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Apresentação

Como se dão as experiências em Educação Permanente em Saúde (EPS) dos 

trabalhadores do Ministério da Saúde (MS)? Como elas têm contribuído com 

o cotidiano da gestão e promovido melhorias nos processos de trabalho? Para 

responder a essas perguntas, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

(CGESP), por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP/

CGESP/SAA/SE), realizou em Brasília/DF, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 

2015, a II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde – o trabalho como 

fonte de formação: um movimento em construção no âmbito federal do SUS, no 

Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) – Brasília/DF.

Independentemente de normas e legislações, a EPS acontece na condição 

de aprendizagem em ato, como processo inerente às relações que se dão 

no cotidiano do trabalho. Neste contexto, são reconhecidos os saberes dos 

trabalhadores e as estratégias por eles construídas por meio de suas vivências. 

Ao integrar o mundo do trabalho ao mundo da educação, esse ambiente de 

aprendizagem confi gura-se no próprio espaço da gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Uma estratégia que se concretizou nesse sentido foi a I Mostra Nacional de 

Educação Permanente – Reconhecendo Práticas dos Trabalhadores do Ministério 

da Saúde, em dezembro de 2014, com o objetivo de reconhecer, cooperar e 

dar visibilidade às ações de EPS que ocorrem no âmbito federal do SUS. 

Em continuidade a esse movimento, a II Mostra Nacional de Educação Permanente 

em Saúde, planejada na “Agenda 2015 de Desenvolvimento dos Trabalhadores 

do Ministério da Saúde”, foi construída objetivando o compartilhamento de 

experiências de EPS na gestão federal do SUS. 

Gestores e trabalhadores do Ministério da Saúde, atuantes nas diversas regiões 

do País, estiveram reunidos para compartilhar e refl etir sobre suas vivências do 

cotidiano do trabalho. Tais experiências se caracterizam pela aprendizagem 

em ato, visando qualifi car a gestão da saúde e o contínuo fortalecimento do 

sistema de saúde. 

Participaram trabalhadores e trabalhadoras do Ministério da Saúde de Brasília/

DF, dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), dos Núcleos Estaduais, 

dos Hospitais, dos Institutos e vinculadas, compartilhando iniciativas que 
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acontecem no dia a dia do trabalho e modifi cam os processos nas suas áreas 

de atuação.

A II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde teve como objetivos 

reconhecer, cooperar e dar visibilidade às ações de EPS que ocorrem na esfera 

federal do SUS; fortalecer a EPS como estratégia central da gestão, promovendo 

a produção de conhecimento no cotidiano do trabalho; ampliar o diálogo sobre 

a micropolítica do trabalho em saúde; valorizar o trabalhador e o trabalho em 

saúde e fortalecer o trabalho em equipes multiprofi ssionais e interdisciplinares. 

Para pensar a II Mostra e apoiar o desenvolvimento em todas as suas fases, foi 

constituído um GT de trabalhadores do MS. 

Por meio da Chamada nº 02/2015, publicada no Boletim de Serviços do Ministério 

da Saúde nº 3 – Edição Extraordinária de 30 de julho de 2015, os trabalhadores 

que atuam no âmbito federal do SUS foram convidados a inscreverem suas 

experiências de aprendizagem e produção de conhecimento no trabalho na II 

Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde. O período de inscrições 

foi de 3 de agosto a 11 de setembro de 2015. 

Houve ampla divulgação dessa Chamada no âmbito do Ministério da Saúde, 

com apoio da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM/GM). Vários convites 

foram elaborados pela equipe CODEP/CGESP/SAA/SE e divulgados junto aos 

trabalhadores da gestão federal do SUS. 

A II Mostra compreendeu as seguintes fases: inscrição, curadoria e apresentação 

dos trabalhos inscritos. As inscrições de experiências e dos participantes foram 

realizadas por meio da Comunidade de Práticas (CdP), que pode ser acessada 

pelo link <www.2mostraeps2015.com.br>.

A CdP é um espaço on-line onde gestores e trabalhadores da saúde se encontram 

para trocar informações e compartilhar experiências sobre seu cotidiano de 

trabalho. Esses atores formam, assim, uma rede colaborativa. Ao compartilhar 

uma vivência, o participante dessa rede pode inspirar outros trabalhadores. 

O espaço é de encontros e aprendizados mútuos, reconhecendo que cada 

trabalhador tem algo a ensinar e a aprender. A aposta no espaço virtual se dá 

pela necessidade de superar as barreiras da distância e do isolamento com o 

uso das ferramentas da internet. 
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No ato da inscrição, o autor principal pôde inscrever trabalho(s) com até cinco 

coautores e desenvolveu o relato do(s) trabalho(s) de acordo com um roteiro 

de perguntas da CdP. Cada trabalho foi inscrito em um dos seguintes eixos: 

gestão, formação, atenção e controle social/participação popular em saúde. 

– O eixo gestão engloba ações de gestão colegiada, compartilhada, cogestão, 

gestão participativa ou outras formas de gestão que possibilitem a participação 

coletiva na formulação de ações e na tomada de decisões. 

– O eixo formação contempla ações que possibilitem refl exão coletiva sobre os 

processos de trabalho que levam à transformação das práticas. 

– O eixo atenção contempla ações que expressem acolhimento e cuidado às 

necessidades de saúde das pessoas. 

– O eixo controle social contempla ações que pautem o papel e a importância 

dos conselhos de saúde, das ouvidorias e da participação social sobre a 

formulação, execução e avaliação das políticas de saúde. 

A curadoria dos trabalhos inscritos também ocorreu no espaço on-line da 

CdP. Longe de ser um processo prescritivo ou de caráter seletivo, buscou ser 

atividade dialógica de valorização dos trabalhos inscritos. Nesse sentido, os 

curadores comunicaram-se com os autores dos trabalhos, procurando rastrear 

as potencialidades dessas experiências e o que fazem para se “amostrar” no dia 

a dia da gestão no âmbito federal do SUS, apoiando os trabalhadores a relatarem 

suas vivências de aprendizagem e produção do conhecimento no trabalho. Ou 

seja, tiveram o papel de estimular a problematização e o detalhamento das 

experiências, dando suporte na elaboração dos relatos e contribuindo para que 

elas fossem retratadas da maneira mais compreensível e dinâmica possível. 

O princípio dessa proposta foi: Todo trabalhador tem muito a ensinar e a 

aprender. Por isso, procuramos evidenciar o modo como o trabalho é tecido 

no cotidiano, isto é, como os trabalhadores, em equipe, aprendem e produzem 

conhecimento no desenvolvimento de seu trabalho. Um artesanato delicado 

que faz toda a diferença na vida dos serviços e dos usuários do SUS. 

Os trabalhos puderam ser apresentados nas seguintes modalidades: relato 

oral; banner; PowerPoint; fotos; vídeo; teatro, poesia ou música; e outras formas 

de apresentação. 
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As experiências foram apresentadas em dois tipos de espaços mediados 

por um facilitador: rodas de diálogo e ofi cinas de linguagem. Em cada roda 

puderam ser compartilhados até seis trabalhos. Por sua vez, nas ofi cinas de 

linguagem foram apresentados trabalhos que demandaram mais de 15 minutos 

de apresentação. 

Após a realização do evento, foi solicitado aos participantes que nos enviassem 

um relato, em no máximo duas laudas, sobre o trabalho apresentado na II Mostra. 

Os participantes foram convidados a produzir uma narrativa que refl etisse 

a construção e a vivência apresentada na II Mostra, contemplando os atores 

envolvidos, os desafi os enfrentados, as transformações geradas, as expectativas 

de continuidade da experiência, entre outros pontos que desejasse relatar, que 

tenham contribuído para fortalecer o trabalho na gestão federal do SUS, ou 

tenham potencial para isso. 

O produto dessa devolutiva, a coletânea é composta por narrativas refl exivas de 

boa parte das vivências trazidas para a II Mostra pelos trabalhadores da gestão 

federal do SUS, bem como dos facilitadores das rodas. Elas registram emoções 

e afetações mútuas de cada um dos que dela participaram. As narrativas são 

livres e são construções pessoais, fruto da vivência e da percepção de mundo 

de seus autores que, com protagonismo, lançam novos olhares sobre as formas 

de se fazer o trabalho em saúde.

Assim, esta publicação foi construída a partir de um importante movimento, o 

de reconhecer que os trabalhadores fazem Educação Permanente em Saúde. É 

nesta perspectiva que propomos que estas experiências sejam reconhecidas, 

no sentido de que possam se tornar visíveis, compartilhadas e potencializadas.

E desde já, convidamos os trabalhadores do MS a identifi car e promover, nos seus 

espaços de atuação profi ssional, iniciativas que se caracterizem pela produção 

de novos conhecimentos, inventividade e inovações nos processos de trabalho, 

a registrá-las, escrever sobre elas e, assim, compartilhá-las na III Mostra Nacional 

de Educação Permanente – Reconhecendo Práticas dos Trabalhadores do MS, 

ao fi nal de 2016.

Até lá, aguardamos vocês!

Ministério da Saúde
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Agente de Saúde: faço parte desta equipe*

Jerfeson Nepumuceno Caldas

Minha participação na II Mostra Nacional de Educação Permanente em 

Saúde refl ete alguns desafi os construídos ao longo de um ano de trabalho 

na condução da gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio 

Purus (DSEI/MRP), entre eles, o de incentivar os colaboradores a acreditarem 

em suas capacidades criativas e empreendedoras por realizar ações de saúde 

diferenciadas e que pudessem, de alguma forma, ser publicadas em eventos de 

Educação Permanente (EP).

Toda minha experiência como educador, tendo atuado nos mais diversos níveis 

de educação formativa, sempre me impulsiona a incentivar meus pares a agirem 

de forma proativa, criando nos espaços de trabalho em que atuo um sentimento 

pedagógico de formação continuada, em que os protagonistas deste processo 

sejam os próprios colaboradores. Para conquistar este espaço, torna-se 

necessário manter diálogo aberto de compromissos e corresponsabilização, 

em que os acordos para sua execução se consolidam com entendimentos, 

compreensão e efetiva participação coletiva.

Desta forma, um dos desafi os pactuados pela equipe de colaboradores do 

DSEI Médio Rio Purus incentivados por mim foi a reformulação do processo de 

qualifi cação dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), motivado pela necessidade 

de maior envolvimento de nossos Responsáveis Técnicos por Programas de 

Saúde, pelo redesenho didático para uso de ferramentas de Metodologias 

Ativas, pela inserção de novos conteúdos contemplando temas de interesse 

local baseado na real situação epidemiológica de saúde do território dos AIS. 

Tudo isso numa ofi cina bem planejada, organizada e com avaliação de impacto.

 Nesta visão construtivista, o projeto foi construído e executado de 

forma satisfatória. Os encontros preparatórios sempre foram prestigiados pela 

grande maioria dos atores envolvidos no processo. A consecução do projeto 
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pedagógico da ofi cina foi consolidada numa visão objetiva, racional e prática, 

em que os elementos como: tema, tempo, responsável pela formação, materiais 

necessários, conteúdos, foram todos consolidados num único documento.

 Na avaliação dos gestores e facilitadores, a ofi cina permitiu aos 

participantes a efetiva inserção de cada um nos processos de trabalho que 

envolve a saúde indígena. Certamente, os conhecimentos difundidos, as 

experiências compartilhadas e as habilidades desenvolvidas construirão novas 

atitudes dos AIS, frente às necessidades vividas pelos usuários do subsistema 

de saúde indígena (SasiSUS).

  Durante a ofi cina e na avaliação fi nal, foram registradas boas impressões. 

Segundo os participantes respondentes, a ofi cina valorizou o trabalho por eles 

realizado, ajudando na compreensão do papel que cada um exerce junto às 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs) e, também, fomentou o 

diálogo para aproximar os participantes da ofi cina dos Responsáveis Técnicos; 

contribuiu para aquisição de novos conteúdos que envolvem os programas de 

saúde, bem como desenvolveu momentos práticos de exercício de algumas 

técnicas de avaliação e detecção de sinais e sintomas de agravos de saúde.

 Este evento está servindo de referência para construção da nova 

ofi cina que será desenvolvida para os demais AIS. Os pontos que deverão 

ser melhorados e aqueles que deverão ser mantidos serão qualifi cados para 

consolidação do projeto de formação. As atividades de trabalho dos AIS estão 

sendo acompanhadas pelos Responsáveis Técnicos (RT) com vistas a avaliar a 

efetividade da ofi cina. Esse acompanhamento está sendo realizado por meio 

de supervisão ou relato dos demais membros das EMSIs em rodas de conversa.

 O mais importante de todo este processo tem sido a certeza de que a 

gestão encontrou na Educação Permanente uma forma contínua para qualifi car 

as pessoas e os serviços por ela realizados, em que a essência do seu objetivo é 

a qualidade de vida, as metas alcançadas e a satisfação dos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

* Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Purus (DSEI/MRP).
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Agente Indígena de Saúde: impactando na 
prevenção de doenças e promoção à saúde*

Neuriene Azevedo Eleotério

A ofi cina de trabalho para Agente Indígena de Saúde (AIS), na Vigilância 

Alimentar e Nutricional, é um projeto iniciado em agosto de 2015, no âmbito 

do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus (DSEI/MRP) com sede 

em Lábrea/AM, com a proposta de capacitar os profi ssionais que atuam, 

diretamente, na assistência de saúde em suas aldeias para abordagem, 

acompanhamento, execução das atividades, atribuições e responsabilidades 

na Vigilância Alimentar e Nutricional.

O papel do Agente Indígena de Saúde (AIS) é considerado central na realização 

do princípio da atenção diferenciada, ou seja, na oferta de serviços de saúde 

sensíveis ao pluralismo e à diversidade cultural, incorporando o direito da 

comunidade de participar, individual ou coletivamente, em seu planejamento, 

execução e avaliação. A partir do conhecimento em campo das nutricionistas no 

tocante às difi culdades que os AIS tinham em executar suas atribuições dentro 

do programa, iniciamos o trabalho. A divulgação para participação aconteceu 

por meio dos Conselheiros Locais Indígenas das aldeias. Utilizamos materiais 

educativos construídos pelos profi ssionais e comunidade. 

Entre os desafi os encontrados para execução do trabalho estão: barreira 

linguística, estrutura física para preparação de refeições e falta de água encanada. 

É possível entender a valorização e o privilégio do aprendizado em serviço 

como repercussão das características e qualidade dos poucos cursos realizados 

para este público. A iniciativa da ofi cina de trabalho em serviço evidencia a 

necessidade do investimento na formação dos AIS e, mais especifi cadamente, 

evoca a reivindicação da certifi cação de nível técnico e do reconhecimento de 

sua profi ssão.
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Na II Mostra de Educação Permanente em Saúde – o trabalho como fonte de 

formação: um movimento em construção no âmbito federal do SUS foi possível 

notar um público encantado pelo trabalho apresentado e surpreso com todas 

as difi culdades enfrentadas para que este projeto fosse realizado. Surgiram 

muitas perguntas no decorrer da apresentação por se tratar de um projeto 

diferenciado dos demais e o público ser composto uma parte por membros que 

não tinham conhecimento sobre a atuação dos AIS. Durante as apresentações 

dos temas e da roda de conversa, foi possível conhecer realidades de outras 

experiências exitosas, cada um com seu valor e conhecimento, norteando novas 

possibilidades de cursos para Agentes Indígenas de Saúde. 

A semente foi plantada, germinada e acreditar que os frutos virão, brevemente! 

Este projeto faz de nós profi ssionais cada vez mais motivados e comprometidos 

com a causa indígena.

*Os autores da experiência inscrita são: Neuriene Azevedo Eleotério e Gisele da Silva Franco. Experiência do Distrito 
Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus (DSEI/MRP).

¨¨¨
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A Implantação da Coleta Seletiva 
de Resíduos no NEMS/PR*

Gislane Mari França de Oliveira

Participar da II Mostra Nacional de Educação Permanente, que ocorreu de 11 a 

13 de novembro de 2015, foi uma maneira gostosa de ver como as ações que 

ocorrem nos núcleos e demais unidades do Ministério da Saúde são ricas. 

A abertura do evento foi totalmente informal, contou com mestres de cerimônia, 

com dois fantoches em um palco. A mesa de abertura foi um semicírculo, 

no qual os representantes da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, 

do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Coordenação de Desenvolvimento 

de Pessoas deram as boas-vindas aos participantes e falaram da importância 

da Educação Permanente (EP) no ambiente de trabalho, sendo enaltecido o 

avanço do movimento de EP no Ministério da Saúde.

A ofi cina foi surpreendente, toda permeada de músicas e momentos de partilha 

das iniciativas que visam ao desenvolvimento do trabalho de modo mais 

integrado, fazendo com que as experiências exitosas possam ser colocadas em 

prática em outros ambientes de trabalho.

O Projeto SUStentabilidade foi desenvolvido a partir de ações isoladas que 

tínhamos até 2014, ações estas que ocorriam sem muito planejamento e sem 

integração entre as áreas e os demais órgãos que fazem parte do condomínio 

do edifício sede em Curitiba/PR. 

Havia a necessidade do desenvolvimento de ação mais forte e de senso comum 

a todos os órgãos. De certa forma, uma ação que pudesse ser traduzida como 

verdadeira ação coletiva. 
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O Núcleo Estadual do Ministério da Saúde do Paraná (NEMS/PR) vinha se 

fazendo presente no Fórum do Lixo e Cidadania do Ministério Público do 

Trabalho e tinha realizado o Programa 5S como ação de capacitação formal. O 

grupo formado para o desenvolvimento do programa 5S veio a facilitar, e muito, 

quando do desenvolvimento do Projeto SUStentabilidade. Como precisávamos 

que o Projeto saísse do papel, aproveitou-se a oportunidade e vinculou-se 

à Avaliação de Desempenho anual do Ministério. Assim, era uma meta a ser 

cumprida e, por envolver mais de um setor, foi realizada a meta vinculada entre 

os que divulgariam e fi cariam responsáveis pelas capacitações e a área de 

logística, responsável pela aquisição das lixeiras, dos contêineres e das canecas 

(para substituição/redução do uso de copos descartáveis).

Foram feitas reuniões de condomínio com os demais órgãos; palestras com 

engenheiro da prefeitura municipal e com uma representante dos catadores de 

materiais reciclados (que foi excelente para a retirada de dúvidas, principalmente 

quanto à classifi cação dos materiais e à correta separação destes, evitando a 

contaminação dos materiais, principalmente os papéis). Em todos os momentos 

de esclarecimento, a presença das faxineiras foi imprescindível, pois elas 

seriam os olhos da equipe nos andares do prédio e repassariam a situação da 

separação dos materiais.

O projeto gerou envolvimento total de todos os servidores. Os momentos 

de conscientização foram bem acolhidos por todos. Porém, como ocorre em 

toda mudança, tivemos algumas resistências. Hoje, podemos dizer que há 

consciência maior de todos, cuidado com os gastos e separação correta dos 

materiais.

O Projeto gerou a redução no consumo de papel e copos com a aquisição e o 

uso de canecas, assim como um maior cuidado na separação do lixo. Efetuamos 

a troca das lixeiras e a aquisição de contêineres especiais para a coleta de 

material reciclável. 

Como parte das ações do Projeto, houve a assinatura de um termo de acordo 

com o Ministério Público e com a Associação de Catadores (CataParaná), dando 
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cunho social ao material reciclável produzido pelos órgãos que utilizam o 

edifício sede.

A apresentação na II Mostra foi muito bem acolhida, gerando muitos 

questionamentos e solicitações de envio de modelos do projeto para 

implantação em outros núcleos. 

Foi muito gratifi cante a partilha gerada e poder apreciar o que as outras 

unidades do Ministério realizam. Foi interessante verifi car que de Norte a Sul do 

País a consciência quanto à necessidade do cuidado com o meio ambiente está 

presente. Foi muito gostoso ouvir o posicionamento de outros núcleos quanto 

à cobrança para a separação dos materiais em suas casas.

O que espero em eventos como a II Mostra é que, além de apresentar o que 

fazemos, também possamos conhecer o que outros núcleos vêm desenvolvendo, 

objetivando adequações e aproveitamento de experiências exitosas em nosso 

núcleo, para que possamos gerar melhorias em nosso ambiente de trabalho e 

o fortalecimento das ações, para que o Ministério esteja cada vez mais presente 

nos estados e junto à população.

*Os autores da experiência inscrita são: Caroline Maestri Nobre Albini, Jorge Luiz Bostelmann de Oliveira e Gislane Mari 
França de Oliveira. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Paraná (NEMS/PR).

¨¨¨
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A Importância do Gerenciamento 
da Escala de Enfermagem*

Solange de Almeida Barros

Início parabenizando os organizadores do evento pela iniciativa de criar este 

espaço para que nós, trabalhadores do Ministério da Saúde, pudéssemos 

apresentar, compartilhar e discutir as nossas experiências profi ssionais 

vivenciadas e aplicadas nos diversos ambientes de trabalho.

Nesta II Mostra Nacional de Educação Permanente tive a oportunidade de levar 

para as Rodas de Discussões o trabalho “A Importância do Gerenciamento 

da Escala de Enfermagem”. Trabalho este que possibilitou identifi car as reais 

causas e o impacto que o absenteísmo de profi ssionais de Enfermagem podia 

ocasionar nas áreas assistenciais de um dos hospitais federais do Rio de Janeiro. 

A estratégia de pesquisa utilizada foi exploratória: a partir do acompanhamento 

dos fatores motivadores do absenteísmo de pessoal de Enfermagem nas escalas 

de serviço entre os meses de maio a setembro de 2014 e 2015, do controle e 

do monitoramento da folha de frequência dos servidores no mesmo período. 

A partir deste estudo foi possível propor sugestões que poderiam constituir-se 

em diretrizes para reduzir o índice de absenteísmo nas Instituições Públicas de 

Saúde do Brasil. 

Ressalto que, durante as discussões, o trabalho apresentado provocou diversas 

refl exões a respeito da importância do posicionamento e atitude dos gestores 

para enfrentar e superar as difi culdades encontradas e implementar ações 

que fossem efetivamente voltadas para reduzir o nível de absenteísmo, pois 

conforme verificado a maior parte dos gestores em seus discursos utilizam 

a carência de profissionais na área da Saúde para justifi car as fragilidades 

encontradas nos processos de trabalho. 
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A proposta deste trabalho busca exatamente o “olhar para dentro”, para que 

nós profi ssionais possamos compreender melhor o problema juntos, propondo 

sugestões de melhorias, pois como diz Paulo Freire: “Não basta saber ler que 

Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no seu 

contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com este 

trabalho”. 

Considero o tema abordado de extrema relevância para o Ministério da Saúde, 

porque constantemente a sociedade brasileira vem reivindicando os seus 

direitos por meio de pressão feita junto ao Ministério da Justiça Federal e ao 

Órgão de Controle, logo precisamos enfrentar os desafios e dar uma resposta 

para a sociedade.

* Experiência do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB/RJ). 

¨¨¨
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Alimentação complementar para 
os menores de 2 anos**

Cynthia Moura Medeiros 

Os hábitos alimentares são iniciados a partir dos primeiros meses de vida com 

a inserção de alimentares complementares da dieta da criança. Nesta fase, são 

construídos os alicerces para tais hábitos durante a vida. A educação nutricional 

é um instrumento da nutrição na qual, por meio da aprendizagem contínua 

sobre hábitos alimentares, uma população, grupo ou paciente podem ter 

consciência de que alimentar-se é diferente de nutrir-se**.

Estudos mostram que as crianças não estão dotadas de capacidade própria para 

escolher alimentos em função do seu valor nutricional, pelo contrário, os seus 

hábitos são aprendidos a partir da experiência, da educação e da observação 

de como as pessoas a sua volta se alimentam como: a família, os educadores e 

a infl uência da mídia*** 

Diante do exposto, surge a importância de desenvolver técnicas de educação 

nutricional para as crianças e seus responsáveis pela alimentação, já que eles 

são referências para alimentação da criança visando ao estímulo de hábitos 

alimentares saudáveis. 

O Polo-Base Tingui, localizado no município de Feira Grande Agreste Alagoano, 

com uma área de 136 km² e 535 hectares de terra demarcada, com uma 

população de 344 habitantes, presta serviço de Atenção Básica a equipe 

*  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. 
Guia alimentar para população brasileira. Brasília, 2005. (Serie A: Normas e Manuais Técnicos).

Dez Passos para uma Alimentação Saudável. Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Organização Pan-Americana 
de Saúde. Ministério da Saúde. Brasília, 2002.

Guia prático de preparação de alimentos para crianças menores de 12 meses que não podem ser amamentadas / Ministério da Saúde; 
Secretaria de Vigilância em Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília, 2005.

Manual de orientação: alimentação do lactente, alimentação do pré-escolar, alimentação do escolar, alimentação do adolescente / 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científi co de Neutrologia, 2006. 

**   BRASIL, op. cit.
*** BELLINASO, J. S. et al. Disciplinarum Scientia. Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 201-215, 2012.
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multidisciplinar de saúde indígena composta por um médico, duas enfermeiras, 

um cirurgião-dentista, um auxiliar de Saúde Bucal (ASB), dois Agentes de Saúde 

Indígena (AIS), um Agente Indígena de Saneamento (Aisan).

O perfi l nutricional é composto de 40 crianças menores de 5 anos, com 96,6% 

com o peso adequado e 3,4% com risco de sobrepeso, e 100% das crianças de 

zero a 6 meses estão em aleitamento materno o que corresponde a um total de 

três crianças. 

O presente estudo é de caráter transversal, realizado com 15 mães e 14 crianças 

em que 3 eram menores de 2 anos. Uma semana antes foi feita breve exposição 

da intervenção proposta com a equipe multidisciplinar do Polo-Base Tingui 

Boto/AL, uma atividade de educação nutricional direcionada para as mães 

de crianças com 6 meses a 2 anos, além de motivá-los sobre a importância 

da criação de um grupo prioritário para essa população e assim promover a 

promoção à saúde.

Durante as consultas médicas ou visitas domiciliares, realizou-se o convite de 

forma verbal para as mães dos menores. No dia da realização da atividade, 

foi feito busca ativa dessas mães enfatizando a importância da participação 

na atividade para a construção de saberes sobre os benefícios das práticas 

alimentares adequadas nos primeiros anos de vida da criança, a fi m de motivá-las 

e atrair maior número de participantes.

A atividade foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, foi realizada 

uma palestra: “a importância da alimentação complementar e os dez passos de 

uma alimentação saudável” com as mães das crianças com idade de 6 meses a 

2 anos. Posteriormente, realizou-se dinâmica em que os menores de 6 meses a 

2 anos tiveram a possibilidade de escolher as frutas que gostariam de provar. Já 

os maiores, com os olhos fechados, tiveram que descobrir qual fruta/hortaliça 

estavam comendo. Isso proporcionou a descoberta de novos sabores já que as 

mães, em grande maioria, relataram aversão do consumo dos fi lhos por este 

grupo de alimento.
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A equipe teve boa adesão e participação, tirando todas as dúvidas existentes, 

possibilitando dar orientações alimentares para as mães e responsáveis pelas 

crianças, principalmente durante a transição entre alimento e aleitamento 

materno, já que nessa fase são bastante comuns as dúvidas, as difi culdades, 

os receios e as ansiedades das mães. A ação melhorou o processo de trabalho, 

como também sensibilizou e motivou a equipe a desenvolver outras atividades 

de educação nutricional. 

A equipe percebeu que a maioria das mães realizando desmame precoce 

dos fi lhos passam pelo processo de aculturação oriundo do contato com a 

civilização urbana, além de dependerem do comércio local e consumo dos 

alimentos industrializados prejudicando o estado nutricional dos menores. 

* Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas e Sergipe (DSEI/AL e SE).

¨¨¨
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Alinhamento das ações na Divisão de 
Convênios/NEMS, face às mudanças 

administrativas do MS*

Cândida Regina Chagas Silva Costa

O Ministério da Saúde, em novembro de 2015, em Brasília/DF, promoveu a 

realização da II Mostra de Educação Permanente em Saúde no Âmbito Federal 

do SUS. O evento foi de relevante importância, uma vez que proporcionou troca 

de experiências entre todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), 

no âmbito federal. Por meio da troca, foi possível reconhecer as práticas dos 

trabalhadores, além de favorecer a oportunidade de estreitar laços e dialogar 

sobre a importância da Educação Permanente em Saúde (EPS), potencialidades 

e desafi os em diversos contextos da saúde e em todas as suas instâncias. 

Conhecer o universo da saúde e suas adversidades, em vários cantos do nosso 

país, respeitando suas atipicidades e características peculiares, dialogando, 

sobremaneira, dentro do processo coletivo e democrático, aglutinando todas 

as informações que norteiam o SUS, essa assertiva representou o que foi a II 

Mostra.  

O meu relato de experiência discorreu sobre “I Ofi cina DICON/SE – Alinhamento 

das Ações do Ministério da Saúde”, realizada em 2014, conforme Decreto 

Ministerial nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, e a Portaria GM nº 1.891, de 

30 de agosto de 2013, visando estruturar e reorganizar os procedimentos 

administrativos com a implementação do Plano de Ação da Divisão de 

Convênios (DICON/SE – 2014). 

O Ministério da Saúde estabeleceu o Decreto Ministerial nº 8.065/2013, que 

“Aprova a Estrutura Regimental...” e a Portaria GM nº 1.891/2013, que “Dispõe 

sobre a Reorganização dos Núcleos Estaduais e da Coordenação-Geral de 

Serviços Gerais do Ministério da Saúde...”. Para atender ao cumprimento 
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destes dispositivos legais e redefi nir o fl uxo das atividades fi ns, a DICON/

SE providenciou a nova formatação de competências regimentais e, assim, 

desmembrou as responsabilidades de gestão, outrora voltados para a Divisão 

de Convênios.

A I Ofi cina DICON/SE foi realizada no período de 7 a 9 de maio de 2014, em 

Aracaju/SE, contando com a participação dos trabalhadores da Divisão de 

Convênios do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe; responsáveis 

pelas áreas do Serviço de Gestão Administrativa (SEGAD), da Seção de Fomento 

e Cooperação Técnica (SFCT) e do Serviço de Auditoria (SEAUD); equipe de 

Educação Permanente; estagiários; colaboradores/consultores da Assessoria 

de Gestão da Inovação do Fundo Nacional de Saúde (FNS), que auxiliaram na 

construção do Plano de Ação DICON, a partir do Planejamento Estratégico MS 

(2011-2015) e do Plano de Ação FNS/2014; e os apoiadores do MS, nas esferas 

estadual e municipal. Os temas abordados foram:

• Planejamento Estratégico MS (2011-2015).

• Plano de Ação FNS/MS (2014).

• Relações Interfederativas DICON (Programas MS).

• Descentralização e Nova Sistemática (áreas antigas):

• Habilitação: Credenciamento/Cadastramento de Entidades.

• Acompanhamento e Prestação de Contas.

• Prorrogação de Vigência de Convênios.

• Tomada de Contas Especial/Instrução (SISTCE).

• Parcelamento de Débitos (Vigência de Convênios).
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Considerando a teoria e a prática aplicadas durante a realização da 
Ofi cina, foi valiosa a interligação entre as áreas Serviço de Habilitação 
e Análise de Projetos/Serviço de Acompanhamento e Análise de 
Prestação de Contas (Sehap/Saap), favorecendo a reestruturação 
do fl uxo de processos de trabalho na modalidade “Convênios”, 
possibilitando ainda a troca de conhecimentos e informações de 
ordem técnica administrativa para melhor orientar aos convenentes 
no cadastramento, no credenciamento e no acompanhamento de 
convênios. 

O alcance dos segmentos é de suma importância para o desempenho 
profi ssional, pois capacita tecnicamente os trabalhadores de saúde, 
uma vez que rico e diário é o volume de informações que envolvem 
o acervo de conhecimento institucional. Para tanto, é de caráter 
primordial que consigamos embutir o conhecimento adquirido por 
meio de normas técnicas e produção científi ca, envolvendo ainda 
o conhecimento empírico de cada servidor nessa empreitada, vez 
que estamos inseridos no contexto da saúde, de forma ampla, nas 
mais diversas áreas do setor público. Portanto, de acordo com os 
resultados apresentados, podemos sinalizar que a II Mostra EPS no 
âmbito Federal do SUS pode revelar quão valorosa é a oportunidade 
do envolvimento de todos os trabalhadores da saúde diante do 
incentivo do próprio Ministério da Saúde.

Parabéns a todos os trabalhadores do SUS!

* Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE).

¨¨¨
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Aplicabilidade do Curso de Formação 
Básica de facilitadores MS no Seminário 

de Avaliação da Situação de Saúde*

Valdeci Degiampietro Vaz

No período de 17 de novembro a 12 de dezembro de 2014 foi realizado o 

curso de Formação Básica de Facilitadores MS em Processos Participativos, com 

foco em planejamento, duração de 64 horas-aula, em Curitiba. Para o curso, 

foram selecionados oito servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 

no Rio Grande do Sul (NEMS/RS) que permitiram uma troca de experiências 

com outros colegas, de diferentes regiões do Brasil.

Durante o curso houve uma imersão no sentido de desenvolver capacidades 

nas áreas Política de Saúde, Processos Participativos no MS, Habilidades do 

Facilitador, Técnicas de Facilitação, Conceito e Lógica de Planejamento, sempre 

com a participação dos grupos e aplicabilidade de cada tema. Assim, os 

servidores foram experimentando as técnicas de facilitação.

Ao retornarem para o NEMS/RS, os servidores voltaram motivados e, neste 

período, foi apresentada a proposta pela gerente do Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS/RS) para realização de um Seminário de 

Avaliação da Situação de Saúde para os conselheiros de Saúde, no sentido de 

fortalecimento das suas participações nas Conferências Municipais de Saúde.

A proposta foi apresentada também para o Conselho Estadual de Saúde que 

apoiou e participou como turma-piloto do Seminário. Assim, realizamos 14 

edições do Seminário no ano de 2015, com 650 inscritos, além do material 

aprovado e impresso pela gráfi ca do MS.

A Educação Permanente é uma política do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

tem por objetivo modifi car as práticas de saúde e trazer transformações na 
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formação de profi ssionais da área. A equipe do NEMS/RS conseguiu integrar 

diferentes áreas de atuação e desenvolver habilidades na construção das 

estratégias para implantação de ações de facilitação.

* Os autores da experiência inscrita são: Magali Silveira Gularte, Valdeci Degiampietro Vaz e Veralice Maria Gonçalves Fernandes. 
Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul (NEMS/RS).

¨¨¨

Aprender juntos para trabalhar juntos*

Jullianna Meirelles do Nascimento Silva Pereira

A Educação Permanente é norteadora de novas práticas que orientam a refl exão 

sobre o trabalho e a construção de processos de aprendizagem colaborativa e 

signifi cativa, ofertando ações coletivas de desenvolvimento aos trabalhadores, 

a partir dos principais desafi os identifi cados pelas equipes no cotidiano 

do trabalho*. Como ensina Paulo Freire (1989), o ser humano não pode ser 

compreendido fora de seu contexto. Ele é o sujeito de sua própria formação e 

se desenvolve por meio da refl exão sobre seu lugar no mundo, sua realidade e 

suas vivências**.

Nesta perspectiva, diante das análises dos relatórios de qualifi cações dos 

profi ssionais de saúde indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas 

e Sergipe (DSEI/AL e SE), realizadas no ano de 2013 e 2014, buscando novas 

estratégias para inserção de todos profi ssionais de saúde indígena e a proximidade 

com a realidade local nas qualifi cações de 2015 do (DSEI/AL e SE), foram realizadas 

qualifi cações com toda Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), composta 

no mínimo por enfermeiro, médico, cirurgião-dentista, técnico de Enfermagem, 

auxiliar de Saúde Bucal, Agente Indígena de Saúde (AIS) e Agente Indígena de 

Saneamento (Aisan), em seus locais de trabalho, o Polo-Base, que se localiza 

*     BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Educação Permanente em 
Saúde: um movimento instituinte de novas práticas no Ministério da Saúde: Agenda 2014. 1. ed., 1. reimpr. Brasília, 2014.

**    FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
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na sua maioria dentro das aldeias e estão estruturados como Unidades Básicas 

de Saúde e contam com atuação das EMSIs que prestam assistência à saúde a 

uma ou várias aldeias de um povo indígena*.

O intuito era, além do treinamento conjunto, buscar algo que permitisse a 

participação de mais profi ssionais aprendendo sobre, com e entre si, de forma 

a melhorar a colaboração e os resultados na saúde da população indígena, 

como também diante da situação inquietadora com relação ao deslocamento 

dos profi ssionais de saúde indígena das aldeias para os centros urbanos, 

afastando de suas realidades locais, onde poderiam ser exploradas situações-

-problemas, realizando atividades de campo e discussões de casos, podendo, 

dessa maneira, os instrutores interferirem na realidade das aldeias.

Após análise dos relatórios das qualifi cações pela Responsável Técnica de 

Educação Permanente e discussão com a instrutora dos temas das qualifi cações 

propostas para 2015 do DSEI Alagoas e Sergipe, aconteceu a escolha da 

Qualifi cação em Doença Respiratória Ocasionada pela Infl uenza para aplicar a 

nova estratégia, anteriormente destinada apenas para médicos e enfermeiros, 

foi ampliada para toda a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena e também 

com a modifi cação do local da qualifi cação, sendo realizada no Polo-Base. 

Durante o processo de escolha dela, teve-se o cuidado de analisar o conteúdo 

abordado e a metodologia participativa utilizada pela(s) instrutora(s) para que 

o objetivo fi nal fosse alcançado, que era o aprendizado e a troca de saberes sem 

prejudicar alguma categoria profi ssional. Foram realizadas atividades práticas 

nas aldeias com visitas domiciliares esclarecendo a comunidade indígena sobre 

a importância dos temas para saúde dos indígenas.

Diante da experiência exitosa na Qualifi cação em Doença Respiratória 

Ocasionada pela Infl uenza, seguiu-se o mesmo planejamento para a 

Qualifi cação no Manejo dos Resíduos Sólidos e Resíduos Sólidos de Saúde dos 

Povos Indígenas do (DSEI/AL e SE). As qualifi cações estavam inseridas no Plano 

Distrital de Saúde Indígena (PDSI 2012-2015 do DSEI AL/SE/SESAI/MS) e teve 

* BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Lei Arouca: a Funasa nos 10 anos de saúde indígena. Brasília, 2009.
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o intuito de capacitar as 13 Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena para 

a promoção da saúde e prevenção de doenças nas comunidades indígenas.

Em relação às qualifi cações realizadas no DSEI Alagoas e Sergipe nos anos de 

2013, 2014 e até outubro de 2015, conforme o Plano Distrital de Saúde Indígena 

2012-2015, percebeu-se a manutenção do investimento nas qualifi cações dos 

profi ssionais de saúde indígena, pois ainda não fi nalizou o ano de 2015, e 

concluiremos com um total de 15 qualifi cações também.

Do total das qualifi cações realizadas por ano no DSEI/AL e SE, estas ainda 

continuam concentradas para os profi ssionais enfermeiros e médicos, mas no 

decorrer dos anos ocorre acréscimo de qualifi cações nas outras categorias 

profi ssionais e, em 2015, houve melhor distribuição, após a mudança de 

estratégia para seleção do público-alvo das qualifi cações – Doença Respiratória 

Ocasionada pela Infl uenza e Manejo dos Resíduos Sólidos e Resíduos Sólidos 

de Saúde dos Povos Indígenas do DSEI/AL e SE.

O trabalho baseou-se no princípio da integralidade como eixo norteador das 

qualifi cações em saúde, considerando a articulação dos saberes e as práticas 

multiprofi ssionais a partir de um conceito ampliado de saúde, que respeita 

a subjetividade do usuário mediante o acolhimento e a responsabilização. 

Possibilitando interações no ambiente de trabalho com a equipe 

multiprofi ssional, troca de experiências, oportunidade para misturar-se, criou 

uma disponibilidade para conviver com o outro conhecendo-o melhor, com 

isso a cooperação entre todos e a discussão dos papéis profi ssionais na solução 

de problemas, negociação e tomada de decisão. Todos poderão contribuir 

para promoção da saúde e prevenção de doenças nas comunidades indígenas, 

portanto é importante aprender juntos para trabalhar juntos.

A experiência da II Mostra de Educação Permanente foi muito enriquecedora, 

possibilitando compartilhamento das experiências, novos questionamentos, 

novas amizades com os trabalhadores da gestão federal e ampliando o 

horizonte, cada experiência nos acrescentou algo e estimulou mudanças de 

práticas em nossos locais de trabalho.

*Os autores da experiência inscrita são: Jullianna Meirelles do Nascimento Silva Pereira e Nadjane Inácio Medeiros Moura. 
Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas e Sergipe (DSEI/AL e SE).
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Aprendizagem em serviço como ferramenta 
estratégica de Gestão de Pessoas: a 
experiência da Secretaria-Executiva/

CGESP e do INCA na construção de um 
edital único para a carreira de C&T

Elizabete Regina da Silva Munhoz

A Constituição Federal descreve no seu art. 37, inciso II, que a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

O Tribunal Superior do Trabalho, na Súmula nº 331, esclarece que a contratação 

de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 

diretamente com o tomador dos serviços, salvo nos casos previsto na Lei nº 

6.019, de 3 de janeiro de 1974. Estando estabelecido no Decreto nº 2.271, de 7 

de julho de 1977, os parâmetros para a identifi cação dos serviços passíveis de 

terceirização no âmbito da Administração Federal.

Além disso, o Ministério do Planejamento apresentou ao Tribunal de Contas da 

União (TCU), por meio do acórdão nº 1.520/2006, proposta de substituição de 

empregados terceirizados por servidores concursados. 

O Ministério da Saúde tem buscado substituir os terceirizados e consultores, 

para tanto, algumas medidas foram tomadas, entre as quais: 

Inclusão em 2013 na Carreira de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das 

Autarquias e das Fundações Federais, Lei nº 8.691, de 28 de Julho de 1993, no art. 1º, § 1º  das três 

Secretarias do Ministério da Saúde. 
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                      LEI Nº 8.691, DE 28 DE JULHO DE 1993

Art. 1º Fica estruturado, nos termos desta lei, o Plano de Carreiras dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, integrantes da área de Ciência e 

Tecnologia, que tenham como principais objetivos a promoção e a realização da pesquisa e do 

desenvolvimento científi co e tecnológico.

§ 1º Os órgãos e entidades de que trata o caput são os seguintes:

(...)

XXXIV – Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde; (Incluído pela Lei nº 12.823, de 2013) 

X XXV – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde; e (Incluído 

pela Lei nº 12.823, de 2013) 

X XXVI – Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.823, de 2013) 

Foi publicada, por meio da Portaria nº 357, de 10 de outubro de 2014, e pela 

Portaria nº 166, de 27 de maio de 2014, autorização para a realização do 

Concurso Público para o provimento de 583 cargos da Carreira de Ciência e 

Tecnologia pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da 

Saúde (MS), que visa atender às necessidades de pessoal do Instituto Nacional 

de Câncer (INCA) e 185 cargos para lotação na Secretaria de Atenção à Saúde 

do Distrito Federal (DF), Secretaria de Vigilância em Saúde/DF e Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos/DF.

Tendo em vista que o INCA compõe a estrutura do MS, que tem muita expertise 

no que se refere às especifi cidades da carreira e levando em consideração o 

princípio da economicidade, optou-se por realizar um concurso único para o 

preenchimento das vagas para os cargos de pesquisador, analista, assistente, 

técnico e tecnologista nos diversos níveis da carreira.

Foi um processo intenso que demandou mais de 20 reuniões com as áreas 

técnicas tanto do INCA quanto do MS, com o objetivo de criar os perfi s 
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e pré-requisitos para a elaboração do edital do concurso. Em função das 

especifi cidades das áreas de Assistência, Ensino e Pesquisa do INCA e das áreas 

fi nalísticas do MS, chegou-se a mais de 200 perfi s, o que demandou esforço 

de compilação e síntese das unidades organizacionais para que o concurso 

pudesse ser realizado, uma vez que seria difícil conseguir bancas que dessem 

conta de realizar um concurso tão complexo.

Ao fi nal, chegaram-se em 122 perfi s, essas reuniões propiciaram troca de 

experiência e conhecimento intensa entre as secretarias e o INCA e conhecimento 

mais aprofundado sobre a carreira de Ciência e Tecnologia (C&T), além de 

aproximação maior com o Instituto.

O Concurso para as 743 vagas (558 para o INCA e 185 para o MS/DF) foi regido 

pelo Edital nº 4, de 13 de outubro de 2014, as provas objetivas e discursivas 

foram realizadas no dia 14 de dezembro de 2014, simultaneamente em Brasília 

e no Rio de Janeiro. Foi considerado o concurso mais complexo e abrangente 

que o Ministério da Saúde já fez, uma vez que em um único edital foram criados 

cargos associados à gestão e assistência relacionados à oncologia, vigilância 

em saúde, inovação, complexo industrial, entre outros.

O Resultado Final do Certame foi publicado no Diário Ofi cial da União nº 59, 

de 27 de março de 2015, por meio do Edital nº 11. As nomeações estão em 

andamento e os candidatos estão tomando posse e entrando em exercício, 

tanto no INCA quanto no Ministério da Saúde.

A fase atual é a de criação de uma comissão para a análise dos títulos para 

pagamento de Retribuição por Titulação (RT) e acompanhamento da progressão 

funcional dos novos servidores do MS lotados em Brasília.

*Os autores da experiência inscrita são: Carolina Azeredo Diniz, Cristiane 

Borges Alves, Eliana Pontes de Mendonça, Elizabete Regina da Silva Munhoz, 

Pablo Marcos Gomes Leite, Sancly Correa Luz e Soraya Zacarias Drumond de 

Andrade. Experiência da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP/

SAA/SE) e do Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

¨¨¨
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A Recolocação do Marxismo na Saúde*

Aparecida Dantas de Almeida Medeiros

A recolocação do marxismo na saúde enquanto mecanismo de fortalecimento 

dos controles democráticos, com efetiva participação social e formação 

da consciência revolucionária dos trabalhadores da saúde, é pressuposto 

fundamental para resistência política ao projeto privatista e as investidas do 

poder do capital em derruir o SUS. 

