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É

com entusiasmo que o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão
da Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(DEGES/SGTES/MS), com o apoio da Representação da Organização Pan-Americana
da Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil, apresenta os resultados do Laboratório
de Inovação em Educação na Saúde com foco em Educação Permanente em Saúde (EPS). A
iniciativa identificou e reconheceu experiências inovadoras e exitosas que potencializam e
articulam os elementos da EPS no território, investindo em processos que produzem mudanças na organização dos processos de trabalho e na qualificação de trabalhadores(as) e
profissionais de saúde em todo o Brasil.
Ao longo de um ano, o Laboratório de Inovação possibilitou a identificação de práticas
que demonstraram a capacidade de operacionalizar o conceito de Educação Permanente
em Saúde e tornou possível observar a materialização da Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde (PNEPS) no Sistema Único de Saúde (SUS), instituída há 14 anos. Foi
uma excelente oportunidade para uma aproximação mais horizontal entre gestores(as), trabalhadores(as), profissionais da Saúde, estudantes e comunidade com o objetivo de discutir os desafios e compartilhar os avanços dos processos de EPS, essenciais para a resposta
oportuna e resolutiva do setor às necessidades de saúde da população.
Estão reunidas, nesta publicação, a sistematização de 15 experiências mapeadas pelo
Laboratório de Inovação e organizadas em três eixos temáticos: Integração Ensino-ServiçoComunidade; Educação e Práticas Interprofissionais; e Gestão da Política de Educação
Permanente em Saúde. São práticas com resultados mensuráveis, capazes de mudar a realidade e com possibilidade de serem reproduzidas em outros territórios, critérios que nortearam todo o processo de seleção que analisou 251 trabalhos inscritos.
Utilizando uma metodologia que privilegiou o encontro presencial para troca de conhecimentos entre os pares, seja durante o seminário nacional ou nas visitas in loco, detalhados
em capítulo específico, o Laboratório de Inovação identificou experiências que geraram
resultados expressivos. Muitas dessas experiências nasceram a partir de iniciativas individuais que conquistaram o reconhecimento da instituição de origem, por contribuir de
forma relevante para a melhoria do processo de trabalho, para a formação de estudantes
e profissionais, para a melhoria da gestão e, sobretudo, voltadas para as necessidades da
população e da qualificação da atenção à saúde no SUS.
A expectativa é que esta publicação inspire a adoção de estratégias inovadoras e criativas
no setor saúde capazes de responder aos constantes desafios da Educação Permanente em
um país de dimensões continentais e marcado pela diversidade cultural e de condições sociais e econômicas. Também esperamos que essa edição do Laboratório de Inovação tenha
contribuído com subsídios para a consolidação da PNEPS e para a qualidade da atenção no
SUS. Esperamos, ainda, inspirar iniciativas semelhantes na Região das Américas e promover a troca de experiências entre contextos que, apesar de muitas vezes distintos, apresentam desafios similares.
Boa leitura.
Ministério da Saúde
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil
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