CIES) junto aos 

Colegiados de Gestão 

Regional 

 
 

Apoiar e cooperar tecnicamente 
com os Colegiados de Gestão 
Regional para a construção dos 
Planos Regionais de EPS da sua 

área de abrangência 

Como estão funcionando as 
CIES? Atuam de forma articulada 
aos Colegiados de Gestão 
Regional?  

   

Apoiar e cooperar com os gestores 
na discussão sobre EPS, na 
proposição de intervenções nesse 
campo e no planejamento e 
desenvolvimento de ações que 
contribuam para o cumprimento 

das responsabilidades assumidas 
nos respectivos Termos de 
Compromisso de Gestão. 

Participação dos gestores, 

dos serviços de saúde, das 

instituições que atuam na 

área de formação e 

desenvolvimento de 

pessoal para o setor saúde, 

dos trabalhadores da 

saúde, dos 

movimentos sociais e dos 

conselhos de saúde 

Articular instituições para propor, 
de forma coordenada, estratégias 
de intervenção no campo da 
formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores, à luz dos conceitos e 

princípios da EPS, da legislação 
vigente, e do Plano Regional para a 
EPS. 

A SES (órgão X) está 
desenvolvendo esse processo de 
articulação interinstitucional 
envolvendo instituições de ensino-
pesquisa, entidades 

representativas dos trabalhadores 
de saúde, conselhos de saúde e 
movimentos sociais?  

   

Incentivar a adesão cooperativa e 
solidária de instituições 

A SES (órgão X) está 
incentivando a adesão de 
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 de formação e desenvolvimento 
dos trabalhadores de saúde aos 
princípios, à condução e ao 
desenvolvimento da 

EPS, ampliando a capacidade 
pedagógica em toda a rede de saúde 
e educação 

instituições de ensino e entidades 
representativas dos trabalhadores 
ao processo de condução da EPS?  

Acompanhamento, 

monitoramento e avaliação 

das ações e estratégias de 

EPS 

Acompanhar, monitorar e 
avaliar as ações e estratégias de 
Educação Permanente em Saúde 
implementadas  no Estado e nas 

regiões de saúde; 
 

Existe algum mecanismo de 
acompanhamento, monitoramento 
e avaliação das ações de EPS? Se 
SIM, como vem sendo feito?  

   

Atuação da CIB com 

relação à Política de EPS 

A Comissão Intergestores Bipartite 
- CIB deverá contar com o apoio 
de uma Comissão Permanente de 
Integração Ensino-Serviço; 
 

A CIB conta com o apoio de uma 
Comissão permanente de 
Integração Ensino-Serviço?  
Como a CIB vem atuando com 
relação à política de EPS?  

   

Atuação do Conselho 

Estadual de Saúde com 

relação à política de EPS 

Cumprimento das atribuições do 
Conselho Estadual de Saúde no 
âmbito da 
Educação Permanente em Saúde: 

O CES participa do processo de 
discussão e aprovação da Política 
de EPS? Como vem se dando sua 
atuação?  

   

Atribuições da SGTES/MS 

com relação à 

implementação da Política 

de EPS nos Estados 

Cabe à SEGETES/MS  garantir  o 

financiamento,  monitoramento e 

avaliação da PNEPS. 
 

O Estado vem recebendo apoio da 
SGTES/MS para a  
implementação da Política de 
EPS? Se SIM, qual? (Financeiro? 

Técnico?)  

   

Gestão dos recursos 

financeiros  (Federal, 

Estadual e/ou Municipal) 
 

A gestão dos recursos financeiros 
no âmbito regional, poderá ser 
realizada pelo Estado, pelo Distrito 
Federal e por um ou mais 
municípios de sua área de 
abrangência; 

 

O Estado participa do 
financiamento da Política de EPS?  
Os municípios participam do 
Financiamento da Política de 
EPS?  
Se SIM, Como de dá a gestão 

desses recursos?  
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 Conceito de Educação 

Permanente 

 Promover o alinhamento 
conceitual sobre Educação 
permanente, entre os diversos 
atores envolvidos no processo de 
implementação da Política de EPS 
(gestores, trabalhadores de saúde, 
instituições de ensino, conselheiros 

e movimentos sociais.  

A SES (órgão X) vem 
promovendo o debate em torno 
dos conceitos e estratégias de 
Educação Permanente em Saúde, 
com visas a produzir um 
alinhamento entre os atores 
envolvidos na implementação da 

política de EPS?  

   

Desenho educativo 

Revisar se o enfoque de EPS se 
aplica 

Nas propostas de ações 
educativas são apresentados 
desenhos metodológicos 
inovadores? 
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Estratégias de formação 

de recursos para a 

mudança nas práticas de 

saúde 

Identificar se a relação das ações 
dos processos de EP geram 
percursos para o desenvolvimento 
institucional 

 

É possível identificar nas ações 
realizadas o desenvolvimento de 
estratégias para a mudança das 
práticas de atenção e gestão? 

   

Infraestrutura educativa 

Definir a rede institucional para a 
oferta de processos educativos 

 Qual a rede institucional 
integrante das ações de EPS nos 
territórios? escolas de Saúde 
Pública? Universidades locais? 
Serviços de saúde? Movimentos 
sociais? Organização de 

trabalhadores? 
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Atividades registradas por 

área técnica 

Dimensionar o esforço 
institucional desenvolvido 
incluindo a atividade das áreas 
técnicas nos estados   

Elencar áreas técnicas que 
desenvolvam ações de Educação 
Permanente  

   

Fundos orçamento vs. 

Execução 

Dimensionar o nível de 
investimento efetivo  

Mapear utilização dos recursos e 
dificuldades/facilidades para o 
custeio das atividades 
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Resultados 

Mudanças associadas às 
intervenções desenvolvidas com a 
implementação da PNEPS  

Descrever experiências de 
mudanças nos serviços a partir de 
ações de EPS 

   

 

 
 