Analisar o processo histórico que culminou a Reforma Sanitária do Brasil e a 

importância da apropriação do conhecimento crítico marxista de interlocutores 

(trabalhadores da saúde) e movimentos sociais (Controle Social) enquanto base 

para formação da consciência revolucionária para sustentação da resistência 

política ao projeto privatista da saúde.

Formar grupos de estudos para realização de pesquisas bibliográfi cas, relatos 

e experiências sobre o surgimento e atuação de grupos sociais formados por 

servidores públicos de saúde, com formação universitária, sua contribuição 

para a formação da consciência revolucionária e resistência ao projeto privatista 

hegemônico, num momento histórico de lutas contra a ditadura militar, 

sistematizadas em grupo focal. 

Sensibilizar trabalhadores da saúde para a importância de estabelecer estreita 

relação entre academia, serviços de saúde e comunidade, culminando na 

formação da consciência revolucionária enquanto fundamento para o avanço 

das históricas lutas democráticas pela saúde pública com a participação da 

sociedade na gestão do SUS. 

A base teórica marxista que sustentou a ação política transformadora dos 

grupos no Movimento de Reforma Sanitária precisa ser recolocada, enquanto 

mecanismo ampliador do espaço de participação social na formulação, na 

execução e na avaliação das Políticas de Saúde, de defesa dos interesses 
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coletivos e no enfrentamento do domínio do capital nas ações e serviços da 

saúde, pois a burguesia, travestida de Estado, permanece impondo a lógica do 

projeto privatista com forte intensidade.

* Os autores da experiência inscrita são: Anina Augusta Gomes de Vellasco Naylor, Aparecida Dantas de Almeida 
Medeiros, Fabiana Maria do Nascimento Figueiredo e Isabel Alvadia Amaranto Mariano. Experiência do Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte (NEMS/RN).

¨¨¨

ART como estratégia para aumentar 
o acesso da população indígena 

aos serviços de Saúde Bucal*

Nadjane Inácio Medeiros Moura

As Restaurações Atraumáticas são conhecidas internacionalmente pela sua 

abreviatura em inglês ART (Atraumatic Restorative Treatment), são recomendadas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para tratamento da cárie dentária 

em locais onde não têm consultórios dentários e os cirurgiões-dentistas não 

têm a possibilidade de restaurar dentes cariados pelos meios habituais. 

A cárie dentária é uma doença com alto índice de prevalência na população 

mundial, é também responsável pela perda precoce dos dentes, tornando-se 

um grave problema de saúde pública. O tratamento restaurado atraumático 

(ART) tem sido apontado como excelente estratégia para o aumento do acesso 

da população em relação aos serviços de Saúde Bucal. Embora possa ser 

aplicado em qualquer parcela da população, tem papel de destaque quando 

direcionado às populações cujo acesso ao serviço convencional não é possível 

ou mais difi cultoso, como é o caso de muitas populações indígenas. No entanto, 

para que se possa executar a técnica de forma correta e efi ciente, faz-se necessário 

que os operadores sejam capacitados para desenvolver a técnica. 
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O DSEI Alagoas e Sergipe capacitou todos os profi ssionais de Saúde Bucal que 

trabalham nas diferentes aldeias do Distrito Sanitário Especial Indígena com o 

objetivo de divulgar a técnica e colocá-la em prática nas aldeias dos distritos. A 

logística foi organizada e o conteúdo foi transmitido por meio de aulas teóricas 

utilizando ferramentas como projeção de slides, apresentação de casos clínicos, 

trabalhos em grupos. 

O conteúdo teórico foi dado pelo Prof. Dr. Natanael Barbosa dos Santos, mestre 

e doutor em Odontologia Preventiva e Social – Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (Unesp-SP), Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e 

Centro Universitário (Cesmac), enquanto a atividade prática de manipulação 

de ionômero de vidro e o atendimento clínico, realizada na escola da Aldeia 

Wassu Cocal para aplicação da Técnica de ART, foi conduzida por Audrey 

Carla S. Chaves Teixeira que participou do Curso organizado pela Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS). O conteúdo foi apresentado em uma 

linguagem acessível aos auxiliares de Saúde Bucal que também participaram 

do curso com os cirurgiões-dentistas, permitindo assim, qualifi car a equipe de 

Saúde Bucal. Após a aula prática, a equipe retornou para elaborar um plano de 

ação. Foi possível visualizar que mesmo quando não se tem possibilidade de 

restaurar dentes cariados pelos meios habituais nessas áreas é possível fazer 

um atendimento de qualidade, impedindo a progressão da doença cárie por 

meio de ART. 

Após a capacitação, várias áreas adotaram de imediato a técnica, o que 

permitiu ampliar o acesso da população indígena aos serviços de saúde bucal. 

“A metodologia aplicada e o tema abordado foram excelentes, possibilitando 

traçar melhor estratégia de trabalho em área”, disse um dos participantes. Os 

depoimentos nas avaliações repetiam-se demonstrando a satisfação de saber 

que poderiam utilizar a mesma técnica em suas aldeias.  

Por meio do curso foi possível maior integração, fortalecimento de elo e 

corresponsabilidade dos auxiliares de Saúde Bucal com os cirurgiões-dentistas. 

O trabalho ganha importância no relato da Diretora da Escola Estadual Indígena 

Manoel Honório da Silva que avaliou a atividade como importante: “foi muito 
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boa essa ação na escola, as crianças fi caram à vontade, sem medo do dentista, 

o consultório assusta. Percebi que o dentista pode fazer muitas coisas fora do 

consultório, é visível que o atendimento é de qualidade, com profi ssionais de 

qualidade, só que não foi feito no consultório, isso ajudou na aceitação das 

crianças, todas foram atendidas sem medo e voltavam sorrindo da sala”.

A Mostra foi uma oportunidade de dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos 

no DSEI/AL e SE que poderão ser reproduzidos por todos os participantes 

de acordo com cada realidade local. A aceitação da nossa vivência pelos 

participantes da II Mostra foi muito satisfatória e estimulante para continuidade 

no trabalho.  

*Os autores da experiência inscrita são: Nadjane Inácio Medeiros Moura e Audrey Carla Silva Chaves Teixeira. Experiência do 
Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas e Sergipe. 

¨¨¨

A Segunda Gincana dos 
Servidores do NEMS/ES*

Daniel Alves Vieira

A atividade de Educação Permanente do Núcleo Estadual/ES apresentada nesta 

II Mostra foi a segunda gincana dos servidores com o tema sustentabilidade que 

aconteceu no dia 28 de outubro de 2015, em homenagem ao servidor público.

Munidos de novas informações e com todas as afetações provocadas em nós, 

membros da comissão organizadora, pelos conceitos de Educação Permanente 

(EP), a Gincana aconteceu de forma diferenciada: o planejamento, a organização, 

os encontros, os debates, enfi m, todas as etapas foram construídas pelas 

equipes que fi zeram do cotidiano do trabalho um espaço aberto de produção 

de subjetividade, revisão, refl exão e avaliação das ideias propostas, em que 
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cada participante, membro das equipes, reconheceu a importância de assumir 

o papel de sujeito da transformação a partir da construção de novas práticas 

coletivas de aprendizado no trabalho, como trabalho e para o trabalho. 

Desta forma, a segunda gincana teve como principais objetivos: fortalecer 

os princípios de EP, a partir da aplicação de práticas e saberes existentes, e a 

aprendizagem colaborativa; despertar e valorizar as competências e potenciais 

individuais e sua aplicação no trabalho em equipe; e fortalecer o espírito de 

solidariedade e a consciência ecológica e de proteção ao meio ambiente. 

Avaliamos que a realização da Mostra, que tem como eixo norteador a 

educação pelo trabalho, é um grande desafio que a CODEP/CGESP/SAA/

SE/MS assume, porque exige estrutura complexa. Porém, acreditamos que é, 

também, uma iniciativa que já nasce exitosa na visão dos participantes, pois 

representa espaço importante de valorização dos trabalhadores do MS que 

têm na Mostra a oportunidade para dar a visibilidade necessária e motivadora 

aos seus trabalhos.

Entretanto, entendemos que é imprescindível e urgente que a Coordenação 

de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP) conscientize e sensibilize os gestores 

das unidades descentralizadas nos estados a respeito da importância de se 

priorizar a prática da aplicação efetiva e concreta dos conceitos de EP nas ações 

realizadas. 

Infelizmente, quase sempre o que vemos são gestores que trazem para suas 

equipes decisões previamente formatadas para que sejam aplicadas, refl etindo 

e eternizando uma visão horizontal de gestão, em que os “sabidos” defi nem as 

ações. Entretanto, a EP é uma operação conjunta, onde todos são protagonistas 

na produção coletiva, pois, segundo Merhy, todos os que entram na dinâmica 

da RODA têm poderes iguais e são igualmente “sabidos”. Ora, sabemos que um 

trabalhador que não é envolvido no planejamento de uma atividade (onde não 

tem oportunidade de ver valorizados seus conhecimentos e sentir-se sujeito 

da ação) difi cilmente terá interesse, motivação e comprometimento com sua 

execução, por não se sentir afetado por ela!
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Essa postura de alguns gestores impede não só que os conceitos de Educação 

Permanente sejam semeados, mas inclusive que encontrem solo fértil para 

frutifi car e transformar o ambiente de trabalho com o sabor e o poder que 

bons frutos têm. E, infelizmente, permite ainda que ações isoladas criadas 

exclusivamente para participar e encerrar-se na Mostra, sem compromisso com 

os conceitos de EP e sem compromisso com criação de espaços coletivos de 

inserção de todos os trabalhadores, frustrem os objetivos da Mostra.  

Logo, também é imprescindível que haja compromisso e sensibilidade por parte 

dos gestores das unidades descentralizadas nos estados (núcleos, hospitais e 

centros de referência) no sentido de dar continuidade às iniciativas apresentadas 

nesta II Mostra, a fi m de se verifi car a efetividade da estratégia de EP utilizada 

no processo ensino-aprendizagem; de se promover avaliação e refl exão crítica 

sobre as iniciativas implantadas, bem como sobre a possibilidade de inovação 

e elaboração de novas ações de EP; e de se alinhar com as propostas do 

Ministério da Saúde, à luz da Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 

2004, que apresenta a Educação Permanente como alternativa educacional 

de aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações com o objetivo de desenvolver ações voltadas à 

aprendizagem signifi cativa. 

*Os autores da experiência inscrita são: Daniel Alves Vieira, Maria Cirlene Mantovani Piva e Maria de Fátima Coutinho. 

Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Espírito do Santo (NEMS/ES).

¨¨¨
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Atualização sobre o uso racional de 
medicamentos para as EMSIs do DSEI AL/SE*

Thatyana Leite Wanderley

O uso irracional e desnecessário de medicamentos e o estímulo à automedicação, 

cada vez mais crescente na população, incluindo-se a população indígena, são 

fatores que promovem aumento na demanda por medicamentos, requerendo 

a promoção do seu uso racional mediante a reorientação destas práticas e 

o desenvolvimento de processo educativo para a equipe de saúde como 

multiplicadora para a população indígena. 

Diante desses fatores, em março de 2015, a partir da inserção do profi ssional 

farmacêutico cinco Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs) do 

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI AL/SE), planejou-se a realização da 

capacitação com uma metodologia em que foi abordado o papel de cada 

integrante da equipe desde os prescritores (médicos e cirurgiões-dentistas) 

diante do diagnóstico das doenças e da escolha adequada do medicamento, 

dos farmacêuticos na dispensação adequada e acompanhamento do uso do 

medicamento, da enfermagem (enfermeiros e técnicos de Enfermagem) no 

acompanhamento do tratamento das doenças e dos Agentes Indígenas de 

Saúde nas visitas domiciliares contribuindo na observação do tratamento e 

armazenamento de medicamentos. 

Os assuntos abordados foram os seguintes: automedicação e uso indiscriminado 

de medicamentos; interações medicamentosas e reações adversas aos 

medicamentos; estratégias para a promoção do uso racional de medicamentos; 

uso racional de plantas medicinais e fi toterápicos; armazenamento, estocagem 

e conservação de medicamentos nas unidades de saúde e em domicílio; e 

descarte de medicamentos. 
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Após debate dos temas, foram expostos casos clínicos envolvendo o uso de 

medicamentos na comunidade, e a equipe, com apoio dos instrutores, debatia 

os pontos importantes e como cada profi ssional poderia atuar na resolução do 

caso. Assim, a multidisciplinaridade dos atores da equipe pode promover o 

acesso seguro e qualifi cado aos medicamentos pela população indígena.

Observou-se que o tema abordado era pouco explorado pelas equipes durante 

a rotina de trabalho, uma vez que nem todas as equipes contam com o profi ssional 

farmacêutico para auxiliar nas dúvidas sobre medicamentos. Dessa forma, as 

equipes propuseram-se a colocar em prática os conhecimentos adquiridos em 

atendimentos, eventos e salas de espera para as comunidades indígenas. Diante 

das sugestões dos participantes serão abordados, nos próximos trabalhos, 

temas mais específi cos para a promoção do uso racional de medicamentos, 

como por exemplo: medicamentos psicotrópicos e medicamentos durante a 

gestação.

Participar da II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde – o trabalho 

como fonte de formação: um movimento em construção no âmbito federal do 

SUS foi gratifi cante e enriquecedor, principalmente em relação ao interesse dos 

participantes em conhecer mais sobre a saúde indígena, como ela se organiza 

e perceber como ela está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

dos povos indígenas.

A interação e a difusão das experiências são fundamentais para o crescimento 

profi ssional do trabalhador em seu ambiente funcional. As discussões com 

profi ssionais de diferentes órgãos do Ministério da Saúde mostram pontos de 

vista distintos e contribuem para a melhora da ação apresentada, evidenciando 

outras percepções da experiência exposta.

*Os autores da experiência inscrita são: Thatyana Leite Wanderley, Eunice Ramos da Silva, Jordana Duarte Lira, Janaína Silva 
Lessa Ferreira, Cleber Leonardo de Oliveira Rafael e Frank Henrique de Abreu da Silva. Experiência do Distrito Sanitário 

Especial Indígena de Alagoas e Sergipe (DSEI/AL e SE).

¨¨¨
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A utilização de atividades lúdicas na 
busca de sintomáticos respiratórios*

Maria do Socorro Litaiff Rodrigues Dantas

A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profi ssionais de saúde e 

da sociedade como um todo. “Ainda obedece a todos os critérios de priorização 

de um agravo em saúde pública, ou seja, de grande magnitude, transcendência 

e vulnerabilidade”*.

A taxa de incidência de tuberculose na população indígena do Brasil é 2,5 a mais 

que na população geral brasileira** e o encerramento dos casos diagnosticados 

para os anos de 2012 e 2013, 50% apresentam-se sem informação em 

aproximadamente 75% dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

Sabe-se que a tuberculose atinge pessoas de todas as idades, mas principalmente 

a faixa etária entre 15 e 54 anos; que é transmitida de pessoa a pessoa, em 

especial, por meio do ar. A fala, o espirro e, principalmente, a tosse de alguém 

contagiado pela tuberculose lançam no ar gotículas contendo o bacilo de Koch, 

agente causador da doença. O pulmão é o principal órgão atingido (80% dos 

casos), mas outros órgãos também podem ser afetados.

Os principais sintomas são febre baixa vespertina (à tarde); suor noturno; falta 

de apetite e emagrecimento; dor torácica; tosse produtiva (com secreção). É 

importante que as pessoas que apresentem esses sintomas procurem uma 

unidade de saúde. Aquelas que convivem com o doente, quando diagnosticada 

a doença, também devem procurar atendimento.

*  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de 
recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011.

**  BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, v. 45, n. 18, 2014. 
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Salientamos que a tosse é o principal sintoma da tuberculose pulmonar. Assim, 

considera-se suspeito de portar tuberculose quem tem tosse prolongada. 

No Brasil, o conceito de sintomático respiratório (SR) adotado é: pessoa que 

apresenta tosse com expectoração por três semanas ou mais, na população 

indígena são duas semanas ou mais. Há várias décadas os organismos 

internacionais recomendam a busca ativa de SR como estratégia para o 

diagnóstico precoce da tuberculose. Os locais ideais para se organizar a 

procura de casos são os serviços de saúde, onde a detecção de casos entre os 

SR deve ser uma atitude permanente e incorporada à rotina de atividades dos 

profi ssionais de saúde.

Percebemos a necessidade de que a informação sobre a tuberculose chegue 

aos lugares de maior difi culdade de acesso, principalmente, na população 

indígena, daí a utilização de atividades lúdicas na busca de sintomáticos 

respiratórios nas aldeias. A proposta apoia-se no fato de que a educação é 

transformadora e que o processo educativo deve ser libertador. Ou seja, por 

meio dos jogos interativos, o indígena recebe informações sobre diferentes 

aspectos relacionados à tuberculose. Pensamos numa estratégia de busca de 

SR na população indígena de forma que esse índio pudesse localizar estas 

informações em seu cotidiano, nas aldeias e na experiência vivida nos diversos 

serviços de saúde. Ou seja, ele pode utilizar o que está conhecendo para avaliar 

sua realidade, decidir algo sobre ela e, inclusive, criticar a informação que está 

recebendo. 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e/ou etnia 

e não pode ser vista apenas como diversão. As atividades lúdicas podem ser 

utilizadas como metodologias de ensino, que podem facilitar o processo de 

aprendizagem. Jogos e brincadeiras são importantes formas de comunicação 

entre pessoas de uma mesma cultura. Nosso desafi o é que exista sempre 

alguém responsável junto aos jogos para cuidar de sua manutenção e para que 

não se percam nenhuma das peças.

Introduzimos o elemento lúdico que passa a constituir-se em uma possibilidade 

de encontrar na atividade educativa sobre TB um ambiente prazeroso, 
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descontraído e de satisfação pessoal. Neste contexto e por meio dos jogos, 

propiciamos momentos prazerosos e agradáveis ao mesmo tempo em que os 

envolvidos constroem um conhecimento sobre a saúde, mais especifi camente 

a TB, sobretudo em uma população prioritária, que é a indígena.

*Os autores da experiência inscrita são: Marisângela Dutra de Almeida, Francysnete Firmo, Eliane Mara Viana Henriques, 
Maria do Socorro Litaiff Rodrigues Dantas. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI/CE).

Avaliação de desempenho da Assistência 
Farmacêutica no acompanhamento à 

população indígena do Distrito Sanitário 
Especial Indígena – Pernambuco (DSEI/PE)*

Vânia Medeiros de Oliveira Pacheco

A gestão da Assistência Farmacêutica (AF) do Distrito Sanitário Especial Indígena 

de Pernambuco (DSEI/PE), durante reunião do Comitê Distrital de Farmácia e 

Terapêutica deste distrito, com a presença dos farmacêuticos dos polos-base, 

resolveu elaborar metas e indicadores para esta área técnica como iniciativa 

de avaliar a evolução de suas atividades e garantir à população indígena a 

promoção ao acesso dos medicamentos efi cazes e seguros em paralelo a um 

atendimento de qualidade. Essa atitude tem como base os princípios da Política 

Nacional da Assistência Farmacêutica que apontam como ações da Assistência 

Farmacêutica a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando a uma 

farmacoterapia racional e à obtenção de resultados defi nidos e mensuráveis, 

voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve 

envolver as concepções dos seus usuários, respeitadas as suas especifi cidades 

biopsicossociais e culturais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde, 
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conforme estabelecido pela Política Nacional de Atenção à saúde dos Povos 

Indígenas.

Os farmacêuticos da gestão do DSEI/PE com os farmacêuticos dos polos-base 

desenvolveram um formulário de acompanhamento farmacoterapêutico para 

registrar o histórico de saúde do paciente e, assim, poder orientá-lo quanto 

ao modo de usar o medicamento, o armazenamento, os prováveis efeitos 

colaterais e as interações existentes, bem como informar ao paciente sobre os 

malefícios de práticas como a automedicação. Os formulários contribuirão com 

as consolidações das informações mensais, na avaliação dos indicadores de 

saúde da população e no atendimento das metas.

As metas e indicadores desenvolvidos pela AF do DSEI/PE têm como objetivo 

o acompanhamento do farmacêutico aos pacientes hipertensos e diabéticos 

e monitoramento farmacoterapêutico de pacientes nas visitas domiciliares 

junto aos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), acreditando na construção de um 

processo que promova mudanças nas atitudes do paciente, permitindo um 

controle mais adequado das doenças. Esse processo de trabalho visa estimular 

o profi ssional farmacêutico a refl etir com um olhar diferenciado sobre a sua 

atuação como promotor de saúde por meio da assistência ao paciente. E, como 

consequência, buscar ser efi caz na redução de agravamentos de doenças, 

especialmente dos portadores de patologias crônicas e na redução de custos 

para o Sistema Único de Saúde. 

Observa-se, no entanto, que esses indicadores da AF desenvolvidos para 

a realidade dos usuários nas etnias do DSEI/PE vêm acrescentando um 

reforço positivo nas atividades de saúde desempenhadas pelas Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs) dos polos-base. Os resultados 

alcançados nas metas e o empenho dos farmacêuticos no monitoramento e 

no acompanhamento desses usuários têm contribuído na sensibilização para a 

adesão ao tratamento, ao uso racional do medicamento e ao acesso à educação 

continuada visando ser o usuário o cuidador de si próprio.

A participação na II Mostra de Educação Permanente no âmbito Federal do SUS foi 

um momento muito importante que possibilitou compartilhar esta experiência 
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de fortalecimento e qualifi cação da Assistência Farmacêutica do DSEI/PE a 

outros trabalhadores do SUS e participar de trocas de saberes das experiências 

apresentadas. A mostra contribuiu para o crescimento e a consolidação dos 

esforços desempenhados no objetivo de alcançarmos um serviço de saúde de 

qualidade.

Meus agradecimentos a todos os farmacêuticos do DSEI/PE pelo empenho 

e pela dedicação nesta tarefa e por acreditarem que podemos melhorar a 

qualidade da saúde no nosso país e, especialmente, na saúde indígena.

*Os autores da experiência inscrita são: Vânia Medeiros de Oliveira Pacheco, Cliciane Lima, Denício José de Oliveira, Éverton 
Guedes, Hélio Sampaio, Katiwse Lopes, Klébson Torres, Leonardo Carvalho, Lúcia de Fátima Germano, Maria Augusta Torres 
e Marta Lúcia Torres. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco (DSEI/PE). 

¨¨¨

Avanços da Assistência Farmacêutica 
na Saúde Indígena do DSEI 

Amapá e Norte do Pará*

Adailson Ferreira Silva 

A participação na II Mostra Nacional de Educação Permanente praticamente 

possibilitou-me um olhar diferente e melhor compreensão das inúmeras 

maneiras que temos para melhorarmos a qualidade dos serviços e, também, 

a qualidade de vida dos servidores envolvidos de forma direta ou indireta na 

saúde. 

Muitas vezes, o que falta não é o dinheiro para realizar ações espetaculares, 

mas sim um pequeno passo com iniciativas que fazem diferença de grande 

signifi cância.  Isso, com certeza, fortaleceu o desejo de participar dessa mudança 



56

Ministério da Saúde

que pôde iniciar de maneira sutil, porém surtindo grande efeito no decorrer do 

processo.

A II Mostra Nacional de Educação Permanente fez-me perceber que podemos 

nos reinventar de várias maneiras e, assim, contribuirmos para uma saúde 

melhor, uma relação interpessoal que possibilite a integração dos setores 

envolvidos na promoção e recuperação da saúde. 

São os pequenos gestos que podem mudar toda uma história. Percebi que posso 

fazer mais do que vinha fazendo. Posso dar um passo a mais na contribuição 

para uma saúde melhor de forma individual ou coletiva, incentivando os demais 

colegas a fazerem o mesmo: a terem, também, um olhar diferente. 

Os avanços da Assistência Farmacêutica na Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará foram pequenas mudanças na 

forma de conduzir os trabalhos que fi zeram diferença signifi cante no processo 

todo, pois apresentaram melhoras nos resultados. 

As ideias foram surgindo e, dessa forma, as melhores foram utilizadas. O aval da 

chefi a para as mudanças contribuiu para o resultado. 

Existiram difi culdades no início para conscientização de alguns profi ssionais 

que se mostraram um pouco resistentes para as mudanças, no entanto devagar 

aceitaram o novo rumo do processo e passaram a contribuir com ideias para 

melhoria do desenvolvimento do trabalho. 

A partir de então, surgiu a perspectiva de um novo projeto mais audacioso que 

é uma capacitação mais detalhada da Assistência Farmacêutica com o foco 

principal voltado para o Uso Racional de Medicamentos (URM), a dispensação, 

a distribuição, o armazenamento, os cuidados no transporte com o intuito de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados.

*Os autores da experiência inscrita são: Adailson Ferreira da Silva, Cesar Paulo Reis Filho, Maria do Socorro Pontes da Silva, 
Francisco Oliveira dos Santos, Zenaide da Silva, Maria Ita Quaresma e Raimunda Jeovanny Bentes. Experiência do Distrito 
Sanitário Especial Indígena Amapá e Norte do Pará.

¨¨¨
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Boas Práticas para Publicação 
de Termos de Doação*

Justiniano Neto

A União, por intermédio do Ministério da Saúde, por meio das suas secretarias, 

a saber: Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde (SGTES), Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos 

Estratégicos (SCTIE), Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI), com base no Decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007, adotou a doação 

de bens móveis como estratégia para operacionalizar políticas públicas em 

saúde, conforme Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Panorama das secretarias e programas

SECRETARIA PROGRAMA

SAS Samu 

SAS Brasil Sorridente 

SAS Rede Cegonha 

SAS Rede de Cuidados a Pessoa com Defi ciência 

SAS Melhor em Casa 

SAS SOS Emergência

SVS Dengue, Malária 

SGTES Escolas Técnicas e Universidades 

SGEP PID/CNS/SNA

Fonte: DIPAS.

Os equipamentos destinados à execução descentralizada de programa federal aos 

órgãos e às entidades da administração direta e indireta da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios e aos consórcios intermunicipais serão para 

exclusiva utilização pelo órgão ou entidade executora do programa, hipótese em que 

se deve lavrar, em todos os casos, registro no processo administrativo competente.
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Nessa esteira, o art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, parágrafo único, institui 

que a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 

imprensa ofi cial é condição indispensável para sua efi cácia. Cabe dizer, ainda, que 

o princípio da publicidade não advém do regime político adotado pelo nosso país. 

Está expressamente preconizado pela carta republicana de 88. Assim, não há dúvidas 

de que se trata de um sustentáculo do dever de prestar contas e deve ser seguido 

pelo bom administrador. Divulgar a aplicação dos recursos públicos é devolver 

aos legítimos interessados o poder de fi scalizar, originariamente pertencente à 

sociedade.

Diante do avolumamento da demanda e do subdimensionamento da equipe, 

fez-se necessário mudança de procedimento na publicação de extratos de Termos 

de Doação oriundos dos programas sociais de execução descentralizada. Tal ritual 

ensejou numa economia direta de 82% dos custos fi xos, além de agregar valor com 

sustentabilidade e homenagear os princípios da economicidade e efi ciência, uma 

vez que ao publicar em lote o custo unitário foi reduzido para R$ 32,00.

Inicialmente houve resistência. A mudança quase nunca é bem recebida. E, por 

mais simples que pareça, ao se adotar nova metodologia implica alterações 

nas tarefas com refl exos nas atividades e nos efeitos no processo. Como não 

houve prática formativa de planejamento e sim uma ideia posta em ação como 

teste, exigiu uma fase de preparação da ação e reorganização da demanda. 

Para tanto, o patrocínio da Coordenação-Geral foi decisivo para suplantar as 

resistências, já que de imediato a proposta não foi bem acolhida.

Cabe dizer também que temos, como princípio do SUS, a participação e o 

controle da sociedade civil na gestão do processo. Tal controle pode ser 

exercido por intermédio de monitoramento e avaliação das intervenções. E o 

insumo básico para este juízo é a informação disponibilizada como requisito 

essencial da efi cácia e da moralidade. Prontamente, destaca-se a Lei de Acesso 

à Informação e outros instrumentos de garantia de acesso à informação de 

forma prática e segura.

*Experiência da Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA/SEMS). 
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Brasil Sorridente Indígena: Capacitação em 
Tratamento Restaurador Atraumático*

Iolanda Sandra Dourado

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) tem sido apontado como excelente 

estratégia para o amplo alcance da população em relação aos serviços de Saúde 

Bucal. Tem papel de destaque quando direcionado às populações cujo acesso 

ao serviço convencional não é possível ou mais difi cultoso, como é o caso de 

muitas populações indígenas.

No entanto, observa-se que sua aplicação nas comunidades indígenas vem 

sendo desenvolvida sem que ocorra antes o treinamento e a capacitação do 

dentista para que possa executar a técnica de forma correta e efi ciente. Estudos 

confi rmam que o treinamento dos operadores e auxiliares é um dos principais 

fatores para o sucesso.

Nessa perspectiva, a Secretaria Especial de Saúde Indígena/Ministério da Saúde, 

responsável pela implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(Sase-SUS) e implantação do Brasil Sorridente Indígena, realizou o Curso de 

Capacitação de Multiplicadores na Prevenção e Tratamento da Cárie Dentária 

em Populações Indígenas, com ênfase no Tratamento Restaurador Atraumático 

(ART), em novembro de 2014, em Brasília, com o objetivo de capacitar um 

dentista de cada Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) para atuar como 

agente multiplicador.

No período de 26 a 28 de maio de 2015, no município de Pesqueira/PE, o DSEI 

Pernambuco realizou a sua capacitação no âmbito da prevenção e tratamento 

da cárie dentária em populações indígenas, aprofundando os conhecimentos 

teóricos e práticos que norteiam o ART. Objetivou-se qualifi car e incentivar 

os 38 profi ssionais da saúde bucal do DSEI/PE (19 cirurgiões-dentistas e 

19 auxiliares) a adotarem racionalmente a técnica ART para o alcance de 
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melhores resultados clínico e o acesso dos pacientes indígenas ao atendimento 

odontológico. Abordaram-se a prática e os marcos teóricos que conduzem o 

ART e o desenvolvimento das atividades curativas, preventivas e educativas em 

Saúde Bucal, realizadas no contexto da saúde indígena.

Os conteúdos: cariologia, antropologia da saúde indígena, promoção, 

prevenção e educação em Saúde Bucal, cimento de ionômero de vidro e a 

técnica ART foram trabalhados por meio de exposições dialogadas e exercícios 

em grupo, numa carga horária de 24 horas, divididas em três momentos: 

teórico com 10 horas, prática laboratorial com 6 horas e a clínica com 8 horas. 

A atividade clínica foi realizada na Unidade Básica de Saúde Indígena da Aldeia 

de Cimbre – etnia Xukuru do Ororubá.

Após a capacitação, observou-se por meio do monitoramento das ações de 

Saúde Bucal desenvolvidas nas aldeias dos 13 povos indígenas de Pernambuco, 

no período de junho a setembro de 2015, um incremento na ART de 9,50% 

quando comparado com o mesmo período de 2014*.

Conclui-se, pelos resultados alcançados, a boa aceitação do ART por parte 

de alguns profi ssionais e pela comunidade indígena. Contudo, necessitamos 

estimular as equipes de Saúde Bucal a utilizarem a técnica do ART como 

opção de prevenção e tratamento da cárie dentária, atingindo um dos pilares 

do Programa Brasil Sorridente Indígena: ampliar o acesso ao atendimento 

odontológico nas aldeias.

A participação na II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde 

– o trabalho como fonte de formação: um movimento em construção no 

âmbito federal do SUS foi um momento muito rico, com trocas de saberes, 

conhecimentos e experiências, num ambiente bastante acolhedor. 

*Os autores da experiência inscrita são: Iolanda Sandra Dourado, Krisna Jaruzo Rushansky, Pollyanna Salvino de Araújo e 
Samuel Lobo Maia. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco (DSEI/PE). 

 

*  Consolidado Mensal das Ações de Saúde Bucal – 2015. Programa de Saúde Bucal/DIASI/DSEI-PE.
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Capacitação da EMSI em 
Baciloscopia de Tuberculose*

Hamyla Elizabeth da Silva Trindade

A participação na II Mostra teve grande êxito para o Projeto de Capacitação 

da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) em Baciloscopia de 

Enfermagem e para o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro.

Durante a participação no evento, pude obter grande experiência e aprendizado 

com o grupo que estava participando das apresentações nas salas individuais. 

A receptividade e abertura do evento foram primordiais para que pudéssemos 

nos sentir à vontade e preparados para expor o nosso trabalho, como também 

para troca de experiências vivenciadas por outros trabalhos.

Ao iniciar a apresentação do trabalho com o título: Capacitação da EMSI em 

Baciloscopia de Tuberculose pude expor a realidade da saúde indígena na 

região do Alto Rio Negro. Após encerrar a apresentação, fui abordada sobre 

o trabalho e o assunto dentro do tema da II Mostra, fui questionada sobre qual 

seria a relação do trabalho com as mudanças esperadas na gestão federal 

do Sistema Único de Saúde (SUS), então afi rmei que o trabalho poderia não 

ter impacto diretamente na gestão do SUS, mas sim um grande impacto aos 

usuários do Sistema Único de Saúde. 

Dessa forma, o projeto de capacitação é de grande impacto para a saúde 

indígena, pois por meio dele podemos pensar em realizar o diagnóstico na 

aldeia, assim como descentralizar as ações de saúde pública, o tratamento 

diretamente observado na comunidade e o manejo da doença dentro da aldeia.

Essa troca de experiência com os outros participantes foi de grande importância 

para o conhecimento dos trabalhos de diversas áreas geográfi cas do País. Ainda 

por meio dos trabalhos pudemos ter exemplos diversos de como atuar dentro 
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da esfera SUS, assim como obter ideias de trabalhos futuros e conhecimentos 

das experiências dos diversos participantes e representantes dos Distritos 

Sanitário Especial Indígena de várias partes do Brasil.

A participação na II Mostra foi de grande êxito pessoal, profi ssional e nos 

impulsionou a dar continuidade às ações de saúde pública, para que possamos 

pensar em equidade, descentralização e qualidade na assistência aos usuários 

do Sistema Único de Saúde.

* Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Amazonas (DSEI/AM). 
 

¨¨¨

Capacitação nas ações básicas de saúde para 
os Agentes Indígenas de Saúde do DSEI/CE*

Eliane Mara Viana Henriques

É consenso sobre a importância da reorganização das práticas de atenção à 

saúde e, para isso, um dos pontos fundamentais nessa temática é a política 

de formação permanente de capacitação de recursos humanos. Assim, o 

profi ssional de saúde deve trabalhar numa perspectiva de prática humanizada, 

na qual abrange ações de promoção, recuperação e reabilitação. Desse modo, 

buscou-se realizar uma capacitação com o objetivo de certifi car os Agentes 

Indígenas de Saúde (AIS) que atuam nas aldeias com populações indígenas em 

relação aos programas da Atenção Básica. 

A capacitação ocorreu de 25 a 29 de maio de 2015, com carga horária de 

40h, em Canindé/Ceará. O total de participantes foi de 65. Contou-se com 

a parceria de todos os técnicos da Divisão de Atenção à Saúde Indígena 

(DIASI) do Distrito Sanitário Indígena do Ceará (DSEI/CE) na discussão de 

seus respectivos programas, mostrando a importância dos Agentes Indígena 
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de Saúde (AIS) nesse cenário. Além disso, o Instituto Materno Infantil Professor 

Fernando Filgueira (Imip), instituição conveniada com a Secretaria Especial 

de Saúde Indígena (SESAI), providenciou todo o apoio logístico com o DSEI/

CE. Foram usadas metodologias ativas de aprendizagem como: estudos de 

caso, discussão em grupo, trabalhos em grupo, elaboração e apresentação de 

painéis e exposições dialogadas. Entre os assuntos abordados, destacaram-se: 

processo saúde-doença; Sistema Único de Saúde; políticas públicas; promoção 

da saúde; o AIS e suas atribuições; territorialização; visita domiciliar; hipertensão 

e diabetes; saúde bucal; saúde da criança e da mulher; imunização; vigilância 

das doenças endêmicas e negligenciadas; tuberculose, hanseníase; vigilância 

em saúde; e o papel do controle social.

No fi nal do evento, solicitou-se aos participantes o preenchimento de uma fi cha 

de avaliação e os resultados mostraram-se satisfatórios para o curso ofertado. 

No conteúdo técnico, pôde-se observar que 77,8% consideraram como ótimo. 

Quanto ao material, mais da metade (66,7%) das respostas foram avaliadas 

como ótima. Em relação aos palestrantes, os resultados apontaram como 

ótimo (76,2%), embora 6,3% não tenham opinado. Com relação ao local da 

capacitação, as opiniões mostraram que 49,2% descreveram como bom, 27% 

como ótimo e 20,6% como regular. Sobre a alimentação, pôde-se observar que 

38,1% consideraram regular; 34,9% opinaram como bom, 15,9% como fraco 

e 9,5% como ótimo. Nas respostas abertas, os participantes enumeraram o 

que mais haviam gostado, sendo o conteúdo abordado o que mais se repetiu 

(87,3%), além dos instrutores (58,7%) e interação entre o grupo (44,4%). 

Destaca-se como principais desafi os para a realização da referida capacitação: 

a quantidade de participantes; a logística de muitos profi ssionais envolvidos; o 

aporte de infraestrutura necessária, tanto materiais quanto recursos humanos; 

fazer com que aconteça uma sensibilização desses profi ssionais para que 

atuassem em suas comunidades de forma compartilhada, humanizada e que 

eles entendessem a visão holística do curso em questão. Dessa forma, buscou-se 

dar ênfase nos principais temas para a realização de suas atividades em suas 

comunidades. Acrescenta-se a isso a importância do trabalho em equipe e a 

troca de experiências.
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Nesse contexto, considera-se gratifi cante a realização dessa capacitação, na qual 

a troca de experiências e a discussão das especifi cidades de cada comunidade 

foram essenciais para a participação e o crescimento do grupo, pois se sabe do 

papel da Educação Permanente como prática constante para os profi ssionais 

de saúde, uma vez que os conhecimentos técnicos são necessários para intervir 

no processo saúde-doença.

Além disso, poder apresentar esse trabalho na II Mostra Nacional de Educação 

Permanente em Saúde permitiu contato com outras realidades desafi adoras 

e que demandaram a construção de propostas de atuação críticas, reflexivas 

e criativas, por meio de um processo formativo que incorpora diferentes 

dimensões como: saberes, procedimentos, capacidade relacional e perspectiva 

ética e política diante da promoção à saúde.

*Os autores da experiência inscrita são: Eliane Mara Viana Henriques, Maria do Socorro Litaiff Rodrigues Dantas, Tania Maria 
Gurgel Satiro e Francelina Gonçalves Bandeira. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI/CE). 

¨¨¨
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Cinco Anos de Avaliação de Desempenho 
no Ministério da Saúde*

Silmara Ribeiro dos Santos

Participar da construção e da realização da II Mostra Nacional de Educação 

Permanente do Ministério da Saúde (MS) foi para a equipe de Avaliação de 

Desempenho uma vivência signifi cativa. Somos colaboradoras na Coordenação 

de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), por isso tivemos a oportunidade 

de fazer parte da organização dessa mostra que promoveu encontros para o 

compartilhamento de saberes. 

A oportunidade de troca de experiências e saberes enriquece o processo de 

trabalho de todos os que viveram conosco esse momento em que foi possível, 

mais do que tudo, aprender, pois elaborar o material e apresentar os cinco anos 

da Avaliação de Desempenho no MS nos proporcionou uma refl exão crítica 

sobre o processo, motivando a equipe a superar os desafi os necessários para 

resignifi car e qualifi car o processo de Avaliação de Desempenho. 

A construção do histórico dos cinco anos da Avaliação de Desempenho no 

MS decorreu da percepção da gestão quanto à necessidade de um olhar mais 

ampliado, com o objetivo de se obter melhores resultados por meio da utilização 

de estratégias construídas coletivamente com os envolvidos no processo. 

A partir da análise dos resultados, percebemos que existe um grande 

desafi o para o MS na perspectiva de qualifi car o processo e torná-lo um forte 

instrumento de gestão com ações de educação pautadas no diálogo e trocas 

de experiências exitosas.

As diretrizes para o processo foram alteradas para modifi car essa realidade. 

Assim, as diretrizes estão voltadas para: o fortalecimento do canal de 

comunicação com todos os envolvidos no processo avaliativo; o envolvimento 
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e a promoção da liderança; proporcionar que o instrumento de avaliação 

seja um canal de possibilidades para o desenvolvimento dos servidores; e a 

promoção da Educação Permanente com o objetivo de valorização do trabalho 

e do trabalhador. 

Ser parte dessa construção com a abrangência de aproximadamente 60 mil 

servidores e trabalhar para que o processo avaliativo seja melhoria contínua 

dos resultados alcançados pela organização e o desenvolvimento dos 

servidores possibilitou visualizar o instrumento de avaliação como um canal de 

possibilidades para o desenvolvimento dos servidores.

Apresentar o trabalho na II Mostra e acolher as contribuições do grupo nos 

remete a uma visão mais ampla sobre o processo deixando, inclusive, de fi car 

restrito meramente ao seu objetivo geral que é: aferir o alcance das metas 

institucionais e individuais, possibilitando-nos a motivar ações pautadas na 

cogestão, no estabelecimento de compromissos e na corresponsabilização 

entre os gestores e os avaliados no âmbito do MS.

*Os autores da experiência inscrita são: Aimée Gonçalves da Rocha, Fabiana Alves dos Santos Prado, Juliana Amorim da 
Cunha, Marianna Nunes Rufi no e Silmara Ribeiro dos Santos. Experiência da Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
(SAA/SE/MS). 

¨¨¨
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Cinema no Núcleo Estadual no 
Rio de Janeiro – Cinerj

Fabíola Andreza Simoni Santos

Participar da II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde foi muito 

diferente da participação na primeira. Nesta mostra, além de apresentar o 

Cinema no Núcleo Estadual no Rio de Janeiro (Cinerj), projeto já apresentado 

no ano anterior; estive atuante durante as atividades apresentadas e executadas 

do Grupo Fazendo Arte, do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida do 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Nerj), dessa forma 

me senti mais agente até por entender melhor como a mostra se deu e me senti 

parte deste trabalho. 

Foi uma honra estar presente no Grupo de Teatro amador que abriu a II Mostra, 

foi muito interessante e gratifi cante vislumbrar a animação e a admiração dos 

participantes na ação realizada. A reação do público com a peça e o incômodo 

geral que surgiu a partir de então. Realizamos, também, pequenos esquetes 

teatrais durante os dias de trabalho. 

Em relação ao ano anterior, chamou-me muita atenção a maneira como os 

participantes transformaram suas experiências, amadureceram os pontos de 

vista e práticas e vivenciaram a mostra. Como todo o movimento, as ações vão 

melhorando conforme acontecem e as difi culdades práticas são superadas. 

Durante a narrativa do Cinerj, tive todo o apoio da equipe de organização do 

Evento, realizamos uma roda de conversa seguida por uma vivência prática de 

como se dá a ação dentro do Núcleo Estadual no Rio de Janeiro. 

Primeiramente, conversamos um pouco sobre os objetivos, as práticas e as 

mudanças que ocorreram durante as sessões de fi lmes, exibidos durante o 

ano que passou – amadurecimento da ação a partir de aprendizagens práticas. 
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Descrevi algumas mudanças que notei no comportamento e na assiduidade dos 

frequentadores, alguns ajustes de tempos de fi lmes que passamos e algumas 

ideias que tivemos para melhorias. 

Ao fi nal da conversa, convidei todos a participarem de uma experiência, 

passando a todos o Curta-metragem de animação “El Empleo”, que aborda 

principalmente as questões cotidianas de trabalho e objetifi cação do indivíduo. 

Após o fi lme, realizamos uma roda de conversa “a lá” Cinerj, para que os 

participantes discutissem como se sentiram tocados pelo fi lme, suas impressões, 

o que isto remeteria ao dia a dia de trabalho, suas reclamações e como se 

sentiam enquanto indivíduos trabalhadores representantes do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Finalmente, posso dizer que é notável que esta ação evoluiu, consideravelmente, 

entre um ano e outro, assim como o Cinerj, que completou um ano de atuação 

no núcleo em agosto. E, como neste ano se notou uma série de mudanças, 

melhorias por meio das sugestões, pudemos observar o quanto ainda tem para 

ser modifi cado e evoluído. 

*Os autores da experiência inscrita são: Thiago Fernandes e Fabíola Andreza Simoni Santos. Experiência do Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NEMS/RJ). 

¨¨¨
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Coletivo Participativo do Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde 

em Minas Gerais – NEMS/MG*

Eduardo da Silva

O Projeto Aplicativo do Grupo Afi nidade de Minas Gerais teve como produto 

fi nal do Curso de Especialização em Gestão Federal do Sistema Único de Saúde 

(GFSUS) a criação e implantação do “Coletivo Participativo NEMS/MG”, sendo o 

princípio norteador deste projeto a melhoria da gestão no contexto em que o 

núcleo se encontra inserido, considerando as suas reais necessidades e o desejo 

de participação democrática dos servidores na construção e na melhoria dos 

resultados dos processos de trabalhos de forma continuada e compartilhada.

Para chegar ao Coletivo Participativo/MG, o grupo levou em conta uma série 

de refl exões durante toda a trajetória do curso, tais como: falta de autonomia 

dos servidores; falta de padronização dos processos de trabalho internos e 

em relação ao Órgão Central e demais Núcleos; burocratização excessiva 

com geração de prejuízos aos clientes internos e externos, devido à demora 

de soluções de problemas por predominância de um modelo de gestão 

paternalista e burocrática em detrimento de um modelo gerencial; retrabalho; 

defi ciência na comunicação; relações interpessoais conturbadas; ausência de 

reconhecimento e valorização do servidor, o que gera a desmotivação e a falta 

de interação entre chefi as e trabalhadores.

