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Resumo: A Educação Permanente em Saúde é definida como uma prática 
transformadora e de aprendizagem significativa, que se configura como uma 
área para fortalecer as ações nos serviços de saúde. Apesar de não ser um 
assunto abordado com frequência nas disciplinas da grade curricular 
convencional do curso de enfermagem, está presente nas atividades extras-
curriculares. Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar a relação 
entre ensino-serviço a partir da apropriação das ações de Educação 
Permanente em Saúde. Trata-se de um relato de experiência de caráter 
qualitativo com abordagem descritiva. A teorização aconteceu no Grupo de 
Pesquisa Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde da Universidade Regional do 
Cariri, através de oficina realizada pelo Grupo de Trabalho Educação na Saúde 
e a prática na Secretaria Municipal de Saúde do Crato, através do Programa de 
Educação pelo Trabalho Interprofissionalidade. Além disso, foram utilizadas 
estratégias de discussões em grupo e leitura de artigos. Como resultados nota-
se que a experiência de participar de um grupo de pesquisa e de atividades 
extras-curriculares, permite aos discentes e profissionais envolvidos, uma 
reflexão entre teoria e prática, fazendo com que este passe a perceber a 
importância de problematizar os processos com objetivo de resolvê-los, sejam 
as atividades de caráter técnico ou interpessoal, percebendo o cenário de 
prática como elo potencial da resolutividade de problemas e fortalecimento das 
ações em saúde. Com isto, entende-se que o processo de formação dos 
estudantes da saúde deve ter como premissa, o embasamento teórico sobre o 
conceito de Educação Permanente em Saúde e a sua experimentação nos 
cenários de formação em serviço, de modo que contribuam com a formação de 
um profissional crítico e resolutivo a partir de uma visão do seu cenário de 
atuação. 
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