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Alguns elementos que impulsionaram a formulação da proposta pela OPAS

Difícil situação dos serviços públicos de saúde na América Latina

A educação como instrumento importante para melhorar as 

condições do atendimento e buscar uma melhor qualidade dos 

serviços

Perda do sentido de responsabilidade social junto à população



O trabalhador e a Educação Permanente

A grande motivação da EP é o trabalhador, 

seu trabalho e contribuição para a atenção à 

saúde da população e a educação 

permanente dos trabalhadores como 

instrumento essencial de seu 

desenvolvimento.



Ao se falar em Educação Permanente, considere-se que o serviço, o trabalho, a 
educação e a qualidade têm como finalidade ou razão de ser a contribuição à 
satisfação das necessidades individuais e coletivas da população.

A instituição de saúde como espaço social (complexo e atravessado por diversas 
institucionalidades).

O trabalho que se realiza nesse espaço.

Educação Permanente: a população, a instituição e o trabalho

A cultura institucional, a estrutura de poder e o processo de trabalho.



Distribuição desigual de poder define regras técnicas de funcionamento dos 
serviços.

Território altamente conflitante, complexo e de difícil governabilidade.

EP: a estrutura de Poder



EP: indo além da democracia interna

Descentralização

Garantia da qualidade

Modernização institucional

Estratégias de eficiência

Não se trata somente de ter maior ou menor democracia, mas de ter visão 

estratégica de ações que possibilitem resgatar e manter a finalidade do 

serviço e abrir ou sustentar oportunidades de mudança no que se refere a:



Separação entre concepção e execução da atividade, como condição

Fragmentação conceitual  (entre pensar e fazer)

Técnica – diversos conhecimentos e tecnologias por trabalhadores cada vez mais 
especializados

Social – dificuldades no compartilhamento entre as diversas categorias profissionais

Fragmentação atual do trabalho

EP: Necessárias superações / Processo de Trabalho



A qualidade é uma resultante das formas pelas quais acontece o processo de produção 
de serviços

Não existe qualidade de um serviço sem igualdade

Instituições são resistentes na assimilação de projetos com características da EP

O “capacitacionismo” isolado não é uma solução.

A qualidade não é algo intrínseco aos agentes, derivada de seu alto nível de formação 
ou qualificação, mas sim, uma condição complexa em razão da qual os diferentes 
agentes alcançam esse resultado.

EP: A Gestão de Pessoal e a Qualidade 

Buscar novo perfil gerencial e adequadas estratégias de capacitação.

Novos paradigmas e novos modos de organização.

Adotar novas práticas de gestão, principalmente na gestão do trabalho



EP: Projeto Coletivo para um trabalho solidário

Condição coletiva 
da produção de 
ações de saúde: 
o trabalho nos 
serviços é um 

trabalho de grupo

O protagonista 
principal é a 

equipe de saúde

Nem todos os 
problemas estão 

no campo da 
formação / 

capacitação 



Projeto grupal de equipes de saúde

Problematização da missão (reencontro solidário, com reconstrução das equipes e com 
satisfação do pessoal, como condição para um serviço com equidade e qualidade). 

Mudanças na Cultura Institucional e no estilo de gestão

EP: Melhoria da Qualidade com Mudança Cultural



Retomar a missão do serviço de saúde 

E reconstruir o contrato de trabalho, 

com práticas participativas e integradoras 

EP:  Uma Nova Gestão para o Pessoal e para o Serviço de Saúde 

Participação de todos os níveis de decisão da instituição, para levar adiante um 

processo que se realiza pelos autores/ atores da produção cotidiana de entrega 

de serviço
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