Para que haja mudança signifi cativa no cenário atual, a gestão deve ser 

democrática e participativa, de modo que todos possam ter o direito de 

se expressar com refl exões críticas e sugestões sobre questões relativas aos 

processos de trabalhos e à gestão realizada no NEMS/MG.
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O projeto implantado busca promover maior integração entre os servidores 

por meio da criação de espaços de escuta, refl exão crítica e sugestões, tendo 

como objetivo a participação de todos, incentivando o desenvolvimento de 

novas ideias e práticas, o que trará resultados positivos como: processos de 

comunicação mais efetivos, melhoria nos processos de trabalho com maior 

produtividade, além de qualifi car a relação interpessoal dos servidores e 

fomentar a prática da Educação Permanente em prol de uma gestão mais 

efetiva.

Vale destacar que os núcleos do MS desenvolvem atividades técnico- 

-administrativas e de apoio logístico, bem como práticas necessárias à atuação 

do Órgão Central. Em especial, os NEMS controlam e executam as atividades 

dos sistemas federais de serviços gerais, de administração de pessoal, de 

administração patrimonial, de orçamento e fi nanças e de gestão documental. 

Executam também as atividades relativas às necessidades de infraestrutura 

física, transportes e comunicações, além da administração de material e 

serviços, desenvolvendo ações de controle do estoque físico e registro contábil 

dos materiais de consumo e atividades relacionadas à gestão de pessoas no 

âmbito regional. 

Compartilhar este projeto na II Mostra de EPS foi oportunidade única de 

socializar a nossa vivência com vários colegas de outros núcleos que pactuam 

das mesmas necessidades e angústias na busca de soluções e práticas de 

trabalho, objetivando um Ministério da Saúde único e interativo. A Mostra 

proporciona este ambiente interativo e de compartilhamento dinâmico, em 

que a essência da Educação Permanente pode ser praticada e disseminada no 

âmbito do MS na esfera nacional.

*Os autores da experiência inscrita são: André Resende de Sousa, Cynthia Chiari Barros, Eduardo da Silva, Estefânia Martins 
Gonzaga Ribeiro, José Francisco Moreira Pedroso, Margarida Auxiliadora Soares Borges, Mara Baptista Mendes, Regina 
Augusta Oliveira de Souza, Silvio Mendes Evaristo e Wilhams Ramos de Souza. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério 
da Saúde em Minas Gerais (NEMS/MG). 

¨¨¨
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Construção de indicadores da área 
de Saúde do Trabalhador*

Maila Karina Mattos de Brito

Foram realizadas reuniões de equipe durante o primeiro trimestre de 2015 a fi m 

de trocas de experiências e saberes para avaliação da 4ª Conferência Nacional 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CNSTT), assim como construção 

de um modelo de acompanhamento da Rede Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador (Renast). 

O principal objetivo desse modelo é o fortalecimento da Vigilância em Saúde 

do Trabalhador (Visat), por meio da construção de indicadores e priorização 

de temas para a área de Saúde do Trabalhador, visando ao acompanhamento 

das ações realizadas pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(Cerests) de todo o Brasil. 

Como resultado destas reuniões, nos dias 28 e 29 de abril de 2015, foi realizado 

o III Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais dos Cerest em Brasília. 

Durante o encontro, foi apresentada a proposta para os indicadores e temas 

prioritários a serem trabalhados em 2015. 

Após ampla discussão, foram defi nidos como temas prioritários: Vigilância dos 

Acidentes de Trabalho; Vigilância em Saúde Mental e Saúde do Trabalhador Rural 

(VPEA/PNSIPCFA); e temas transversais: Formação, Informação, Articulação Intra 

e Interinstitucional e Participação dos Trabalhadores. Assim como, análise dos 

dados do Questionário de Avaliação da Renast, que tem por objetivo compor o 

panorama da estruturação e evolução da Renast no País, incluindo temas como: 

participação dos trabalhadores, equipe, ações, entre outros; na perspectiva de 

subsidiar gestores e profi ssionais de saúde no fortalecimento e na ampliação 

das ações de Saúde do Trabalhador, bem como a implementação da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST).
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Como resultado do encontro com os coordenadores dos Cerests estaduais, 

foram realizadas visitas técnicas de acompanhamento da implementação 

da PNST em 24 unidades da Federação. Por motivo de incompatibilidade 

de agendas, não foi possível realizar a visita técnica nos demais estados. A 

metodologia de acompanhamento foi elogiada pelos gestores dos Cerests 

regionais, estaduais e do Distrito Federal. 

Na apresentação deste trabalho durante a II Mostra de Educação Permanente em 

Saúde, também houve colocações positivas relacionadas ao acompanhamento 

dos Cerests. Além da possibilidade de sanar dúvidas de alguns trabalhadores 

da área oriundos de outros estados do Brasil que estavam na apresentação, 

bem como troca de experiências. 

Por fi m, os resultados foram avaliados e já existe proposta que está sendo 

formalizada pela Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador para 

continuidade dos trabalhos em 2016, e que será pactuada com os Cerests 

estaduais, regionais e do Distrito Federal.

*Os autores da experiência inscrita são: Maila Karina Mattos de Brito, Raquel Dantas da Rocha, Élem Cristina Cruz Sampaio, 
Ana Cristina Martins de Melo e Jorge Mesquita Huet Machado. Experiência da Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador 
(CGST/SVS/MS).

¨¨¨
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Conta Vinculada: proteção ao trabalhador 
das empresas contratadas*

Ronaldo Raymundo

O objetivo do trabalho foi defi nir os parâmetros para implantação do Termo 

de Cooperação Técnica para implantação da Conta Vinculada, nos termos 

da Instrução Normativa (IN) nº 06, de 23 de dezembro de 2013 MPOG, com 

abrangência conforme art. 1º IN nº 02 – disciplinar a contratação de serviços, 

“continuados” (ou não), por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de 

Serviços Gerais (Sisg). 

As diretrizes que nortearam o projeto foram: atender à legislação pertinente; 

implantar sistemática de abertura; fi scalização; controle e encerramento das 

contas vinculadas.

O primeiro desafi o para implantação da conta vinculada inicia-se já na 

elaboração do Projeto Básico e/ou do Termo de Referência, que deverão 

constar como Anexo do Edital do Pregão ou da adesão à ata realizada para 

as novas contratações de empresas especializadas na prestação de serviços 

continuados “somente neste caso”. 

O segundo grande desafi o é a orientação dos gestores/fi scais administrativos 

e o esclarecimento às empresas contratadas, já no momento da assinatura do 

contrato. Exemplos: 

1. Comunicar o prazo de 10 dias para apresentação da garantia contratual.

2. Informar que além das deduções legais (IR, CSLL, PIS/PASEP), haverá também 

a retenção dos valores para provisão do 13º salário, férias e verbas rescisórias 

nas contas vinculadas.



74

Ministério da Saúde

3. Esclarecer os procedimentos necessários para abertura, manutenção, 

acompanhamento e encerramento da conta vinculada.

O terceiro desafi o é em relação ao Termo de Cooperação Técnica: será um 

procedimento único, celebrado entre o Núcleo Estadual e o Banco do Brasil, 

por meio da sua agência. A abertura dos eventos: será o procedimento de 

abertura da conta vinculada para cada Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) de empresa contratada de serviços continuados.

Deverá ser designado um servidor ligado à Divisão de Gestão Administrativa 

(DIGAD) ou Serviço de Gestão Administrativa (SEGAD), ou alguém do setor 

fi nanceiro, que deverá efetuar todos os procedimentos de abertura do termo 

de cooperação técnica e de cada evento, e mensalmente deverá coletar os 

extratos e encaminhar para cada gestor/fi scal administrativo dos contratos, que 

por sua vez encaminhará para o preposto da empresa contratada. 

Será efetuada pelo gestor/fi scal administrativo do contrato que solicitará, à 

empresa contratada, o preenchimento da planilha de retenção dos valores, 

para provisão do 13º salário, férias e verbas rescisórias nas contas vinculadas 

e, após a conferência e o atesto da Nota Fiscal, instruirá o despacho com o 

destaque do valor que será provisionado.

* Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo (NEMS/SP). 

¨¨¨
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Conversando sobre cuidados em Saúde 
Mental: pajé, Equipe Multidisciplinar 

de Saúde Indígena e Caps*

Regina Juliana Sousa da Silva

A Proposta de Gestão participativa e o compromisso de respeitar os fazeres e 

saberes indígenas nas suas múltiplas formas de se produzir e promover saúde, 

mais especifi camente nos cuidados em Saúde Mental e respaldadas nas práticas 

de cuidados tradicionais, realizou-se ao longo do ano de 2014, por meio do 

Programa de Saúde Mental do DIAIS/DSEI AL/SE, as Rodas de Conversa em Saúde 

Mental, com pajés e demais detentores de saber, Equipes Multidisciplinares de 

Saúde Indígena (EMSIs) e profi ssionais dos Centros de Atenção Psicossocial 

(Caps I e Caps AD) , dos municípios de Alagoas e Sergipe com populações 

indígenas. Essas rodas tiveram como objetivo disparar discussões acerca dos 

cuidados em Saúde Mental na atenção à saúde dos povos indígenas de forma 

diferenciada e participativa, pondo em foco as necessidades de fortalecer 

múltiplos olhares acerca da construção da Saúde Mental no contexto indígena, 

respeitando a cosmovisão de se produzir saúde nestes territórios. 

Foi necessário por em roda diversos atores neste processo de construção 

contando com múltiplos agentes de saúde: equipe de saúde indígena, 

profi ssionais dos Caps, lideranças comunitárias, pajés e demais detentores 

de saberes, sendo estes últimos os cuidadores tradicionais. Nosso público foi 

composto: pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs); pelos 

pajés e pelos demais detentores de saberes, lideranças indígenas, usuários da 

Saúde Mental e familiares/cuidadores; pelos profi ssionais de referências dos 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps I e Caps AD) e pela responsável técnica 

do Programa de Saúde Mental do DIASI/DSEI/AL e SE. 
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Planejamos nossas ações de modo que ocorressem nas terras indígenas e de 

acordo com a regionalização dos serviços das Redes de Atenção Psicossocial e 

com as especifi cidades de cada território. O nosso planejamento e objetivo foram 

dialogar e apresentar aos serviços de Saúde Mental de alguns municípios as 

especifi cidades da atenção à saúde mental indígena, assim como compartilhar, 

aprender e respeitar as formas de cuidados que os pajés têm acerca da Saúde 

Mental, estratégias coletivas de promover bem-estar e manejo com as situações 

de sofrimento mental em suas comunidades, legitimando-se como promotores 

de saúde. 

Um momento interessante e oportuno para as referências em Saúde Mental dos 

municípios se aproximarem cada vez mais dos territórios indígenas e conhecer 

um pouco mais as realidades locais. A Portaria nº 2.759, de 25 de outubro de 

2007, diretriz da Política de Atenção Integral à Saúde Mental das Populações 

Indígenas, estabelece: “apoiar e respeitar a capacidade das diversas etnias 

e das comunidades [...] para identifi car problemas, mobilizar recursos e criar 

alternativas para a construção de soluções para os problemas da comunidade.” 

A metodologia e as etapas adotadas durante a execução das rodas de 

conversa foi discutir a questão do atendimento integral à Saúde Mental, desde 

a promoção da saúde mental, a qualidade dos atendimentos e os fl uxos de 

referenciamento (referência e contrarreferência) e linhas de cuidados para os 

usuários que frequentam os Caps. Utilizamos perguntas disparadoras como: 

1) “O que é o cuidado em saúde mental?” 

2)“Quais as ações de Saúde Mental que podemos fazer aliados aos cuidados 

praticados na comunidade?” 

3) Qual a importância de um cuidador tradicional como um pajé, nestes 

processos de cuidados?  

4) Por que é importante a comunidade cuidar de si e cuidar do cuidador? 

A proposta foi bem aceita e bem avaliada por todos os participantes. Foram 

pertinentes nestes processos: questões dos agravos provocados pelo uso 

abusivo de álcool, a exemplo das situações de violência em que sempre foi 
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colocado por todos a importância de atentar para possíveis situações na 

comunidade e os encaminhamentos dos casos. Outro ponto frequentemente 

disparado foi a questão do pajé como um cuidador e promotor da Saúde Mental 

de sua comunidade. Como avaliador nestes momentos, compreendemos a 

questão de que a comunidade tem seus próprios mecanismos de cuidados, 

sejam nas ações cotidianas, sejam nos processos de cura ritualísticas em que 

percebemos os pajés como catalizadores destes processos. 

Consideramos este processo como o fortalecimento de uma visão holística de 

cuidado, na qual mente e corpo não são dissociáveis. Temos o constate desafi o de 

transversalizar o cuidado em Saúde Mental, desmistifi car estereótipos e propor 

uma lógica de cuidado integrado às vivências das comunidades. Um ponto 

muito interessante que destacamos foi o fato da receptividade dos pajés sobre 

nossas conversas e da potência dos cuidados que eles têm. Foram momentos 

enriquecedores para os profi ssionais das EMSIs que puderam ampliar os seus 

horizontes. Acreditamos que foi bem positivo o trabalho desenvolvido e a 

potência do acolhimento e cuidado promovido nestes momentos. Visualizamos 

as particularidades de cada território para as ações de promoção à Saúde 

Mental que foi fortalecida e está sendo desenvolvida deste então.  

* Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas e Sergipe (DSEI/AL e SE). 

¨¨¨
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Cuidados Paliativos e Poesias*

Andrea Geórgia de Souza Frossard

Movimento de dentro para fora, em troca entre signifi cantes e signifi cados, em 

encontros com outros personagens que labutam anônimos em prol da saúde 

pelo nosso país – continente – possível pela oportunidade viabilizada com a 

realização da II Mostra de Educação Permanente em Saúde.

O tema: Cuidados Paliativos e Poesias retrata o cenário de prática desenvolvida 

na unidade IV de Cuidados Paliativos.

Registra-se que a Unidade do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 

da Silva (INCA) – IV de Cuidados Paliativos tem suas portas abertas ao público 

desde 1998, época de sua inauguração, primando por assistência humanizada 

e acolhedora, associando a extensão, o ensino e a pesquisa de forma inovadora 

e comprometida com a população brasileira.

Nesta direção, por meio do projeto: Cuidados Paliativos em Movimento 

pretende-se aliar as múltiplas expressões de linguagens (fotografi as, artes 

plásticas, música, história de vida etc.). Trata-se de uma proposta ousada e 

desafi ante, oportunizando o diálogo refl exivo entre os profi ssionais de saúde 

(novos e veteranos talentos) e o público sobre a temática em foco.

A linguagem poética, no âmbito dos Cuidados Paliativos, associa cuidados 

e afetos com muitas porções de alegrias. Ela é um brinde à vida, é um dos 

ingredientes essenciais para um adequado cuidado paliativo, pois faz toda a 

diferença nas muitas histórias esquecidas, lembradas ou eternizadas.

O paciente

Uma leve tristeza na incerteza

Uma palavra apenas: a certa com certeza
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Um acalento talvez um aconchego

Algo que não se traduz

Um gesto delicado além de as pétalas espalhadas

Seus olhos negros em afi rmação

Devaneios levemente triste.

A incerteza

À tarde mansa à espera da noite

Em iluminação uterina nossos segredos

E em cada ponta toques tocados

Silêncios compartilhados

Bocas coladas, instintos saciados

Efeitos coloridos

Ousados em coragem saem à vida.

O cuidado

Uma indelicadeza é como uma pétala que se desprende da rosa em seu estado 

natural de beleza.

* Experiência do Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

¨¨¨
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Curso de Inglês para Iniciantes 
no DENASUS em Brasília*

Luiz Jose Viana

                “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”

                                                                             Paulo Freire

A II Mostra de Educação Permanente é digna de elogios, a começar por sua 

organização, apoio e logística. A variedade de temas apresentados me fez correr 

de uma sala à outra para não perder aqueles que mais chamavam a atenção à 

primeira vista. Se pudesse teria participado de todas as apresentações. 

A apresentação do Curso de Inglês foi feita dentro do tempo estipulado, 

utilizando os recursos disponibilizados. Expliquei aos presentes como e quais 

foram as etapas do curso, destacando:

Ideia inicial.

Aprovação da chefi a.

Mapeamento das necessidades.

Perfi l dos alunos.

Pesquisa de material.

Elaboração da apostila.

A primeira aula.

Aplicação de técnicas descontraídas para eliminar o temor de alguns que diziam 

“nunca ter conseguido aprender Inglês”.

Sequência das aulas.

 Revisão, conclusão e avaliação.
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A ideia de ministrar um curso básico de Inglês foi da coordenadora Jane Elias, 

ponto focal da Educação Permanente no nosso departamento, que pediu para 

eu colocar o projeto em prática. 

Entusiasmei-me! Afi nal, eu havia me dedicado por três anos à Língua Inglesa 

entre cursos no CNA Idiomas e na Cultura Inglesa, ambos em São Paulo. 

Conclui, também, um curso de verão na Universidade Harvard, em Cambridge, 

Massachusetts. Esses cursos mais o tempo em que morei nos arredores de 

Boston, vivenciando a rotina norte-americana, possibilitaram auxiliar os colegas 

com expressões coloquiais – aquelas que nem sempre se aprendem na escola.

Eu já notara como conhecimentos básicos em Inglês podem ajudar. Quando 

trabalhei no Cerimonial do Ministro da Saúde, e, anteriormente, no Cerimonial 

do Ministro da Previdência Social, pude perceber a falta que um simples “nice 

to meet you” fazia. Alguns colegas simplesmente travavam ao recepcionar 

autoridades estrangeiras. 

Agora, trabalhando no Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), 

consegui me programar para levar adiante o projeto. 

O desafi o foi implantar uma metodologia de fácil compreensão que fugisse ao 

estereotipado verbo to be. Busquei situações de aplicação prática da Língua 

Inglesa adequando-a aos diferentes perfi s dos alunos interessados.

Assim, percorri o caminho mais difícil: construir uma apostila com exercícios 

específi cos para cada aula. Nas pesquisas, priorizei conteúdos que auxiliassem 

os colegas em viagens ao exterior, focando a conversação. Somente quando 

necessária à compreensão das aulas, abordei a gramática.

O curso-piloto foi ministrado em 12 aulas, as terças e quintas-feiras, das 8 às 9h, 

no DENASUS, em Brasília. A ideia era dar sequência com aulas mais avançadas, 

porém abandonei-a por ter voltado a morar em São Paulo. 

Eu sempre ensinei um provérbio popular. Expressões como “haste makes waste” 

ou “better late than never” tornaram-se corriqueiras nas aulas.
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A implantação de um projeto semelhante, em esfera nacional, levando 

conhecimento, desmistifi cando a difi culdade de aprender uma nova língua, 

incentivando servidores do Ministério da Saúde, é um sonho!

Os sete alunos que iniciaram o curso foram até o fi m, cumprindo toda a 

programação. Sempre tiveram participação ativa, sem faltas ou atrasos. 

A persistência dos colegas, o interesse em aprender, elogios, sugestões, 

questionamentos, deixaram-me orgulhoso. 

É gratificante ensinar!

*Os autores da experiência inscrita são: Jane Aurelina Temóteo de Queiroz Elias e Luiz Jose Viana. Experiência do 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS/SGEP/MS). 

¨¨¨
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Curso de prevenção e tratamento 
da cárie dentária para populações 

indígenas com a técnica de ART*

Blendo Costa de Oliveira

Na II Mostra Nacional de Educação Permanente – o traalho como fonte de 

formação: um movimento em construção no âmbito federal do SUS, tive a 

oportunidade de apresentar o trabalho “curso de prevenção para tratamento da 

cárie dentária para populações indígenas com a técnica de ART” e, também, de 

vivenciar a apresentação de vários trabalhos na gestão federal do SUS ligados à 

Educação Permanente em Saúde (EPS).  

As populações indígenas da área de abrangência do Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará possuem várias especifi cidades 

etnoculturais que necessitam ser compreendidas para podermos implementar 

as ações com maior efetividade e sucesso. Diante desse contexto, foi organizado 

o “curso de prevenção para tratamento da cárie dentária para populações 

indígenas com a técnica de ART” voltado ao respeito das práticas tradicionais e 

especifi cidades culturais de cada povo. 

O curso foi realizado no período de 5 a 11 de maio de 2015 e possuiu 

componente teórico, prático e laboratorial, sendo treinadas as equipes de 

saúde bucal indígena na utilização do Tratamento Restaurador Atraumático 

(ART) que consiste de uma maneira simplifi cada na restauração defi nitiva de 

dentes usando instrumentos manuais e ionômero de vidro de alta viscosidade, 

podendo ser empregado em qualquer lugar, inclusive, em locais sem estrutura 

física e energia. 

Um dos pontos diferenciais do curso foi a estratégia de compartilhamento 

das experiências vividas pelas equipes durante o curso e as atividades em 
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área indígena após a escala de trabalho que favoreceu o aprendizado mútuo 

e compartilhado à medida que executamos as atividades de atendimento nas 

aldeias.

Poder apresentar a experiência de realização de uma capacitação com respeito 

às práticas etnoculturais das populações indígenas foi muito prazeroso e 

importante, pois apresenta o olhar diferenciado das atividades realizadas pelos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas que possuem entre suas atribuições: o 

dever de implantar e implementar todos os programas de saúde preconizados 

pelo Ministério da Saúde, nas diversas áreas indígenas do território brasileiro. 

Os conteúdos ricos das rodas de conversas da Mostra expandiram minha visão 

sobre como a EPS está inserida nos diversos ambientes de trabalho como fonte 

de aprendizado dinâmico e na elaboração de estratégias para desenvolvimento 

do trabalho em saúde fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS). 

*Os autores da experiência inscrita são: Blendo Costa de Oliveira, Danielle Cristina de Jesus Sousa, Edilene Alves Ângelo, 
Emanuelle Pascoalina Silva Mendes, Jhoilma Naira Isaksson de Oliveira e Sara Cristina Lemos. Experiência do Distrito 
Sanitário Especial Indígena Amapá e Norte do Pará. 

¨¨¨
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Da Teoria à Ação: Vivência do DSEI AL e SE*

Nadjane Inácio Medeiros Moura

O Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas e Sergipe vem cada vez mais 

inserindo atividades práticas nas qualifi cações dos profi ssionais, pois não basta 

‘saber ou ‘fazer’, é preciso ‘saber fazer’, interagindo e intervindo, relacionando 

teoria e prática e vice-versa. 

Fundamentada nisso, nos anos de 2014 e 2015, as capacitações de: prevenção 

de câncer de colo de útero e mama, preenchimento das novas planilhas de 

imunização e atualização do calendário de vacinação indígena, noções básicas 

de instalações hidrossanitárias, sistemas de abastecimentos, técnicas de 

curativos e tratamento de feridas, Sistema de Informação de Atenção à Saúde 

Indígena versão 4.0, manejo dos resíduos sólidos e resíduos sólidos de saúde 

dos povos indígenas do DSEI Alagoas e Sergipe, capacitação para realização dos 

testes rápidos: HIV 1 e 2, sífilis, HbsAg e HCV e curso de atualização em saúde 

bucal – prevenção e tratamento da cárie dentária em populações indígenas, 

foram realizadas com atividades práticas no conteúdo de sua programação. 

Não estamos em busca de aprendizagem por imitação nas atividades práticas 

e sim de estreitar a relação entre teórica e prática, exercitar habilidades como 

cooperação, concentração, organização, manipulação de equipamento, 

estimular a curiosidade científi ca e capacidade de resolver problemas diante 

da possibilidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos. 

A experiência trouxe algo muito positivo, uma vez que os profi ssionais 

visualizaram a possibilidade da ação e da aplicabilidade do que foi visto na 

teoria. Os conhecimentos adquiridos ganharam outra dimensão e despertaram 

o interesse para a prática nas aldeias. A experiência motivou-nos a qualifi car as 

práticas de saúde e a melhorar a atenção à saúde, tomando como referência 

as necessidades de saúde da população e buscando possibilidade de ofertar 
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para os profi ssionais meios para aquisição de novos conhecimentos, conceitos 

e atitudes. 

Planejamos um caminhar, mas muitas vezes precisamos construir o caminho. 

Os desafi os sempre existirão, é só não permitir que eles sejam limitantes 

na intenção de justifi car a ausência de aulas práticas nas qualifi cações. O 

planejamento e a fl exibilidade para ajustes são meios viáveis para reduzir as 

dificuldades encontradas na logística das qualifi cações. 

É estimulante olhar as avaliações positivas dos participantes, momento em 

que eles mencionaram a prática como a atividade de construção do seu saber. 

Percebemos que a atividade prática foi motivadora e despertou o desejo da ação. 

Precisamos, ainda, obter melhores resultados nas qualifi cações desenvolvidas: 

sensibilização, motivação, envolvimento e integração do público-alvo nesse 

processo. O desafi o maior é fazer entender que cada profi ssional é protagonista 

das mudanças de seu próprio processo de trabalho, por meio da refl exão e da 

construção de uma consciência crítica, é possível buscar no confronto com a 

realidade vivida o conhecimento necessário para a solução dos problemas. 

A Mostra foi positiva! Compartilhamos experiências com colegas de outros 

estados e visualizamos o que é feito no âmbito federal possibilitando refl exões 

sobre os processos de trabalho.

*Os autores da experiência inscrita são: Nadjane Inácio Medeiros Moura, Regina Juliana Sousa da Silva e Jullianna Meirelles 
do Nascimento Silva Pereira. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas e Sergipe (DSEI AL e SE). 

¨¨¨
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DIGAD – Portas Abertas*

Angela Martins Carvalho

Asseverar sobre a refl exiva de Confúcio e sua afi rmativa de que “se 
você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma 
laranja, cada um fi ca com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e 
troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fi ca com 
duas”. Esse foi nosso objetivo ao levar o experimento em se tentar 
fazer da gestão de pessoas um espaço de práticas participativas e 
transparentes à II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde.

Durante a exposição, buscamos mostrar que, em essência, a concepção 
da proposta da Divisão de Gestão Administrativa (DIGAD) – Portas 
Abertas – está no livre acesso dos colaboradores às chefi as da Divisão 
de Gestão Administrativa do Núcleo Estadual do Rio de Janeiro do 
Ministério da Saúde, possibilitando a comunicação direta entre todos 
os atores que congregam e dão vida ao Núcleo. Relevamos, durante 
a explanação, sobre nosso cenário de atuação composto de: usuários 
ativos, aposentados, pensionistas e afi ns; funcionários de todas as 
categorias e vínculos; e as chefi as de setores, serviços e da divisão. 
Tornando-nos mais acessíveis, acreditamos sermos mais efi cazes e 
efi cientes no atendimento à multiplicidade de anseios das pessoas 
que vivem e circulam no espaço físico do Núcleo Estadual do Ministério 

da Saúde no Rio de Janeiro (Nerj).

Na discussão com os participantes da ofi cina, relatamos que a nossa 
prática vem resultando em melhorias nas relações intrapessoais 
e extrapessoais, permitindo maior transparência e facilitando 
aos gestores lidar com situações confl itantes, fortalecendo 
relacionamentos e melhorando a comunicação entre a chefi a e os 
funcionários.
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Completando a apresentação, colocamos que o resultado do Projeto 
DIGAD – Portas Abertas já angariava vitórias como:

Maior fl exibilidade nas decisões a partir da escuta partilhada.

Maior visibilidade da estrutura funcional a partir da construção de organograma 

informal com base na discussão e contribuição junto às lideranças.

Maior visibilidade do funcionamento da estrutura funcional a partir de sua 

divulgação entre colaboradores e usuários da Divisão. 

Maior assertividade e agilidade nas intervenções setoriais a partir da identifi cação 

das demandas. 

Após a explanação, o grupo debateu sobre a aplicação e a vivência da proposta 

levando suas próprias realidades, fatos e casos para serem compartilhados. 

Ficou para todos o anseio de um novo encontro, mesmo que regional, para se 

tratar e versar sobre o tema de forma mais aprofundada. Foi observada ainda 

a sugestão de medição de resultados por meio da quantidade e qualidade da 

produção funcional. A partir dessa observação, colocamos que a proposta está, 

primordialmente, em sair do papel de “gestor de poder” para “gestores com 

poder”. 

Por fi m, enfatizamos que o projeto defende a tese de que quando pessoas e 

equipes têm a mesma direção e o sentido de liberdade, os objetivos comuns são 

atingidos com maior facilidade, uma vez que se benefi ciam do mesmo impulso, 

além de trazerem melhores resultados, pois os atores tornam-se cúmplices no 

sucesso.

*Os autores da experiência inscrita são: Denise José dos Santos Pereira, Lidia Grisólia Fernandes e Angela Martins Carvalho. 
Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NEMS/RJ).

¨¨¨
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Dobraduras – Uma Atividade Múltipla*

Vivian Cássia dos Santos 

Após o evento, as conclusões foram muito além do ato de fazer uma fl or de 

papel.

Utilizamos a dobradura da rosa para o Dia Internacional da Mulher, Outubro 

Rosa e Novembro Azul. A partir do projeto e da convivência com os colegas do 

trabalho, as conclusões foram maiores que a própria dobradura.

Analisando pesquisas científi cas, observamos que um simples ato de dobrar 

uma folha de papel poderá ajudar em muitas situações diversas de doenças, 

preocupações, necessidade de concentração, memorização, defi ciências 

motoras etc. A atividade de dobrar permite redução de tensões, melhora muito 

o humor.

Tendo por base o trabalho “a arte na Enfermagem como estratégia de 

transformação das relações de trabalho: ofi cina do cuidador” apresentado na I 

Mostra Nacional de Educação Permanente, reafi rmamos que precisamos de um 

bom ambiente de trabalho que agregue a tecnologia e o homem em sintonia, 

pois a adaptação às mudanças não ocorre imediatamente. Necessitamos buscar 

novo saberes, mas também a capacidade de reinventar e reciclar.

Comparando a nossa atividade no núcleo e a apresentação na II Mostra, 

percebemos que um gesto humano ainda move montanhas e que com isso 

podemos contribuir na construção e na manutenção de relacionamentos 

interpessoais de trabalho, no cuidado de pessoas hospitalizadas e no tratamento 

de doenças graves de forma mais humanizada.

A II Mostra nos permitiu conhecer e conviver com os servidores de todo 

o território brasileiro e perceber a imensa capacidade dos servidores de 

compartilhar, bem como aprender.
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A apresentação e a exposição reforçam-nos que há o que fazer além do trabalho. 

Por meio da dobradura, permitimos cuidar de nós mesmos rotineiramente em 

um tempo mínimo e compartilhar conhecimentos e novos interesses.  

A dobradura acrescenta produtividade no âmbito da gestão de pessoas 

proporcionando vínculos recíprocos de respeito e solidariedade. 

* Os autores da experiência inscrita são: Vivian Cássia dos Santos e Neide Kyoko Oshiro Kawashima. Experiência do Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo (NEMS/SP).

¨¨¨

Doe Sangue, Amor e Vida: uma ação 
solidária e de responsabilidade social*

Josevalda Ramos Barreto

O ato de doar sangue caracteriza-se como um gesto solidário e humanitário, 

porém um dos fatores fundamentais para a efetivação de doação de sangue 

se confi gura por meio de um processo educativo de conscientização e 

responsabilidade social. 

A campanha “Doe Sangue, Amor e Vida” resultou de uma ação educativa 

promovida pela área de Educação Permanente do Núcleo Estadual do Ministério 

da Saúde em Sergipe, em parceria com o Centro de Hemoterapia de Sergipe 

(Hemose), no ano de 2013, para suprir a compensação de horas, em virtude de 

greve de servidores do Ministério da Saúde conforme o termo de acordo nº 

01/2012.

A ação educativa, ministrada por uma assistente social da Hemose, foi 

fundamental, porque orientou sobre os critérios básicos para ser um doador, a 

saber: ter idade de 18 a 65 anos; pesar acima de 50 kg; estar bem alimentado; 
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o ciclo para nova doação deverá ser de 60 dias para homens e 90 dias para 

mulheres; não ser portador de doenças transmissíveis: aids, chagas, malária, 

epilepsia, diabetes, hepatite e outras doenças; e condições que são analisados 

no momento da triagem.

No decorrer da palestra, percebeu-se que as orientações repassadas pela 

assistente social serviram como refl exão para a conscientização da importância 

do ato humanitário para salvar vidas. Com isso, à medida que as dúvidas foram 

esclarecidas aos colegas, eles sentiram-se mais confi antes e seguros para aderir 

à campanha de doação de sangue. A palestra contribuiu ainda para ampliar 

a visão dos colegas de trabalho sobre a importância de se tornar um doador 

fi delizado, inclusive para aqueles que doaram sangue pela primeira vez, e por 

ter criado canais de informações e a desmistifi cação de tabus e preconceitos 

em torno da doação de sangue.

Para alcançar os objetivos dessa campanha foram enfrentados alguns desafi os 

como: ausência de incentivo para a liberação de funcionários terceirizados, 

carona para os colegas que não têm veículos, morosidade para o atendimento 

de triagem e da coleta de sangue. Percebe-se que os fatores que contribui 

negativamente para a escassez de doadores estão presentes na estrutura física 

para o cadastramento e triagem, equipamentos e profi ssionais capacitados 

para puncionar veias bailarinas e fi nas e tentar evitar a desistência do doador. 

Porém, estes desafi os foram superados, uma vez que o quantitativo de doadores 

atendeu às expectativas da campanha.

A efetivação dessa campanha signifi cou para nós, trabalhadores de saúde, 

a sensação de dever cumprido, compromisso, respeito e responsabilidade 

com a saúde do assistido/paciente. Sugere-se criar estrutura nos núcleos 

para cadastrar e incentivar os trabalhadores a tornarem-se doares de sangue 

fi delizado e multiplicadores. Com isso, tentar transformar a cultura em relação à 

captação de doadores de sangue.

O relato de experiência apresentado na II Mostra sobre a campanha de doação 

de sangue tentou retratar gestos humanitários de solidariedade e amor. Um 
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sentimento de dever cumprido em atendimento aos princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS), como em respeito à cidadania, à dignidade e à vida. 

Entende-se a II Mostra como uma forma de confraternização capaz de estreitar 

as relações e práticas de trabalho e também como forma de integrar os 

trabalhadores de saúde. O encontro permitiu refl exões sobre a troca de fazeres 

e saberes que contribui para uma nova maneira de fazer saúde dentro de um 

processo integrativo, coletivo e participativo, capaz de atender às necessidades 

de diferentes realidades dos usuários do SUS. Possibilitou ainda conhecer 

por meio de vídeos, painéis, ofi cinas, rodas de conversa e outras formas de 

apresentação como são realizadas as práticas de trabalho nos núcleos estaduais, 

instituições de saúde, fundações e hospitais para depois confrontar com a 

realidade de trabalho de cada um.

* Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE).

¨¨¨
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Dos muitos caminhos a se dar à 
fragmentação: Educação Permanente 

na auditoria em Farmácia Popular*

Anderson Martins

A participação na II Mostra de Educação Permanente e sua metodologia foram 

os principais elementos responsáveis pelo renascimento do sentimento de 

que podemos ter um papel importante nos processos de gestão. Fortalecer o 

exercício da cogestão, com ênfase na produção de democracia institucional, e 

propor um processo de construção de um modelo mais participativo é tarefa 

primordial.

Durante a realização da Mostra de Educação Permanente (EP), pudemos 

compartilhar de estratégias de promoção de um processo colaborativo e 

construtivo, independentemente do cargo ou atribuição que cada servidor 

possui no âmbito do Ministério da Saúde.

Ficou evidente a preocupação presente em diversos trabalhos apresentados de 

que cada vez mais é premente a necessidade de se retirar parte dos servidores 

da apatia e da zona de conforto em que se encontram, estabelecendo 

estratégias de planejamento participativo capazes de proporcionar sentido para 

os trabalhos que realizam e, ao mesmo tempo, gerar maior responsabilização 

com os objetivos institucionais.

O que se percebe é que em alguns setores e serviços ainda existe uma cultura 

organizacional mais fragmentada e individualizada com forte segregação por 

formação e atribuição, focado na lógica de um trabalho fi nalístico, burocrático 

e tecnicista, com forte resistência às mudanças. Em muitos casos apresentados 

fi cou bastante evidente a prática de que cada um faz um “pedaço” do trabalho e 
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se responsabiliza por ele e o esforço de alguns colegas em contribuir para criar 

um movimento de mudança dessa situação.

Há também a necessidade de se refl etir sobre os impactos destas mudanças na 

subjetividade dos servidores públicos e o quanto a ideologia gerencial pode 

prejudicar ou contribuir com as relações de trabalho.

Desenvolver um modelo de gestão de pessoas, a partir da realidade encontrada, 

é tarefa complexa, pois refl ete um exercício de democracia e depende de 

vários fatores, o que exige a defi nição de alguns pressupostos para orientar 

sua realização. O reconhecimento e o respeito das diferenças estruturais de 

funcionamento do ser humano são fundamentais para a construção do sentido 

no trabalho. Esse reconhecimento é passagem obrigatória para mobilizar 

pessoas. Sem reconhecimento, não há o engajamento. Os servidores devem ter 

clareza que esse trabalho visa protegê-los de um sentimento de incapacidade, 

pois se anuncia no âmbito de uma prática da fala. 

Foi fantástico poder ter sentido o clima de descontração, de liberdade de 

expressão e sentimentos e de ter participado de atividades lúdicas, que no dia 

a dia do nosso trabalho não estão tão presentes!

A participação na II Mostra de Educação Permanente foi um importante exercício 

da discussão em grupo e da refl exão acerca dos assuntos colocados em pauta 

e contribuiu, sobremaneira, para desenvolver uma postura mais colaborativa 

com aprofundamento crítico-refl exivo das difi culdades encontradas na gestão 

do nosso trabalho.

*Os autores da experiência inscrita são: Anderson Martins, Deyse Maria Rossignholo Rodrigues e Raquel Valiente Frosi. 
Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina (NEMS/SC). 

¨¨¨
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Educação Permanente das Equipes 
Multidisciplinares de Saúde Indígena para 

Qualifi cação da Vigilância de Óbitos*

Claudia Maria de Sousa Farias

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI/CE) da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) tem a responsabilidade de prestar Atenção 

Básica à Saúde dos povos indígenas, residentes em 18 municípios do estado 

que compõem 9 Polos-Base. No âmbito dessas ações, implantou em 2011 a 

investigação epidemiológica do óbito como estudo de campo com base em 

óbitos notifi cados ou identifi cados em busca ativa ou direcionada para avaliar 

as implicações da ocorrência dos óbitos para a saúde indígena. Tendo como 

objetivo determinar o perfi l de mortalidade, identifi car causas do óbito e adotar 

medidas de prevenção e controle. 

Por ser uma atividade de fundamental importância para o processo da 

vigilância, exige-se conhecimento e competência profi ssional, portanto o 

DSEI/CE iniciou o processo de Educação Permanente em serviço para as 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs) para institucionalizar e 

qualifi car a vigilância de todos os óbitos dos povos indígenas do estado, com 

prioridade dos óbitos maternos, infantis, fetais, mulher em idade fértil e causas 

maldefi nidas. Para tal, a equipe técnica do distrito desenvolve um projeto de 

capacitação, elaborado no ano de 2011, que integra a atuação dos setores de 

saúde indígena, secretarias municipais e estaduais de saúde, por meio de uma 

articulação das EMSIs com os comitês de vigilância do óbito estadual, municipal 

e regional, Núcleos Hospitalares de Epidemiologia e Vigilância Epidemiológica 

dos municípios.

O projeto avalia as difi culdades encontradas pela EMSI usando as ferramentas de 

investigação de óbito para estudo de casos como exercício do preenchimento 
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adequado para se obter maior fi dedignidade dos dados em eventos de 

capacitação e avaliação contínuos em área dos Polos-Base e na sede do Distrito. 

A análise das informações é feita e após apresentado o perfi l da mortalidade 

para as EMSIs do DSEI com o objetivo de promover a sensibilização e a 

elaboração de estratégias de prevenção e controle de óbitos junto às instâncias 

gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Educação Permanente traz grande contribuição para a qualifi cação dos 

profi ssionais de saúde, com destaque para os profi ssionais que atuam no 

campo de vigilância de óbitos, visto que todos os óbitos indígenas vêm sendo 

investigados, registrados nos sistemas (Sistema de Informação da Assistência à 

Saúde Indígena – Siasi, FormSUS e Sistema de Informação Sobre Mortalidade – 

SIM) e analisados. Esse trabalho vem sendo desenvolvido já há algum tempo e 

com bons resultados. 

A II Mostra de Educação Permanente, ao possibilitar as apresentações dos 

nossos trabalhos, traz para os envolvidos subsídios para desenvolver outros 

trabalhos no âmbito do SUS! Participamos da I e II Mostra e cada ano o encontro 

fi ca mais prazeroso e rico de experiências. 

* Os autores da experiência inscrita são: Claudia Maria de Sousa Farias, Joseni Dutra Gomes, Maria do socorro Litaiff 
Rodrigues Dantas, Meire Luce Moreira Rolim e Rosana de Sá Pereira Busgaib. Experiência do Distrito Sanitário Especial 
Indígena do Ceará (DSEI/CE). 

¨¨¨
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Educação Permanente e Gestão Participativa: 
estratégias dos Núcleos do Paraná e de Santa 

Catarina para a participação no processo 
de construção e consolidação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em seus estados*

Anderson Martins

Este relato é um pequeno resumo do Curso de Especialização em Gestão 

Federal do Sistema Único de Saúde (SUS) realizado no Núcleo do Paraná, 

onde os participantes do curso da Região Sul do Brasil se encontraram 

mensalmente. A proposta funda-se na prática da Educação Permanente, 

visando ao desenvolvimento de ambientes de trabalho dinâmicos, como parte 

do processo de formação conceituado de “trabalho vivo”, possibilitando real e 

efetivo empoderamento dos trabalhadores dos Núcleos Estaduais do Ministério 

da Saúde (NEMS). O projeto tem por objetivo desenvolver ações de Educação 

Permanente e de incentivo à Gestão Participativa nos NEMS dos estados do 

Parané (PR) e Santa Catarina (SC) para capacitar na atuação da gestão federal do 

SUS. Necessidade de ampliar o entendimento restrito que o Ministério da Saúde 

(MS), tem, historicamente, demonstrado em relação aos NEMS, alinhando as 

ações dos Núcleos Estaduais, com as atribuições do MS, nos termos do projeto 

de construção e consolidação do SUS. 

No curso, observamos que há possibilidade dos NEMS serem mais bem 

utilizados com intuito de fortalecer as ações do MS no âmbito local, ampliando 

o envolvimento desses núcleos no seu próprio processo de reestruturação 

e de gestão participativa, nos âmbitos macro e micro-organizacional, bem 

como sua inclusão na operacionalização das ações, projetos e programas do 

MS no âmbito do SUS. 
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Considera-se importante a divulgação dos saberes e das práticas desenvolvidas 

dentro dos NEMS que não são visualizados pelo Núcleo Central do MS, em 

função da estrutura atual dos núcleos. Compreende-se que maior integração 

estratégica dos NEMS de Santa Catarina e do Paraná nas ações e nos programas 

do MS nos respectivos estados possibilitará melhor efetividade nas ações de 

fi scalização e acompanhamento dos repasses federais para a Saúde. A execução 

das políticas orientadoras na formação e no desenvolvimento dos trabalhadores 

do MS, incrementando o desenvolvimento profi ssional e possibilitando-lhes 

maior conhecimento acerca da realidade de seus locais de trabalho, bem como 

das ações, das políticas, dos projetos e dos programas do MS no âmbito do SUS. 

Também é importante a participação nos Conselhos Estaduais e Municipais de 

Saúde e a presença nas reuniões das Comissões Intergestores Regionais (CIR). 

Minha primeira participação na II Mostra foi uma experiência rica, tendo em vista 

que foi compartilhado com outros núcleos e foi possível observar que a nossa 

realidade não é diferente das demais unidades. Nós, também, somos nossos 

clientes do núcleo em algum momento. Trabalhos apresentados pontuando a 

preocupação com o nosso ambiente de trabalho, coleta e reciclagem do lixo. Os 

núcleos levam orientações aos servidores cedidos quanto nossa legislação no 

que se refere à aposentadoria, aos direitos e aos deveres. Também há núcleos 

com grande preocupação em orientar as entidades e divulgar a existência do 

núcleo aos que têm interesse em trabalhar conosco ou apenas para divulgação 

mesmo. Alguns fazem o NEMS itinerante, levando servidores para resolverem 

problemas diversos e orientações de vários setores, desde gestão de pessoas 

até prestação de contas de convênios.  

Saí da Mostra com minha bagagem muito mais cheia, não posso dizer 

totalmente cheia porque, se disser isto, não terá mais espaço para buscar mais 

conhecimentos. E sempre é tempo de colocar mais conhecimentos, conhecer 

mais colegas de trabalho, apreciar e ver a produção de outros colegas, mesmo 

com realidades diferentes. Como o Brasil é muito extenso dá para ver como é 

grande a criatividade dos nossos colegas.  Mostrar como desenvolvem suas 

rotinas, o que trazem de novo e o que é renovado. A distância não impede a 

criação de fazer o melhor aos nossos colegas e até aos prestadores de serviços 
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ou aos usuários do SUS. Nós somos SUS sim e trabalhamos para ele. Precisamos 

ver um SUS melhor, levar o conhecimento, prestar atendimento o melhor 

possível. Foi plausível ver como os colegas vestem a camisa para desenvolver 

suas atividades, desde os servidores dos núcleos até aqueles que trabalham 

nos hospitais. Alguns depoimentos importantíssimos de colegas mostraram 

realidade que muitos não enxergam. Com certeza não saímos de lá os mesmos 

que entramos, mexeu com o nosso eu, colegas engajados e muitos deixarão 

saudades no momento da aposentadoria. Há necessidade de fortalecer laços 

no ambiente de trabalho, porque passamos mais horas com nossos colegas 

do que com familiares. Muitas vezes tirar o colega da zona de conforto faz com 

que ele refl ita, contribua mais e possa ver o mundo com outros olhos. Olhos 

de quem quer mudar e fazer acontecer. Os colegas com anos de experiência 

precisam deixar suas marcas por meio da rotina escrita, porque certamente 

serão lembrados como alguém que fez e deixou marcas.

