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Introdução: Compreendida como uma prática pedagógica que relaciona ensino, 

trabalho e docência, a Educação Permanente em Saúde (EPS) baseia-se em ações de 

desenvolvimento profissional e estratégias de mudanças nas práticas de saúde. No 

campo das políticas nacionais de saúde, a educação permanente em saúde tem como 

proposta colaborar com as transformações das técnicas de formação, dos processos 

pedagógicos e assistenciais e para a organização dos serviços Objetivos: Avaliar os 

efeitos da EPS no processo de trabalho do Complexo Hospitalar da UFPA. Métodos: 

Realizou-se pesquisa documental referente ao período de 2014 a 2016 em relação aos 

cursos de capacitação realizados pelos trabalhadores de saúde, considerando os 

relatórios das capacitações ofertadas pelo Centro de Capacitação da UFPA (CAPACIT). 

Resultados e Discussão: Os resultados mostram que nos cursos de capacitação houve 

predomínio de participação de trabalhadores do sexo feminino e de indivíduos do setor 

assistencial em todos os anos observados. Em 2014, a participação nos cursos de 

formação foi mais expressiva (4,1%; 88/2138) em relação aos anos de 2015 (2,5%; 

53/2138) e 2016 (1,2%; 20/2138), quando houve uma importante diminuição na taxa de 

participação por parte dos trabalhadores. A taxa de participação total foi de 8% 

(161/2138). A taxa de sucesso nos cursos de capacitação revela que, no total 52,4% 

(150/286) dos trabalhadores finalizaram a capacitação.  As ações de EPS são 

importantes para os profissionais de saúde, uma vez que os motiva diante dos desafios 

do cotidiano, evidenciando a importância de ações na educação em saúde com um olhar 

voltado para as necessidades da população, configurando como uma metodologia de 

gestão participativa. Conclusão: Percebe-se que existe adesão a qualificação e busca 

pela educação permanente de modos variáveis, os quais necessitam aprimoramento e 

política de maior adesão e impacto aos serviços como base e prerrogativa do Sistema 

Único de Saúde.  
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