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PRO EPS-SUS

Programa para o Fortalecimento
das Práticas de Educação
Permanente em Saúde no SUS

PRO EPS-SUS – A PROPOSTA
Estratégia de mobilização

para o
fortalecimento da formação de gestores,
profissionais, trabalhadores e usuários de
 Promover a formação e desenvolvimento
sistemas, ações e serviços do SUS, para
dos trabalhadores no SUS, a partir dos
qualificação do processo de trabalho em
problemas cotidianos referentes à atenção
saúde, coordenado pela Atenção Básica, na
à saúde e à organização do trabalho em
perspectiva da Educação Permanente em
Saúde, sendo essa uma proposta em que se
saúde.
baseia na aprendizagem significativa e na
possibilidade de transformar as práticas
profissionais.

PRO EPS-SUS

A PROPOSTA

 Contribuir para a identificação de
necessidades de Educação Permanente dos
trabalhadores de saúde, para a elaboração
de estratégias que visam qualificar a
atenção e a gestão em saúde de modo a
produzir impacto positivo sobre a saúde
individual e coletiva.

A meta é qualificar todos os
profissionais do SUS, a partir de suas
necessidades, tendo a Atenção Básica
como coordenadora do processo.

Ministério da Saúde destinará R$ 65 milhões para as ações do
Programa no ano de 2017.

PRO EPS-SUS

PRO EPS - SUS
Proposta a ser elaborada, discutida e
aprimorada de forma conjunta com
os diversos colegiados: Conass e
Conasems.

Tem como objetivo fortalecer a PNEPS nos
territórios e retomar o processo de
implementação, tendo como foco à qualificação
dos profissionais e trabalhadores, conforme as
reais necessidades para atuação no SUS, sendo
o acompanhamento realizado de forma
contínua pelos estados e municípios.

• Mais de 4 milhões de
trabalhadores do SUS em
processos de EPS
• Aproximadamente 40 mil
equipes de AB com adesão
ao programa
• R$ 65 milhões serão
investidos nas ações do
programa

PRO EPS - SUS
Ministério da Saúde prioriza a qualificação dos profissionais e trabalhadores do SUS

1
Repasse de financiamento direto aos municípios para ações de Educação Permanente
1. Fortalecimento da diretriz da
descentralização e das reais necessidades do
território.
2. Estados e municípios, com a participação
das CIES, terão autonomia para elaboração
das ações de Educação Permanente em
Saúde.
3. Coordenação das atividades feita pelas
equipes da AB com integração entre os outros
níveis de atenção.

4. Contratualização de metas e
objetivos de Educação Permanente.
5. Monitoramento das atividades e
avaliação do impacto da EPS no
trabalho em saúde.
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