*Os autores da experiência inscrita são: Anderson Martins; Beatriz Minatto; Elisabete Morikawa; Gislane Oliveira; Ivone Longo 
Cardozo; Luciano Lespinasse Araújo; Luiz Carlos Geremias; Mário Kobus; Ronivon Ruthes e Wendel Buzato Quintiliano. 
Orientadoras: Maria Cristina Laluna e Maria Marta Orofi no. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em 
Santa Catarina (NEMS/SC) e do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Paraná (NEMS/PR). 

¨¨¨
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Elaboração do conteúdo do curso 
Auditoria no SUS no Contexto do SNA: 
Qualifi cação do Relatório de Auditoria*

Jane Aurelina Temóteo de Queiroz Elias 

O Sistema Nacional de Auditoria (SNA) atua nas três esferas do governo, 

funcionando de maneira descentralizada, dentro de uma teia de inter-relação 

entre o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS – ente federal), 

as Secretarias Estaduais de Saúde, por intermédio das áreas de auditoria (ente 

estadual), e as Secretarias Municipais de Saúde, por meio das unidades de 

auditoria (ente municipal), respectivamente.

Ao DENASUS, coordenador desse sistema, em cumprimento a uma de suas 

competências, estabelecidas no Inciso III, do art. 37 do Decreto nº 8.065, de 

07 de agosto de 2013, compete estabelecer as diretrizes, as normas e os 

procedimentos para a sistematização, a padronização das ações de auditoria, 

a formação e o desenvolvimento dos seus profi ssionais no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Sendo, assim, atribuição do departamento elaborar 

conteúdos para qualifi car as práticas de auditoria do SUS.

Por isso, em 2015, foi constituído um grupo multiprofi ssional para desenhar a 

proposta, construir o conteúdo e realizar um curso para qualifi cação do relatório 

de auditoria, produto fi nal do trabalho dos profi ssionais do SNA. 

Um grupo permanente formado por sete profi ssionais fi xos, sendo três do 

DENASUS, um da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP) e 

três da Interlocus, empresa contratada pelo MS para apresentar a proposta, 

e muitos outros que foram chamados em momentos distintos para ajudar a 

sistematizar o conteúdo e realizar três turmas do curso em 2015.
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Neste trabalho a equipe decidiu utilizar a Educação Permanente em Saúde (EPS), 

visando desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

capazes de qualifi car as práticas de trabalho e, consequentemente, enriquecer 

o relatório de auditoria, que representa o resultado do trabalho de auditoria. 

Uma metodologia participativa que vem proporcionando o fortalecimento, 

o aprendizado coletivo, a construção de novos pactos de convivência e as 

mudanças de nossas práticas de trabalho. Nesse exercício, aprendemos 

paulatinamente a escutar um ao outro e nos colocar no lugar do outro 

profi ssional. 

Por meio de encontros sistemáticos, no período de abril a outubro de 2015, 

aconteceram momentos de muita refl exão, troca de saberes, prática e vivências. 

Assim, a cada encontro chamávamos novos profi ssionais para partilhar 

conhecimentos, prática e experiências, bem como avaliar o trabalho que estava 

sendo construído. Foi maravilhosa experiência, um período em que fomos 

aprendendo novo modelo para o nosso crescimento individual e profi ssional. 

Enfrentamos nossos desafi os e construímos um conteúdo integrado que 

articulou a tríade prática-trabalho-cuidado. Repensamos nosso processo 

de trabalho, trocamos experiências, padronizamos rotinas e qualifi camos 

nossas práticas, privilegiando nesse processo a refl exão conjunta de saberes 

compartilhados.

Na II Mostra, conseguimos visibilizar que no DENASUS estamos construindo novas 

práticas a partir das afetações geradas nos encontros entre os trabalhadores e 

os gestores que geram mudança que vão além do conhecimento técnico, pois 

estão ligadas à forma como esse trabalhador percebe o todo ao seu redor, e 

isto tem liame com sua subjetividade, à forma individual com que as pessoas 

organizam sua realidade e interagem com ela. 

*Autores da experiência inscrita são: Almir Serra Martins Menezes Neto, Isa Maria Bezerra de Queiroz, Jane Aurelina Temóteo 
de Queiroz Elias, José Antonio Bonfi m Mangueira; Jozimar Barros Carneiro, Kelly Fernandes da Silva, Lucia Tavares de Sales 
e Salvatore Palumbo. Experiência do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

¨¨¨
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Encontros de Fortalecimento e 
Valorização das Práticas Tradicionais 

das Parteiras do DSEI Rio Tapajós*

Patricia Sousa e Sousa 

Os encontros de fortalecimento e valorização das práticas tradicionais das 

parteiras do DSEI Rio Tapajós: relato de experiências e troca de saberes foram 

subdivididos em quatro etapas, porque a logística e a territorialidade do 

DSEI Rio Tapajós abrangem vários municípios ao mesmo tempo, com essa 

organização foi possível viabilizar o evento a todas as parteiras do território de 

jurisprudência. 

A primeira etapa foi executada no Pólo-Base Waro Apompo e abrangeu as 

parteiras do Pólo-Base Waro Apompo e Restinga com a etnia Munduruku. A 

segunda etapa aconteceu no Polo-Base Novo Progresso com a etnia Kaiapó. 

A iniciativa desse evento se destinou à promoção do fortalecimento do vínculo 

entre parteiras tradicionais e profi ssionais das equipes multidisciplinares como 

estratégia para a promoção da saúde, tendo em vista a especifi cidade cultural, 

intrinsicamente difundida de mãe para fi lha, baseada na tradição milenar, no 

ato de partejar, em que a prática de partos domiciliares realizados por parteiras 

tradicionais indígenas ainda é bastante executada, possuindo ainda um número 

bastante significativo dessas profissionais no território de jurisprudência do 

DSEI Rio Tapajós. 

Os encontros possibilitaram conhecer melhor as experiências das parteiras por 

meio da troca de saberes e otimizar os serviços fortalecendo e aprimorando 

a tradição do partejar e valorizando a tradição enraizada na cultura indígena, 

trazendo refl exão sobre questões relacionadas à assistência obstétrica, à luz da 
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humanização do parto e nascimento, com enfoque no parto domiciliar, no que 

se refere à educação compartilhada. 

A metodologia usada foi baseada na escuta, na observação e no compartilhamento 

de saberes. Foram fornecidas às parteiras material didático básico de pintura e 

cartilhas ilustrativas intituladas Cartilha da Parteira, com situações corriqueiras 

relativas ao pré-natal, parto e puerpério, além de contemplar ainda a assistência 

ao recém-nascido. 

Conforme a identifi cação de suas próprias experiências por meio das fi guras, 

elas pintaram as situações já vivenciadas. Após a pintura, foram elucidadas as 

vivências por elas contadas. Paralelo a isso, os profi ssionais de saúde discorriam 

também acerca de suas vivências naquela mesma situação e assim ocorria o 

compartilhamento de saberes com a exposição da importância de cada prática 

na melhoria da assistência à saúde da mulher. 

Os encontros contaram com a participação da equipe multidisciplinar do 

DSEI Rio Tapajós e colaboradores locais, a exemplo de lideranças, tradutores, 

professores e claro, das parteiras.

Estes dois primeiros encontros trouxeram luz às experiências vivenciadas por 

essas mulheres parteiras que trazem consigo saberes inestimáveis e, com isso, o 

fortalecimento de sua cultura passada de geração em geração. A promoção da 

valorização dessas práticas e a exaltação de suas vivências com compartilhamento 

de saberes tornaram-se uma experiência exitosa. Fato este demonstrado no 

depoimento de cada parteira ao discorrer sobre sua participação no evento, 

disposição e empenho na busca de melhorias para com seu povo. Além disso, 

o relato dos profi ssionais elucidou a surpresa de conhecer muitas práticas que 

não lhes foram reveladas anteriormente. O conhecimento dessas práticas, 

sejam elas culturais ou científi cas, reforçou ainda mais o respeito mútuo. Não 

obstante a isto, espera-se consolidar gradativamente a aliança entre as parteiras 

e os profi ssionais das equipes multidisciplinares.

Compartilhar essa vivência na II Mostra de Educação Permanente confi gurou 

uma experiência ímpar. Foi evidente a ânsia e o interesse dos diversos 
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profi ssionais presentes na escuta e na discussão do assunto, sobretudo por 

se tratar de culturas particularmente diferentes, pois Saúde Indígena desperta 

bastante interesse. Foi importante dividir o que as sábias mulheres parteiras 

nos transmitiram acerca de seus conhecimentos e suas práticas tão corriqueiras 

e que às vezes passam despercebidas diante das demandas do cotidiano. 

Faz-se necessário expandir essa experiência para que todos reconheçam 

quão importante é a prática do partejar, e que esta prática permite não só a 

perpetuação de sua cultura e do seu povo, mas também promove a troca de 

saberes entre profi ssionais e parteiras, estabelecendo vínculos, fortalecendo e 

otimizando o serviço executado dentro e fora da aldeia, pois cada um consegue 

perceber sua importância dentro do sistema sem interferir na cultura local.

* Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós (DSEI/RIO TAPAJÓS/PA)

¨¨¨

Encontros Temáticos no DENASUS*

Jane Aurelina Temóteo de Queiroz Elias 

Na II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde, apresentamos 

os “Encontros Temáticos no DENASUS – ETD”, uma das nossas atividades 

de Educação Permanente em Saúde (EPS), realizada em 2015 na sede do 

departamento, em Brasília. Uma ação voltada para o fortalecimento e a 

renovação de métodos educativos orientados à socialização de saberes e às 

práticas de auditoria no Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao longo desses cinco anos, estamos incentivando no departamento atividades 

que estimulam a participação coletiva na arte de repensar o nosso processo de 

trabalho, assumindo o novo modelo na formação de profi ssionais na Saúde que 

implica no enfrentamento de novos desafi os como a construção de um currículo 

integrado em que o eixo da formação articule a tríade prática-trabalho-cuidado, 
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a qual permite que se repense o processo de adequação ou a reconstrução 

da sua prática privilegiada pela possibilidade de refl exão conjunta de saberes 

compartilhado. 

Nesses momentos de ETD, refl etimos sobre conteúdos importantes para o 

processo de trabalho, esmiuçando assuntos que vão de algum modo nortear 

as ações e os procedimentos de auditoria. Uma atividade que proporciona 

o reconhecimento e a valorização dos saberes dos nossos trabalhadores, 

um momento em que cada participante pode reconhecer seu importante 

papel na equipe se comprometendo com o trabalho, assumindo melhor a 

responsabilidade por suas ações e refl etindo sobre a repercussão de cada uma 

delas para o coletivo e para sociedade. 

É também uma oportunidade de troca de experiências e conhecimentos de 

vida, objetivando promover a integração e o diálogo entre os trabalhadores e 

gestores. Por meio do diálogo, os sujeitos podem se expressar e, sobretudo, 

escutar os outros e a si mesmo. Estimular a refl exão acerca do seu papel e de 

sua postura ético-política frente às práticas coletivas. Um ambiente de escuta 

das diferentes “vozes” que ali se manifestam, constituindo-se num instrumento 

de compreensão de processos de construção da realidade coletiva e por que 

não dizer: “de cidadania”. 

Uma potente atividade de EPS que vem proporcionando o fortalecimento 

e aprendizado coletivo, a construção de novos pactos de convivência e 

mudanças de nossas práticas de trabalho. Nesse exercício, estamos “juntos e 

misturados” aprendendo paulatinamente a escutar um ao outro, a nos colocar 

no lugar do outro colega de trabalho, reconhecendo que independente da sua 

atribuição, todos somos importantes e, por isso, estamos comprometidos, cada 

contribuição fará parte do processo de trabalho. 

Durante a realização da II Mostra, melhor do que poder apresentar nossa 

experiência, vivenciamos um movimento rico de encontros e compartilhamentos 

com outras “boas práticas de EPS”. Momentos singulares de aprendizado vivo 

em ato. Ouvimos relatos e histórias que qualifi cam o trabalho, o trabalhador 

e seus desdobramentos no âmbito de SUS. Formamos redes, estabelecemos 
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contatos com outros profi ssionais de Saúde que apresentaram no evento seus 

cenários, problemas e desafi os, trazendo maneiras peculiares e criativas de 

EPS. Apresentações com forte potencial transformador. Assim, participar desse 

frenesi nos impulsionou a continuar propondo novas ações integradoras de 

EPS no DENASUS. 

* Os autores da experiência inscrita são: Adelina Maria Melo Feijão e Jane Aurelina Temóteo de Queiroz Elias. Experiência do 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS/SGEP/MS). 

¨¨¨

Espetáculo da II Mostra*

Danyelle Passos Morais Mota

O edital foi lançado para atrair atoreSUS

Participantes do espetáculo de Educação Permanente.

Muitos se animaram e logo se inscreveram.

Os trabalhos foram vários e bem consistentes.

Em 2015, escolhi como tema da especialização da UnB:

“A nutrição e os objetivos do Milênio”.

Tratei da evolução da saúde na primeira infância, alcance da meta

Nutricional e programas que deram fôlego como oxigênio.

As rodas de conversa foram os palcos da II Mostra,
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Em salas acolhedoras, com atores de todo o Brasil,

Cheias de falas emocionadas e

Experiências que a construiu.

Desafi os da municipalização, nas ações de combate à fome,

A atuação na população em sua diversidade.

Alguns momentos de incerteza

Tendo mudanças de atividades.

A vigilância nutricional infantil veio à discussão

Temas: como incentivo à amamentação,

Aumento da obesidade

E combate a desnutrição.

O objetivo foi tratar

Da desnutrição em crianças, menores de 5 anos.

A vigilância nutricional mostrou

Monitoramento infantil, erradicação da fome e de muitos danos.

O espetáculo da Educação Permanente contou com:

AtoreSUS estaduais em fi gurinos da saúde, defendendo suas “bandeiras”,

Além da iluminação técnica e brilho dos organizadores,
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E ainda cenografi a da realidade brasileira.

Os Objetivos do Milênio e a meta nutricional

Meu trabalho retratou.

A fome de 0 a 5 anos foi erradicada,

E obesidade infantil elevou.

Os artistas devem permanecer

Em busca de qualifi cações,

Para que na III Mostra do SUS possam apresentar e

Revelar ainda mais desafi os, experiências e soluções.

* Os autores da experiência inscrita são: Danyelle Passos Morais Mota e Leonor Maria Pacheco. Experiência da Coordenação 
de Administração de Pessoal (COAPE/CGESP/SAA/SE/MS). 

¨¨¨
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Estratégia amamenta e alimenta 
Brasil: capacitando profi ssionais que 

atuam em populações indígenas*

Eliane Mara Viana Henriques

A realização das ofi cinas deu-se em decorrência dos indicadores apresentados 

de aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses nas populações 

indígenas localizadas no Ceará, que estavam com um índice abaixo de 50% de 

cobertura e da necessidade de buscar estratégias para fortalecer as ações de 

promoção de aleitamento materno em menores de 2 anos e da alimentação 

complementar saudável, por meio de capacitações dos profi ssionais da Atenção 

Básica. 

Além disso, os tutores da estratégia tinham o compromisso de repassar a 

informação para os profi ssionais que trabalham na Atenção Básica, ou seja, 

aqueles que estavam diretamente envolvidos com as populações. Portanto, 

foi uma ofi cina planejada, e para iniciar as referidas ofi cinas foram escolhidos 

os profi ssionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs) dos 

municípios de Caucaia e São Gonçalo, ambos pertencentes à área adstrita do 

Ceará. No total foram capacitados profi ssionais de 5 equipes, totalizando 67 

participantes, distribuindo em 4 ofi cinas de 4h.

No planejamento das referidas ofi cinas, realizou-se as seguintes etapas: 

articulação com o coordenador de Polo-Base para a necessidade do 

fechamento da unidade por um período de 4h30min e a liberação de toda 

equipe; comunicação com todas as equipes, para o agendamento das 

ofi cinas; explicação da importância da participação de toda a equipe, em 

tempo integral de toda a ofi cina; destaque para importância da articulação 

de todos os profi ssionais para o critério de certifi cação das ofi cinas e, por fi m, 

encaminhamento dos ofícios com antecedência aos conselhos de saúde e aos 
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usuários indígenas, informando a necessidade de fechamento do posto de 

saúde no horário da ofi cina.

Utilizou-se como referencial teórico nas Ofi cinas: o Manual de Implementação da 

EAAB no SUS (Amamenta e Alimenta Brasil, 2013) e os 10 passos de alimentação 

saudável para menores de 2 anos. Foram usadas metodologias ativas para a 

realização das atividades como: trabalho em grupo, dramatização e discussões 

dialogadas. As etapas de cada ofi cina foram: dinâmica de apresentação; 

dramatização sobre aleitamento materno (discussão e abordagem: biológico/

cultural/social/processo de trabalho); habilidades de comunicação prática da 

alimentação complementar; para o fechamento: síntese dos 10 passos de uma 

alimentação saudável para crianças menores de 2 anos.

As experiências das ofi cinas foram muito gratifi cantes, uma vez que existiram 

diversos depoimentos com os grupos, o que enriqueceu bastante as discussões 

realizadas. Além disso, muitas dúvidas foram esclarecidas sobre aleitamento 

materno e, principalmente, alimentação complementar em crianças menores 

de 2 anos. No término de cada ofi cina, os profi ssionais puderam elaborar um 

plano de ação, descrevendo as estratégias para o desenvolvimento de ações 

em relação ao aleitamento materno e alimentação complementar.

O que foi mais gratifi cante na realização das referidas ofi cinas foi a participação 

dos profi ssionais. O interesse deles em mostrar suas experiências e em aprender 

mais. E, embora, as ofi cinas tenham um cronograma com todos os horários 

planejados, os profi ssionais consideram o tempo curto para as discussões em 

grupo.

Espera-se, após a realização dessas ofi cinas, que os profi ssionais possam 

trabalhar com suas comunidades indígenas no incentivo do aleitamento materno 

e numa alimentação adequada e saudável para os lactentes. Sabe-se que para 

evitar os défi cits nutricionais, o problema de obesidade e o aparecimento de 

doenças crônicas a alimentação é o elemento preponderante nesse contexto. 

Além disso, o respeito aos diferentes saberes, práticas e a desmistifi cação de 

alguns mitos e tabus alimentares foram aspectos importantes nessas ofi cinas.
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Gostaríamos de destacar que foi muito gratifi cante a apresentação de nossa 

experiência na II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde, pois além 

de podermos mostrar nosso trabalho, pudemos trocar experiências e conhecer 

diferentes estratégias de capacitação permanente.

*Os autores da experiência inscrita são: Eliane Mara Viana Henriques, Maria do Socorro Litaiff Rodrigues Dantas, Tatiana 
Souza e Silva e Gilvana Oliveira dos Santos. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI/CE).  

¨¨¨

Estratégias de divulgação e orientação 
da Avaliação de Desempenho: novas 

experiências positivas do NEMS/MG*

Ana Carolina Vilar de Oliveira Laignier

A Avaliação de Desempenho exige um período de planejamento de ações e 

de divulgação e orientação dos envolvidos. Reconhecemos a difi culdade de 

abranger com efi ciência e efi cácia o grande número de servidores. A cada 

ciclo, a Gestão de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP), setor responsável por 

gerenciar a Avaliação de Desempenho no Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde em Minas Gerais (NEMS/MG), procura aprimorar suas ações, ajustando 

as já adotadas e incluindo as novas possibilidades de realização.

O 5º ciclo de Avaliação de Desempenho dos servidores do NEMS/MG contou 

com a participação de alguns avaliadores novatos na função. Sabendo das 

diversas possibilidades de dúvidas na avaliação, a equipe da GEDEP organizou 

ofi cinas de orientação para os avaliadores do NEMS/MG. No 4º ciclo de Avaliação 

de Desempenho, também, foram realizadas ofi cinas com os avaliadores no 

NEMS/MG, porém em um formato com mais instrução e menos diálogo entre 

os participantes.
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No 5º ciclo do programa, as ofi cinas desenvolveram-se em três momentos: a 

primeira ofi cina com a participação de cinco avaliadores do Serviço de Gestão 

de Pessoas (SEGEP), a segunda com um grupo de oito avaliadores do SEGEP, da 

Divisão de Gestão Administrativa (DIGAD) e da Divisão de Convênios (DICON); 

e uma terceira ofi cina com a chefe do SEGEP.

As datas divulgadas foram 5 e 6 de fevereiro, bem no início do ciclo para permitir 

que as ações posteriores ocorressem com um maior prazo até a data limite para 

encerramento das avaliações. Os participantes compareceram de acordo com 

suas disponibilidades. Foi solicitado apenas que informassem o dia escolhido 

para que houvesse maior organização.

Durante as ofi cinas, foram abordadas as seguintes questões: explicação a respeito 

da distribuição da pontuação da avaliação de desempenho individual; orientação 

e discussão a respeito das elaborações das metas; orientação a respeito das 

organizações dos pares; orientação a respeito dos prazos; apresentação dos 

manuais contendo as orientações de acesso para os diversos tipos de avaliação 

e, posterior, envio destes manuais para os e-mails dos participantes; preparo 

dos avaliadores para orientação dos servidores de suas equipes em relação às 

Avalições de Desempenho individuais e de pares; orientação e combinação de 

que os avaliadores seriam os pontos focais das avaliações em seus setores (os 

contatos ocorreriam, prioritariamente, por meio dos avaliadores).

As discussões foram muito ricas e os objetivos de orientação para direcionar 

e facilitar o trabalho dos avaliadores foi atingido. Da mesma forma, como os 

avaliadores trabalharam como pontos focais, a efetividade das comunicações 

da GEDEP com os servidores aumentou: todas as orientações e informações 

passaram pelo avaliador, que auxiliou de perto o avaliado e sempre contou com 

o auxílio da GEDEP. Além de diminuir a demanda de atendimento pessoalmente 

na GEDEP, essa estratégia possibilitou oportunidades de maior contato entre 

servidores e avaliadores em situações que, apesar de diferentes das de rotinas 

de trabalho, são relacionadas à vida funcional dos servidores. 

A participação na I Mostra de Educação Permanente proporcionou oportunidades 

de trocas de experiências que culminaram na ideia de visitar os locais de 
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trabalho dos servidores cedidos a fi m de orientá-los a respeito da Avaliação de 

Desempenho. 

Como foi a primeira experiência, organizamos a visita em dois hospitais onde 

um grande número de servidores cedidos está lotado: de um total de 2.370 

servidores cadastrados no plano de trabalho, 193 estão lotados no Hospital 

Júlia Kubitschek e 131 na Maternidade Odete Valadares. 

Como são hospitais com inúmeros setores e servidores trabalhando em turnos 

diferenciados, até o 4º ciclo tivemos grande difi culdade de comunicação 

efi caz e, consequentemente, difi culdade em concluir o ciclo com as avaliações 

registradas adequadamente. 

Agendamos a visita nos dois hospitais e duas servidoras do setor de Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas levaram cartazes, formulários para explicação e 

manuais com orientações de acesso para distribuírem aos servidores. Devido à 

difi culdade de coincidir os horários dos servidores para reunião nos hospitais, 

já que muitos trabalham em escala de plantão, uma pessoa em cada hospital 

foi orientada e passou a ser o ponto de referência nas comunicações durante 

o ciclo. 

O resultado foi muito satisfatório: percebemos menor demanda de atendimentos 

aos servidores destes locais e a conclusão das avaliações antes de fi nalizado o 

prazo para lançamento.

Para o 6º ciclo, a expectativa é de um planejamento que atenda maior número de 

unidades dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte e, posteriormente, 

para os ciclos seguintes, outros locais de lotação no interior do estado de Minas 

Gerais.

A GEDEP considera satisfatória a inclusão dessas ações durante o 5º ciclo 

de Avaliação de Desempenho e planeja mantê-las, aperfeiçoando-as e 

possibilitando maior abrangência entre os envolvidos.

*Os autores da experiência inscrita são: Ana Carolina Vilar de Oliveira Laignier, Ana Lúcia Camargos e Priscila Vilela Moreira 
Hartl. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais (NEMS/MG).  
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Formação de Facilitadores de Processos 
Participativos no Ministério da Saúde: 

uma Jornada de Aposta no Diálogo*

Rosângela Franzese

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, foi uma grande ousadia e 

muito se caminhou desde seu início. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho 2011, 

regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e reafi rma os princípios 

do SUS, com a construção de novos modelos de relação interfederativa entre 

União, estados, municípios e Distrito Federal, nas regiões de saúde, fortalecendo 

a cogestão, a contratualização de responsabilidades entre os entes, por meio 

de processos pactuados, no qual estão trabalhadores, gestores, usuários e 

prestadores de serviços. 

Todo este esforço busca contribuir para a ampliação e a garantia do acesso 

com qualidade por meio da organização da Rede de Atenção à Saúde e do 

fortalecimento da gestão regional do SUS.  

Coerente com este contexto, vários movimentos de implementação da gestão 

participativa têm sido disparados no Ministério da Saúde: o desenvolvimento de 

planejamento participativo e seus processos de monitoramento; colegiados de 

gestão; Apoio Integrado; Projeto de Valorização do Trabalho e do Trabalhador/

Coletivo Ministério da Saúde (MS); entre outros.

Estes movimentos reafi rmam a aposta na diminuição da fragmentação, a 

produção de saúde em rede e construção de viabilidade para alcance dos 

objetivos estratégicos.

Esse contexto institucional/político tem requerido cada vez o desenho de 

processos conversacionais grupais que permitam horizontalização das relações, 

alinhamento de entendimentos, pactuação de ações e integração de equipes. 
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Assim, a demanda por profi ssionais capazes de atuar na facilitação desses 

processos se torna exigência concreta. Desse modo, organizou-se o curso: 

Formação Básica de Facilitadores MS em Processos Participativos com Foco em 

Planejamento.

Este curso é iniciativa do Coletivo MS – Projeto de Valorização do Trabalho e do 

Trabalhador do MS e foi elaborado com a Escola Nacional de Administração 

Pública (Enap). Tem por objetivo formar facilitadores para os processos de 

planejamento do MS, para a implementação de estratégias de mobilização, 

articulação e interlocução do coletivo de trabalhadores e gestores do MS, 

ampliando os espaços de participação, encontros e trocas acerca das políticas 

de saúde e das relações de trabalho, contribuindo para a diminuição da 

fragmentação dos processos de trabalho no Ministério da Saúde.

Desenvolvido em processo colaborativo das duas instituições, Escola Nacional de 

Administração Pública (Enap) e Ministério da Saúde (MS), o curso foi desenhado 

respeitando as singularidades do contexto institucional do Ministério da Saúde 

e do SUS, com refl exões sobre o trabalho prático de facilitação; refl exões sobre 

os conteúdos relevantes a serem compreendidos/praticados por quem deseja 

ser um facilitador de processos de grupo no enfoque participativo; e também 

sobre o planejamento participativo – seu enfoque e contexto atual dos objetivos 

estratégicos.  

Os trabalhadores capacitados por meio deste curso puderam/podem 

envolver-se nas várias atividades desenvolvidas pelo Coletivo MS, tais como: 

moderação de rodas de conversa, ofi cinas de integração e de trabalho, Tendas 

da Saúde. Também tiveram participação importante na moderação das Ofi cinas 

de Monitoramento do Planejamento Estratégico do MS, com o propósito de 

produzir o alinhamento de entendimento sobre o andamento dos processos e a 

pactuação de encaminhamentos para o alcance das metas e dos resultados. 

O curso é desenvolvido com metodologia ativa de ensino-aprendizagem com 

problematizações e construções de saberes a partir dos conhecimentos prévios 

dos participantes, além da participação em atividades vivenciais e de aplicação 

imediata dos conteúdos abordados.
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Embora no âmbito de um curso e, portanto, ocorrendo fora do cotidiano de 

trabalho, essa iniciativa apoia os processos de diálogo colaborativo, construção 

de cogestão e gestão participativa no Ministério da Saúde. 

Durante o compartilhamento desta experiência na II Mostra de EPS todos os 

presentes valorizaram a experiência, reconhecendo sua necessidade em seus 

contextos profi ssionais. Foi muito gratifi cante perceber a receptividade e o 

grande interesse despertado em relação a este curso, pois os participantes 

reafi rmaram suas difi culdades em lidar com a cultura institucional hierarquizada 

e a necessidade de investir esforços para superá-la.  

*Os autores da experiência inscrita são: Rosângela Franzese, Tatiana Araujo Espíndola e Isabel Castro. Experiência da 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA/SE/MS).  

¨¨¨

Formação de Gestores para o SUS – A 
Experiência do Departamento de Atenção 

Básica do Ministério da Saúde*

Adriana Paula de Almeida

A formação em Gestão para o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é uma prática 

timidamente abordada nas instituições de ensino e instituições formadoras. 

Recentemente, além de ampliação da abordagem desta temática nos cursos 

de graduação e da criação de um curso específi co com este tema, tem havido 

crescimento de cursos de pós-graduação, entre eles, os cursos com formação 

em serviço.

No ano de 2013, o Departamento de Atenção Básica (DAB), em parceria com 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizou a primeira 

edição de Especialização em Saúde Coletiva e Educação na Saúde – Curso de 
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Formação em Serviço. Este curso teve como principal objetivo a formação de 

gestores para o SUS, com ênfase em Atenção Básica. Com duração de 12 meses, 

contemplou dois grupos de alunos: cursistas e bolsistas. Os cursistas eram 

trabalhadores do Departamento de Atenção Básica, que fi zeram a formação 

teórica, com carga horária de 360 horas; e os bolsistas foram selecionados por 

meio de processo seletivo público e, além da formação teórica, fi zeram imersão 

prática nas coordenações do DAB, com carga horária de 2.880 horas.

As atividades de imersão previam a atuação do bolsista nas coordenações 

com acompanhamento de preceptores no serviço e de tutores que faziam a 

integração ensino-serviço tanto com os bolsistas quanto com os cursistas. Ao 

longo dos 12 meses, além das atividades teóricas contempladas nas aulas, 

foram realizados encontros temáticos, denominados “rodas”, em que foram 

abordados assuntos relacionados ao cotidiano da imersão, análise de conjuntura 

técnico-política, refl exão e discussão do processo de trabalho cotidiano e suas 

afetações e debates sobre políticas pertinentes à Atenção Básica.

Ao todo, 37 profi ssionais de nível superior, com formação de graduação e pós-

graduação em áreas da Saúde e outras áreas de nível superior, concluíram o 

curso e receberam o título de especialistas. Contudo, a circulação dos bolsistas 

entre as coordenações criou redes potentes de diálogo afetivo e técnico, 

aproximando equipes de coordenações diferentes e potencializando grupos 

de trabalho. Ter entre os especializandos um grupo de trabalhadores do DAB 

também fez com que, além de ampliar sua formação teórica, os trabalhadores 

potencializassem relações de trabalho sólidas e qualifi cadas.

Após o curso, parte dos bolsistas foi contratada para atuar no Ministério da 

Saúde, outros assumiram concursos públicos na área de gestão do SUS ou 

foram atuar na assistência, como em equipes de Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (Nasf). A experiência vivenciada a partir desta formação foi muito 

positiva, produzindo conhecimento sobre as práticas cotidianas do trabalho na 

gestão federal, por meio dos Trabalhos de Conclusão de Curso, mas também 

ampliando a refl exão sobre a produção e monitoramento de políticas públicas 

em saúde. No ano de 2014, foi realizada segunda edição dessa turma, desta vez 
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em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES), reafi rmando que a experiência foi bem-sucedida e potente para a 

formação de gestores para o SUS.

Além dessa experiência em parceria com a UFRGS, o DAB também recebe 

estudantes de outras instituições de ensino para estágios de residência. A 

parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública/ Fundação Oswaldo Cruz 

(ENSP/Fiocruz-RJ) merece destaque por ter se fortalecido ao longo dos últimos 

quatro anos, fazendo parte da formação do R3 de Gestão da Atenção Básica 

da instituição. Neste desenho, os alunos passam dois meses em imersão no 

departamento, depois de terem passado por quatro meses na Superintendência 

de Atenção Básica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Após a 

imersão no DAB, os residentes ainda passam quatro meses acompanhando as 

atividades da Superintendência de Atenção Primária do Município do Rio de 

Janeiro.

Os desenhos de imersão são distintos, com períodos de cursos e instituições 

diversos. Todos têm sido bastante potentes no encontro entre os trabalhadores 

em formação e os técnicos e gestores do Departamento de Atenção Básica. Há 

um documento norteador para estas parcerias e imersões de estudantes no 

departamento sendo construído e validado.

A participação na II Mostra de Educação Permanente do Ministério da Saúde foi 

bastante potente, permitindo que pudéssemos olhar de forma mais ampliada 

para a experiência vivenciada e suas implicações para os atores envolvidos. 

Poder conhecer experiências de outros trabalhadores do Ministério da Saúde 

e dialogar com eles sobre a nossa também foi muito positivo, permitindo o 

encontro com as tantas ações realizadas em todas as unidades da instituição, 

reforçando a aposta em momentos de qualifi cação e valorização dos 

trabalhadores de saúde do Brasil.

*Os autores da experiência inscrita são: Adriana Paula de Almeida, Patrícia Barbará Dias e Vanessa Lora. Experiência 
do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde (DAB/SAS/MS).

¨¨¨
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Gerenciamento do mapa cirúrgico em um dos 
hospitais de Rede Federal do Rio de Janeiro*

Solange de Almeida Barros

Na II Mostra Nacional de Educação Permanente – Reconhecendo as Práticas 

dos Trabalhadores do Ministério da Saúde, tive a oportunidade de levar para as 

Rodas de Conversas o trabalho “Gerenciamento do mapa cirúrgico em um dos 

hospitais de Rede Federal do Rio de Janeiro”. Ressalto que diante da necessidade 

de atender à demanda das fi las cirúrgicas existentes nos hospitais federais do 

Rio de Janeiro, o reconhecimento das inúmeras fragilidades de gerenciamento 

existentes nos processos de trabalho, a vontade de encarar e vencer os desafi os 

encontrados foram os principais motivadores para a realização deste trabalho. 

Sendo assim, durante a construção deste projeto, houve a necessidade de 

identifi cação dos fatores que interferiam na otimização da utilização das salas 

operatórias; implementação e manutenção de ferramentas gerencias para 

acompanhar e avaliar os resultados dos indicadores estabelecidos; envolver 

e convencer a equipe médica que a distribuição das salas operatórias por 

especialidade passaria a ser norteada a partir dos resultados apurados nos 

indicadores gerenciais de Enfermagem; gerenciar da melhor forma possível a 

distribuição das salas operatórias com um quantitativo reduzido de médicos 

anestesistas disponibilizados para estas; padronizar e validar os processos de 

trabalho para a liberação do mapa cirúrgico no sistema. 

Interessante que logo após a apresentação do trabalho na Roda verifi camos 

que os gestores de centros cirúrgicos de outros estados também vivenciavam 

as mesmas problemáticas ali expostas. Entretanto, concluímos que o que fazia 

a diferença nos resultados era exatamente a atitude dos profi ssionais diante 

das problemáticas, pois como diz Paulo Freire, “quando o homem compreende 

a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafi o dessa realidade e 
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procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um 

mundo próprio, seu Eu e as suas circunstâncias”.

* Experiência do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB/RJ). 

¨¨¨

Grupo Fazendo Arte – O Teatro como 
Instrumento de Construção Social na Saúde* 

 Lidia Grisolia Fernandes

Soneto 23:

“Como no palco, o ator que é imperfeito,

Faz mal o seu papel só por temor.

Ou quem, por ter repleto de ódio o peito;

Vê o coração quebrar-se num tremor.

Em mim, por timidez, fi ca omitido,

O rito mais solene da paixão;

E o meu amor eu vejo enfraquecido,

Vergado pela própria dimensão.

Seja meu livro então minha eloquência,

Arauto mudo do que diz meu peito,

Que implora amor e busca recompensa
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Mais que a língua que mais o tenha feito.

Saiba ler o que escreve o amor calado:

Ouvir com os olhos, é do amor, o fado.”  (William Shakespeare) 

O teatro, mais especifi camente, e a arte no geral têm o condão de mudar o 

mundo. Caso haja uma revolução possível, essa se dará por meio da arte.  

Nesse condão, a experiência que ora passo a relatar repousa na iniciativa de 

um grupo de servidores e colaboradores do Núcleo do MS no Rio de Janeiro 

que, por meio da arte (teatro), se permitiu, a partir de alguns ensaios técnicos e 

teóricos sobre teatro, levar ao público (encenando) assuntos de interesse geral, 

provocando diálogos e conversas sobre os mais variados temas e objetivando 

uma revolução, ainda que bem pequena, no espaço institucional, para que 

sejam pensadas algumas alternativas sobre temas de instância comum.

Com formação em 2007, o Fazendo Arte organizou-se a partir de uma 

convocação aberta, que buscou agrupar pessoas com interesse em teatro. 

Inicialmente formado com a intenção de criar uma “atração” para o fi nal do 

ano, o grupo foi paulatinamente sentindo a necessidade de propor discussões 

mais intensas sobre as diversas questões que ora se relacionavam com o campo 

profi ssional, ora com o campo pessoal. 

Os encontros, mediados por um profi ssional ligado à arte (teatro) abria espaço 

para refl exão, cada vez mais profunda, sobre o trabalho, a saúde, o respeito 

pelas diferenças. O sentimento de bem-estar entre o grupo foi tornando-se 

tão maior do que o esperado que quanto mais encontros aconteciam mais se 

acelerava a intenção de se solidifi car sua existência e transformar tal existência 

numa experiência a ser compartilhada por mais servidores. 

Paralelamente ao conhecimento adquirido com nossas tarefas cotidianas, o 

Grupo Fazendo Arte possibilitou contato mais íntimo com a cultura de um modo 

geral. Os servidores, alguns sem acesso a teatro/shows, por exemplo, devido 

aos valores cobrados, entraram em contato com esse universo e passaram a 
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observar o quanto era possível fazer parte deste mesmo universo. O crescimento 

desses integrantes (inicialmente do Grupo) foi notório. As relações de trabalho 

modifi caram-se. O Grupo passou a ter maior poder de ação, resgatando, 

de certo modo, a autoestima de seus integrantes e promovendo espaço de 

conversas aberto aos demais servidores.

O convite para participar da II Mostra de Educação Permanente no Ministério 

da Saúde e a possibilidade de apresentar o trabalho realizado pelo Fazendo 

Arte traduziu-se numa das mais importantes experiências para o grupo. Estar 

presente no evento, representar para um público que retrata o Brasil como um 

todo, dialogando com ele, é demonstração do que se pretende quando a arte 

é utilizada em um espaço maior que o entretenimento pura e simplesmente.

Os desafi os foram muitos, são muitos. Descobrir o potencial de cada membro 

do grupo e convencer aos integrantes dele e a cada servidor envolvido no 

processo (não apenas as autoridades, mas o público em geral) que, por meio 

do olhar de cada um, seria possível, a partir de uma “encenação”, promover 

diálogos sobre assunto de interesse comum e, ainda, que esse tipo de trabalho 

tenha sua relevância para Administração é sempre um desafi o a ser vencido.

Todavia, poder compartilhar tal experiência, atestar que pode dar certo é 

indescritível. Sonhar com a possibilidade de mudança pela arte é edifi cante. 

O Grupo Fazendo Arte, formado por diferentes profi ssionais de várias áreas do 

Núcleo do MS no Rio de Janeiro, esta apenas começando, é jovem e tem ar 

para muitas vidas. Podemos sempre melhorar e angariar novos adeptos e, se 

possível, conquistar um público maior, passar do nível local para o Mundo!

* Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NEMS/RJ).

¨¨¨
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Grupo Vivencial*

Cibelle Taiana da Cunha Bandeira Câmara

Escolher falar sobre o Grupo Vivencial na II Mostra trouxe-me sensações 

variadas. Incialmente, senti um prazer enorme em compartilhar com as pessoas 

“meu fi lho querido”. Em seguida, lembrei que esse fi lho já não faz mais parte da 

minha rotina laboral. Fiquei nostálgica!

Quando iniciei meu trabalho no Ministério da Saúde, há quase seis anos, passei 

um tempo indagando como poderia contribuir para a saúde emocional dos 

demais servidores. Foi quando lembrei que trabalhar com grupo é um dos 

meus grandes prazeres como psicóloga.

Decidi iniciar um grupo em que as pessoas pudessem compartilhar suas 

experiências, pensamentos e sentimentos sobre os mais variados temas. Dei a 

ele o nome de Grupo Vivencial.

As nossas reuniões eram mensais e com temas defi nidos anteriormente por 

mim. Trabalhamos questões como perdão, escolhas, mudanças e assertividade. 

Utilizava sempre a ferramenta da dinâmica de grupo para iniciar o nosso 

encontro e facilitar o diálogo que acontecia depois. Diálogo esse que sempre 

rendia excelentes desdobramentos.

Os momentos em grupo eram sempre muito ricos. Infelizmente, a adesão 

dos servidores não era tão grande. Contudo, as pessoas que se dispunham 

a participar estavam lá de corpo e alma. No início não entendiam direito a 

proposta dos encontros. Mas com o passar do tempo, “abraçaram” este projeto 

com muito carinho.

O grupo teve sua periodicidade reduzida quando entrei de licença-maternidade 

e, em seguida, permaneci muito tempo afastada do trabalho por sérios 

problemas de saúde. Quando fi nalmente consegui retornar ao trabalho, recebi 
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uma proposta encantadora para mudar de setor. E, ao aceitar esta proposta, 

distanciei-me ainda mais deste fi lho até deixá-lo partir de vez.

Acredito que a contribuição que dei para os colegas de trabalho foi a 

oportunidade de eles usufruírem de um espaço acolhedor e seguro para 

compartilharem suas experiências e se fortalecerem emocionalmente.

Como falei anteriormente, um ponto negativo desse projeto foi a baixa adesão 

dos servidores. Porém, os benefícios foram incontáveis. O retorno de quem 

participava normalmente era bastante positivo e era isso que me motivava a 

continuar. Compartilhar essa experiência com colegas do Brasil todo 

durante a Mostra foi muito bom. Tenho enorme carinho por este projeto e 

adoraria vê-lo replicado em outros lugares. Como profi ssional sei o quanto 

esses encontros são importantes para o nosso bem-estar psíquico. Como ser 

humano, acho fundamental.

Aguardo ansiosa pela III Mostra. Até lá!

* Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte (NEMS/RN). 

¨¨¨
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Homenagem ao Dia do Servidor – 
Hospital Federal Cardoso Fontes*

Priscilla Fernandes Campos Cardoso

O trabalho baseou-se na apresentação das experiências vividas por meio do 

marco da criação de um evento voltado para homenagear os servidores públicos 

federais, iniciado no ano de 2012, utilizando como data de referência o dia do 

servidor público, comemorado em 28 de outubro. Para tal, foi definido pela 

equipe de Desenvolvimento de Pessoas do Hospital Federal Cardoso Fontes 

que a macro ação estaria baseada em três pilares: um certifi cado de Menção 

Honrosa por Tempo de Serviço no serviço público federal, uma lembrança que 

pudesse registrar e servir como um troféu simbólico e atividades de interação 

entre os participantes e os convidados.

Foram defi nidos e identifi cados como objetivos principais dessa ação: contribuir 

com a saúde física, mental e emocional do servidor; reconhecer a dedicação 

e competência do servidor; e homenagear o servidor por tempo de serviço 

prestado no Ministério da Saúde.

Os principais desafi os encontrados para dar início a este projeto foram: 

conquistar o servidor e fazer com que ele participasse do evento, inibindo a 

resistência inicial; criar a cada ano uma nova atração, uma nova proposta, 

fomentando a vontade de estar sempre presente no evento; valorizar as 

atividades desenvolvidas, os talentos conhecidos e desconhecidos; retomar 

o hábito de confraternizar; e, principalmente não fazer distinção de cargo ou 

função, num ambiente onde todos somos iguais: servidores públicos.

O ano de 2012, marco da criação do evento, foi pautado na homenagem por 

tempo de serviço com 10, 20, 30, 35 anos ou mais e uma homenagem especial 

ao servidor mais antigo que estava completando 40 anos de serviço público 

nesse ano, que foi agraciado com uma placa comemorativa, além da menção 
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honrosa e da lembrança entregues a todos os demais homenageados. A atração 

especial fi cou por conta da apresentação do Coral da Comlurb – Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (RJ).

Em 2013, foi mantida a homenagem por tempo de serviço e foi elaborada a ação 

“Este Servidor é um Show”, onde os servidores inscritos puderam apresentar 

seus talentos, entre eles tivemos apresentações de dança, show musical, vídeo 

de homenagem produzido pela Assessoria de Comunicação, um talk show e 

exposições de arte e maquiagem.

Em 2014, a inovação fi cou por conta da criação de um Concurso Cultural de 

Contos, Poesias e Crônicas, em que o vencedor teve seu texto lido na abertura 

do evento e na apresentação do “Jornal da Saúde”, e foram apresentadas 

matérias já publicadas sobre o hospital, visando enaltecer o trabalho de todos.

No último ano, procuramos dar ênfase ao trabalho desenvolvido no dia a dia, 

com a criação da 1º Mostra de Experiências e Práticas do Hospital Federal 

Cardoso Fontes (HFCF) e Unidades Convidadas, com a exposição de sete ações 

desenvolvidas por iniciativa dos servidores no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O evento também contou com uma Palestra e Ginástica Laboral e 

foi encerrado com uma apresentação musical.

