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Introdução  
O presente estudo justifica-se pela necessidade de 
capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da 
área de abrangência, por ser exigido deste profissional, 
cotidianamente, o enfrentamento de problemas que 
os leva a conflitos devido à carência de habilidades 
relacionadas à identificação das necessidades de 
saúde e dinâmica social da comunidade. Assim, o 
objeto deste estudo é a Educação Permanente voltada 
para o ACS, no trabalho da Estratégia Saúde da Família. 

Geral: Realizar uma revisão bibliográfica sobre a 
importância da educação permanente no contexto do 
trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde . 
Específico: Propor um plano de Educação Permanente 
aos Agentes Comunitários de Saúde do PSF Núcleo I 
“Vida e Saúde” do Município de Indaiabira-MG. 
 

Objetivos 

Foi proposto um plano de Educação Permanente em 
Saúde aos ACS com temas identificados como 
relevantes para o cotidiano de seu trabalho. 

Resultados 

Metodologia 
Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se a 
revisão bibliográfica narrativa. Fez-se uma revisão de 
literatura acessando a base de dados da coleção 
Scientic Eletronic Library Online (SciElo), a partir dos 
descritores educação permanente e agentes 
comunitários de saúde. Foram selecionados os artigos 
com texto completo, em português, que apresentavam 
em seu título um dos descritores, publicados nos anos 
de 2000 a 2011 devido à atualidade do tema. Também 
foram utilizadas publicações do Ministério da Saúde; 
textos  fornecidos como material didático do 
CEABSF/UFMG , entre outros.  
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Considerações finais 
Por meio deste estudo foi possível compreender que a 
EP é uma das estratégias capaz de promover mudanças 
nas práticas de trabalho dos profissionais de saúde. A 
educação permanente dos ACS é fundamental para que 
estes profissionais busquem atender às necessidades 
das famílias, direcionando o olhar e as ações de saúde 
para além das práticas curativas. Logo, sugere-se que o 
ACS seja inserido em um processo de EP, tendo como 
pressuposto a participação ativa e a integração da 
teoria com a prática. 

Diante de tantos desafios impostos ao trabalho dos ACS, 
ressalta-se a necessidade de se estabelecer inovações 
no cuidado em saúde, priorizando-se o vínculo e o 
acolhimento nas relações. A tudo isso se associa a 
criatividade exigida para o enfrentamento dos 
obstáculos que são impostos pelas situações de 
vulnerabilidade, que tanto comprometem a saúde dos 
indivíduos (GOMES, 2010). Considerando estas 
dificuldades, a EP se configura como uma estratégia de 
capacitação e  inovação pedagógica na educação.  A EP 
é definida como "toda e qualquer atividade que tem por 
objetivo provocar uma mudança de atitudes e/ou 
comportamento a partir da aquisição de novos 
conhecimentos, conceitos e atitudes  (OLIVEIRA, 2007). 

O agente comunitário de saúde é um personagem fundamental na estratégia saúde da família, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, é o profissional que se destaca pela facilidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce, logo é um membro da equipe essencial para o desenvolvimento das ações da Atenção primária à Saúde – APS. O agente comunitário de saúde é um personagem fundamental na estratégia saúde da família, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, é o profissional que se destaca pela facilidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce, logo é um membro da equipe essencial para o desenvolvimento das ações da Atenção primária à Saúde – APS. O agente comunitário de saúde é um personagem fundamental na estratégia saúde da família, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, é o profissional que se destaca pela facilidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce, logo é um membro da equipe essencial para o desenvolvimento das ações da Atenção primária à Saúde – APS. O agente comunitário de saúde é um personagem fundamental na estratégia saúde da família, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, é o profissional que se destaca pela facilidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce, logo é um membro da equipe essencial para o desenvolvimento das ações da Atenção primária à Saúde – APS. O agente comunitário de saúde é um personagem fundamental na estratégia saúde da família, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, é o profissional que se destaca pela facilidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce, logo é um membro da equipe essencial para o desenvolvimento das ações da Atenção primária à Saúde – APS. Será realizado um trabalho de EPS com os ACS com temas identificados com relevantes para o cotidiano de seu trabalho. Será realizado um trabalho de EPS com os ACS com temas identificados com relevantes para o cotidiano de seu trabalho. Será realizado um trabalho de EPS com os ACS com temas identificados com relevantes para o cotidiano de seu trabalho. 
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