A II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde permitiu ressaltar 

a importância da valorização e do reconhecimento do servidor público, 

demonstrando que com pequenos gestos é possível sensibilizar o indivíduo e 

estimular a sua criatividade. Foi possível vivenciar e compartilhar experiências 

inovadoras, o que nos motiva a buscar novos desafi os para o processo contínuo 

na Gestão de Pessoas.

* Os autores da experiência inscrita são: Priscilla Fernandes Campos Cardoso e Leticia Braga da Silva. Experiência do Hospital 
Federal Cardoso Fontes (HFCF/RJ). 

¨¨¨
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I Jornada de Gestão Participativa*

Tathiany Deyse Fernandes Rocha

A I Jornada de Gestão Participativa do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 

do Rio Grande do Norte (NEMS/RN) foi fruto do curso de Gestão Federal do 

SUS (GFSUS). Teve por objetivo promover a discussão dos diversos temas que 

visam ao fortalecimento da Gestão, com foco na participação, tendo como 

colaboradora uma das facilitadoras do curso GFSUS, Carla Maria Vieira*. O 

evento aconteceu nos dias 9 e 10 de julho de 2015, no auditório do núcleo. 

Depois de meses de encontros com servidores e facilitadoras do curso GFSUS, 

desenvolvemos um projeto aplicativo no qual a I Jornada de Gestão participativa 

foi uma das ações que deveriam ser executadas. Seria uma etapa para o 

objetivo fi nal, o Planejamento Integrado e Participativo no NEMS/RN. Após 

algumas reuniões dos participantes do grupo, foi elaborado planejamento com 

cronograma e etapas a serem abordadas durante o evento. Tivemos o cuidado 

de criar ambiente mais informal no qual as pessoas pudessem conversar 

e aproveitar o momento de integração para fortalecer a ideia da gestão 

compartilhada. Devido ao período junino, a ocasião teve ainda o incremento 

da realização de uma Canjica Break, “acaipirando” o tradicional coffee break. 

Delicioso momento de descontração e integração.  

Visualizamos que seria primordial o momento da jornada, dado que seria um 

encontro para discussão e compartilhamento de vivências dos servidores do 

núcleo. A refl exão do papel de cada setor foi um ponto crucial nesse trabalho 

tendo a discussão entre gestores e servidores. Criamos uma roda de conversa 

oportunizando o diálogo das difi culdades e sugestões quanto ao seu ambiente 

produtivo. Uma calorosa e imprescindível oportunidade de desenvolvimento! 

* Carla Maria Vieira – Nutricionista, Pesquisadora colaboradora no Depto. Psicologia Médica e Psiquiatria – Unicamp, Profa. 
Doutora do Curso de Nutrição – Unimep – Piracicaba, Membro da Rede-SANS.
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De forma geral, consideramos um espaço de bastante aprendizado e de 

aproximação com os colegas de trabalho. 

Diante das boas avaliações, o grupo decidiu por levar a experiência para a 

II Mostra de Educação Permanente e compartilhar a potência dos encontros, 

tendo por referência a experiência que vivemos. A própria Mostra é um exemplo 

indiscutivelmente ímpar de muito aprendizado e comunhão que nos traz 

experiências signifi cativas totalmente aplicáveis nos diversos locais de trabalho, 

uma vez que são ideias desenvolvidas pelos próprios trabalhadores de acordo 

com as difi culdades encontradas. Os resultados que desejamos muitas vezes 

imperceptíveis à primeira vista se propagam de forma tímida, mas sólidos, 

construindo, de forma natural e indolor, o futuro responsável e participativo que 

queremos para a Gestão Federal do SUS.

*Os autores da experiência inscrita são: Clonaldo Santos Soares Mendonça, Márcia Soares Dantas da Silva, Rosiana Arruda de 
Oliveira, Tacio Dantas de Brito Guerra, Tathiany Deyse Fernandes Rocha e Vanessa Gomes Cortes de Medeiros. Experiência 
do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte (NEMS/RN).  

¨¨¨

I Vivência Antiestresse do NEMS/PB*

Wilma de Fátima César Bezerra

A I Vivência Antiestresse do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde da Paraíba 

(NEMS/PB) foi idealizada após o levantamento de sugestões realizado por 

meio de uma caixa coletora localizada na recepção dos dois prédios do NEMS/

PB. Os servidores construíram, em parceria com as facilitadoras de processos 

participativos e a gestão, os temas que seriam discutidos no Projeto Baião 

de Dois. Entre os temas sugeridos estão, entre outros: “O Sistema Único de 

Saúde e o acesso aos serviços”; “Dia Mundial da Saúde e as Práticas Integrativas 

e Complementares”; “Lidando com estresse e emoções no trabalho”; e 

“Inteligência Emocional”.
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A partir dos dois últimos temas, percebendo a ansiedade dos servidores 

mais exacerbada, assim planejamos e realizamos encontros com o apoio da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A servidora da UFPB, Dr.ª Wandecleide 

L. Fernandes, apresentou o estudo referente ao Estresse no Trabalho, as formas 

de lidar com as situações estressantes e as maneiras de evitar o adoecimento.

Em seguida, em outra parceria com a UFPB, a Prof.ª Dr.ª Marica R. Carício 

apresentou o tema Inteligência Emocional, que despertou cada vez mais 

interesse nos servidores em trabalharmos esse lado, culminando com a proposta 

da realização de vivências em que pudéssemos colocar em prática as sugestões 

e as atividades solicitadas nas palestras.

Assim, partimos para o planejamento e execução da vivência para 25 servidores, 

com o apoio e parceria da Secretaria Municipal de João Pessoa, por meio do 

Centro de Práticas Integrativas e Complementares. Três terapeutas conduziram 

a vivência ensinando as técnicas de Massagem Social, Automassagem e 

Meditação. A nutricionista do NEMS/PB explanou o tema: “Alimentação para 

diminuir o estresse”.

Essa vivência oportunizou bastante aprendizado e estamos planejando 

outras vivências para 2016, o que signifi ca grande desafi o a ser enfrentado, 

considerando a logística que envolve a realização do evento. O local onde 

realizamos a ação (sede social do sindicato) oportuniza contato mais relaxante 

com a natureza, pois está localizado à beira mar, na cidade de Cabedelo, e o 

conseguimos por meio da parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos 

Federais em Saúde e Previdência Social (Sindsprev). 

Consideramos grande avanço com relação à Política de Educação Permanente 

em Saúde, sendo possível construir ação a partir da demanda dos servidores, 

oportunizando e valorizando o espaço coletivo oferecido, levando a refl exão dos 

atos produzidos nos relacionamentos interpessoais, muitas vezes confl itantes 

no espaço de trabalho. Por meio do autoconhecimento é possível produzir 

refl exão e buscar o diálogo, que promove trocas substanciais de conhecimento 

para mudar as práticas vigentes. Muitas vezes, olhar para si mesmo, para suas 
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concepções e formas de agir, possibilita ao indivíduo uma desacomodação que 

impulsiona a busca pela mudança. 

A rotina das grandes cidades, as expectativas frustradas em relação aos desejos 

inalcançados provocam, em algumas pessoas, um sentimento de inadequação 

que transborda e afeta as relações de trabalho. Com a ação da vivência, 

visamos cuidar de quem cuida, melhorar as relações entre os trabalhadores e os 

processos de trabalho, enfi m, alcançar o que Merhy denominou de dimensão 

cuidadora no processo de produção da saúde, fortalecendo as tecnologias das 

relações*.

Compartilhar essa experiência na II Mostra foi de extrema relevância, pois 

tivemos oportunidade de ouvir outros trabalhos, trocar ideias e experiências 

que poderão ser adaptadas para a nossa realidade. Que esta teia de ideias, de 

pessoas, de boa vontade e superação se fortaleça. Essa é a nossa pretensão 

para 2016!

*Os autores da experiência inscrita são: Eveline Lacerda Lima, Jovanira Queiroz de Castro Gomes e Wilma de Fátima César 
Bezerra. Experiência do NEMS/PB. 

¨¨¨

*  MERHY, E. E. Saúde: a cartografi a do trabalho vivo. São Paulo: HUCITEC, 2002.
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Imagem e ação: criando poesia*

Márcia Soares Dantas

A junção de uma apaixonada por poesia e um publicitário não poderia dar 

outro produto se não uma imagem poética. E foi o que aconteceu com a ofi cina 

de intervenção “Imagem e ação: criando poesia”. A partir da liberdade de uso 

de várias linguagens, foi possível traçar perfi l criativo dos participantes. 

A proposta nasceu de uma forma e foi se transformando no decorrer da 

ofi cina. O encontro entre servidores de vários estados proporcionou troca de 

olhares e percepções sobre o que nos faz sorrir e o que nos faz chorar. Permitir 

a representação de coisas tão subjetivas pela imagem fotográfi ca, desenho, 

depoimentos e vídeo fez com que o nome da nossa ofi cina alcançasse o seu real 

signifi cado. Pela imagem capturada, a atitude dos participantes e a expressão 

da voz, construímos nossa poesia. 

A poesia do encontro foi sintetizada num vídeo exibido no último dia da II Mostra 

de Educação Permanente. Consideramos uma experiência maravilhosa, pois, na 

perspectiva de dar vez e voz ao trabalhador do Sistema Único de Saúde (SUS), 

pudemos ver toda a emoção de quem estava representando esse conjunto 

e dos representados, que compunham uma plateia atenta e envolvida com a 

mensagem transmitida.

*Os autores da experiência inscrita são: Márcia Soares Dantas e Marco Aurélio Santana da Silva. Experiência do 
Ministério da Saúde. 

¨¨¨
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Implementação de Práticas de Educação 
Permanente no NEMS/Acre*

Keila Maziero

Participar da II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde – o trabalho 

como fonte de formação: um movimento em construção no âmbito federal do 

SUS foi uma experiência muito gratifi cante. Ter a oportunidade de socializar os 

resultados da execução do Projeto Aplicativo idealizado por mim e dois outros 

colegas do Curso de Especialização em Gestão Federal do Sistema Único de 

Saúde (SUS) é realizador.

Nossa proposta foi usar a Educação Permanente como estratégia de 

transformação das práticas no trabalho, melhorando a ambiência no Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde no Acre, contribuindo para estreitar e 

fortalecer os vínculos existentes, melhorando o clima organizacional, mediante 

um processo educativo permanente, visando ao fortalecimento do SUS.

A ideia foi a criação de espaços coletivos para diálogos e produção de ações 

voltadas para a avaliação e a refl exão dos atos produzidos no cotidiano, 

fomentando o trabalho em equipe, considerando que o ambiente de trabalho 

é terra fértil para a criatividade e a construção coletiva de saberes.

Na experiência apresentada, observamos o aumento do interesse e da 

participação dos servidores pelas ações propostas, melhorando o fl uxo nos 

processos de trabalho e a interação entre os setores.

Durante a Mostra, pude observar a interação entre as mais variadas unidades 

do Ministério da Saúde (MS), com apresentações de temas diversos, diálogos e 

troca de experiências, e que todos estão engajados com o mesmo propósito, que 

é o fortalecimento das ações que promovem trabalhadores com pensamento 

crítico, com mais vez e voz.
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*Os autores da experiência inscrita são: Éden Miranda, Keila Maziero e Maria de Fátima. Experiência do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde no Acre (NEMS/AC).

¨¨¨

Indicadores de Realização de 
Cirurgias com Segurança*

Angela Pereira Carrano

O Hospital Federal da Lagoa (HFL) tem como metas pactuadas com todos os 

servidores a realização de 550 cirurgias mensais, associada à redução de 10% 

do tempo de internação e à identificação adequada de 100% dos pacientes 

internados.  

Essas metas institucionais incluem um indicador de produção que é a realização 

de 550 cirurgias mensais, além de dois indicadores de qualidade: a redução 

do tempo de internação e a identifi cação adequada dos pacientes. Com o 

objetivo de atingir essas metas, a Divisão de Recursos Humanos, por meio do 

Programa Anual de Capacitação (PAC) e aliada à Gerência de Qualidade e 

Segurança do HFL, promoveu um curso de indicadores para 30 profi ssionais 

da equipe transdisciplinar, composta de médicos, enfermeiros, farmacêutico 

e administrativos. Em seguida, uma folha de indicador foi informatizada, 

disponibilizada na rede interna e os profi ssionais iniciaram a elaboração dos 

indicadores estratégicos, entre eles os indicadores para a realização de cirurgias 

com segurança, evitando incidentes. 

As equipes cirúrgicas adotaram o checklist cirúrgico preconizado pelo Ministério 

da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), adaptado às condições 

inerentes ao HFL em todas as cirurgias realizadas. O indicador estabelecido 

utiliza a seguinte fórmula: o número de cirurgias realizadas durante o mês, 

dividido pelo número de checklist cirúrgicos realizados no mesmo período e 
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adequadamente preenchidos, divididos por 100. Dessa forma, este indicador 

estabelece o percentual de cirurgias realizadas com o checklist adequadamente 

preenchido.

A direção do HFL monitora com a Gerência da Qualidade a série histórica obtida 

com esse indicador nos últimos quatro anos contribuindo para o aprimoramento 

constante desse processo, que é considerado estratégico.

Alguns desafi os foram vencidos durante o desenvolvimento deste trabalho, entre 

eles, a capacitação adequada dos profi ssionais de várias formações diferentes; 

o estabelecimento de um fl uxo de multiplicadores do conhecimento adquirido, 

por meio da Educação Permanente; a introdução do prontuário eletrônico; e o 

registro eletrônico do checklist cirúrgico. Quanto a estes dois últimos desafi os 

mencionados, referentes à tecnologia da informação, houve interferências nos 

resultados obtidos na análise da série histórica e no clima institucional. Essas 

difi culdades interferiram no correto preenchimento, no salvamento adequado 

dos dados nas três etapas cirúrgicas e na impressão dos documentos, sendo esta 

última etapa fundamental para a anexação ao prontuário físico dos pacientes.

O apoio do DATASUS na resolução mais rápida e efi caz dos problemas referentes 

à área de informática contribui para a obtenção de melhores resultados na 

aplicação das boas práticas na área da Saúde.

As iniciativas do Ministério da Saúde voltadas à educação, como o Programa 

Anual de Capacitação e as ofi cinas relacionadas, auxiliam muito na obtenção de 

melhorias na saúde de pacientes e profi ssionais. Os pacientes são benefi ciados 

com a minimização de erros e danos, muitas vezes evitáveis. Os profi ssionais são 

favorecidos porque se sentem mais seguros para a realização das boas práticas 

diárias, aumentando a sua satisfação no trabalho e a sua saúde como um todo.

A persistência na gestão por meio de indicadores na área da Saúde permite 

o seguimento dos preceitos da Economia da Saúde e a melhor utilização dos 

recursos disponíveis. 

A participação na II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde – o 

trabalho como fonte de formação: um movimento em construção no âmbito 
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federal do SUS – proporcionou visão mais ampla do País, do seu povo e a 

importância do compartilhamento transdisciplinar entre os profi ssionais. A 

experiência obtida, durante a apresentação deste trabalho, foi inesquecível 

e muito acima do esperado, quando estiveram presentes profi ssionais das 

regiões Norte e Nordeste com relatos referentes às comunidades indígenas 

e as difi culdades encontradas para implementar melhorias no atendimento 

daqueles povos. Quanta dignidade! A convicção de colaborar com esses 

profi ssionais e as suas respectivas comunidades fi cou muito clara, contribuindo 

para modifi car a apresentação e incluir a importância das ações nas áreas básicas 

no preparo dos pacientes para os procedimentos cirúrgicos. A continuidade do 

compartilhamento de informações tem ocorrido virtual e se mostrado possível, 

por meio de educação a distância e futuramente com a incorporação de 

teleconferências e a integração de outros processos inovadores.

*Os autores da experiência inscrita são: Angela Pereira Carrano, Rubia Americano Cruz, Rita de Cássia Garcia, Marisol da Paz 
e Alice Eulália Chagas Ribeiro. Experiência do Hospital Federal da Lagoa (HFL). 

¨¨¨

Integração dos Servidores Cedidos no SUS*

Paulo Lourenço da Silva

O Grupo de Trabalho Cedidos, da Mesa Local de Negociação Permanente do 

Ministério da Saúde, em Santa Catarina, é composto por representantes do 

Ministério da Saúde, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Sindicato dos 

trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina (Sintrafesc) e do 

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal 

em Santa Catarina (Sindprevs/SC). O grupo é responsável pelo planejamento e 

acompanhamento do Projeto Integração dos Servidores Cedidos no Sistema 

Único de Saúde (SUS), no âmbito da Mesa Local de Negociação Permanente 

(MLNP).
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A ideia de realizar esta ação surgiu como resposta às demandas apresentadas 

pelos representantes das entidades sindicais envolvidas, das observações do 

contexto histórico e contemporâneo da descentralização do SUS, das ações 

judiciais que enfatizam a responsabilidade passiva sobre a administração do 

pessoal cedido e dos órgãos de controle, os quais batem à porta recomendando 

ao Serviço de Gestão Administrativa (SEGAD) uma cogestão efetiva no 

monitoramento e na avaliação dos cedidos.

À procura de uma administração gerencial, a descentralização do SUS gerou 

distanciamento entre os servidores federais cedidos e a bancada governamental 

deste sistema. Esses fatores contribuíram para o descontentamento dos 

servidores cedidos, levando-lhes à submissão as formas improvisadas e arcaicas 

de gestão, cuja regra é a transgressão aos direitos, às emoções, à negação do 

processo dialógico e dos espaços de negociação, bem como a aplicação da lei 

da selva na qual o trabalhador da Saúde perde todos os seus referenciais. 

Neste cenário, faz-se necessário inovar o processo de administração do pessoal 

cedido e superar a dispersão de forma que fortaleça os vínculos das relações 

do trabalho, da solidariedade e da cooperação para consolidação do SUS e 

valorização desses trabalhadores; garantindo a indissociabilidade entre gestão 

e atenção à saúde; propiciando a permanência dos servidores cedidos pela 

apropriação integral das políticas prioritárias para o SUS, da promoção de 

espaços e movimentos de participação coletiva e da humanização das relações 

do trabalho; contribuindo para a produção de sujeitos com autonomia para 

transformar seus processos de trabalho e participarem da tomada de decisão, 

na forma de gestão compartilhada, na perspectiva do pensamento crítico e do 

protagonismo; proporcionando a disseminação de conhecimentos e informação 

num processo democrático de comunicação, escuta e interlocução, bem como 

a ressignifi cação do trabalho em saúde visando à desalienação decorrente da 

fragmentação dos processos de trabalho.

Após uma refl exão crítica sobre o Plano de Ações, o Grupo de Trabalho 

aprovou a estratégia de articular, em reuniões de planejamento, com os 

principais representantes das secretarias de saúde e suas respectivas lideranças 
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de administração de pessoal, com o objetivo de conquistar apoio político- 

-administrativo para implementação do Plano.

Para alcançar os objetivos da integração, planejou-se a realização de 7 encontros 

regionais, sendo 2 na Grande Florianópolis, onde estão lotados mais de 220 

cedidos, e 5 no interior do estado, onde se encontram cerca de 230 servidores.

Deliberou-se ainda que antes ou depois desses eventos: realizar-se-ão visitas 

aos locais de trabalho; a Unidade de Gestão de Pessoas e o Grupo de Trabalho 

(GT) Cedidos deverão manter partes interessadas informadas sobre assuntos 

de interesse dos servidores cedidos; e poderão ocorrer eventos de inclusão 

digital e capacitação para uso de sistemas informatizados disponibilizados 

pelo Ministério da Saúde, em parceria com secretarias de saúde e entidades 

sindicais.

Esse relato foi apresentado na II Mostra de Educação Permanente em Saúde – 

o trabalho como fonte de formação: um movimento em construção no âmbito 

federal do SUS. Foram momentos imprescindíveis com troca de experiências e 

conhecimentos de profi ssionais de todas as áreas da Saúde. Isto corroborou para 

defi nição dos próximos passos, agora, mais seguros de si mesmos, vimo-nos 

fortalecidos de erudição e audácia para prosseguir de forma dialógica com as 

secretarias de saúde e demais partes interessadas.

*Os autores da experiência inscrita são: Paulo Lourenço da Silva, Sebastião Ferreira Nunes e Francielle Koerich Simas da Silva. 
Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina (NEMS/SC). 

¨¨¨
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Intervenções Estratégicas 
na SESAI e SGTES*

Larissa Marques Grisi de Lima

A comunicação é de suma importância para que ocorra o bom funcionamento 

de uma Instituição Pública, visto que essa entidade realiza diversas articulações 

para que seus objetivos e ações obtenham resultado.

O Ministério da Saúde é um grande proponente e implementador de políticas 

públicas que visam melhorar os cuidados em saúde dos usuários do Sistema 

Único de Saúde, e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) são secretarias que 

estão envolvidas em políticas de grande espectro e importância no território, 

mas que tem suas ações truncadas por falta de fluidez em sua comunicação 

interna e externa.

Este projeto tem o intuito de propor instrumentos para melhoria da comunicação 

interna das Secretarias SGTES e SESAI e disparadores para melhoria da 

qualidade da comunicação externa das referidas secretarias, permitindo ações 

mais balizadas e resultados mais efetivos.

Os problemas aqui levantados estão diretamente relacionados aos locais 

em que estão inseridos os autores, possibilitando assim intervenções que 

reorganizem e qualifi quem a gestão federal do Sistema Único de Saúde 

brasileiro, principalmente, nas secretarias supracitadas.

Os temas trabalhados foram: a Criação e Qualifi cação de Procedimentos 

Operacionais Padrão, que contou com a Criação de Manual de Rotina das áreas 

em questão, com alto impacto na organização dos processos de trabalho e 

na criação de memória das atividades das áreas; a Proposta de Implantação 

do Data Warehouse (DW), com enfoque na publicização das informações 
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das secretarias, fornecendo informações qualifi cadas e confi áveis; criação do 

Grupo de Trabalho para Qualidade da Informação por meio de elaboração do 

projeto metodológico pelo grupo de trabalho que monitorará e avaliará os 

resultados esperados. Os temas que serão trabalhados pelo grupo são o fl uxo 

de informação, o monitoramento de informações e os sistemas de informação 

em saúde.

Foi proposto também a elaboração de roteiro orientativo, essa ação está 

relacionada à criação de um manual orientativo de como montar e conduzir 

uma reunião, com ferramentas e instrumentos que as tornem mais efi cazes e 

efi cientes. Por fi m, foi construído o Plano de Gestão que contou com as 

seguintes ações:

• Criação e Qualifi cação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs):

• Mapear os processos de trabalho da sua coordenação e elaborar os POPs.

• Propor, em colegiado, a utilização dos POPs por toda a secretaria.

• Proposta de Implantação do Data Warehouse (DW)

• SESAI: propor a inclusão de dados de outros sistemas no DW existente (só 

contem dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – 

Siasi – e Hórus).

• SGTES: propor criação do DW ao colegiado e solicitar a criação do 

ambiente ao DATASUS.

• Aplicação do Manual Orientativo para qualifi cação das reuniões nas 

secretarias. 

Com esse projeto os atores buscaram qualifi car os processos de trabalho, 

permitindo maior efi ciência e efi cácia nas ações das secretarias, diminuindo 

o retrabalho, melhorando o clima organizacional e emponderando os atores 

sociais envolvidos, com o enfoque principal em permitir que o acesso ao SUS e 

as ações em saúde ocorram de forma mais equitativa e universal.

*Os autores da experiência inscrita são: Larissa Marques Grisi de Lima, André Anderson Carioni, Larissa Marques Grisi de 
Lima, Luciana Maciel de Almeida Lopes, Bruno Cantarella, Marcelo Miranda. Experiência do Departamento de Planejamento 
e Regulação da Provisão de Profi ssionais na Saúde (DEPREPS/SGTES/MS).
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Jovens lideranças e a construção do 
protagonismo juvenil na resposta 

à epidemia de HIV/aids*

Vitor Rocha de Araújo

Esta experiência é sobre o Curso de Formação de Jovens Lideranças, realizado 

em conjunto pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, pelo Programa 

Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef). O Curso foi realizado em Brasília/DF, de 

7 a 11 de maio, e contou com a participação de 50 jovens de 18 e 26 anos. Tais 

jovens foram selecionados por meio de carta de motivação, descrita no edital 

do curso, publicado em fevereiro de 2015. Todos faziam parte ou eram ativistas 

das seguintes populações-chave: gays e outros homens que fazem sexo com 

homens; travestis e transexuais; profi ssionais do sexo; usuários(as) de drogas 

e/ou redutores(as) de danos. Além disso, o curso também contou com pessoas 

vivendo com vírus da imunodefi ciência humana/síndrome da imunodefi ciência 

adquirida (HIV/aids).

O curso foi idealizado pela própria sociedade civil para identifi car novos jovens 

que se engajassem no controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) e que 

pautassem o tema do HIV/aids, sendo ou não jovens vivendo com HIV. Uma das 

ideias principais era trazer a necessidade da transversalidade para além da fala, 

por isso foram reunidos jovens de diferentes realidades e ativistas de diversos 

movimentos: feminista, negro, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros 

(LGBT), entre diversos outros. O comitê de organização foi formado por técnicos 

do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, com especialistas das Nações 

Unidas, em específi co, do Unaids, da Unesco e da Unicef.
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Foi desenvolvida uma metodologia participativa, em que os(as) jovens puderam 

debater pautas importantes para as juventudes e as populações-chave, trazendo 

suas vivências e experiências. Os temas contemplados no curso foram: HIV/

aids; SUS, Direitos Humanos e Populações-Chave; e Liderança, Ativismo 

e Comunicação. Além disso, o ambiente criado pelos(as) participantes e 

organizadores(as), com o período de convivência entre pessoas com diferentes 

realidades, propiciou o fortalecimento do ativismo de cada um(a) destes jovens 

e dos próprios técnicos(as) do Ministério da Saúde (MS).

O MS tem sob sua responsabilidade a vigilância, a prevenção e o controle das 

DST, aids e hepatites virais. Para tal, trabalha-se com dados epidemiológicos 

que mostram onde intervir. Está no processo de trabalho, a discussão de como 

realizar estas intervenções e como acessar os usuários e usuárias do SUS. 

Entendendo que hoje a epidemia de HIV/aids atinge criticamente a juventude 

brasileira – e, em específi co, os(as) jovens gays, travestis e transexuais – a 

experiência auxilia na continuidade de se pensar em estratégias voltadas para 

estas populações-chave.

Ademais, o curso evidencia a importância da educação entre pares e do 

protagonismo juvenil. Realizar um debate sobre HIV/aids, especialmente entre, 

por e para a juventude, é realizar um debate sobre toda a série de tecidos sociais 

que se entrelaçam, identifi cando vulnerabilidades e potencialidades. Indo além, 

os movimentos da juventude já carregam em si o desejo de mudança e trazendo, 

portanto, estes jovens para a temática é possível dialogar sobre prevenção e 

ativismo no processo contínuo e dinâmico que é o do ensino-aprendizagem e, 

dessa forma, somar à resposta e ao controle da epidemia de HIV/aids.

O curso não se restringiu ao período de cinco dias. A intenção da equipe 

organizadora é continuar a acompanhar estes jovens pelo período de um ano, 

para saber que atividades eles estão desenvolvendo em suas comunidades. O 

diálogo com todos continua pela internet, onde são compartilhadas experiências 

de sucesso, conquistas, informações importantes acerca de HIV/aids e direitos 

humanos, entre outros. O que se percebe é que a maioria destes jovens já está 

atuando como agente multiplicador dos debates do curso, inserindo-se em 
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espaços de incidência política, controle social e participação popular e levando 

o ativismo para seus contextos e para seus pares.

Por fi m, poder compartilhar este relato na II Mostra de Educação Permanente é 

trazer à tona toda a signifi cância que esta experiência proporcionou e somar ao 

aprendizado e refl exão dos demais trabalhadores e trabalhadoras do Ministério 

da Saúde. Dessa forma, em conjunto e em sintonia, fortalecemos nossos 

processos de trabalho e fortalecemos nosso Sistema Único de Saúde!

*Os autores da experiência inscrita são: Vitor Rocha de Araújo, Alícia Krüger, João Geraldo da Silva Netto, Carina Bernardes. 
Experiência do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (DDAHV/SVS/MS). 

¨¨¨

Metodologia Ativa de Ensino- 
-Aprendizagem: aplicação de uma estratégia 

educacional para a Enfermagem*

Lilian Bezerra do Nascimento

Relatamos aqui a experiência de aplicar uma estratégia educacional de 

metodologias ativas (Team Based Learning –TBL – ou Aprendizagem Baseada 

em Equipes), aos enfermeiros residentes, no Hospital Federal da Lagoa.

Essa atividade fez parte do projeto de Capacitação de Profi ssionais de 

Enfermagem em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente e foi 

desenvolvida por enfermeiras dos setores de Pediatria, Hemodinâmica, 

Hemodiálise e Educação Permanente, facilitadoras de processos educacionais 

na Saúde, com aprendizagem signifi cativa.

Habitualmente, os profi ssionais de saúde formam-se por metodologia 

tradicional, fragmentadora do saber e fortalecedora da dicotomia entre 

teoria e prática, desconsiderando o contexto social e a percepção das reais 
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necessidades de saúde da população. Em contrapartida, o Team Based Learning 

(TBL) ou Aprendizagem Baseada em Equipes pauta-se em princípios centrais 

da aprendizagem, valorizando responsabilidade individual perante equipes de 

trabalho, com aplicação dos conhecimentos adquiridos na solução de questões 

relevantes no contexto da prática profi ssional.  

As metodologias ativas buscam construir processos de ensino-aprendizagem 

crítico-refl exivos, aprendizagem signifi cativa e contextualizada, gerando 

habilidades em resolver problemas. Neste sentido, fazer o uso de processos 

educacionais inovadores para abordar o tema Qualidade e Segurança do 

Paciente favorece a prática refl exiva, conduzindo a ações de melhorias em 

diversos segmentos da assistência e contribuindo, assim, para a transformação 

da realidade institucional.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tema Qualidade e Segurança 

do Cuidado ao Paciente vem sendo discutido por órgãos governamentais e 

instituições de saúde, objetivando diminuir/eliminar ações inseguras para a 

assistência ao paciente. E, seguindo esta tendência, em 2013, o Ministério da 

Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

Neste contexto, a escolha de sensibilizar os enfermeiros residentes atendeu à 

expectativa, pois estes estão inseridos em diversos campos práticos de atuação 

profi ssional na instituição, o que proporciona interação com as equipes de 

trabalho e disseminação da cultura de qualidade e segurança.

A integração e parcerias fi rmadas entre as enfermeiras dos distintos setores 

demonstram o foco e o compromisso em repensar práticas e produzir melhorias 

para o processo assistencial, buscando oferecer cuidado seguro e de qualidade 

ao pacientes da instituição.

Consideramos o objetivo alcançado, traduzido nesta fala de um dos enfermeiros 

residentes: “a estratégia utilizada pelas enfermeiras nos proporcionou um 

entendimento sobre o assunto e nos sensibilizou sobre a segurança do 

paciente, desde a sua entrada no hospital, quando passa pelo cuidado de 

vários profi ssionais, até sua alta.”
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A experiência nos fez refl etir sobre a importância de dar continuidade ao projeto 

de capacitação que busca melhorias dos processos e mudanças de práticas, 

ampliando a oferta de atividades educacionais inovadoras a outros grupos 

profi ssionais. Além disso, contribuiu para nos incentivar a planejar atividades 

teórico-científi cas do grupo de enfermeiros residentes, com a aplicação de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem a diferentes temáticas, além de 

Qualidade e Segurança do Cuidado ao Paciente.

Por fi m, participar da II Mostra de Educação Permanente, em âmbito nacional 

e compartilhar experiência com os demais, motiva-nos como profi ssionais do 

Sistema Único de Saúde e reafi rma nosso compromisso em repensar práticas e 

propor melhorias para a assistência à saúde, por meio de processos educacionais 

inovadores. Dessa forma, acreditamos contribuir para o desenvolvimento de 

profi ssionais críticos, refl exivos e transformadores.

*Os autores da experiência inscrita são: Lilian Bezerra do Nascimento, Angélica Cristina Roza Pereira Vonk, Josinete Cabral da 
Silva, Luciene Lima da Silva, Ticyanne Pinheiro Bezerra Pereira e Natalia Custodio. Experiência do Hospital Federal da Lagoa 
(HFL/RJ). 

¨¨¨

Movimente-se com o Pass*

Aparecida Dantas de Almeida Medeiros

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável 

pela organização e elaboração de planos e políticas públicas de promoção, 

prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. Sua missão é promover a 

saúde da população mediante a integração e a construção de parcerias com os 

órgãos federais, as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada 

e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o 

exercício da cidadania.

No organograma do Ministério da Saúde, está a Coordenação-Geral de Gestão 

de Pessoas (CGESP/SAA/SE/MS) e seus Núcleos Estaduais, onde têm ocorrido a 
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implantação da Política de Atenção à Saúde do Servidor (Pass). A referida política 

tem como responsabilidades planejar, coordenar e acompanhar a execução 

das ações de promoção e atenção à saúde dos servidores, de vigilância em 

saúde do trabalhador e da perícia em saúde.

Essa nova estratégia de atenção à saúde do servidor vem sendo construída 

em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

enquanto uma política transversal, de implantação descentralizada e coletiva, 

com os diferentes órgãos da Administração Pública Federal, e tem como objetivos 

coordenar e acompanhar o desenvolvimento de ações que possibilitem a 

melhoria e/ou a prevenção de agravos e adoecimento dos servidores públicos 

federais por meio de ações que visem à promoção do seu bem-estar físico, 

psíquico e social.

Promover a integralidade na atenção à saúde de servidor por meio de ações 

coerentes com as demandas oriundas do coletivo do Núcleo Estadual do 

Ministério da Saúde do Rio Grande do Norte (NEMS/RN).

• Priorizar a prevenção de riscos à saúde do servidor por meio de rodas de 

conversas educativas.

• Incentivar a adoção de hábitos saudáveis na vida diária por meio da 

realização de atividades físicas regulares.

• Incentivar a prática de atividades culturais.

• Promover o relaxamento corporal por meio da massagem corporal.

• Contribuir para o aumento da conscientização corporal, oferecendo 

atividades de alongamento e dança.

As atividades do programa serão avaliadas a cada seis meses por meio 

de encontros com os participantes, momentos em que estes responderão 

questionários de avaliação e serão ouvidos sobre seus níveis de satisfação. Os 

encontros serão coordenados pela equipe do Pass.

*Os autores da experiência inscrita são: Aparecida Dantas de Almeida Medeiros, Fabiana Maria de Nascimento Figueiredo, 
Cibele Taiana da C. Bandeira, Anina Augusta de Vellasco Naylor, Maria Isabel A. A. da Silva Mariano. Experiência do Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte (NEMS/RN). 

¨¨¨
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Nas Ondas da Educação Permanente 
em Saúde em Movimento*

Mary Anne de Souza Alves França

A Educação Permanente em Saúde (EPS) tem sido uma estratégia fundamental 

para a promoção da qualifi cação das práticas em saúde. Um processo de 

formação de tutores em EPS em Movimento foi desencadeado de Norte a Sul 

do País para incentivar os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) a dar 

visibilidade ao movimento de EPS que existe nos encontros entre profi ssionais, 

usuários e gestores. Assim, ativando esses atores a reconhecer as práticas e os 

saberes existentes e a reinventar práticas de aprender, de cuidar e de fazer/

viver a EPS para dar potência ao trabalho vivo em ato e o fortalecimento do SUS. 

A experiência apresentada na II Mostra retrata o produto fi nal do processo formativo 

de uma tutora no curso de EPS em Movimento que aconteceu na Região Norte, em 

Belém do Pará. Neste produto, elaborado no formato de um vídeo em linguagem de 

cordel, foram relatadas as afecções e as vivências de EPS no decurso da produção 

do cuidado, de vida e de afetos no território. O movimento de reconhecimento da 

EPS construída no cotidiano dos serviços também foi narrado, bem como o uso 

dos conceitos, ferramentas utilizadas e os encontros construídos neste caminhar.

Nesta formação, foram diversas experiências de EPS reconhecidas no 

território por meio dos encontros com a gestão, como as vivenciadas durante 

o planejamento e monitoramento das ações; das respostas às demandas de 

ouvidoria; as experimentadas com o controle social; como os encontros do 

comitê da saúde da população negra; e nos encontros da assistência à saúde, 

no cuidado da população em situação de rua. 

As experiências de EPS trouxeram sentido no reconhecer, no compreender e no 

fazer estas práticas no cotidiano do trabalho. Ficou evidente de que as práticas 

de EPS adotadas eram resultantes de uma construção coletiva e ascendente.
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Muitos avanços foram obtidos contribuindo com o processo de trabalho e 

qualifi cação do cuidado, portanto promovendo melhorias no cotidiano do 

trabalho em saúde e na gestão. Estes avanços foram observados no resultado 

de ações que partiram de espaços de refl exão problematizadora das situações 

do dia a dia do trabalho. Avanço que garantiu direito, reforçou o princípio 

da equidade, oportunizou atores participativos no planejamento, facilitou a 

organização do processo de trabalho e muitos outros. 

Entretanto, desafi os também não podem ser negligenciados no processo de 

construção e desenvolvimento das ações. Enfrentaram-se desafi os como: a 

adesão de atores a “nova” proposta de EPS, que para ser realizada independe 

da sua institucionalização formal; e a difi culdade de romper com o método 

tradicional de qualifi cação, na qual utiliza a metodologia da transmissão, e aceitar 

e adaptar a proposta da metodologia ativa, que coloca o sujeito responsável 

pela busca e construção do próprio conhecimento e ressignifi cação das práticas 

para que possa promover a mudança no cotidiano. 

A oportunidade de dialogar os encontros rastreados e experienciados de EPS 

no cotidiano do mundo do trabalho, na II Mostra de EPS – o trabalho como 

fonte de formação: um movimento em construção no âmbito federal do SUS 

foi marcante, potente e enriquecedora. Nesta Mostra, o coletivo formado por 

atores de diferentes regiões do País, com as suas singularidades e com diversos 

saberes e práticas, construiu uma teia com muitos elos. A troca de experiência 

permitiu identifi car que o ambiente de trabalho torna-se um espaço fecundo 

para que os atores possam utilizar a sua inventividade e construir novos saberes 

e dar novos sentidos no fazer saúde. 

*Os autores da experiência inscrita são: Mary Anne de Souza Alves França, Ana Lúcia Santos da Silva, José Guilherme Wady 
Santos e Francijane Diniz de Oliveira. Experiência do Departamento de Atenção Primária – SES/GO. 

¨¨¨
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“Nós do Núcleo” – Boletim Informativo*

Sergio Ricardo C. de Almeida

Este trabalho surgiu como estudo e aprendizagem focalizando um problema 

ligado à vivência concreta e anseios dos participantes do curso Gestão Federal 

do SUS composto por servidores dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde 

no Espírito  Santo e no Rio de Janeiro (NEMS/ES e RJ), evidenciando uma 

proposta de intervenção para transformação da realidade em um ambiente 

organizacional.

O recorte problemático (nó crítico) – “meio de comunicação institucional 

inefi caz” – foi dimensionado como uma explicação situacional da realidade 

vivida pelo grupo. Como modelo de intervenção, priorizamos a criação de 

um Boletim Informativo denominado “Nós do Núcleo”, primando pelo espaço 

de governabilidade dos atores envolvidos, motivação frente ao plano de 

comunicação e grau de controle dos recursos.

Tivemos, em nossa jornada de refl exões, a importância de fortalecer os Núcleos 

Estaduais do Ministério da Saúde por meio da comunicação institucional, 

em que priorizamos a integração das quatro áreas dos Núcleos pelas vias de 

comunicação.

Percebemos que o funcionamento administrativo dos núcleos precisava de 

maior atenção e estes necessitavam de mais autonomia na disseminação de 

suas informações. A criação de um Boletim Informativo eletrônico poderia trazer 

visibilidade para os Núcleos, além de suplantar as difi culdades advindas da precária 

comunicação institucional, uma vez que ela é uma ferramenta de integração, de 

instrução, de troca mútua e de desenvolvimento.

A utilização da comunicação como instrumento facilitador visa coligar a organização 

e seus colaboradores de maneira a gerar benefícios a todos, principalmente à 

uniformização dos processos de trabalho dos núcleos ora fragmentado.
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Ao inscrever o nosso projeto na II Mostra Nacional de Educação Permanente em 

Saúde – o trabalho como fonte de formação: um movimento em construção no 

âmbito federal do SUS, pude perceber a estima da comunicação como forma 

de disseminar os conhecimentos e a troca de experiências vividas em nossos 

ambientes de trabalho.

A apresentação do projeto por meio de slides e roda de conversa foi um 

momento mágico, em que todos os atores envolvidos puderam, ao término 

da apresentação, dialogar realizando várias perguntas a respeito do Boletim 

Informativo “Nós do Núcleo”. Na apresentação, pude reforçar a importância 

da comunicação no processo de aprendizado, no processo de trabalho e nas 

experiências exitosas que poderão ser compartilhadas por meio da internet, 

chegando a nível nacional. 

Este evento promovido pelo Ministério da Saúde veio promover e fortalecer 

ainda mais o nosso trabalho acadêmico. A apresentação do projeto para várias 

pessoas de diferentes estados signifi cou uma oportunidade única. O projeto 

representou o enriquecimento das ações de educação por meio do acesso à 

informação.  

Por meio da exposição, os colegas também sentiram a necessidade de enviar 

artigos para que fossem publicados no Boletim Informativo, dando ainda mais 

visibilidade aos trabalhos apresentados nesta Mostra, como forma de expandir 

esse encontro, que fi cou marcado em nossas vidas.

A experiência que tive nesta Mostra só me faz refl etir sobre a importância de 

um evento dessa magnitude, em que a soma de todas as experiências fortalece 

o todo. Lembrando José de Alencar que disse: “o sucesso nasce do querer, da 

determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo 

o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis”.

*Os autores da experiência inscrita são: Alexandre Woton Soares, Bartolomeu Martins Lima, Berivânea Lúcia de Oliveira 
Lisbôa Pinto, Débora Matos Nunes, Denise Araújo Moreira, Inesmara Rangel Gomes, José Carlos de Souza Santos Jorge, 
Maroni Nery Vianna, Rosana da Fonseca e Sérgio Ricardo C. de Almeida. Experiência dos Núcleos Estaduais do Ministério da 
Saúde no Espírito do Santo e no Rio de Janeiro (NEMS/RJ e NEMS/ES).

¨¨¨
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O Design Thinking e o Processo de 
Humanização em Saúde*

Andrea Geórgia de Souza Frossard

O tema: “o design thinking e o processo de humanização em saúde”, apresentado 

na II Mostra de Educação Permanente em Saúde, teve o intento de compartilhar 

a preocupação com o processo de acolhimento em saúde e a motivação para a 

inovação no âmbito dos cuidados paliativos.

Desse modo, apresentou-se o desenho de um panorama entre o caráter 

interdisciplinar do design thinking e sua aplicação na área de Saúde, por meio 

de um estudo de caso focando o processo de acolhimento com o intuito de 

inovar as práticas em curso. 

Destaca-se que o design thinking é uma metodologia que pode levar o 

profi ssional de saúde a acreditar em sua própria criatividade e no propósito de 

transformar desafi os em oportunidades (aqui, pensa-se na melhoria do acesso 

aos usuários).

O projeto foi idealizado considerando a Agenda Nacional de Prioridades 

de Pesquisa em Saúde (Ministério da Saúde – MS) e baseado na perspectiva 

teórica-materialista-histórico-dialética que pretende desnudar em todas as suas 

dimensões as categorias humanização e acolhimento em saúde.

Recorda-se que a Política Nacional de Humanização (PNH) em curso é norteada 

por aspectos como a valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em 

todas as práticas de atenção à saúde. 

O acolhimento expressa uma ação de aproximação, um “estar com” e um “estar 

perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão, de estar em relação com algo ou 

alguém. É uma tecnologia leve, de uso das equipes na sua relação com o usuário 

e que se propõe a inverter a lógica de organização e funcionamento do serviço 
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de Saúde, partindo dos seguintes princípios: garantir acessibilidade universal, 

reorganizar o processo de trabalho com base em uma equipe multiprofi ssional 

e qualifi car a relação trabalhador usuário*.

Nesta direção, o termo acolhimento é compreendido tanto em sua dimensão 

espacial (uma recepção formal com ambiente confortável) como na dimensão 

administrativa (repasse de encaminhamentos para serviços especializados).

Em linhas gerais, o projeto visa ao desenvolvimento de novos serviços com 

equipes interdisciplinares, ao foco no comportamento e à percepção da 

satisfação dos usuários por sua lente, o aumento da confi ança do paciente e da 

comunidade na ação científi ca do sistema público e/ou privado de saúde.

Por último, e não menos importante, registra-se a relevância da II Mostra de 

Educação Permanente para a fase de elaboração do projeto, pois a autora teve 

a oportunidade de trocar conhecimentos e aprimorá-lo a fi m de desenvolvê-lo 

num futuro bem próximo. 

*Experiência do Instituto Nacional do Câncer (INCA/RJ). 

¨¨¨

*  FRANCO, T. B.; BUENO, W. S.; MERHY, E. E. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso de Betim, Minas 
Gerais, Brasil. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v15n2/0319.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2015.
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Oferta de Curso de Educação a Distância 
do PBF na Saúde para profi ssionais 

que atuam no território*

Maria da Penha Ferrer de Francesco Campos

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência 

direta de renda com condicionalidades destinadas às famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza, no qual o recebimento do auxílio está vinculado ao 

cumprimento de compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público 

nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. 

As condicionalidades de saúde do PBF, compreendidas pelo acompanhamento 

da imunização, do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 

anos e da assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério, visam à garantia 

do acesso ao direito à saúde às famílias. 

Tendo em vista o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) na redução 

das desigualdades sociais e considerando a atenção básica à saúde como 

principal porta de entrada do cidadão aos serviços, o acompanhamento das 

condicionalidades de saúde insere-se no rol das atividades, oportunizando 

o olhar para a condição de saúde da unidade familiar. O acompanhamento 

das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família consiste em 

importante estratégia de focalização das ações para a parcela mais vulnerável 

da população, assegurando o exercício do princípio da equidade no SUS. 

Pesquisas revelam contribuições importantes do programa de transferência de 

renda nas condições de saúde e nutrição dos benefi ciários, como a redução da 

mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos, especialmente, as mortes 

decorrentes de doenças relacionadas à pobreza; e a redução na desnutrição 

crônica e proteção ao excesso de peso entre as crianças benefi ciárias. 
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Neste contexto, a necessidade de manter os profi ssionais da Atenção Básica 

capacitados e atualizados para que o acesso e o direito à saúde da população 

mais vulnerável aconteça nos municípios, é importante desenvolver, aprimorar 

e oferecer estratégias de Educação Permanente com grande capilaridade, 

como no caso deste relato sobre a experiência do Curso EaD do PBF na Saúde 

destinado aos profi ssionais que atuam direta ou indiretamente com a agenda, 

cujo objetivo consiste em qualifi car e ampliar o cuidado à saúde para as famílias 

que fazem parte do referido programa.

Diante do exposto, a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/

DAB/SAS), em parceria com o DATASUS, desenvolveu o Curso de Educação a 

Distância sobre a operacionalização do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde, 

destinado aos profi ssionais que atuam nos municípios e nos estados com as 

ações de monitoramento e acompanhamento das famílias do Programa. O 

seu objetivo principal é oferecer ao aluno as orientações em relação ao PBF 

na saúde, utilizando uma linguagem simples e de fácil compreensão. O seu 

conteúdo programático tem como foco: o acompanhamento dos benefi ciários 

do PBF pela equipe de saúde; a promoção, a organização e o planejamento da 

atenção básica para o acompanhamento das famílias do PBF; a compreensão 

do funcionamento do sistema de informação; e, também, a capacitação dos 

profi ssionais para utilizarem todas as ferramentas do sistema de gestão do 

programa.

No período de 2011 a 2014, foram ofertadas 32 turmas do Curso EaD do PBF na 

Saúde pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição/DAB, com o total de 

11.406 alunos inscritos, e destes 5.504 fi nalizaram o curso com aproveitamento 

total. Já no ano de 2015, foram ofertadas 10 turmas, que somam o total de 3.727 

alunos inscritos. O perfi l dos cursistas do ano de 2015 apresenta-se da seguinte 

forma: a maioria é do sexo feminino (70,7%), possuindo nível superior completo 

(58,2%), sendo: enfermeiros (11,5%), assistentes sociais (10,7%) e nutricionistas 

(9,6%), com vínculo institucional municipal (60,3%). 

Diante do exposto, o Curso de EaD do PBF na Saúde tem se mostrado um 

dispositivo importante que colabora com a formação e promove a Educação 
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Permanente dos profi ssionais que lidam com a rotina do acompanhamento das 

condicionalidades do PBF na saúde. 

Tendo em vista a potencialidade e grande alcance dos cursos de EaD, essa 

estratégia de formação será mantida nos próximos anos pela CGAN/DAB/

SAS/MS. Para o ano de 2016, já estão programados 9 turmas do referido curso, 

totalizando 5.400 novas vagas para os profi ssionais interessados.

*Os autores da experiência inscrita são: Maria da Penha Ferrer de Francesco Campos; Ana Maria Cavalcante de Lima e Luan 
Philipe Moreira Nunes. Experiência da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS). 
¨¨¨

Ofi cina de linguagens para 
trabalhadoras(es) do MS: tecendo 

possibilidades para o trabalho no SUS*

Cíntia Clara Guimarães da Silva

A primeira experiência da Ofi cina de Linguagens para trabalhadoras(es) do 

Ministério da Saúde (MS) ocorreu no dia 29 de maio de 2015, no Parque Nacional 

de Brasília. Este encontro possibilitou a refl exão conjunta sobre os processos de 

trabalho, aspectos comunicacionais e de cuidado no âmbito do MS, tendo as 

diversas linguagens como elemento fundamental. 

Assim, foi possível pensar e propor estratégias na dimensão da ação profi ssional 

em gestão, educação e trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo 

a experimentação de diversas formas de linguagem e práticas de cuidado, de 

modo a possibilitar a construção de novas possibilidades para ações cotidianas 

individuais e coletivas. 

Este encontro reuniu 25 pessoas de diferentes secretarias, departamentos e 

objetos de trabalho, que tinham/têm como pauta fundamental o fortalecimento 
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do Sistema Único de Saúde (SUS) e a construção de espaços de gestão 

participativa. 

A ideia deste encontro surgiu em uma reunião entre o Núcleo de Educação do 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (DDAHV) e a equipe de Educação 

Popular do Departamento de Apoio à Gestão Estratégica (DAGEP).

A partir daí, o núcleo de educação do DDAHV buscou algumas áreas do MS 

para conseguir refl etir e reorientar suas ações no que tange as políticas de 

Educação Popular em Saúde, Educação Permanente e Humanização. Foi então 

que a equipe de Educação Popular sugeriu a construção de uma Ofi cina de 

Linguagens.

Em seu processo de construção, outros atores e áreas foram se incorporando, 

de modo que cabe destacar a equipe da Política Nacional de Humanização 

(PNH), técnicos(as) da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP) 

e do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES). Assim, foi se 

formando um Coletivo de Trabalhadoras(es) do MS que passou a desenvolver 

diversas ações em conjunto. A Ofi cina de Linguagem tornou-se uma construção 

do grupo, descaracterizando ser de uma área específi ca.

Como fruto do debate, síntese do grupo e encaminhamentos, pode-se citar: a 

construção da Conferência Livre de Trabalhadoras(es) do MS; a elaboração de 

um documento livre sobre a ofi cina de linguagens para ampla divulgação; a 

promoção de intervenções no cotidiano do trabalho (individual e coletivamente); 

a criação de um ambiente na Comunidade de Práticas para manter o grupo 

ativo; entre outras.

A Ofi cina de Linguagens possibilitou vivenciar, refl etir, debater e propor ações 

que contemplassem as diversas linguagens possíveis de se utilizar nas práticas 

de trabalho no cotidiano do MS provocando mudanças no processo de trabalho 

de forma individual e coletiva.

Com o intuito de promover mais espaços de refl exão, crítica e proposições, 

buscou-se realizar uma nova Ofi cina de Linguagens na II Mostra Nacional de 
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Educação Permanente em Saúde – o trabalho como fonte de formação: um 

movimento em construção no âmbito federal do SUS com os participantes. 

A esta experiência se incorporou o cordel como outra linguagem possível: o 

grupo da ofi cina construiu uma intervenção criativa para promover a refl exão 

sobre o papel da Educação Permanente em Saúde com os demais participantes 

da Mostra, sendo realizada ao fi nal do dia com outras intervenções artísticas. 

A potência de promover uma Ofi cina de Linguagens neste espaço reside no 

fato de ampliar o debate sobre os processos de trabalho, estratégias possíveis 

de superação de possíveis obstáculos, bem como a potência da Educação 

Permanente em Saúde para transformação crítica de práticas e processos, 

reforçando aspectos como emancipação, solidariedade, amorosidade e 

diálogo. 

É importante reiterar a necessidade de se manter as práticas ativas nos 

processos de trabalho e movimentar o coletivo criado, de modo que possamos 

dar continuidade às propostas elencadas nas oficinas realizadas. Mobilizar 

outros atores tem sido importante para que a discussão se mantenha viva no 

cotidiano de trabalho do Ministério da Saúde e para além dele, tendo como 

enfoque um SUS público, de qualidade e participativo.

*Os autores da experiência inscrita são: Cíntia Clara Guimarães da Silva, Inocência Maria Parizi Negrão, Rafael Gonçalves 
de Santana e Silva, Julimar de Fátima Barros e Barros, Mariana Carvalho Carminati e Rosemar Aparecida Prota da Silva. 
Experiência do Ministério da Saúde.

¨¨¨
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Ofi cina: uma introdução ao SUS*

Fabrício Felipe Quadros

A Ofi cina: “Uma introdução ao SUS” é uma oficina realizada desde 2008 com base 

em um projeto do Ministério da Saúde, MultiplicaSUS. Observando a potência 

dessa ofi cina, a equipe da Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento 

reformulou a proposta original e criou nova atividade com metodologia 

participativa. O processo de seleção contempla os trabalhadores, os gestores 

da diversidade de áreas e as categorias profi ssionais do Grupo Hospitalar 

Conceição (GHC), que conta com 4 hospitais, 12 unidades de saúde, 3 Centros 

de Atenção Psicossocial (Caps), 1 Consultório na Rua, 1 Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) e Escola GHC, os estudantes da área da Saúde, os usuários 

(por meio dos Conselhos Locais de Saúde) e os trabalhadores da rede do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Essa atividade é enriquecida pela troca de experiência 

dos diferentes atores envolvidos no sistema, a partir de um cronograma que 

tem como objetivo refl etir sobre a história das políticas públicas de saúde no 

Brasil, a construção do SUS, seus avanços e desafi os. A ofi cina permite, ainda, 

promover a autonomia, o protagonismo e a corresponsabilidade no processo 

de construção do SUS. Foram realizadas 63 edições com 1.620 participantes 

certifi cados.

A experiência da ofi cina desperta um olhar diferente sobre o SUS, trazendo refl exões 

sobre o cotidiano do trabalho e o protagonismo dos trabalhadores. Contribui para 

ampliar a visão de cidadania, pertencimento e fortalecimento do SUS.

Os principais desafi os são as estruturas físicas, a logística e a liberação dos 

trabalhadores para participação nos três dias de ofi cina.

A ofi cina é introdutória, mas há um projeto maior, com a ideia de aprofundar os 

conhecimentos acerca do SUS e fortalecer a participação dos atores envolvidos. 

Já realizamos um seminário com os egressos, o qual contemplou a Participação 
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Social como o tema proposto pelas turmas. Seguimos com o desafi o de manter 

outros eventos, como, por exemplo, rodas de conversa.

O grupo de trabalho entende como diferencial e potente a refl exão motivada 

pelos facilitadores que instigam a autorrefl exão sobre o cotidiano do trabalho, 

a atenção e o cuidado em saúde e a participação social de cada um nesses 

processos.

A II Mostra Nacional de Educação Permanente iniciou com bastante 

antecedência, desde a construção do relato, passando pela inscrição na página 

da Comunidade de Práticas e pela exploração dessa nova ferramenta que 

busca reduzir as distâncias e compartilhar as experiências, até a construção da 

apresentação e a viagem até Brasília, minha primeira e inesquecível viagem até 

Brasília, capital de todas as capitais e orgulho deste país.

Foi uma atividade mágica, em que a criatividade, a inventividade e os 

recursos culturais e tecnológicos foram explorados ao máximo, trazendo uma 

sensação ímpar de bem-estar e satisfação. Na Mostra, verifi camos iniciativas 

que comprovam o movimento contínuo na busca de qualifi car os modelos 

de atenção em saúde por meio da Educação Permanente. Em pouco tempo, 

estabelecemos grande cumplicidade no grupo, estimuladas pelas dinâmicas 

oferecidas.

A apresentação da “Ofi cina: uma introdução ao SUS” foi rica, com boa 

repercussão e estimulada pela diversidade de participantes de regiões distintas 

do País e realidades muito diferentes, o que contribuiu muito para as discussões.

Compartilhar nossa experiência com os demais fortaleceu a necessidade de 

continuar no caminho da valorização do SUS e de seus trabalhadores, por meio 

de atividades e metodologias capazes de gerar apropriação e capacidade de 

refl exão crítica sobre a vida e a sociedade, gerando autonomia e melhores 

decisões nos seus processos de trabalho.     

   
*Os autores da experiência inscrita são: Fabrício Felipe Quadros, Aline Zeller Branchi, Sandra Barradas Borba, Susana 
Nussemeyer da Rosa, Vanisa Cavallini da Silva. Experiência do Grupo Hospitalar Conceição (GHC/RS). 

 
¨¨¨
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Ofi cinas de Multiplicação de Conhecimentos*

Priscila Vilela Moreira Hartl

Convergindo com a proposta da Educação Permanente, a Gestão de 

Desenvolvimento de Pessoas (Gedep/MG) do Núcleo Estadual do Ministério 

da Saúde em Minas Gerais (NEMS/MG) tem organizado a realização de ofi cinas 

com o intuito de disseminar conhecimentos entre colegas de trabalho. Embora 

incipiente, a proposta já rendeu bons frutos durante o ano de 2015. 

A título de explicação, podemos dividir as ações em dois grupos: ofi cinas 

realizadas para transmissão de rotinas de trabalho e ofi cinas realizadas com 

o objetivo de multiplicar informações adquiridas em cursos e ofi cinas que 

ocorreram fora do NEMS. Nas duas modalidades, os responsáveis pela 

condução das ofi cinas foram servidores.

Ofi cinas realizadas para transmissão de rotinas de trabalho:

• Ofi cina de averbação de tempo de serviço – teórica: capacitar os servidores 

do setor responsável a realizarem de forma adequada e padronizada o 

serviço do setor. Data: 11/2/2015. Participantes: servidores dos setores 

Gestão de Concessões (Gecon, atual Ativo) e Gestão de Benefício (Geben, 

atual Inativo).

• Ofi cina de averbação de tempo de serviço – prática: capacitar os servidores 

do setor responsável a realizarem de forma adequada e padronizada 

o serviço do setor. Data: 11/3/2015. Participantes: servidores do setor 

Gecon.

• Ofi cina – exoneração de servidor da folha de pagamento: capacitar 

os servidores do setor responsável a realizarem de forma adequada e 

padronizada o serviço do setor. Data: 28/4/2015. Participantes: servidores 

do setor Gecon.

• Ofi cina – cessão, remoção e redistribuição de servidor ativo: capacitar 

os servidores do setor responsável a realizarem de forma adequada e 
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padronizada o serviço do setor. Data: 5/5/2015. Participantes: servidores 

do setor Gecon.

• Importação de dados no Access: organizar os dados dos residentes 

médicos e multiprofi ssionais e facilitar a tarefa de inclusão dos dados no 

sistema Siape. Data: 14/5/2015. Participantes: servidores da Gedep.

• Ofi cina – abono de permanência: capacitar os servidores do setor 

responsável a realizarem de forma adequada e padronizada o serviço do 

setor. Data: 7/7/2015. Participantes: servidores do setor Gecon.

• Ofi cina de Licitações e Compras – aspectos importantes para a capacitação: 

esclarecer e orientar a respeito dos pontos relevantes referentes ao trabalho 

de licitação de ações de capacitação. Data: 15/7/2015. Participantes: 

servidores da Gedep e da Divisão de Gestão Administrativa – Setor de 

Licitações.

Ofi cinas realizadas com o objetivo de multiplicar informações adquiridas em 

cursos e ofi cinas que ocorreram fora do NEMS:

• 1ª Ofi cina de Estruturação dos Processos de Trabalho na Divisão de 

Convênios (DICON/MG): transmitir os conhecimentos adquiridos na 

Ofi cina de Estruturação de Processos de Trabalho da DICON, ocorrida em 

Salvador/BA. Data: 23 a 25/6/2015. Participantes: servidores da Divisão 

de Convênios; 

• Ofi cina de Capacitação sobre Insalubridade: transmitir os conhecimentos 

adquiridos na Ofi cina sobre insalubridade, ocorrida em Brasília/DF. Data: 

21/5/2015. Participantes: servidores do Serviço de Gestão de Pessoas do 

NEMS/MG.

• Roda de conversa: multiplicação das vivências e conhecimentos adquiridos 

no curso de “motivação e controle do estresse” no NEMS/MG.

Reconhecemos a importância de valorizar o conhecimento dos servidores e a 

oportunidade de transmissão desses conhecimentos de forma organizada e 

que se aproxime com as realidades de trabalho. Como é um trabalho inicial, 

identifi camos pontos a serem melhorados como a abrangência a mais setores; 

os registros formais dos conhecimentos compartilhados de forma a elaborarmos 
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manuais de procedimentos; e o trabalho de divulgação mais impactante, aliado 

ao incentivo e à conscientização da necessidade e importância dessa forma 

de compartilhamento de conhecimentos. Esses pontos identifi cados já estão 

sendo trabalhados com a expectativa de aperfeiçoamento desse trabalho que, 

até então, apresentou resultados bastante positivos.

   
*Os autores da experiência inscrita são: Priscila Vilela Moreira Hartl; Ana Carolina Vilar de Oliveira Laignier; Ana Lúcia 
Camargos – Gestão de Desenvolvimento de Pessoas. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais 
(NEMS/MG).  

 
¨¨¨

Ofi cinas para Conselhos Locais de 
Saúde Indígena: atenção psicossocial, 

cuidados, territórios e direitos*

Regina Juliana Sousa da Silva

Entre julho e setembro de 2015 foram desenvolvidas as ofi cinas de qualifi cação 

em direitos e em Saúde Mental para os conselheiros locais de saúde indígena de 

Alagoas e Sergipe, no total de 140 participantes. Desenvolvemos metodologia 

participativa, com público médio de 25 participantes por turma. As ofi cinas foram 

realizadas com profi ssionais de Psicologia, Farmácia e Serviço Social. Utilizamos 

recursos lúdicos que pudessem problematizar suas realidades de acordo com 

seus territórios, vulnerabilidades, potencialidades e empoderamentos sociais, 

levando em consideração a importância do controle social para os cuidados em 

Saúde Mental e direitos à saúde de modo geral. 

Organizamos a proposta com os Programas de Educação Permanente, o 

Programa de Saúde Mental, a Assistência Farmacêutica e a Coordenação 

de Controle Social. Dessa forma, pensamos em desenvolver as ofi cinas de 
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qualifi cação para os conselheiros de diferentes etnias por considerar os 

mesmos, peças fundamentais para as práticas de Saúde Mental e cuidados em 

geral em seus territórios. 

Desenvolvemos nas seguintes etapas: articulações com as bases por meio de 

rodas de conversa sobre o processo saúde – doença mental e cuidados, numa 

perspectiva antimanicomial e inclusiva; apresentação sobre o uso racional de 

medicamentos psicotrópicos, uso de plantas tradicionais; e marcos legais da 

reforma psiquiátrica e legislação do SUS. 

Construímos uma cartografi a dos territórios, em que os conselheiros 

desenharam suas aldeias, com os fl uxos das redes de saúde mental de suas 

regiões, acessos extras-aldeia, marcos das vulnerabilidades ou riscos no 

contexto psicossocial, assim como os pontos de força nesses mapas, como 

seus rituais, casas de artesanato e contato com a natureza. Da mesma forma, 

no momento das refl exões sobre os papéis do controle social, esboçaram suas 

atribuições e importância social na política de saúde indígena. A proposta foi 

bem aceita pelos participantes. 

Certamente, utilizamos uma metodologia vivencial na qual os conselheiros 

pensam e problematizam seus territórios, redes, vulnerabilidades, 

potencialidades e formas de se produzir os cuidados em Saúde Mental. Os 

instrumentos utilizados, de maneira lúdica, propiciaram um processo dialógico, 

no qual o conhecimento era recíproco, pois os aprendizados sobre a valorização 

dos cuidados tradicionais e dos arranjos locais para se cuidar do território e 

comunidade estão sendo fortalecidos e colaboram para o empoderamento dos 

conselhos locais nesse processo. 

Com essas ofi cinas, aprendemos que as 12 etnias das áreas indígenas de 

Alagoas e Sergipe são realidades e potências diferentes. Podemos vivenciar 

as especifi cidades de cada território, assim como suas formas de cuidados. 

Compreendemos que serão constantes as mudanças e estratégias para que 

possamos dialogar cada vez mais a partir das diferenças dessas etnias. 
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A construção das cartografi as foram momentos de muita interação e refl exão, 

uma vez que o coletivo visualiza suas difi culdades e também pensam e produzem 

sobre suas potencialidades, pois ao construir seus mapas “visualizam” melhor 

seus territórios. Foi muito rico o fato de todos colocarem nas cartografi as a 

necessidade da terra e a recuperação dos recursos naturais, tão importantes 

para os indígenas. Pensamos muito nesses processos no protagonismo e 

empoderamento locais, além do que está sendo muito satisfatória a constante 

visualização dos mapas com os espaços sagrados como os pontos de saúde 

nos seus territórios.

Atuar na saúde indígena nos faz refl etir que o conhecimento em Saúde Mental, 

atenção psicossocial e em saúde em geral é muito além do que aprendemos 

na academia. Viemos de uma formação ocidental e eurocêntrica que em sua 

maioria não nos ensina a olhar além de nós mesmos e de nossos supostos 

saberes ofi ciais. Produzir saúde mental e a vivência nessas ofi cinas estreitam 

nossos laços de cuidados e possibilidades. Mostra-nos que existem muitas 

outras formas de promover e prevenir e de cuidar. Mostra-nos que o controle 

social, que as comunidades com seus saberes e seus cuidadores podem ser 

protagonistas, cabendo a nós profi ssionais de saúde colaborar com este 

processo. 

Consideramos que um desafi o a ser superado é cada vez mais elaborarmos 

coletivamente instrumentos que possam estreitar os diálogos e promover cada 

vez mais trocas. Da mesma forma que este modelo de ofi cina seja estendido 

não somente aos conselheiros locais como também à comunidade em geral e 

cada vez mais de maneira continuada. 

*Os autores da experiência inscrita são: Regina Juliana Sousa da Silva, Thatyana Leite Wanderley e Eline Juvita de Lima. 
Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/AL e SE).  

 

¨¨¨
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Operacionalização do Sistema de 
Informação da Assistência à Saúde 

Indígena versão 4.0 – Siasi*

Tatiana Levy de Carvalho

O Sistema de Informação da Assistência à Saúde Indígena (Siasi) vem sendo 

um desafi o no desenvolvimento das ações de assistência à saúde indígena, 

desenvolvidas pela Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena no 

âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins. Dessa maneira, foi 

mensurada a importância do esclarecimento do funcionamento do Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena à Equipe Multidisciplinar de Saúde 

Indígena (EMSI), pois o sistema caracteriza-se como ferramenta de fundamental 

importância para a avaliação de indicadores, monitoramento e planejamento 

das ações de saúde, uma vez que nas últimas atualizações realizadas o sistema 

apresentou alguns dados referentes à produção e aos dados epidemiológicos 

não satisfatórios à atuação da EMSI, portanto os levantamentos desses dados e 

a discussão com a equipe gerou um diagnóstico de funcionamento do sistema 

e possíveis soluções para eventuais problemas. 

A partir desse diagnóstico, foi possível gerar ações de atualização dos dados 

cadastrais das famílias indígenas nos municípios pertencente ao Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) Parintins, indígenas residentes nas 121 comunidades 

indígenas de abrangência nos 4 municípios: Barreirinha, Maués, Nhamundá e 

Parintins com uma população indígena de aproximadamente 14.900 indígenas. 

O sistema de informação é ferramenta importante para a inserção de dados 

e para a análise situacional de indicadores para o planejamento, tomada de 

decisão e direcionamento das ações realizadas nas aldeias que são atendidas 

pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena do DSEI Parintins/AM.
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Destaca-se que havia a necessidade de esclarecimentos para aperfeiçoar as 

ações e o registro das atividades realizadas em área indígena pela equipe de 

Saúde. Não apenas de esclarecimentos, mas sim do ato de registrar corretamente, 

visto que algumas produções eram perdidas pela falta de informação e pelo 

não preenchimento adequado dos instrumentos de coleta de informações. 

A partir dessa problemática, a equipe do Siasi discutiu com os responsáveis 

técnicos dos Programas de Saúde e elaborou um planejamento para a 

capacitação dos profi ssionais. A capacitação foi realizada em quatro etapas 

nos quatro municípios da área de abrangência do DSEI/Parintins (Maués, 

Barreirinha, Nhamundá e Parintins). A partir dessa experiência, houve grande 

avanço no registro das informações no Sistema. 

Os participantes avaliaram de forma positiva os repasses dessas informações e 

a preocupação para que elas cheguem com veracidade. A profi ssional Rosiete 

Nascimento Batista (enfermeira do Polo-Base Kuruatuba, Região do Andirá) 

apartou que “nós, profissionais de área, ainda tínhamos muitas dúvidas no 

preenchimento dos impressos e dos instrumentos de coleta de informações, 

pelo fato de terem surgido novas planilhas e alguns colegas terem sido 

contratados recentemente. A capacitação nos ajudou bastante a melhorar e 

evidenciar nossa prática”. 

Entre os desafi os, sobressai-se: o curto espaço de tempo para a realização da 

capacitação e a falta de recursos humanos para realizar a capacitação, visto que a 

equipe de multiplicadores também é responsável pela alimentação do sistema. 

Segundo uma profi ssional “esta experiência mostra a importância do sistema 

Siasi e a satisfação de poder contribuir para alimentar o sistema corretamente e 

visualizar a situação da saúde indígena”. 

Fazer atualizações periódicas, em virtude da grande rotatividade dos profi ssionais, 

verifi cando a necessidade durante análise das produções, torna-se imprescindível. 

A diretriz do monitoramento das ações de saúde indígena destaca a relevância 

da epidemiologia para monitorar os indicadores de saúde. Hoje, esse 

monitoramento é realizado por meio do banco de dados ofi ciais que compõem 

os sistemas de vigilância específi cos (Siasi, Sistema de Vigilância Alimentar 
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Nutricional – Sisvan, Sistema de Informações sobre. Mortalidade – SIM, Sistema 

de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc) e também os sistemas locais de 

informação em saúde adequados a realidade de cada DSEI. No tocante aos 

povos indígenas, COIMBRA & SANTOS apontam que a coleta de dados e a 

análise das informações demográfi cas e epidemiológicas são ainda bastante 

defi cientes.

A II Mostra de Educação Permanente em Saúde, em Brasília, possibilitou aos 

diversos setores da saúde pública dos diferentes estados do Brasil, onde o 

Sistema Único de Saúde (SUS) acontece, apresentarem suas experiências. Essa 

troca teve um pouco de tudo, um pouco de amor e dedicação ao próximo, 

ao usuário e ao funcionário. Na II Mostra também aconteceram ofi cinas, arte, 

cordel, conto, teatro humano e de fantoches representando cada um os estados 

do Brasil. Ver que o SUS, embora criticado por muitos, acontece, trouxe desafi os 

a serem alcançados e muita garra para que todos que levam o SUS continuem 

de forma remodelada e melhor.

*Os autores da experiência inscrita são: Paula Cristina Rodrigues Pinto, Tatiana Levy de Carvalho, Vilmar Amorim da Silva e 
Siani Regina da Silva.  Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins (DSEI/PARINTINS/AM).

¨¨¨



167

Experiências da II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde – o trabalho como fonte de formação: 
um movimento em construção no âmbito federal do SUS

Os Cuidados Paliativos, Linguagem 
e Mídias Sociais*

Andrea Georgia de Souza Frossard

                                                               “Dirijo-me à constelação de palavras, apanho 

uma e guardo-a comigo”, por Andrea Frossard.

                               

A palavra que defi ne a minha participação na II Mostra de Educação Permanente 

em Saúde é a esperança. Sim, isso mesmo, esperança! O motor necessário para 

prosseguir viagem rumo a uma saúde pública de qualidade.

O tema: “os cuidados paliativos, linguagem e mídias sociais” refl ete as ideias 

inspiradas na minha prática profi ssional desenvolvida na unidade IV de Cuidados 

Paliativos, do Instituto Nacional de Câncer José Gomes da Silva Alencar (INCA), 

como precursora na assistência, ensino, pesquisa e extensão. 

Registra-se que o Cuidado Paliativo é uma área envolta em tabus e desconhecida 

da população em geral, carecendo assim de um canal de comunicação 

adequado entre as instituições de saúde e os seus usuários. Portanto, o 

estudo apresentado deu centralidade à linguagem no processo de trabalho 

dos profi ssionais de saúde, uma vez que as representações negativas sobre a 

fi nitude humana obstaculizam o acesso aos serviços de cuidados paliativos.  

A atuação no campo oncológico e, em especial, nos Cuidados Paliativos exige 

do profi ssional o exercício da leveza, suscitando à alegria, à felicidade de estar 

com o outro e, assim, sendo absolutamente afetado pelo caráter humano 

(sensível e comprometido) tão necessário num cotidiano de dor e sofrimento. 

Logo, torna-se possível afetar o outro corpo enfermo e no limiar da fi nitude 

dar-lhe acesso à busca pelo sentido da vida – ter ou não Deus por perto, sentir 
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vontade de viver mais tempo, sentir medo, chorar e sorrir, sentir-se cuidado e 

acolhido.

As paredes frias, sem cor, sem fotos, sem alma, um choro reprimido em busca do 

colhe que acolhe. O que foi idealizado pela instituição inspiradora em questão, 

até o momento, pautou-se na desconstrução desse sentimento sem anima. 

Portanto, mais que um espaço hospitalar, o INCA-IV é um centro de atividades 

(reuniões de convívio, encontros com grupos e equipe, música, cursos de 

cuidado ao paciente etc.).

Estima-se que até 2030 as neoplasias malignas deverão ser a causa de morte, 

por ano, de 13,2 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a 

estimativa divulgada pela Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer 

das Nações Unidas (Iarc), em 2010.

No País, o Instituto Nacional de Câncer  afi rma que as neoplasias malignas são 

a segunda causa de morte no Brasil. Para 2016/2017, a estimativa é de 596 mil 

casos de câncer (INCA: 2015). 

O trabalho apresentado evidenciou que as múltiplas funcionalidades das 

mídias sociais podem proporcionar o estabelecimento de novos canais de 

relacionamentos entre as instituições de saúde e seus usuários. A perspectiva 

adotada entende que o cuidado paliativo recupera a morte como um processo 

natural, integrante do ciclo da vida. 

Assim, evita-se o termo TERMINALIDADE e, em seu lugar, a ideia de cuidado 

toma corpo, ou seja, a impossibilidade de cura não é limitadora do tratamento. 

O controle da dor e dos sintomas é determinante na promoção da qualidade 

de vida das pessoas portadoras de neoplasias malignas em estadiamentos 

avançados. 

Para arrematar o raciocínio, explicita-se que o óleo do motor da esperança 

foi adquirido na interação com outros trabalhadores por meio das rodas 

de conversas – responsáveis pelas trocas intensas de saberes e práticas e, 

consequentemente, motivação e fonte de inspiração para a construção de 

um projeto institucional denominado: Cuidados Paliativos em Movimento que 
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visam a desmistifi car as representações negativas acerca dos Cuidados Paliativos 

em nosso meio, bem como, propagar novas práticas de saúde acolhedora e 

humanizada a ser socializada nos três níveis de atenção em saúde.  

* Experiência do Instituto Nacional do Câncer (INCA/RJ).

¨¨¨

Os Cursos de Práticas Integrativas 
e Complementares na CdP e o 

Processo de Facilitação*

Maria Eneida de Almeida

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos 

no mundo que nós nos fazemos”.

Paulo Freire

Olá, eu sou a Sus@na, mascotinha da Comunidade de Práticas!

Seja muito bem-vind@! A Comunidade de Práticas (CdP) é um espaço 

aberto a todos os profi ssionais de saúde do Brasil! É um lugar de encontro, 
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de reconhecimento, de interação, de transformação e de fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os cursos relacionados à Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), que estão na CdP, fazem parte de uma transformação 

paradigmática nas áreas da Saúde e da Educação e têm o mérito de repassar 

informações qualifi cadas a todo trabalhador do SUS. Aqui, a Educação 

Permanente em Saúde (EPS) é a dinâmica central. 

O processo de facilitação desses cursos dá voz aos profi ssionais de saúde, dá 

valor a outras culturas, reconhece práticas de saúde que convergem para a 

integralidade. Nossos cursos são efeitos do movimento que vivemos desde que 

a PNPIC foi lançada no SUS. De norte a sul, de leste a oeste, por todo o território 

nacional temos trabalhadores integrados, conectados e transformando suas 

realidades.

A facilitação faz parte de um processo colaborativo de aprendizagem em que 

se estimula a troca de saberes entre os participantes, pautada na refl exão crítica 

sobre a prática cotidiana de cada um e de cada equipe de trabalho.

Os cursos da CdP baseiam-se nas interações, que são diálogos abertos, como 

numa roda de conversa, para que todos possam dar sua contribuição e deixar 

os argumentos fl uírem e permearem o ambiente de interação. É na interação 

que podemos aprofundar os temas que mais nos mobilizam, podendo refl etir 

sobre os saberes dos colegas que nos ouvem e que interagem conosco.

Pensamos que deva ser natural se pensar local-regional-estadual-nacional- 

-global-universal no campo da Saúde Coletiva. Somos seres universais e esse 

saber promove a integralidade de forma natural nos nossos cursos. 

Assim, vivemos a EPS no nosso dia a dia, como facilitadores de cursos que 

visam à transformação paradigmática na saúde, tanto na formação, quanto 

na atenção e na gestão do SUS. Compartilhar com os demais trabalhadores o 

desenvolvimento de nosso trabalho na II Mostra nos fez refl etir sobre a relevância 

das experiências compartilhadas nos cursos, refl etindo transformações de 
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trabalho vivo, mudanças de atitudes em ato, que presenciamos no campo virtual 

e que são levados à realidade do cotidiano de cada um.

Foi institucionalizada nova cultura da saúde no Brasil, legitimando saberes e 

práticas com atenção holística e integral, com reconhecimento de outras culturas 

e valorizando outras práticas, proporcionando a estrutura para novo paradigma 

na atenção à saúde no Brasil, abrindo-se para o atendimento multiprofi ssional. 

Transformar as práticas dos serviços de saúde é colocar novas cores 
e novos sabores no nosso cotidiano, é transformar pensamentos 
e atitudes, é transformar a relação com a população, é pensar 
determinantes sociais, é pensar um País cada vez mais justo e 
democrático.

*Os autores da experiência inscrita são: Maria Eneida de Almeida (facilitadora Cursos PNPIC – CdP), Fernanda Ferreira 
Marcolino (facilitadora CdP) e Thiago Petra (facilitador CdP). Experiência do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/
MS).

 

¨¨¨

Otimização do Clima Organizacional 
no NEMS/ES*

Débora Matos Nunes

Clima Organizacional é o indicador de satisfação dos membros de uma 

empresa, em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente 

da organização, tais como: políticas de Recursos Humanos (RH), modelo de 

gestão, processo de comunicação, valorização profi ssional e identifi cação com 

a empresa. 
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A apuração do nível de satisfação dos colaboradores faz-se necessária para: 

indicar e apoiar as decisões dos gestores e mensurar como está a qualidade de 

vida no trabalho dos colaboradores. Assim, se a qualidade do trabalho for pobre 

conduzirá à alienação do empregado e à insatisfação, à má vontade, ao declínio 

da produtividade, aos comportamentos contraproducentes (como absenteísmo, 

rotatividade, roubo, sabotagem, militância sindical etc.). Estabelecer referências 

confi áveis sobre um ambiente específi co para implementar ações, onde cresça 

a motivação, gerando um espírito participativo, efetivo, leva a empresa a atingir 

excelentes níveis de produtividade e comprometimento. 

O local de trabalho é um espaço no qual há troca de experiências em tempo 

integral, por menos ou mais explícitas que elas sejam. No quadro de uma reunião 

com cerca de dez funcionários, analisando um por um, podemos observar que 

cada qual terá sua visão de determinado fato, uma forma própria de se motivar, 

uma história familiar e uma trajetória profi ssional distinta.

Passamos cerca de um terço das horas diárias no trabalho. Quando a organização 

entende que cada indivíduo é singular, saberá que o ambiente e a política 

organizacional devem ser benéfi cos ao trabalhador, que despende boa parte 

do seu dia em suas funções. O trabalho do homem exerce grande impacto 

sobre ele. Em certas condições, emerge um sofrimento que pode ser atribuído 

ao confl ito entre uma história individual – composta por desejos, perspectivas, 

projetos – e uma organização do trabalho que os ignora. 

Assim, o setor de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), com a participação da 

psicóloga do setor Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (Siass), 

desenvolveu este trabalho com o intuito de averiguar o Clima Organizacional e 

traçar atividades potentes para melhora da atmosfera do ambiente de trabalho. 

Dividimos o trabalho em três etapas: 

• Rodas de conversa de forma particular com cada setor sobre a rotina 

de trabalho, sentimentos, potências e fragilidades, sem a presença das 

chefi as e a distribuição de formulário para pesquisa quantitativa.

• Roda de conversa com os gestores e responsáveis por setor (chefi as) com 

apresentação dos dados da pesquisa quantitativa feita com os servidores, 
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preservando a identifi cação deles. Foram propostas, nesse encontro, 

sugestões de melhorias pelas chefi as.

• Roda de conversa com todos os servidores, gestores e responsáveis 

por setor para apresentação da pesquisa quantitativa, das sugestões de 

melhorias das chefi as e proposições de novas sugestões. Chegou-se 

a um consenso e as ideias aprovadas foram acordadas para que sejam 

desenvolvidas no exercício seguinte (2016) sob o apoio e monitoramento 

do setor PEP.

Este trabalho, quando foi apresentado na II Mostra de EP, ainda não havia sido 

concluído, por isso compartilhamos com os colegas naquele momento as 

experiências vividas e as atividades propostas. Foi um momento de entusiasmo 

por alguns núcleos, ali representados, uma vez que eles reconheceram 

a necessidade e a difi culdade de desenvolverem esta pesquisa em seus 

ambientes de trabalho.

Após a realização desta pesquisa, a apresentação dos resultados e o acordo 

fi rmado entre todos, teremos o ano de 2016 como período para o desenvolvimento 

das atividades propostas e acolhimento das melhorias desejadas, visando um 

clima organizacional com maior qualidade para o NEMS/ES.

*Os autores da experiência inscrita são: Débora Matos Nunes, Cesar Storch Rodrigues e Wellington Mena Menenguce. 
Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Espírito do Santo (NEMS/ES). 

 

¨¨¨
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O trabalho em equipe multissaberes 
das oito referências dos Programas 
Mais Médicos/Provab em São Paulo*

Mariana Fonseca Paes

Este relato abordou os aprendizados nas reuniões de equipe das referências 

descentralizadas do Ministério da Saúde (MS/SGTES/DEPREPS), para 

qualifi cação do acompanhamento de regiões de saúde/municípios que 

aderiram aos programas de provimento Mais Médicos e Programa de 

Valorização do Profi ssional da Atenção Básica (Provab), no período de abril de 

2014 a novembro de 2015.

Composta por 8 referências, a equipe acompanha 63 regiões de saúde no 

estado de São Paulo (SP), representando um universo de 380 municípios e 

2.580 profi ssionais nos programas de provimento.

Para o acompanhamento, a atuação se dá prioritariamente a partir de: visitas 

aos municípios para conversa com gestores, médicos e equipes de saúde 

sobre as principais diretrizes do programa; diálogos com as unidades de 

saúde que possuem médicos dos programas de provimento; participação em 

atividades da supervisão: ofi cinas locorregionais e reuniões com supervisores 

e tutores; visitas compartilhadas com apoiadores do Ministério da Educação 

e representante estadual da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas); e 

ações conjuntas com apoiadores do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde (Cosems) e articuladores da Atenção Básica (AB) da Secretaria Estadual 

de Saúde.

As reuniões de equipe são planejadas e realizadas mensalmente, na cidade de 

São Paulo, na sede estadual do MS, com encontros de dois a três dias, sempre 

contemplando dimensões do processo de trabalho que são individuais e 
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coletivas como: a discussão de casos prioritários no território e organização 

das demandas com necessidade de apoio da coordenação nacional; 

compartilhamento de análise sobre o desenvolvimento da atenção básica nas 

regiões e municípios; planejamento de ações prioritárias no território; discussão 

e planejamento coletivo das prioridades demandadas pela coordenação 

nacional; e discussões temáticas e formação compartilhada (ex.: e-SUS, lei 

de responsabilidade fi scal, construção de materiais de apoio para equipe e 

gestores, Pró-Residência e Política Nacional de Atenção Básica, fi nanciamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS) etc.).

Com a organização dos encontros mensais tem sido possível: realizar escuta mais 

qualifi cada nos municípios e nas regiões de saúde e dar respostas em menos 

tempo (resolutividade); ter apoio para as demandas que surgem do território e 

dar retorno para os problemas e situações críticas; estabelecer o planejamento 

das agendas de visitas técnicas, inclusive as agendas compartilhadas; realizar 

visitas técnicas de análise situacional, denúncia, nova visita, monitoramento, 

reconhecimento/exploratória; analisar as regiões de saúde e municípios, com 

relação à cobertura de AB e os modelos de atenção que permanecem em 

disputa nesses territórios; elaborar os instrumentos de informação e de auxílio 

para o cotidiano de atuação de cada referência: roteiro e fi cha de visitas técnicas; 

e produzir informes, passo a passo (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – Cnes, Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), Identifi cador 

Nacional de Equipe – INE) e “Kit Gestor” (legislações pertinentes ao contexto 

dos programas), com base nas necessidades regionais e municipais.

O mais signifi cativo dos encontros tem sido a possibilidade de aprender com 

as experiências uns dos outros, também por ser uma equipe multisSABERES. 

Cada um possui uma formação específi ca na área da Saúde, com experiências 

de trabalho diversas no campo da Saúde Coletiva e grande foco na Atenção 

Básica. Há conhecimentos que se compartilham por experiências anteriores de 

atuação na gestão municipal e federal do SUS, inclusive com foco na estratégia 

de apoio institucional/matricial.
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Como desafi os futuros e dentro de uma organização coletiva bastante potente, 

a equipe tem identifi cado alguns passos que ainda precisam ser dados: 

cobertura de visitas de 100% dos municípios no estado que receberam médicos 

dos programas de provimento emergencial; novas referências para reorganizar 

a divisão territorial da equipe e priorizar os municípios que apresentam 

maiores necessidades de apoio do MS, principalmente as áreas do interior do 

estado, qualifi cando a atuação da equipe; pactuar as prioridades de visita para 

além das demandas que chegam da Coordenação Nacional; potencializar a 

análise situacional do território com outros atores da saúde (ex.: articuladores 

estaduais, Cosems etc.); traçar indicadores e planejar ações a partir da análise 

das informações de forma mais qualifi cada, dando condições de uma agenda 

cada vez mais programática; e desenvolver de forma mais estruturada a Sala 

de Situação do Mais Médicos/Provab no estado de SP, com apoio do Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde (NEMS).

Ter apresentado esse relato na II Mostra de Educação Permanente do MS nos 

auxiliou a compreender que a Educação Permanente é motriz de processos 

de fortalecimento das relações em diversos âmbitos do Ministério da Saúde, 

inclusive por evidenciar os desafi os e potências na relação estabelecida entre 

a sede do MS em Brasília e seus trabalhadores que atuam no âmbito estadual. 

São em espaços de compartilhamento como esses que novas ideias e formas 

diversas de realizar transformações aparecem a partir das experiências relatadas, 

bem como das conversas nos pequenos grupos e atividades de integração. 

Fomos movimentados a seguir com um trabalho que se organiza pelo processo 

refl exivo da prática e é a partir disso que nos colocamos à disposição de 

continuar.

*Os autores da experiência inscrita são: Mariana Fonseca Paes, Mariana Fernandes Campos, Carolina Vitti Domingues, 
Lara Paixão, Frederico Machado de Almeida, Diego Meloni, Mateus Falcão Martins Matos e Juliana Terribili. Experiência do 
Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profi ssionais na Saúde (DEPREPS/SGTES/MS). 

¨¨¨
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Papo de Português*

Márcia Soares Dantas

A ideia de construir uma ofi cina de redação ofi cial no âmbito do Ministério da 

Saúde surgiu a partir de observações feitas no dia a dia do trabalho. Percebi 

que os servidores participavam de curso de redação e não conseguiam aplicar 

os conhecimentos, uma vez que havia um distanciamento entre o que era 

repassado nos cursos e o que era vivenciado na prática.

Foi então que elaborei a Ofi cina de Redação Ofi cial denominada Papo de 

Português, a qual consiste em oportunizar ao servidor uma refl exão sobre sua 

produção textual no trabalho à luz dos elementos teóricos trazidos pelo tema 

em questão, por meio de atividades práticas e de compartilhamento de saberes. 

Nada foi entregue pronto, todo o material foi construído pelo participante, ou 

seja, o ritmo e direcionamento da ofi cina são dados pelo servidor.

Formatada com uma carga horária mínima de 20 horas, a ofi cina Papo de 

Português, em sua primeira edição, aconteceu no Núcleo Estadual do Ministério 

da Saúde na Paraíba (NEMS/PB), no período de 10 a 14 de agosto de 2015, 

atendendo a 24 servidores.

Durante uma semana, vivenciamos práticas de construção textual e trocas de 

experiências, refl etindo sobre o cotidiano no NEMS/PB. O servidor sentia-se 

protagonista desse processo por trazer para o encontro seu próprio material de 

trabalho e a partir de atividades práticas propunha mudança na sua ação.

Levar essa proposta para a II Mostra de Educação Permanente e poder 

compartilhar uma ação em que o servidor não é visto como um mero espectador 

e sim como um sujeito protagonista é acreditar que nosso ambiente de trabalho 

pode ser mais humano e reconhecer que unindo forças e compartilhando ideias 

tornamos nosso dia a dia mais tranquilo e feliz.
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Papo de Português

Essa língua portuguesa

Ô coisinha complicada

Tem tanto detalhe besta

Chega até ser engraçada

Mas se prestar atenção

Pode ser facilitada

Vejam só quanta bobeira

Eu ouvi de um cidadão

Dizendo “com menas gente”

Fugi tal um furacão

Vai que sobra pra mim

Fica aqui observação

Seja homem ou mulher

Não hesite em colocar

A palavra certa é menos

“menas” tem de descartar

Pois se ela não existe

O que se quer inventar

Já ouvi o povo “foram”

Tem até uma ideia certa

Já que povo é muita gente

E esse monte acha que acerta

Mas escreva no singular

Fica aqui o meu alerta

E quando leio “agente”

Junto em vez de separado

Pra indicar eu e você

A gente não fi ca grudado

Ninguém mais vai esquecer

O que aqui foi ensinado

E o que dizer do mais

Usado para quantidade

É o contrário de menos

Advérbio de intensidade

Sem “i” é conjunção

Soa adversidade

Tem gente que não tem dúvida
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Diz “meu óculos quebrou”

Na face são duas lentes

Logo não pluralizou

Assim “meus óculos quebraram”

Afi rmam quem já estudou

Outra coisa muito comum

É o tal de gerundismo

“vou estar fazendo senhor”

Quem inventou o modismo?

Foi a turma do call center

Crente que é modernismo

Fica aqui o meu recado

Evite todo esse vício

Uma linguagem direta

Não exige sacrifício

Um pouco mais de leitura

Pode ser um bom início

Coisas muito interessantes

A nossa língua tem

Mas ela não é nenhum bicho

Não faz medo a ninguém

Consultar sempre a gramática

Pode te levar além

E o fascínio pelo verbo

Cada palavra, cada som

É o que me incentiva

A escrever com esse tom

Com toda licença poética

O cordel é tudo de bom.

*Experiência da Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA/SE/MS). 

 ¨¨¨



180

Ministério da Saúde

Participação do Fisioterapeuta nos 
Debates do Controle Social*

Rosane da Silva Alves Cunha

No que diz respeito à inserção do profi ssional nas diversas áreas das políticas 

públicas e a importância desta atividade para os usuários desde a prevenção à 

reabilitação foram os fatores que incentivaram, inicialmente, a participação nas 

reuniões do controle social. A princípio de forma autônoma, deixando de lado 

as questões pessoais e partindo para o coletivo, como posso ajudar? 

Assim, surgiu a ideia de fazer parte do Fórum do Idoso, em Barra do Piraí, quando 

ainda não havia o conselho, em 1999, e logo depois a participação no Conselho 

Municipal de Saúde e em outros fóruns. A participação como representante do 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da segunda região 

(Rio de Janeiro) foi logo alcançada. Já não era um sonho solitário. Mas essa 

participação não é tão fácil assim, existem impasses neste processo, no que diz 

respeito à articulação da participação – representação neste contexto observa-se 

o antagonismo, o sujeito de direito representa um setor/classe e participa como 

cidadão! Como conciliar? 

O que se observa, em alguns momentos, são os confl itos, pois a participação 

como cidadão nos proporciona um olhar, já a representação de uma entidade 

nos traz a tona, múltiplos quereres. Nessa linha de raciocínio, esse representante 

deverá pleitear devidamente os interesses do coletivo nos processos decisórios. 

Outro ponto muito importante é a necessidade de capacitar-se. Por meio 

dos cursos para a capacitação de conselheiros da saúde, Curso Nacional 

de Ativação para o Desenvolvimento da Prática do Controle Social no SUS, 

com o Quali Conselhos houve a oportunidade de adquirir conhecimentos 

quanto à composição, às questões referentes às verbas, às representações, 

às atribuições, ao funcionamento do conselho e sua importância no processo 
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de descentralização político administrativo na sociedade, não somente o 

gestor, mas todos nós estamos inseridos nesses processos de decisão política 

concernente à saúde. 

Na caminhada faz-se necessário improvisar, retroceder em alguns aspectos 

para avançar em outros. Até porque há processo político municipal que passou 

por momentos difíceis em todos os setores, porém foi avassalador para o setor 

Saúde, gerando instabilidade, inclusive do controle social. Estar inserida neste 

processo é muito importante para que possamos entender o que realmente 

acontece nos bastidores.

Ao participar da Comunidade de Práticas, soube da realização da II Mostra 

de Educação Permanente, fi z a inscrição do relato e tive a oportunidade de 

dividir com todos essa experiência. No dia 11/11/15, realizei o credenciamento 

como apresentadora de um relato de experiência, como convidada. Satisfação 

ímpar! Ainda pela manhã foi realizada a Plenária de abertura da II Mostra. No 

período da tarde, participei da Ofi cina de Diálogo com o tema: imagem e ação, 

coordenada pela facilitadora Márcia Dantas. Essa ofi cina gerou um vídeo com 

relatos dos participantes a partir de uma pergunta que norteou este momento: 

o que te faz rir e o que te faz chorar? Este vídeo foi apresentado na plenária fi nal 

do evento. Momento muito especial! 

No segundo dia da II Mostra, o grande dia, a apresentação da experiência 

inscrita, o relato:  “Participação do Fisioterapeuta nos Debates do Controle 

Social”. Tema esse que aguçou um grande debate já que entre os participantes 

além de profi ssionais da saúde havia representantes da gestão e fi scalização, 

dos trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Sanitário Especial Indígena da 

Paraíba (DSEI/PB), Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS/SP), 

Enfermeiras do Hospital Federal da Lagoa/RJ (HFL), o que enriqueceu o debate 

e todos discursaram sobre suas experiências na participação do controle social 

como forma de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as regiões 

do território brasileiro. O que marcou o debate foi a convergência de todos 

para a importância da tríade: participação, representação e democracia. Essa 

tríade surgiu após o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, na segunda 
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metade dos anos 70, no bojo do movimento maior que se ampliava em todos 

os segmentos da sociedade – o das lutas pelas liberdades democráticas contra 

a ditadura. A partir daí, houve o remodelamento político. Concluímos que 

independente do tema discutido seja este ao olhar do gestor, do profi ssional 

“meio”, Gestão de Pessoas, administração ou do profi ssional da saúde da ponta, 

todos juntos somos mais fortes e juntos podemos fazer do SUS, um modelo de 

assistência à saúde do povo brasileiro. Foi um grande debate!

*Os autores da experiência inscrita são: Jane Lúcia dos Santos Silva, José Antunes da Fonseca Filho e Regina Figueirôa. 
Experiência da SMS de Valença/RJ. 
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Pedagogia do teatro oprimido: uma 
estratégia de Educação Permanente 

para equipe de Enfermagem*

Luciene Lima da Silva

Este relato descreve como a Educação Permanente, com as chefi as de 

Enfermagem do Hospital Federal da Lagoa, utilizou a modalidade pedagógica 

do Teatro do Oprimido de Augusto Boal para motivar, instigar mudanças e 

promover a participação e integração da equipe de Enfermagem do hospital, 

durante a Semana de Enfermagem, no mês de maio de 2015.

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma política do Ministério da Saúde 

instituída em 13 de fevereiro de 2004, que tem por objetivo trabalhar, transformar 

e qualifi car as práticas de saúde dentro do quadrilátero formado por gestores, 

acadêmicos, profi ssionais e representantes sociais. É uma ferramenta essencial, 

uma vez que busca superar limites, tanto da formação quanto das práticas 
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tradicionais de saúde, visando ao cuidado integral*. Dentro dessa perspectiva, 

recorremos ao trabalho do Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal. Para 

Boal, “[...] o teatro pode ser uma arma de libertação, de transformação social e 

educativa**”.

Desse modo, escolhemos a peça: “Doidinho para Trabalhar”, encenada 

pelo grupo “Pirei em Cena” do Teatro do Oprimido, que teve como objetivo 

demonstrar as difi culdades, preconceitos e exclusão social vividos pelos 

portadores de doenças cognitivas e psicológicas, como a depressão, défi cit 

de atenção, hiperatividade, entre outras. Isso fez com que os profi ssionais 

de Enfermagem não só se apropriassem do tema, como também refl etissem 

sobre essa situação que acomete os portadores de sofrimentos mentais. Esse 

encontro do teatro com os profi ssionais possibilitou troca de experiências e de 

vivências do cotidiano de cada um.

A motivação para este trabalho ocorreu a partir da percepção quanto ao alto 

índice de profi ssionais da Enfermagem em afastamento do trabalho por razões 

emocionais e psíquicas. Nessa perspectiva, buscamos ampliar as ações para a 

discussão com outros profi ssionais da instituição que possam ajudar a equipe 

de Enfermagem a refl etir sobre este contexto, como psicólogos e psiquiatras.

Por fi m, destacamos que a atividade de Educação Permanente em Saúde e o 

teatro não se esgotaram nessa atividade ou na busca de resultados imediatos, 

mas suscitaram em refl exões, pois esse trabalho é uma busca permanente pela 

procura de novos conhecimentos e de aprendizado contínuo.

Participar da II Mostra de Educação Permanente com este relato proporcionou 

refl etir com os demais participantes sobre a relação entre condições/relações 

de trabalho e absenteísmo, reafi rmando a necessidade de ampliar a oferta de 

espaços de diálogos e de interação dos profi ssionais como alternativa para 

enfrentar a rotina intensa do trabalho em unidades hospitalares.

* BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. Disponível em: 
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1832.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2015.
**  BOAL, A. O Teatro do Oprimido e outras Poéticas Políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
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*Os autores da experiência inscrita são: Ana Cristina Boechat, Angélica Cristina 

Roza Pereira Vonk, Josinete Cabral da Silva, Lilian Bezerra do Nascimento, Luciene 

Lima da Silva, Marina do Nascimento, Naira Dutra, Natalia Custodio, Sônia Reis. 

Experiência do Hospital Federal da Lagoa (HFL/RJ). 

 ¨¨¨

Potencializar a Comunicação nos Processos de 
Trabalho no Ministério da Saúde no Tocantins*

Marlene Rodrigues Guimaraes

Inicialmente, foram divulgadas as inscrições para as apresentações dos 

trabalhos na II Mostra de Educação Permanente, que ocorreu no período de 

11 a 13/11/2015. A nossa apresentação faz parte de um trabalho de Educação 

Permanente inserido no Projeto Aplicativo com o tema: “Potencializar a 

comunicação nos processos de trabalho no Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde no Tocantins”, fruto do Curso Gestão Federal do Sistema Único de Saúde 

(GFSUS), pertencente à Região Norte, realizado pelo Sírio Libanês em parceria 

com o Ministério da Saúde. Este trabalho tem por objetivo refl etir sobre as 

difi culdades na comunicação entre os setores do Ministério da Saúde: sede, 

entes federados e Núcleo do Ministério da Saúde no Tocantins e elaborar uma 

proposta de intervenção com planos de ação para intervir nestas difi culdades. 

O projeto tem como autora eu, Marlene Rodrigues Guimarães, com o coautor 

Wanteildo Antunes Ayres de Lima. 

No primeiro dia da II Mostra, fomos conduzidos do prédio anexo do Ministério 

da Saúde em direção ao Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), 

espaço este confortável, com instalações bem feitas e aconchegantes, lá fomos 

recebidos pela equipe do evento para credenciamento. Posteriormente, para 

abertura da II Mostra, reuniram-se gestores e trabalhadores do Ministério da 
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Saúde, atuantes nas diversas regiões do País para compartilhar e refl etir sobre 

suas vivências do cotidiano do trabalho. 

As experiências apresentadas na II Mostra foram fruto de iniciativas que se 

caracterizam pela criatividade, inventividade, aprendizagem em ato com 

produção de novos conhecimentos e mudança de práticas na gestão e no 

cuidado em saúde, impulsionando o contínuo fortalecimento do SUS. A 

abertura do evento iniciou-se às 9h30min com a presença da coordenadora-

-geral de Gestão de Pessoas, Eliana Pontes de Mendonça, e da coordenadora 

da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), Teresa Maria 

Passarella. Primeiramente aconteceu a premiação do I Concurso de Redação 

para estagiários do Ministério da Saúde, em seguida a apresentação da Peça 

Teatral: Remoto Controle e o Grupo Fazendo Arte do Núcleo Estadual do Rio 

de Janeiro. Que show de interpretação! Uma criatividade enorme! Fez todos 

os participantes se alegrarem e refl etirem sobre o cotidiano do nosso trabalho. 

Das 12h30min às 13h30min foi oferecido um delicioso brunch, espetáculo de 

comida, não conhecia essa modalidade ainda, proporcionando interação e 

conhecimento entre os participantes. 

No período da tarde, iniciaram-se as Rodas de Diálogos e Ofi cinas de Linguagem: 

Vivenciando as Experiências de Educação Permanente. As apresentações foram 

dividas por salas não ultrapassando o quantitativo de 30 pessoas como ouvintes, 

reunindo os respectivos relatores e apresentadores. No dia seguinte, 12/11/15, 

continuaram as Rodas de Diálogos e Ofi cina de Linguagem. Nesse segundo dia, 

eu e o coautor apresentamos a nossa experiência iniciando com o histórico do 

Tocantins, por ainda considerar um estado novo, posteriormente, relatamos o 

quantitativo por faixa etária dos servidores do Núcleo do Ministério da Saúde 

no Tocantins e o objetivo do projeto melhorar a comunicação entre o Ministério 

da Saúde sede com os entes federados e os setores do Núcleo do Ministério da 

Saúde no Tocantins, mostrando o Plano de ação e os Macroproblemas. 

Na apresentação, fi zemos com que os presentes entendessem qual seria o 

objetivo do projeto. Foi uma apresentação muito tranquila, colocamos as 

nossas difi culdades e facilidades, o que avançamos e o que falta pra fazer, 
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lembrando que o projeto não parava por aí, ou seja, será contínuo. Ao fi nal da 

apresentação, alguns presentes se manifestaram, fazendo algumas perguntas e 

também contando sobre as difi culdades na comunicação nos seus respectivos 

ambientes de trabalho. Prosseguiram as apresentações até o fi nal do dia 

12/11/2015 e, no período da manhã do dia 13/11/2015, o evento foi encerrado 

com uma Síntese Criativa das Experiências Compartilhadas. 

Após, reuniram-se todos na plenária fi nal com as convidadas Rossana Baduy 

e Débora Bertussi contextualizando e abrilhantando o evento com suas sábias 

palavras. No fechamento, aconteceu um show de apresentação cultural que 

afl orou os sentimentos de todos ali presentes, causando várias emoções, 

encerrando o dia com um delicioso coffee break. 

Por ter tido várias apresentações simultaneamente em diversas salas, tive a 

oportunidade de escolher os temas que mais interessasse a mim ou experiências 

que fossem acrescentar no dia a dia ou melhorar a minha rotina de trabalho, 

embora eu compreenda que todas são importantes para o bom andamento do 

trabalho. 

Percorri várias salas e assisti a experiências incríveis, como ofi cinas de teatros, 

no fi nal de cada apresentação todos os participantes tiveram a oportunidade 

de trocar conhecimentos, relatos que realmente faz muita diferença no nosso 

trabalho. Registro aqui, que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no 

Tocantins apresentou duas experiências, uma tendo eu, Marlene Rodrigues 

Guimarães, como autora, e Wanteildo Antunes Ayres de Lima como coautor, e 

outra experiência tendo como apresentadora a servidora Luanne Alves Oliveira 

com o Projeto “Gestão de Pessoas Itinerante”.  

Finalmente, quero deixar registrado que a II Mostra foi um sucesso! No evento 

tivemos a oportunidades de conhecer experiências incríveis e compartilhar 

ações inovadoras, assim como o projeto sobre a defi ciência na comunicação, 

que foi apresentado por outros autores de outros estados, que com certeza 

fez e fará diferença não só para NEMS/TO, assim como os participantes dos 

diversos locais do País. Quero deixar aqui a minha alegria, enfatizando que 

toda equipe da CODEP/CGESP/SAA/SE/MS não se preocupou unicamente 
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com a vida funcional dos servidores, mas com a gestão do trabalho e dos 

trabalhadores com foco na humanização. Para que esta relação de trabalho seja 

construída em regime de participação e diálogo permanente, é imprescindível 

a quebra da resistência às mudanças e desenvolver capacidade e habilidades 

de negociação com nossos gestores para o fortalecimento do SUS.  

*Os autores da experiência inscrita são: Marlene Rodrigues Guimarães e Wanteildo Antunes Ayres de Lima. Experiência do 
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins (NEMS/TO). 

 

¨¨¨

Práticas Etnomédicas e Educação Permanente 
Intercultural dos Profi ssionais de Saúde*

Maria do Socorro Litaiff Rodrigues Dantas 

Estudo qualitativo que procurou compreender o signifi cado das práticas 

tradicionais de adoecimento e cura e sua articulação com o sistema de saúde 

biomédico dos índios Potyguara das comunidades Mundo Novo e Jacinto, 

município de Monsenhor Tabosa/CE, com o intuito de propor conteúdos para a 

Educação Permanente dos profi ssionais de saúde das Equipes Multidisciplinares 

de Saúde Indígena, atuantes no Sistema Único de Saúde, para atuação em 

contexto culturalmente diferenciado na perspectiva da integralidade. 

O estudo, além de valorizar as práticas etnomédicas desse povo, pretendeu 

desenvolver capacidades de pesquisa de lideranças indígenas, por meio 

da participação de pesquisadores Potyguara durante todas as etapas do 

projeto. A pesquisa foi desenvolvida no período de dois anos, em três 

etapas. A primeira consistiu na preparação dos pesquisadores, incluindo 
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os pesquisadores autóctones, por meio do estudo orientado do método 

etnográfi co de pesquisa. A segunda etapa caracterizou-se pelo trabalho de 

campo propriamente dito, com o levantamento de dados pelos pesquisadores 

nas comunidades indígenas, utilizando-se como técnicas principais de coleta 

de dados a observação participante e entrevistas em profundidade com os 

informantes-chaves selecionados para o estudo. Na terceira etapa, mediante 

os elementos identifi cados das práticas tradicionais de cura dos índios Potyguara 

e sua articulação com o sistema de saúde da medicina científi ca, realizou-se a 

Educação Permanente intercultural dos profi ssionais de saúde indígena e técnicos 

participantes do estudo. A metodologia da Educação Permanente consistiu de 

seminários e ofi cinas em uma perspectiva dialógica, na qual se utilizou o material 

coletado na etapa anterior do estudo para identifi car os valores e práticas médicas 

tradicionais indígenas, que necessitam ser valorizadas pela prática médica dos 

profi ssionais de saúde, favorecendo o cuidado à saúde individual e coletiva dos 

povos indígenas, em especial das comunidades em estudo. 

Obteve-se um material etnográfi co e formativo completamente inédito que 

permitiu a produção de textos escritos que continuarão embasando as futuras 

produções científi cas em três áreas principais, assim como a melhora da 

qualidade das relações entre profi ssionais de Saúde e pacientes indígenas 

reduzindo os problemas encontrados. Foi proposto um elenco mínimo curricular 

na formação e na qualifi cação dos profi ssionais de saúde indígena no estado 

do Ceará, em consonância com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas (Pnaspi), demonstrando o quanto a articulação dos serviços 

de saúde com as medicinas tradicionais indígenas é condição fundamental 

para a efetivação do princípio da integralidade em um modelo diferenciado de 

atenção à saúde indígena. 

Um vídeo de acesso livre, por meio de youtube, está sendo elaborado com o 

objetivo de divulgar os resultados do projeto para o público geral. Continua-se 

a análise do material para construção de uma semiologia das doenças, por meio 

de categorias êmicas, e identifi cadas nas narrativas de casos com o referencial 

teórico e metodológico denominado de sistema de signos, signifi cados e ações.
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O material recolhido e o processo formativo permitirão aperfeiçoar a qualidade 

das relações entre profi ssionais de Saúde e pacientes indígenas reduzindo 

os problemas encontrados até agora, além de aprimorar as atividades de 

prevenção, promoção e tratamento em áreas indígenas.

O projeto propiciou mais aproximação entre a academia, o serviço de saúde 

indígena e escola por intermédio dos diversos momentos associativos, 

quando possibilitou a discussão entre a práxis da atenção à saúde em contexto 

culturalmente diferenciado com a avaliação simplifi cada de atividades rotineiras 

das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena locais, na perspectiva da 

construção de caminhos factíveis e aceitáveis mediante o ponto de vista de 

cada ente.

A colaboração do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e 

Tecnológico (CNPq) possibilitou tornar o projeto robusto no tocante à 

estruturação para a coleta de dados e para as atividades de formação dos 

profi ssionais de Saúde, bem como trouxe implicações para a formação básica 

nas escolas indígenas que transcendeu os objetivos da pesquisa. O principal 

desafi o encontrado foi trabalhar com a comunidade e a equipe de saúde 

indígena e o processo dialético da reelaboração da cultura dos índios Potyguara. 

Este trabalho proporcionou momentos singulares com os profi ssionais de saúde 

indígena na construção do entendimento acerca da Etnomedicina Potyguara.

*Os autores da experiência inscrita são: Maria do Socorro Litaiff Rodrigues Dantas, Andrea Caprara, Maria Lidiany Tributino 
de Sousa, Eliane Mara Viana Henriques, Terezinha Pereira da Silva, Marluce Silva Sampaio, Marisângela Dutra de Almeida. 
Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI/CE). 

  

¨¨¨
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Preparação para Aposentadoria 
“Vida Que Segue”*

“Ando devagar porque já tive pressa  E levo esse sorriso 
porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua 

história, Cada ser em si carrega o dom de ser capaz
de ser feliz.”. 

Willy André de Oliveira dos Santos.

Iniciamos esta narrativa com um trecho da canção “Tocando em Frente”, de 

Almir Sater e Renato Teixeira, por acreditar que ela congrega em si muito da 

essência do projeto Preparação para Aposentadoria (PPA) “Vida que Segue”, 

que desde o ano de 2010 é desenvolvido por uma equipe multiprofi ssional no 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Nerj/MS).  

O “Vida que Segue” surgiu da necessidade institucional de um efetivo 

diálogo com os servidores de seu quadro de pessoal sobre a signifi cação do 

binômio “Trabalho-Aposentadoria” em um contexto planetário de aumento 

na perspectiva de vida e de constantes demandas advindas do processo de 

envelhecimento. Sua relevância deu-se ao ofertar a esses colaboradores, que 

têm a data do seu 75º aniversário como limite para sua permanência no serviço 

público, a possibilidade de contatar criticamente a realidade e construir, a partir 

dessas experiências, um projeto de vida pós-aposentadoria que lhes fi zesse 

sentido. E a canção referenciada acima sugere exatamente isso ao dizer que 

“cumprir a vida é simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente 

como um velho boiadeiro levando a boiada”.

A construção desse projeto ocorreu por meio de processos participativos no 

qual aqueles servidores que estão próximos, em até dois anos da aposentadoria, 

são convidados a se afastar de seus ambientes de trabalho e, em encontros 

sequenciais, a realizar uma série de dinâmicas que visam fomentar, de maneira 
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lúdica, a refl exão sobre a aposentadoria, em suas perspectivas legais, familiares, 

psicológicas, biológicas, orçamentárias, espirituais, empreendedoras e sociais, 

e a busca por soluções inusitadas e consistentes para os desafi os dessa fase de 

suas vidas.

A ludicidade dessas atividades interativas pressupõe que a dupla de facilitadores 

responsável por sua execução se valha de poemas, músicas, cenas teatrais, 

fi lmes e cartazes para disparar no participante a refl exão sobre suas vivências 

acerca da temática proposta.

Como exemplo disso, temos a utilização de “Tocando em Frente” na dinâmica 

de aspectos sociais da aposentadoria para iniciar uma conversa sobre o papel 

do aposentado na sociedade contemporânea.

O respeito ao jeito e ao tempo do “conhecer as manhas e as manhãs” de cada 

individuo é fundamental para o êxito da metodologia adotada por esta ação 

que, ao ultrapassar as barreiras da prestação de informações pré-moduladas, o 

instiga a formar suas próprias convicções sobre a aposentadoria. 

Essa noção de respeito à história do participante também denota um 

compromisso da equipe em esclarecer que o “Vida que Segue” não se apresenta 

simplesmente como apologia à inatividade, mas sim como uma viagem em 

busca de novas formas de compreendê-la. 

Então, considerando que “todo mundo ama um dia todo mundo chora”, a 

equipe de facilitadores é totalmente imparcial no que tange a elaboração dos 

questionamentos e de suas respostas pelos participantes. 

Atualmente, a fundamentação metodológica de nossa ação de Preparação 

para Aposentadoria conversa bastante com a prática da Educação Permanente 

em Saúde por reconhecer que “cada um de nós compõe a sua história e cada 

ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz” e se apropriar disso para, 

coletivamente, desenvolver um aprendizado capaz de ressignifi car o conceito 

de aposentadoria.
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Destarte, compreendemos que o sentimento de força e de felicidade constante 

no diverso da coletividade é preponderante na expurgação das incertezas do 

indivíduo ante a aposentação. 

Posto isto, vislumbramos na Educação Permanente um instrumento de 

valorização do trabalhador do Sistema Único de Saúde (SUS), no qual para se 

permanecer:

“É preciso amor pra poder pulsar, 
É preciso paz pra poder sorrir, 
É preciso a chuva para fl orir.”

*Os autores da experiência inscrita são: Willy André de Oliveira dos Santos, Maristela Batista Guimarães e Lídia Grisólia 
Fernandes. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NEMS/RJ).  

¨¨¨

Processo de Intervenção Continuada na EPS*

Maria Angélica Gomes de Oliveira Rebello

O presente Processo de Intervenção ressalta a importância da Educação 

Permanente em Saúde como instrumento potente para corrigir o descompasso 

entre a orientação da formação, promovendo um impacto direto no 

comportamento dos servidores, alinhando diversas atividades no ambiente 

interno, pois não podemos pensar a Gestão de Pessoas sem realizar uma 

intervenção nas práticas de educação.

As áreas de Gestão de Pessoas dos Núcleos do Ministério da Saúde precisam 

cortar as amarras do antigo Recursos Humanos, que somente desenvolviam 

suas atividades direcionadas em Serviço de Pessoal com funções meramente 

burocráticas, e ser condutor de um processo de movimento conduzido pela 



193

Experiências da II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde – o trabalho como fonte de formação: 
um movimento em construção no âmbito federal do SUS

Educação Permanente em Saúde, que é o norte para uma Gestão de Pessoas 

condizente com a realidade atual e fomentada pelo Ministério da Saúde.

Ser ator coadjuvante de todo processo de trabalho, buscando a transformação 

da Gestão e fazendo da Educação Permanente em Saúde uma ferramenta para 

o alcance de uma Gestão por Resultados, pautada na integração e harmonia 

da sua equipe, promovendo um impacto direto no comportamento dos 

servidores, alinhando diversas atividades no ambiente interno, almejando 

construir uma nova abordagem na introdução dos processos participativos nos 

Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde, realizando uma ruptura com a lógica 

ora apresentada, é imprescindível. Há a urgência de fortalecer a Educação 

Permanente em Saúde, como norteadora de novas práticas que orientem para 

a refl exão sobre o trabalho e a construção dos processos de aprendizagens 

coletivas.

Refl etindo sobre todo o contexto, iniciamos um projeto de intervenção no 

nosso espaço de trabalho com várias ações, como a introdução das Rodas 

de Conversas, o Café com Ideias, o Café Mundial, o Reiki, a Massoterapia, as 

Tendas de Saúde, o Corredor de Cuidados, buscando o autocuidado, a escuta, 

a integração, a harmonia e o bem-estar entre nossos servidores.

Reportando-nos a Paulo Freire*: “o ser humano não pode ser compreendido 

fora de seu contexto. Ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve 

por meio da refl exão sobre seu lugar no mundo, sua realidade e suas vivências”.

Torna-se necessário que, além dos processos que as tecnologias e os referenciais 

indispensáveis nos impõem, precisamos construir espaços de discussão, análise 

e refl exão da prática do cotidiano do trabalho.

E, considerando a importância das práticas educativas e integrativas, procuramos 

introduzi-las como ferramenta para mudança de atitudes por entendermos que 

a sua aplicabilidade deve ser crítica e incisivamente revista para que se almeje 

a possibilidade de pertencer aos serviços/profi ssionais a que se dirigem, de 

forma que os conhecimentos que veiculam alcancem signifi cativo cruzamento 

*  FREIRE, Paulo. Educação como práti ca da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.



194

Ministério da Saúde

entre os saberes formais previstos, viabilizando a autoanálise e principalmente 

a autogestão.

A nossa vivência na II Mostra foi de uma importância salutar de bastantes trocas 

que buscaram a construção dos princípios fundamentais do Sistema Único de 

Saúde, voltado para um Modelo de Atenção Humanizada e Integralizada do 

indivíduo. Por entendermos que a Educação Permanente em Saúde é o pilar 

que sustenta todo o processo de trabalho, construir este compasso entre 

os trabalhadores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe, 

como também fundamentar uma articulação entre as instituições formadoras 

propiciando um desafi o constante para efetivar essa troca de saberes e 

experiências, representam desafi os constantes. É primordial fortalecer a 

Educação Permanente em Saúde como norteadora de novas práticas que 

busquem a participação na construção de uma aprendizagem coletiva.

*Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE). 

 

¨¨¨

Programa de Capacitação em Gestão*

Rita de Cássia Garcia

O Hospital Federal da Lagoa (HFL) promoveu a realização do Programa de 

Capacitação em Gestão (PCG) que foi idealizado, coordenado e realizado 

pela Gerência da Qualidade e Segurança do HFL, contando com o apoio e a 

aprovação da Direção do Hospital.

Este programa de capacitação foi planejado em dez fases, realizadas ao longo 

de 2014, e o público-alvo foi primordialmente os líderes dos serviços clínicos 

e cirúrgicos da instituição, além das lideranças dos serviços complementares, 
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de imagem e de apoio do HFL. Os temas foram defi nidos para cada fase numa 

sequência lógica de conhecimentos necessários para uma boa gestão das 

organizações.

O curso iniciou com o tema do planejamento estratégico e Balanced Scorecard 

(BSC) seguido dos temas legislação em saúde, gerenciamento de resíduos 

e sustentabilidade, análise e melhoria de processos, ferramentas de gestão, 

indicadores de desempenho, gestão da qualidade, gestão de segurança do 

paciente, encerrando com o tema sobre a cadeia de suprimentos. Cada tema foi 

constituído de dois ou três encontros, ministrados por palestrantes e facilitadores 

convidados, constituídos sempre por profi ssionais reconhecidos no mercado 

de trabalho pela sua competência na área. Esses profi ssionais participaram 

do PCG sem custo para o HFL e doaram seu tempo e conhecimento para 

apoiar este projeto, além do agradecimento dos organizadores e participantes 

receberam um certifi cado do Centro de Estudos do HFL, como palestrantes. 

Durante a última fase do programa, que coincidiu com as comemorações pelo 

dia do aniversário do Hospital Federal da Lagoa, foi realizado um evento, onde 

os palestrantes e facilitadores convidados foram nomeados como Amigos do 

Hospital e os participantes que conseguiram concluir todas as fases foram 

presenteados com livros e assinaturas de revistas doadas.

De acordo com cada tema abordado, foram feitas parcerias com as instituições 

e os palestrantes relacionados àquela fase. Quando o tema foi sustentabilidade, 

por exemplo, estabeleceu-se a parceria com o Ministério do Meio Ambiente, 

que apoiou a iniciativa por meio da doação de 800 adesivos de 5 tipos de 

campanhas de conscientização. Outra parceria estabelecida ocorreu com o 

Jardim Botânico que forneceu material de divulgação sobre o cuidado com o 

mundo, enviando cópias da revista em quadrinhos da Turma da Mônica.

O PCG realizado em 2014 obteve grande sucesso, perfazendo um total de 

666 participantes, sendo constituídos de funcionários do Hospital (74%) e 

convidados (26%), visto que foram solicitadas vagas para profi ssionais de outras 

instituições públicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro.
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O aprendizado obtido por meio deste programa demonstrou que é preciso ter 

constância de propósito e continuidade nas ações planejadas para alcançar os 

resultados desejados e obter a mudança de comportamento dos profi ssionais, 

com a internalização e aplicação do conhecimento adquirido. 

O grande desafi o foi divulgar e sensibilizar os profi ssionais a participarem de 

temas relacionados à gestão na área da Saúde. O apoio da direção, incentivando 

e participando das atividades, foi de fundamental importância para o resultado 

obtido, além da colaboração da Coordenação Administrativa que liberou os 

profi ssionais no horário das palestras e, para alguns temas, inclusive, realizou 

uma convocação direta.

Outro desafi o foi desenvolver o programa focado na aplicabilidade dos 

temas, sensibilizando por meio das palestras e aplicando o conceito por 

meio de diversas ações, com participações de competências internas, como 

a participação do grupo Lagoa Voluntário, que criou música e colaborou 

participando da colocação dos adesivos de sustentabilidade nas dependências 

do Hospital.

Vários resultados alcançados no desenvolvimento do PCG de 2014 foram 

perpetuados ao longo de 2015, o que propiciou a inclusão no planejamento 

de 2016 do desenvolvimento de um novo projeto focado nas ações de 

aprimoramento e continuidade dos processos.

Foi muito gratifi cante perceber que os profi ssionais querem contribuir e estão 

muito interessados em oferecer seus conhecimentos para a melhoria dos 

processos. Igualmente gratifi cante, foi apresentar este trabalho em 2015 na II 

Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde – o trabalho como fonte 

de formação: um movimento em construção no âmbito federal do SUS, em 

Brasília, tendo a oportunidade de compartilhar esta experiência, motivando os 

profi ssionais de outras regiões do País a desenvolverem atividades semelhantes 

em suas respectivas unidades.

*Os autores da experiência inscrita são: Rita de Cássia Garcia e Angela Pereira Carrano. Experiência do Hospital Federal da 
Lagoa (HFL/RJ). 

¨¨¨
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Programa de Incentivo à Publicação (PIP) da 
Escola Fiocruz de Governo, Brasília/DF*

Ana Silvia Pavani Lemos

O Programa de Incentivo à Publicação (PIP) é iniciativa do Laboratório de 

Educação, Mediações Tecnológicas e Transdisciplinaridade em Saúde 

(Lemtes) da Escola Fiocruz de Governo (EFG), que visa ao fortalecimento, ao 

aprimoramento e ao incentivo à divulgação científi ca por colaboradores que 

atuam no ensino e na pesquisa e discentes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Brasília. A proposta consiste em tornar a publicação uma ação permanente 

entre todos que integram a comunidade acadêmica da EFG e está estruturada 

em três eixos de atividades: formação, informação e de troca de experiências. 

As ações de formação constituem cursos que visam trabalhar com elementos 

fundamentais para o desenvolvimento e o aprimoramento das habilidades 

na elaboração de artigos científi cos e são ofertadas mensalmente. No eixo 

de informação, em parceria com a Assessoria de Comunicação da Fiocruz 

Brasília (ASCOM), elaborou-se informativo sobre publicações na saúde, o 

“Publicar Saúde”, divulgado periodicamente por meio eletrônico, que visa ao 

periódico de temáticas relacionadas à publicação e à divulgação científi ca. No 

eixo de troca de experiências está o planejamento de atividades que visam ao 

compartilhamento de experiências desenvolvidas pelos docentes, discentes e 

pesquisadores da Fiocruz Brasília, de forma que a comunidade acadêmica se 

reconheça e se fortaleça por meio das ações dos seus programas. 

O lançamento do PIP ocorreu no dia 29/5/2015, durante a comemoração de 

aniversário dos 115 anos da Fiocruz. Na ocasião, o programa foi apresentado 

com a divulgação do primeiro informativo sobre publicações na saúde, o 

“Publicar Saúde”. Desde o seu lançamento, três edições do Publicar Saúde foram 

elaboradas e enviadas a todos os colaboradores via correio eletrônico e as 
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seguintes ofertas formativas foram realizadas: Ofi cina “Gestão do Conhecimento: 

Pesquisa e educação em Saúde”; Curso Livre “Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos”; “Ofi cinas para elaboração de artigos”; “Ofi cina sobre as normas 

Vancouver e referências bibliográfi cas”; “Workshop sobre leitura e escrita na 

língua inglesa (Researcher Connect, em parceria com o British Council)”; “Ofi cina 

de elaboração de resenhas para publicação acadêmica”; “Ofi cina de Artigos de 

Revisão” e o “Curso de Atualização de Comunicação em Saúde: Divulgação da 

Ciência”. No eixo de troca de experiências, ocorreu, entre os dias 23 e 25/11/15, 

o I PesquisaSUS, que contou com cerca de 150 participantes, mesas-redondas 

com discussões na área de Políticas Públicas de Saúde e mais de 100 trabalhos 

apresentados em várias temáticas da saúde coletiva.

Um dos grandes desafi os encontrados na condução do programa foi o de 

garantir a adesão às atividades ofertadas. Observamos que atividades longas de 

formação não tiveram procura signifi cativa. Assim, fi zemos um replanejamento 

de atividades garantindo maior enfoque na oferta de atividades curtas, como 

ciclo de ofi cinas e workshop. Quanto ao Publicar Saúde, o conteúdo, o 

público-alvo e as estratégias de divulgação estão sendo reformuladas para o 

ano de 2016 de forma mais integrada com o plano de divulgação da ASCOM. 

Concomitantemente, estruturou-se, ao fi nal de 2015, a Comissão de Divulgação 

Científi ca na Fiocruz Brasília.

Para o ano de 2016, as ações do PIP serão planejadas por meio de momentos 

de escuta com colaboradores que atuam no ensino e na pesquisa e discentes 

da Fiocruz Brasília quanto às necessidades de ofertas educacionais voltadas 

à publicação e divulgação científi ca, além de estratégias que visem ao 

fortalecimento de parcerias intrassetoriais no âmbito da gestão federal e do 

Distrito Federal nas ofertas educacionais voltadas à publicação e à divulgação 

científi ca. O planejamento também contemplará a ampliação de pesquisas e 

organização de artigos para submissão em periódicos no campo da Saúde 

Coletiva, além de promover parceria com os docentes da área da Metodologia 

Científi ca dos cursos ofertados na Fiocruz Brasília de forma a integrar as ações 

e fomentar a publicação científi ca em toda a comunidade acadêmica.
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A II Mostra possibilitou aos participantes o compartilhamento das experiências 

e o reconhecimento da diversidade de ações. Tal debate contribuiu para o 

aprendizado mútuo e para o enriquecimento sobre as ações de Educação 

Permanente para a Saúde. De modo específi co, a partir da apresentação do 

PIP os participantes fi zeram várias sugestões para a qualifi cação das ações, 

colaborando assim para o seu fortalecimento.   

*Os autores da experiência inscrita são: Ana Silvia Pavani Lemos, Fabiana Damásio e Vanessa Elias Costa. Experiência da 
Escola Fiocruz de Governo, Brasília/DF. 

¨¨¨

Programa de Preparação para a Aposentadoria 
(PPA) do Ministério da Saúde/MG – 2ª Edição*

Ana Célia Thomaz

A equipe multiprofi ssional do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde de 

Minas Gerais (NEMS/MG/DIGAD/SEGEP/UNASS) apresentou, na II Mostra 

Nacional de Educação Permanente em Saúde, o Programa de Preparação para 

a Aposentadoria (PPA) do Ministério da Saúde/MG – 2ª edição, realizado no 1º 

semestre de 2015. 

Para lançamento e divulgação desta edição, a equipe organizou um evento 

de pré-lançamento no núcleo. Pensando nas consequências financeiras da 

aposentadoria, optamos por uma palestra abordando o tema “Gestão de 

Finanças Pessoais”. Para tanto, convidamos um profi ssional do Banco Central 

para esta apresentação. Em seguida, foram abertas as inscrições para o grupo.

O PPA foi desenvolvido pela equipe, tendo como entendimento que o trabalho 

é um dos elementos constitutivos do ser humano e é fator estruturante da vida 

das pessoas, referência organizadora de horários, atividades e lazer. Assim 
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sendo, a aposentadoria é uma mudança extremamente signifi cativa na vida 

dos indivíduos com amplas implicações sociais, psicológicas e fi nanceiras. A 

diminuição sensível da renda familiar, a ansiedade frente ao vazio deixado pelo 

trabalho e o aumento na frequência de consultas médicas são algumas das 

consequências mais imediatas. Diante dessas implicações, um planejamento da 

vida pós-aposentadoria é de suma importância, sendo essa a proposta do PPA.

O objetivo dos grupos de PPA é de oferecer apoio aos servidores do NEMS/MG 

que estão próximos da aposentadoria; contribuir para a valorização da saúde 

e da qualidade de vida do servidor, ajudando-os a lidar com os confl itos e com 

as difi culdades inerentes a este momento; e buscar elaborar uma visão mais 

positiva do futuro e estabelecer um novo projeto de vida.

Como metodologia, optamos por atividades em grupo, em cinco encontros 

diários, com duração de três horas cada, condensados em uma semana. 

Esses encontros são um espaço de refl exão individual e coletiva, com o 

compartilhamento de expectativas, sentimentos, ideias e experiências, por meio 

de técnicas de relaxamento e dinâmicas de grupo, uso de textos informativos e 

refl exivos, vídeos, troca de experiências e discussões, bem como outros recursos 

terapêuticos, além de atividades físicas e lúdicas ministradas por convidados.

A programação dos encontros foi dividida em temáticas, tais como: a 

“Aposentadoria: signifi cado, desafi os e mudanças”, com refl exão sobre visão de 

vida na aposentadoria, rotina, vida fi nanceira, relações familiares e sociais, saúde, 

vida espiritual e relação consigo; “Revisitando o Passado e Redescobrindo 

Talentos e Hobbies”, com abordagem sobre as fases da vida e os respectivos 

ganhos e perdas de cada fase e refl exão sobre atividades que atualmente realiza 

e o que fará ou talvez realize; “Lazer e Trabalho na terceira idade”, com refl exão 

sobre o tema e o levantamento pelo grupo das opções disponíveis em Belo 

Horizonte; “Planejamento Financeiro e Relações Pessoais”, com abordagem 

sobre fi nanças pessoais e refl exão sobre as relações familiares e sociais; e, por 

fi m, a temática “Futuro, Felicidade e Ressignifi cação da trajetória profi ssional”, 

com discussão sobre os fatores de risco e adaptação na aposentadoria e 
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refl exões sobre a experiência adquirida no trabalho e o resgate da contribuição 

que cada servidor deu à instituição.

A equipe do NEMS/MG/DIGAD/SEGEP/UNASS avalia que o PPA contribui para 

o empoderamento do servidor, em seu processo de aposentadoria, sendo 

um momento de tomada de consciência e refl exão sobre suas habilidades 

e capacidades e, principalmente, um resgate de seus sonhos para esta nova 

etapa da vida.

Compartilhar este trabalho na II Mostra ressaltou a importância da troca de 

saberes e experiências, mostrando o potencial de cada servidor e/ou equipe, no 

qual se reconhece o valor do trabalho de cada um. Para mim, o mais importante 

da mostra é a troca de experiências que amplia as possibilidades de acrescentar 

outros conteúdos para os próximos grupos de PPA. 

A Mostra me faz retornar motivada, valorizando ainda mais a Educação 

Permanente e orgulhosa por fazer parte do SUS. 

*Os autores da experiência inscrita são: Ana Célia Thomaz, Cláudia Noger e Cynthia Chiari Barros. Experiência do Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais (NEMS/MG). 

¨¨¨

Projeto Alimentação Equilibrada (PAE)*

Camila Brandão Gonçalves Monteiro

O Projeto Alimentação Equilibrada (PAE) foi criado por uma equipe engajada 

em inserir no cotidiano dos servidores do Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde da Paraíba (NEMS/PB) temas importantes em promoção da saúde. 
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O PAE é um projeto de participação espontânea que visa levar o conhecimento 

sobre a adoção de alimentação equilibrada aos servidores do NEMS/PB. Iniciou 

com uma perspectiva mais pontual de alertar os servidores sobre a importância 

de buscar alimentação equilibrada, mas com o decorrer do tempo, com a 

dimensão e a importância que o tema requer, despertou o olhar da equipe em 

tratar o PAE como um processo de Educação Permanente em Saúde.

O PAE foi lançado em um evento mensal do órgão, em maio de 2015, pela 

equipe de apenas cinco pessoas, incluindo o profi ssional nutricionista por meio 

de palestra interativa.

Cada servidor presente, no evento, recebeu um folheto do PAE, com campos 

em branco para preenchimento: informações de peso corporal, Índice de Massa 

Corporal (IMC), meta de peso corporal (se necessária) e de grupos de alimentos 

foram apresentadas para estimular o servidor a marcar consulta individual com 

a nutricionista e receber as orientações para alcançar alimentação equilibrada, 

com base no modelo didático previamente desenvolvido.

O mês de maio de 2015 foi dedicado ao atendimento dos servidores interessados 

inicialmente e, desde junho de 2015, todos os servidores vêm sendo convidados 

para encontros mensais com temas de alimentação saudável, que acontecem 

no próprio local de trabalho, como proposta complementar ao PAE, uma vez 

que o tema “alimentação saudável” é bem amplo, tal como abordado no Novo 

Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde.

Os encontros têm por objetivo reunir os servidores, de forma espontânea, para 

aprenderem um pouco mais sobre alimentação saudável. No decorrer dos 

meses, além dos encontros, a nutricionista disponibilizou agenda para realizar 

retornos individuais para esclarecimentos de dúvidas e adequações necessárias 

ao plano alimentar estabelecido individualmente, com auxílio da estratégia de 

delimitação das porções de alimentos e ilustração da Pirâmide Alimentar. 

O PAE é um projeto simples, no entanto exige participação de uma equipe 

engajada para torná-lo um projeto permanente. Os ganhos são de ambos 

os lados, pois o nutricionista e a equipe aprimoram seus potenciais nesse 
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espaço de atuação em promoção da saúde e os participantes enriquecem seu 

conhecimento sobre o tema e são, frequentemente, estimulados a obter mais 

saúde por meio de mudanças de atitudes em relação à alimentação. 

Os principais desafi os com o PAE para a equipe com certeza é estimular os 

servidores a não desistirem de buscar o hábito por uma alimentação equilibrada, 

bem como elaborar temas atrativos para reunir cada vez mais servidores nesses 

encontros mensais. Cabe destacar que o processo de conhecimento é um passo 

fundamental para mudanças de hábitos, o que não seria diferente quando 

falamos de hábitos alimentares.

A participação na II Mostra foi ótima oportunidade de conhecimento e troca 

de experiências para toda a equipe e acrescentou muito nas perspectivas de 

continuidade do projeto, uma vez que reforça a ideia de que ações simples, 

porém organizadas, podem levar muito conhecimento e mudanças no ambiente 

de trabalho.

Sentimos e confi rmamos que o PAE pode ser enquadrado como um Projeto de 

Educação Permanente em Saúde, pois atua na melhora da saúde dos indivíduos 

que são partes fundamentais nas ações e nos serviços do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Acreditamos que as ações permanentes de promoção da saúde 

com o servidor no seu próprio ambiente de trabalho, além de valorizá-lo, 

incentiva a sua busca ativa por uma saúde melhor, o que refl etirá no bem-estar 

destes que integram direta ou indiretamente os sistemas de saúde do País.

*Os autores da experiência inscrita são: Camila Brandão Gonçalves Monteiro (nutricionista), Eveline Lacerda Lima 
(administradora), Jovanira Queiroz de Castro Gomes (enfermeira), Maria Lúcia Medeiros Lopes da Silva (enfermeira) e Wilma 
de Fátima César Bezerra (psicóloga). Experiência do Núcleo do Ministério da Saúde na Paraíba (NEMS/PB). 

¨¨¨
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Projeto Aplicativo: Atuação 
Estratégica do NEMS/RS*

 Veralice Maria Gonçalves

A experiência refere-se à construção de um Projeto Aplicativo (PA) apresentado 

ao Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa para certifi cação como 

aperfeiçoamento em Gestão Federal do Sistema Único de Saúde (GFSUS) 

pelos participantes do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde do Estado no 

Rio Grande do Sul (NEMS/RS).

O grupo de gestores e lideranças do estado, participantes do Curso GFSUS, 

por meio da construção do PA, visualizou a oportunidade de refl etir e discutir 

sobre a atuação do Núcleo Estadual e propor mudanças transformadoras que 

efetivamente integrassem suas ações no contexto do SUS, contribuindo para a 

implementação das políticas públicas.

O desenvolvimento do projeto aplicativo foi uma produção que envolveu todos 

os participantes do Rio Grande do Sul (RS) no curso na seleção, na pactuação e 

na caracterização do problema para a construção da proposta de intervenção.

Teve como base a metodologia ativa de aprendizagem utilizada durante o 

curso, na qual todos os participantes produziram coletivamente esse produto. 

O processo de construção da proposta foi realizado de forma processual, 

iniciando com a leitura da realidade dos núcleos do Ministério da Saúde 

(MS), a identifi cação de necessidades, a seleção e descrição do problema e a 

elaboração da proposta de intervenção.

As ações correram em espaço educacional e institucional e contou com a 

participação dos envolvidos, de modo a inserir a perspectiva desses atores. 

Durante o processo de trabalho, contamos com a orientação de facilitadoras. 
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As atividades foram desenvolvidas cronologicamente nas seguintes ofi cinas de 

trabalho:

• Elaboração do Projeto Aplicativo.

• Construção e Análise de Matriz Decisória para Priorização de Problemas.

• Identifi cação dos Desafi os.

• Identifi cação dos Atores Sociais.

• Elaboração e Análise de Árvore Explicativa.

• Identifi cação de Nós Críticos. 

• Elaboração do Plano de Ação.

Uma vez construída a árvore explicativa do problema, passou-se à identifi cação e 

seleção de causas chave sobre as quais os atores do grupo deveriam e poderiam 

atuar, ou seja, foram identifi cadas as causas que seriam alvo de intervenção no 

plano de ação. Tais causas, denominadas nós críticos do problema, foram:

• Falta de um modelo de gestão que articule as áreas.

• Indefi nição do papel do NEMS/RS.

Embora os Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde tenham sido criados com 

a intenção de desenvolver as atividades técnico-administrativas do Ministério da 

Saúde com os estados e os municípios, estas atividades são realizadas de forma 

fracionada, voltadas a atender às demandas do nível central representadas nos 

estados, por cada área – Convênios, Auditoria, Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS), Administração.

Dessa forma, não há uma estrutura única representativa do Ministério da Saúde, 

mas áreas técnicas desvinculadas, atuando administrativamente em um mesmo 

local, refl etindo uma estrutura hierárquica que favorece a fragmentação e a 

desarticulação das ações intra e interinstitucionais.

Pela necessidade da responsabilização compartilhada dos gestores do SUS 

para a construção da agenda integral da saúde defi nida pelo Decreto nº 7.508, 

de 28 de junho 2011, visualizamos um importante e fundamental papel dos 

NEMS na atuação regionalizada das ações do âmbito federal.
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A atuação regionalizada possibilita a organização das políticas de promoção 

da saúde no território, com participação intersetorial, para a superação das 

iniquidades e as especifi cidades locais que são de conhecimento dos NEMS 

por sua prática de atuação no estado.

O Projeto Aplicativo propõe defi nição do papel do NEMS que venha a torná-lo 

um ator ativo em soluções de gestão para a saúde. Ainda mais quando vê o 

estado, os municípios, os órgãos de controle social, os profi ssionais da saúde, 

as instituições de ensino e a sociedade como parceiros na execução das 

políticas públicas.

Essa ação educativa despertou nos participantes consciência de 

corresponsabilização pela construção de uma política de saúde que 

efetivamente atenda às necessidades da população brasileira e iniciou um 

processo de fortalecimento dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde 

(NEMS) enquanto agentes de mudanças.

Ao dar voz ativa, oportunizar a troca de experiências e o pensamento 

crítico-refl exivo, os participantes desenvolveram um Projeto Aplicativo de 

importante relevância para uma atuação do NEMS/RS alinhada aos princípios 

e às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o grupo, não houve dificuldade em selecionar os nós críticos, uma vez 

que o NEMS/RS havia recentemente realizado um workshop de elaboração do 

planejamento estratégico 2014/2016 em que os mesmos temas, pontos críticos, 

análise dos ambientes interno e externo, defi nição de missão, visão e valores 

institucionais foram exaustivamente discutidos dando clareza aos participantes 

das difi culdades e oportunidades visualizadas para uma nova atuação do NEMS.

O PA é um trabalho técnico-científi co aplicado, orientado à intervenção a 

partir do reconhecimento de necessidades relacionadas às áreas de atenção à 

Saúde, Gestão e Educação. A formulação do projeto aplicativo buscou associar 

conhecimento e ação para dar respostas técnicas e políticas que visem às 

melhores práticas, no contexto da gestão federal do SUS.
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Considerando que a melhoria da atenção à saúde está fortemente vinculada 

à melhoria da gestão do SUS e que o perfi l de competências do gestor 

federal do SUS foi defi nido com base na necessidade de enfrentamento dos 

macroproblemas da gestão da saúde, a qualifi cação dos profi ssionais deve ser 

permanente.

A manutenção do espaço de discussão criado, a permanência dos grupos de 

trabalho e a continuidade do desenvolvimento do perfi l de competências do 

gestor federal do SUS com o apoio dos facilitadores, são fundamentais para o 

fortalecimento e a motivação desses protagonistas dos processos de mudança 

no NEMS/RS por meio da implementação do Projeto Aplicativo.

A proposta de intervenção apresentada estabelece as ações necessárias para 

que o Núcleo atue de forma ampliada, articulada e com força representativa 

do Ministério da Saúde, contribuindo efetivamente para a implementação e a 

gestão das políticas de saúde nos âmbitos estadual e municipais.

A oportunidade de participarmos da II Mostra de Educação Permanente no 

âmbito Federal do SUS oportunizou a inserção desse tema nas rodas de conversa 

para o fortalecimento da representação estratégica dos Núcleos Estaduais do 

Ministério da Saúde.

*Os autores da experiência inscrita são: Roberta Paganini Lauria Ribeiro, Veralice Maria Gonçalves, Luis Carlos Ferreira 
Araújo, Josane dos Santos Silveira Feijó, Letícia Maria Vilanova de Souza Brasil, Rute Beatriz Alves, Rute Hete de Almeida 
Souza, Suzana da Silveira, Daniel Azinheira Massuia. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande 
do Sul (NEMS/RS). 

¨¨¨
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Projeto Aplicativo para Melhoria do Trabalho no 
NEMS/PB por meio do Processo Participativo*

Marco Antonio Cordeiro

A concepção do Projeto Aplicativo que implantamos no Núcleo Estadual do 

Ministério da Saúde da Paraíba (NEMS/PB) surgiu a partir do olhar dos servidores 

da Paraíba, que participaram do Curso de Especialização em Gestão Federal 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Lançamos nossos olhares sobre a sede do 

Ministério da Saúde na busca de encontrar uma ação pontual que pudesse 

trazer benefícios aos demais trabalhadores e seus dependentes e não somente 

se restringir a um único setor. 

Em um processo de discussão amplo do que poderia impactar de positivo para o 

conjunto dos servidores, uma ação que trouxesse algum benefício para o maior 

número de pessoas, identifi camos a Central de Atendimento ao Servidor (CAS) 

do NEMS. Assim, nossa abordagem junto aos servidores da CAS foi no sentido 

de promover refl exão sobre a necessidade do recebimento da documentação 

completa em relação às solicitações dos servidores e benefi ciários de pensão 

civil do NEMS/PB, com o objetivo de otimizar o processo de trabalho.

Com esta experiência, fui à II Mostra EPS no Âmbito Federal do SUS para 

apresentar o nascimento deste projeto, as difi culdades e as boas surpresas 

reveladas no processo de implantação. Falei, na minha apresentação, sobre 

como nos espantamos com o primeiro contato com os atores envolvidos na 

mudança que acreditávamos, mudança essa importante não só para o NEMS, 

mas também e, principalmente, para as pessoas envolvidas no trabalho. 

Ponderei em meu relato com os demais participantes sobre o choque que foi 

levar uma proposta discutida no grupo de pessoas que pensaram o projeto, 

sem que houvéssemos ouvido o lado que mais interessava no processo, os 

servidores que deveriam mudar suas práticas. Assim, relatei de como fomos 
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recebidos pelos atores do processo, de maneira nada amistosa, no entanto o 

que parecia uma difi culdade intransponível no primeiro momento acabou por 

se tornar um encontro rico e produtivo para as partes envolvidas.    

Após minha apresentação, a participação dos ouvintes foi muito importante, 

pois, em suas vivências, cada um, de uma determinada região do País, teve uma 

contribuição a dar ao meu trabalho, eles revelaram também que as difi culdades 

encontradas em muitos casos não diferenciavam muito das vividas pelo nosso 

grupo.  

Acredito que o envolvimento nos projetos de Educação Permanente deve ser 

algo a mais na vida profi ssional. Ir além daquilo que está defi nido no seu escopo 

de atuação. Participar no crescimento do outro e com isto também crescer junto 

enquanto ser humano é, em minha opinião, uma experiência muito gratifi cante, 

pois se levo algo de mim para ofertar no conviver com outro também eu ganho 

algo dele para mim e, nesta troca de vivências e sentimentos entre os diversos, 

tornamo-nos pessoas melhores.   

*Os autores da experiência inscrita são: Jovanira Queiroz de Castro Gomes, Nilfran Atácio Lourenço, Marco Antônio Cordeiro, 
Sérgio Flávio Cavalcanti Fagundes e Wilma de Fátima César Bezerra. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 
na Paraíba (NEMS/PB). 

¨¨¨
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Projeto Gestão de Pessoas 
Itinerante no Tocantins*

Luanne Alves Oliveira

O Projeto Gestão de Pessoas Itinerante no Tocantins foi criado para aproximar 

o Serviço de Gestão Administrativa/Gestão de Pessoas do NEMS/TO de seus 

servidores cedidos para o governo do estado do Tocantins e municípios, 

buscando estabelecer um canal ativo de comunicação com os gestores 

municipais. Seu objetivo principal foi promover um espaço de diálogo, fornecer 

informações atualizadas sobre questões relacionadas à vida funcional dos 

servidores do Ministério da Saúde, orientá-los quanto às mudanças na legislação 

e fortalecer o vínculo dos servidores com seu órgão de origem. O projeto foi 

realizado mediante visitas in loco e reuniões em 14 municípios polo no período 

de 19 de junho a 3 de julho de 2015. Participaram das reuniões 253 servidores 

cedidos distribuídos em 70 municípios do estado do Tocantins.

Foram vários os desafi os enfrentados pela equipe desde o planejamento à 

execução do projeto, especialmente pelo fato de termos que percorrer todo o 

estado do Tocantins em duas semanas. Apesar disso, o projeto tem se mostrado, 

a cada ano, um trabalho importantíssimo de aproximação aos servidores 

cedidos. É inegável a sua relevância para estes servidores, tanto que na última 

edição registramos a participação de diversos servidores da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa) nas reuniões.

A II Mostra de Educação Permanente foi um excelente espaço de troca de 

saberes. Apresentar o Projeto Gestão de Pessoas Itinerante no Tocantins foi uma 

experiência muito gratifi cante não só pelo reconhecimento do nosso trabalho, 

mas pelo interesse dos que assistiram em levar a nossa proposta metodológica 

para outros espaços. 
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Aprendemos com os desafi os, reorganizamos o planejamento, sugerimos novas 

ideias e estaremos prontos para a próxima edição do Projeto Gestão de Pessoas 

Itinerante, dessa vez esperando alcançar maior percentual de servidores e 

agregando outras forças por meios de parcerias com a Funasa e o DSEI no 

Tocantins. 

*Os autores da experiência inscrita são: Luanne Alves Oliveira, Marlene Rodrigues Guimarães, Fabrine Pereira de Brito, 
Leidinalva Rodrigues Soares e Silvana Sotero da Silva. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins 
(NEMS/TO).

¨¨¨

Projeto Repensar*

Adriana da Costa Coelho

O projeto Repensar surgiu a partir da resistência de alguns profi ssionais de 

Enfermagem que cuidam de clientes cardiológicos internados na enfermaria 

de Cardiologia para a requalifi cação no contexto da assistência ao cliente 

cardiológico. Entendemos o “Repensar” como estratégia pioneira para fomentar 

outras áreas de conhecimento que não apenas a Enfermagem, estimulando e 

envolvendo também outros trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), 

mesmo os que não lidam diretamente na assistência terapêutica com o usuário, 

mas no lidar das relações humanas desde a busca pela assistência, desde a 

porta de entrada, no atendimento administrativo. Pensamos que a inserção de 

todos é uma forma de sensibilizá-los a perceberem sua importância para uma 

SUS cada vez melhor.

A ideia inicial foi a criação de encontros de discussão que servissem como 

ferramenta para refl exão e construção coletiva da prática diária destes 

profi ssionais. O objetivo geral foi: organizar ações educativas para atender às 
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necessidades de atualizações no setor de Cardiologia do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado (HFSERJ). Tendo como objetivos específi cos: 

a) Possibilitar o diálogo sobre temas que permeiam o dia a dia da assistência 

de enfermagem. 

b) Revisitar conceitos para construção de novos direcionamentos para a 

melhoria da qualidade da assistência.

Os temas surgiram a partir da demanda do setor e necessidades vivenciadas 

pelos profi ssionais, tais como: acesso vascular periférico e princípios de controle 

de infecção; higienização das mãos; reanimação cardiopulmonar; cintilografi a 

miocárdica; administração de antiagregante plaquetário; protocolos de 

angioplastia e cateterismo cardíaco; leitura dinâmica de eletrocardiograma. 

Desenvolvemos algumas ações como organização de um cronograma para 

as discussões, rodas de conversa e exposição dialogada. Após a II Mostra de 

Educação Permanente em Saúde no âmbito federal do SUS foram utilizadas 

outras estratégias (paródia de músicas e pintura do lápis de cor e lápis de cera) 

para abordagem de conceitos como fi siologia cardíaca, hábitos saudáveis de 

alimentação.

Ao enfermeiro cabe, como integrante da equipe de saúde, a “participação 

nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente, nos programas de educação continuada”, conforme artigo 8, 

alínea “n” do Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987*. É responsabilidade 

e dever da equipe de Enfermagem: “aprimorar os conhecimentos técnicos, 

científi cos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade 

e do desenvolvimento da profi ssão”, explicitado no Código de Ética dos 

Profi ssionais**. Além disso, o indivíduo deve aprender uma nova maneira de 

fazer o que já sabe, associando os conceitos anteriormente estudados com sua 

*  BRASIL. Decreto 94.406 de 08 de junho de 1987 (BR). Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre 
o exercício da enfermagem, e dá outras providências. Diário Ofi cial da União [periódico na Internet]. 8 jun. 1987. Disponível 
em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=131186>. Acesso em: 15 dez. 2015.

**  Idem. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução COFEN 311/2007 de 8 de fevereiro de 2007. Aprova a Reformulação do 
Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem. 08 fev. 2007. Disponível em: <http://www.portalcofen.gov.br/Site/2007/
materias.asp?ArticleID=7221&sectionID=34>. Acesso em: 15 dez. 2015.
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prática. Sendo assim, a produção deste novo cuidado é centrada no indivíduo 

como capaz de modifi car sua realidade. Quanto mais ele sente que faz parte do 

todo, maior é seu envolvimento e responsabilização*.

Este projeto, assim como o Encontro dos Trabalhadores do SUS, nos desperta 

cada vez mais um sentimento de corresponsabilização, permitindo uma 

atuação mais crítica e refl exiva com objetivo de prestar assistência segura e de 

qualidade. Destacamos a redução dos confl itos entre trabalhadores e usuários, 

graças à existência de um espaço de diálogo, troca, entendimento e prestação 

de contas. Vendo-nos como sujeitos de transformação do SUS que temos para 

um SUS que queremos. Entendemos, em ato, a Educação Permanente em Saúde 

como aprendizagem sensível no trabalho, em que o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e dos processos de trabalho.

*Os autores da experiência inscrita são: Adriana da Costa Coelho, Adriana de Freitas Rangel Carneiro, Edeusa de Souza 
Pereira. Experiência do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE/RJ). 

¨¨¨

Projeto SOU+SUS*

Gislane Mari França de Oliveira

A apresentação do Projeto SOU+SUS, que entrou em seu segundo ano, com 

foco mais formativo e de roda de conversa, conforme preconiza a proposta de 

Educação Permanente, correu de maneira ansiosa, pois a princípio eu não iria 

apresentá-lo e sim o colega responsável pelo desenvolvimento das atividades  

no NEMS/PR.

*  AUSUBEL, David P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Coimbra: Paralelo Editora, 2000.
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A ideia do Projeto SOU+SUS é partilhar informações e conhecimentos, visando à 

formação profi ssional dos servidores e reiterando a necessidade de que temos 

que fortalecer a presença estratégica do Núcleo nos estados, qualifi cando os 

servidores, conhecendo e se integrando às políticas hoje vigentes no Ministério 

da Saúde. 

Para o desenvolvimento das ações referentes ao ano de 2015, considerou-se a 

necessidade de fortalecimento dos núcleos, tema que foi fortemente trabalhado 

no curso de Especialização Gestão Federal do Sistema Único de Saúde (GFSUS), 

durante os anos de 2014/2015. O curso gerou um Projeto Aplicativo (PA) 

que tem por meta o desenvolvimento de ações de capacitação que venham 

a desenvolver técnicos conscientes das políticas e ações desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde e para que os núcleos sejam vistos como um grupo técnico 

atuante da área de Saúde.

Após o término da apresentação na II Mostra foi muito gratifi cante acolher 

aos questionamentos surgidos e observar o interesse demonstrado pelos 

colegas presentes. Realizar um projeto e apresentá-lo a outros colegas gera um 

sentimento de valorização por este trabalho que vem sendo realizado.

O Projeto SOU+SUS, realizado com planejamento anual, tem despertado o 

sentimento de pertencimento ao Ministério e faz com que tenhamos vontade 

de desenvolver mais ações exitosas para que possamos compartilhá-las no ano 

seguinte. É um sentimento de que somos capazes e de que vale a pena vencer 

as difi culdades para a realização dessas ações.

Compartilhar experiências, somar conhecimento e aproveitar boas ideias, que 

compartilhadas fazem com que possamos melhorar o desenvolvimento das 

atividades de nosso dia a dia considerando os diferentes saberes de todos os 

atores envolvidos no processo de trabalho.

*Os autores da experiência inscrita são: Luiz Carlos Geremias Alves parceria com Gislane Mari França de Oliveira. Experiência 
do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Paraná (NEMS/PR). 

¨¨¨
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Prós da Fitoterapia*

Ana Elisa Corrêa Fernandes

O projeto “Prós da Fitoterapia” foi uma iniciativa, enquanto Gestora do Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE), objetivando ampla 

divulgação e conhecimento dos fi toterápicos utilizados no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Neste certame, discorremos, durante a nossa explanação, que o 

Ministério da Saúde realiza diversas ações para a implantação da Política e do 

Programa Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico e para a inserção de 

Plantas Medicinais e da Fitoterapia no SUS contribuindo com o desenvolvimento 

do setor. 

O MS/2006 elucida que está incluso na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (Rename), por meio da Portaria GM/MS nº 533, de 28 de março 

de 2012, 12 medicamentos fi toterápicos, a saber: Aloe vera (Babosa), Cynara 

scolymus ( Alcachofra), Glycine max (Soja-isofl avona), Harpagophythum 

procumbens (Garra-do-diabo), Maytenus ilicifolia (Espinheira-santa), Mentha 

x piperita (Hortelã), Mikania glomerata (Guaco), Plantago ovata (Plantago), 

Rhamnus purshiana (Cáscara-sagrada), Salix alba (Salgueiro), Schinus 

terebinthifolius (Aroeira-da-praia) e Uncaria tomentosa (Unha-de-gato).

O Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe, em parceria com 

o Movimento Popular em Saúde de Sergipe (Mops/SE), promoveu, com os 

servidores do núcleo, algumas das praticas integrativas relacionadas às plantas 

medicinais e seus usos na Fitoterapia.

O projeto agregou: a troca de saberes popular e científi co entre os servidores 

e os palestrantes acerca de Plantio de Horto (residência; local de trabalho e/

ou comunidade), com aulas práticas e teóricas; manuseio e conhecimento da 

efi cácia do uso da erva/vegetal para combater os males físicos, esclarecendo 

que igual a quaisquer medicamentos, o mau uso de fi toterápicos pode ocasionar 
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problemas à saúde, a exemplo: alterações na pressão arterial e problemas 

no sistema nervoso central, fígado e rins, os quais podem levar a internações 

hospitalares e até mesmo à morte.

A intervenção priorizou esclarecer benefícios e malefícios em decorrência do 

uso indiscriminado de fi toterápicos pela cultura errônea antepassada de que 

seu uso “é natural”. Hoje, a literatura científi ca comprova sua efi cácia paralela a 

restrições de uso sem conhecimento prévio de utilização e acondicionamento.

A ação foi centrada na Educação Permanente em Saúde, a qual surge como 

exigência na formação do sujeito, pois requer dele novas alternativas de 

perceber o conhecimento e ser multiplicador proativo desse saber. Em relação 

ao cuidado do usuário, o profi ssional da Saúde deve considerar a perspectiva 

do agir ético, enfatizando o respeito pelas capacidades, crenças e valores ao 

uso das ervas medicinais.

É válido ressaltar que a construção dos processos educativos, relacionados 

ao repasse dos informes, foi centrada na harmonização da ambiência, do 

acolhimento, das capacitações e das palestras pertinentes aos fi toterápicos.

A nossa explanação, enfatizando os benefícios e malefícios dos fi toterápicos, 

na II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde, possibilitou trocas 

de experiências quando, na vivência apresentada, tivemos a oportunidade de 

compartilhar e aprofundar conhecimentos com nutricionistas de alguns NEMS, 

indígenas e representantes indígenas de Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI). Momento, este, que ratifi ca a importância da continuidade de futuras 

Mostras para que tenhamos a oportunidade de relatar nossas experiências 

exitosas e percepção do exercer laboral entre pares.

*Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE). 

¨¨¨
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Protagonismo juvenil na prevenção 
das IST/HIV/AIDS/HV na Cooperação 

Interfederativa do Amazonas*

Kauara Rodrigues Dias Ferreira

A presente experiência refere-se ao processo de construção e execução das 

capacitações para identifi cação e formação de lideranças jovens para atuar na 

prevenção às infecções sexualmente transmissíveis/vírus da imunodefi ciência 

humana/síndrome da imunodeficiência adquirida (IST/HIV/aids) nos 

municípios prioritários da Cooperação Interfederativa do Amazonas (Interfam). 

A Cooperação tem por objetivo construir e implementar uma agenda para 

responder à situação epidemiológica das IST/aids no estado, no que se refere à 

mortalidade por aids, coinfecções tuberculose (TB) e hepatites virais.

Abordaremos, no presente relato, a identifi cação e a formação de adolescentes 

e jovens para atuar na prevenção às IST/HIV/aids nos municípios prioritários da 

referida Cooperação (Manaus, Parintins, Tabatinga e Benjamim Constant). 

O objetivo geral da experiência consiste em identifi car e formar lideranças 

jovens para atuar na prevenção às IST/HIV/aids nos municípios prioritários 

da Interfam. Para tanto, foi elaborado um plano com gestores municipais e 

estaduais de diferentes áreas (Educação, Saúde, Assistência Social e direitos 

humanos, Esporte e lazer, Segurança Pública etc.), de forma a fomentar o 

desenvolvimento de ações para além das atividades de formação.

O conteúdo das referidas formações foi divido em quatro módulos, adaptados 

conforme as especifi cidades de cada município, bem como as duas faixas 
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etárias de adolescentes (13 a 17 anos) e jovens (18 a 25 anos). Os conteúdos 

dos módulos foram organizados da seguinte forma: 

1. Sexualidade, gênero, direitos sexuais e direitos reprodutivos. 

2. Diversidade, estigma, preconceito e discriminação. 

3. Novas tecnologias de prevenção às IST, HIV/aids e hepatites virais; 

gerenciamento de riscos e redução de danos; acolhimento a outros jovens; 

tratamento e adesão. 

4. Protagonismo juvenil e participação em espaços de controle social; 

comunicação e ativismo virtual.

Além dos temas citados, é preciso evidenciar o protagonismo de profi ssionais 

locais que têm atuado como facilitadores(as) das atividades pedagógicas nas 

capacitações, fortalecendo a autonomia e a corresponsabilização dos atores 

locais. Tal protagonismo se revela como potencialidade a ser continuamente 

fortalecida.

A experiência com a formação de adolescentes e jovens vem proporcionando 

o enriquecimento na visão que temos do Sistema Único de Saúde (SUS), 

compreendendo como seus princípios se concretizam nos territórios e como 

os diferentes atores envolvidos se articulam e atuam para a implementação das 

políticas em saúde. Também tem nos proporcionado vivenciar um contato mais 

próximo com a pluralidade de culturas e realidades de algumas regiões do País, 

o que, consequentemente, tem trazido o amadurecimento e maior refl exão 

acerca dos nossos processos de trabalho em âmbito federal, contribuindo para 

a efetivação do processo de Educação Permanente em Saúde. Isso porque 

temos fomentado a troca de conhecimentos e experiências no âmbito do 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, partindo 

da aprendizagem signifi cativa no e para o trabalho.

A construção e a realização coletiva e dialógica da formação demandou 

articulação entre diferentes atores, com realidades e experiências heterogêneas, 

o que motivou a adaptação de metodologias e linguagens conforme cada 
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contexto. Além disso, as ações educativas não têm um fi m em si mesmas, 

requerendo compromisso contínuo e efetivo dos atores envolvidos para atingir 

resultados e dar sustentabilidade à Interfam.

Ademais, trabalhar com a temática da prevenção às IST/HIV/aids requer a 

abordagem de temas que provocam reações no campo moral e religioso, 

inibindo o desdobramento de refl exões e debates. Como essas formações 

são destinadas a adolescentes e jovens, foi necessário construir propostas 

metodológicas diferenciadas para cada uma das faixas etárias, revelando-se 

como outro aspecto desafi ador do trabalho.

Os desafi os e os aprendizados revelados ao longo do processo apontam para 

a necessidade de fortalecer a Educação Permanente nas diferentes esferas de 

gestão da Cooperação Interfederativa do Amazonas. Isso pode ser estimulado 

por meio da realização de mais capacitações, ofi cinas, rodas de conversa, que 

suscitem processos de refl exão e trocas de saberes nos ambientes de trabalho.

*Os autores da experiência inscrita: Kauara Rodrigues Dias Ferreira, Leonardo Ferreira de Almeida, Vitor Rocha de Araújo e 
Carina Bernardes. Experiência do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.

¨¨¨
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Reconstruindo as práticas de 
saúde pela educação popular*

Ana Karine Gomes de Figueiredo

“Experiência da ofi cina de implantação da 
Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, nos 

polos-base indígenas de Pernambuco”.

O processo de trabalho dos profi ssionais que atuam em saúde pública tem 

ganhado visibilidade nos últimos anos. Tem-se observado que, mesmo na 

disponibilidade de recurso fi nanceiro e na empregabilidade de profi ssionais 

com algum nível de qualifi cação, ainda sofremos com a noção de que a baixa 

efi cácia das ações de saúde se deve a pouca experiência ou à incompetência 

deles. A formação educativa dos profi ssionais de Saúde, ainda centrada no 

modelo biomédico tecnicista fragmentado, difi culta as mudanças no modelo 

de atenção assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Neste sentido, repensar a reconstrução de uma pedagogia voltada para 

o “cuidado de saúde”, em saúde pública, que produza a habilidade de 

problematizar/refl etir nos profi ssionais responsáveis pelas ações de saúde, 

é um desafi o inovador que deve ser implementado na rotina das atividades 

da Atenção Básica de Saúde. Refl etir sobre as práticas do cuidado em 

saúde, entendendo que o processo se inicia na observação das vivências da 

comunidade para a comunidade, pode produzir melhores resultados nas ações 

de promoção de saúde e prevenção de doenças. 

A nossa proposta surgiu das experiências vivenciadas com a ofi cina de 

implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB). A Ofi cina da 

EAAB, promovida pelo Ministério da Saúde (MS), tem como ideia principal a 

refl exão das práticas a partir do reconhecimento das vivências da comunidade. 
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No Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco (DSEI/PE), as ofi cinas 

foram realizadas em sete polos-base indígenas, com a participação de no mínimo 

80% dos trabalhadores das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena 

(EMSIs) em cada. Cada ofi cina teve duração de oito a dez horas e foi permeada 

por quatro atividades pedagógicas principais, baseadas na metodologia crítico-

-refl exivo, realizadas para atuar no coletivo a reconstrução do conhecimento, 

como descrito a seguir. As experiências foram refl etidas pelos participantes a 

partir da realidade local de cada etnia indígena. Dessa forma, pôde-se observar 

que uma ofi cina era sempre diferente da outra.

• Dramatização da situação-problema sobre aleitamento materno.

• Dramatização do processo de habilidades de comunicação.

• Dramatização sobre o Manejo do Aleitamento materno.

• Atividade prática da alimentação complementar.

Todas as atividades foram acolhidas e compreendidas pelos trabalhadores das 

EMSIs, os quais reconheceram que “transformações conceituais” no modo de 

abordar e acolher os indivíduos são necessárias e essenciais na qualidade da 

assistência e na continuidade das ações de educação e nos cuidado de saúde. 

A cultura indígena conserva traços fortes e diversifi cados entre as 12 etnias do 

estado de Pernambuco. A presença dos rituais sagrados permite a preservação 

de sua identidade indígena, a infl uência dos índios mais velhos no modo de 

vida dos mais jovens, bem como a ausência de participação paterna para com 

o cuidado dos fi lhos, são aspectos culturais muito presentes. 

A ofi cina promove reconstrução das práticas do cuidado de saúde por meio 

da Educação Permanente e possibilita a implementação do processo do 

aleitamento materno e alimentação complementar, respeitando a cultura 

indígena local na proposta de efetivamente mudar o cenário de se produzir 

saúde para todos.

Na II Mostra de Educação Permanente em Saúde tivemos a oportunidade de 

compartilhar com os trabalhadores de outras áreas dos serviços de Saúde o 

sucesso do nosso trabalho nas comunidades indígenas. Intencionalmente, a 
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nossa apresentação teve como proposta a sensibilização dos participantes sobre 

as transformações das práticas educativas, incorporando na contextualização 

delas os saberes pré-formador da comunidade. Foi uma experiência grandiosa 

e nos fez repensar que o processo de fazer saúde deve ser amplo, democrático 

e inovador. 

*Os autores da experiência inscrita são: Ana Karine Gomes de Figueiredo, Diana Oliveira Bezerra, Tania Nayara Gonçalves, 
Raisa de Almeida Duarte, Fabíola Maria F. Botelho e Antonio Fernando da Silva. Experiência do Distrito Sanitário Especial 
Indígena de Pernambuco (DSEI/PE). 

¨¨¨

Redesenhando o DEPREPS: um olhar 
sobre os processos de trabalho por 

meio da Educação Permanente*

Larissa Marques Grisi de Lima

Queremos compartilhar o processo de construção da Educação Permanente no 

Departamento de Planejamento e da Regulação da Provisão dos Profi ssionais 

de Saúde (DEPREPS) que surge da demanda dos profi ssionais durante o 

Planejamento Anual/2015 e que tem ganhado espaços importantes dentro do 

departamento.

O processo foi composto pela montagem do grupo de trabalho, que ocorreu 

a partir do Planejamento Anual/2015, sendo criado um grupo de Educação 

Permanente para o DEPREPS composto por dois representantes de cada uma 

das cinco áreas do departamento e coordenadas pelo gabinete.

Foi elaborado um roteiro relacionado ao processo de trabalho e Educação 

Permanente para aplicação nas áreas, com o objetivo de diagnosticar as 
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potencialidades e fragilidades no processo de trabalho e qual o entendimento 

dos profi ssionais sobre a Educação Permanente. Foram levantadas, tanto 

no planejamento como na sistematização dos resultados encontrados no 

diagnóstico por áreas, a necessidade de transformar as práticas profi ssionais, a 

partir das necessidades dos trabalhadores; a integração das áreas do DEPREPS 

com enfoque na comunicação e no trabalho interdisciplinar valorizando a 

utilização das experiências de Educação Permanente em Saúde (EPS) nas áreas, 

bem como fortalecer os profi ssionais que não tem formação em Saúde por 

meio da EPS. Em paralelo a essas ações, foi construído o projeto de Educação 

Permanente para o DEPREPS, o qual foi apresentado ao colegiado e aprovado.

No processo de construção desse espaço e do projeto, vários foram os desafi os 

encontrados, como: o de desenvolver um processo de Educação Permanente 

voltado para toda a equipe interna; a defi nição de prioridades temáticas 

transversais, defi nição de metodologias a serem utilizadas; e a elaboração de 

agenda de atividades periódicas e garantia de infraestrutura para realização 

dos momentos de EPS.

O projeto de EPS para o DEPREPS conta com a proposta de quatro espaços 

de Educação Permanente: espaços bimestrais no planejamento, encontros 

mensais chamados de espaços livres de EPS, EPS nas áreas e espaços de 

aperfeiçoamento do DEPREPS.  Como consequência desse 

movimento gerado no DEPREPS e a força que o movimento tem ganhado, foi-nos 

encomendada a realização do primeiro momento de EPS no Monitoramento do 

Planejamento do DEPREPS, realizado em setembro de 2015, primeiro espaço 

de EPS no departamento envolvendo todos os profi ssionais.

Essa experiência deixou mais evidente a importância do planejamento, da 

articulação e das discussões que valorizam os envolvidos no processo de 

trabalho.

Outro resultado desencadeado pelo desenvolvimento do Projeto de EPS no 

DEPREPS foi a oferta às áreas do DEPREPS do curso de Administração Pública.
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Como produto também desse grupo está a criação de cadastro de especialistas 

do departamento e do próprio Ministério da Saúde para eventos e ações futuras 

e momentos com enfoque no cuidado com o trabalhador.

Por meio do projeto esperamos fortalecer cada vez mais o processo de 

Educação Permanente no departamento, com processos contínuos de avaliação 

e monitoramento dos avanços e das necessidades das áreas e dos profi ssionais 

e que os envolvidos possam ser multiplicadores e disparadores de processos 

mais efetivos e qualifi cados em Saúde.

*Os autores da experiência inscrita são: Aliuscha Ribeiro, Cleane Saraiva Tavares, Larissa Marques Grisi de Lima e Rosani 
Pagani Rangel Cardoso dos Santos. Experiência do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profi ssionais 
na Saúde (DEPREPS/SGTES/MS).  

¨¨¨

Saúde do Idoso – Uma Visão sobre Depressão*

Sandra Carolina Couto Monteiro da Cruz 

O Brasil vem passando por um período de transição demográfi ca, observando-

se aumento da expectativa de vida da população idosa e a diminuição da 

natalidade. O mesmo perfi l vem ocorrendo com as comunidades indígenas 

de Pernambuco, resultado da melhoria das condições de vida, do acesso aos 

serviços de saúde, seja de caráter preventivo e/ou reabilitador, da cobertura de 

saneamento básico e esgotamento e de outros determinantes sociais.

No ano de 2013, foi implantado no Distrito Sanitário Especial Indígena de 

Pernambuco (DSEI/PE) o Programa Saúde do Idoso, que atua na lógica da 
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Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, o qual identifi cou na diretriz de 

formação e Educação Permanente dos profi ssionais de Saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS) uma importante aliada para buscar garantir uma atenção 

adequada e digna.

Diante da necessidade de implementar as ações do Programa Saúde do Idoso 

no DSEI/PE e de construir um olhar diferenciado para esse público, pensou-se 

em realizar atualização com os Agentes Indígenas de Saúde na perspectiva de 

vencer o paradigma de que o idoso é sempre triste, doente e frágil, além de 

esclarecer as condições fi siológicas inerentes à idade e poder reconhecer as 

principais patologias.

Devido à localização das etnias, foram realizadas 6 turmas de atualização, 

comtemplando as 12 etnias de Pernambuco. O processo de Educação 

Permanente iniciou em agosto/2014 fi nalizando em julho/2015. 

Durante a atualização em saúde do idoso para os Agentes Indígenas de Saúde 

do DSEI/PE, foram abordados temas como senescência e senilidade, assim 

como as doenças recorrentes, obtendo como um dos produtos a paródia sobre 

depressão que canta os sinais, sintomas e a importância familiar no tratamento.

DEPRESSÃO

Mais um dia triste

A depressão derruba você

Não da pra evitar

Como se Deus não existisse 

O vazio e o desânimo angustia você

Só quer chorar

Paz, é tudo que vem tentando 

encontrar

Mas existem razões para você lutar

Deus vai te ajudar

Mas tente esquecer

Esse medo que rodeia você

Vá se consultar

Com o diagnóstico, o tratamento vai 

acontecer

Depende de você
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Pra se curar não tem segredo

A força vem dentro de você

Tem que se esforçar

Com Deus e o tratamento 

E a família apoiando 

Você vai se curar

Paz, é tudo que vem tentando 

encontrar

Mas existem razões para você lutar

Deus vai te ajudar

Mas tente esquecer

Esse medo que rodeia você

Vá se consultar

Com o diagnóstico, o tratamento vai 

acontecer

Depende de você

Eu sei que com Deus em sua frente

Isso vai passar

Paz, é tudo que vem tentando 

encontrar

Deus vai te ajudar

Mas tente esquecer

Esse medo que rodeia você

Vá se consultar

Com o diagnóstico, o tratamento vai 

acontecer

Depende de você

Música: Luan Santana – Só vejo você!

O Programa Saúde do Idoso, por meio das diretrizes da política, 
vem promovendo mudanças no olhar dos indígenas, quebrando 
paradigmas, refl etindo as condições e entendendo as difi culdades e 
desafi os das pessoas idosas.

A construção da paródia aproximou o conteúdo teórico do prático, 
reconhecendo os sinais e sintomas da patologia de forma lúdica, 
estimulando a criatividade e a inovação.

A II Mostra Nacional de Educação Permanente trouxe novo olhar 
paras as atividades de Educação em Saúde e possibilitou conhecer 
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excelentes trabalhos que por vezes não aparecem na rotina do dia a 
dia, além de incentivar a construção de trabalhos.

*Os autores da experiência inscrita são: Sandra Carolina Couto Monteiro da Cruz, Dayse Santana da Costa, Analice Maria de 
Souza Moura. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco (DSEI/PE). 

¨¨¨

Saúde e Lazer no Trabalho*

Débora Matos Nunes

Gastamos, em média, 11 horas do nosso dia com o trabalho, desde o preparo e 

locomoção até o local como o retorno aos nossos lares. Se considerarmos que 

dormimos, em média, oito horas por noite, então nos restam cinco horas para 

realizarmos atividades físicas, cuidar da família, cuidar da casa, fazer cursos, ir 

à igreja, ler livros, entre outras atividades. Com isso chegamos à conclusão de 

que o nosso trabalho ocupa a maior parte de nosso tempo, então se desejamos 

pessoas saudáveis para desenvolverem suas atividades com efi ciência neste 

órgão, precisamos fazer desse ambiente um lugar satisfatório.

Essa dedicação majoritária do nosso tempo ao trabalho pode ser causa de 

estresse, visto que o estresse mental ou emocional é um dos maiores problemas 

das sociedades modernas. Em uma situação de estresse, o organismo humano 

redistribui suas fontes de energia, antecipando uma agressão iminente. 

Esse mecanismo de adaptação é vantajoso se realmente houver perigo 

iminente. Entretanto, se esse estado persistir por muito tempo, o dano será 

inevitável. A cultura popular há muito associa o estresse agudo e crônico 

com o desenvolvimento de doenças, corroborado por inúmeros estudos 

epidemiológicos e experimentais que demonstram ligação entre o estresse 

mental e o aparecimento e curso de muitas doenças, desde simples infecções 
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virais até úlceras gástricas e neoplasias. O sistema cardiovascular possui ampla 

participação na adaptação ao estresse, sofrendo por isso as consequências da 

sua exacerbação.

Assim, a promoção de saúde no local de trabalho é uma preocupação dessa 

Gestão, pois de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

saúde do trabalhador e um ambiente de trabalho saudável são valiosos bens 

individuais, comunitários e dos países. A saúde ocupacional é uma importante 

estratégia não somente para garantir a saúde dos trabalhadores, mas também 

para contribuir positivamente para a produtividade, a qualidade dos produtos, 

a motivação e a satisfação do trabalho e, portanto, para a melhoria geral na 

qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade como um todo.

Pensando nisso, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo, 

por meio das equipes do PEP e SIASS, vem promover o projeto “Saúde e Lazer 

no Trabalho”, visando proporcionar aos servidores deste órgão atividades extra 

local de trabalho, desenvolvendo atividades físicas e relaxantes em contato com 

a natureza proporcionando melhor condicionamento físico e mental, além da 

interação social entre os colegas de trabalho. Esse projeto contribui para uma 

vida saudável de nossos servidores, visto que de acordo com a Lei nº 8.808, de 

19 de setembro de 1990 a saúde é o bem-estar físico, mental e social.

Foram realizados dois passeios, sendo o primeiro para o Parque Botânico da 

Vale e o segundo para o Museu Ferroviário Pedro Nolasco, ambos gratuitos e 

com fornecimento de lanche pela empresa visitada, de atividades culturais e de 

lazer. A experiência foi altamente produtiva, visto a alegria e a participação dos 

servidores com entusiasmo. Pessoas relataram que há tempo não faziam um 

passeio e que estavam se sentindo cuidadas e agradecidas pela oportunidade.

A vivência de apresentar este trabalho na II Mostra de educação Permanente 

permitiu compartilhar com os colegas dos demais núcleos a necessidade da 

valorização de nossos servidores pelo cuidado com o seu bem-estar. 
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Houve grande interesse por parte de alguns núcleos em implantar este projeto 

em seus locais de trabalho, acredito que devido à preocupação e ao cuidado 

com aqueles que dedicam a maior parte do seu dia servindo ao Ministério da 

Saúde.

*Os autores da experiência inscrita são: Débora Matos Nunes e Cesar Storch Rodrigues Experiência do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde no Espírito do Santo (NEMS/ES). 

¨¨¨
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“Saúde e Qualidade de Vida” – Promoção 
de ações educativas, integrativas, 
transformadoras e sustentáveis*

Josevalda Ramos Barreto

A promoção à saúde do trabalhador, atualmente, consiste em benefícios tanto 

para as organizações como para o trabalhador. Além de contribuir para o 

aumento de produtividade, reduz gastos com médicos e medicamentos, evita 

afastamentos por doença e a desvalorização de trabalhadores. 

O projeto de intervenção “Saúde e Qualidade de Vida” surgiu da necessidade de 

promover ações educativas para a prevenção de doenças, estreitar o relacionamento 

entre servidores cedidos ao Sistema Único de Saúde (SUS) estadual e municipal e 

os do Núcleo do Ministério da Saúde em Sergipe, como para compensar horas em 

virtude de greve, conforme o Termo de Acordo nº 01/2012.

Considerando os princípios fundamentais de atenção e de direitos à saúde, as 

ações direcionadas à saúde e à qualidade de vida dos servidores do Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE) ainda precisam ser 

reconhecidas em sua abordagem mais ampla, como forma de cuidado e 

valorização do trabalhador de saúde, compreendendo a necessidade de suscitar 

tais ações de forma permanente e sustentável. 

Ciente de que as ações educativas e permanentes contribuem para valorizar, 

motivar e satisfazer os servidores em seus ambientes de trabalho e no convívio 

social, as ações de cunho preventivo possibilitam maior e melhor rendimento 

nas práticas de serviços, inibem o estresse e os confl itos, elevam a motivação e a 

autoestima tanto no aspecto individual quanto nas relações coletivas no trabalho. 

Com isso, torna-se providencial estruturar o espaço físico para o exercício laboral; 

criar espaço de convivência para integrar trabalhadores; e valorizar e motivar por 

meio de promoção de talentos.
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O projeto foi efetivado no ano de 2013 com ações planejadas e direcionadas para 

os servidores do Ministério da Saúde em Sergipe, contando com a participação 

voluntária de profi ssionais especializados que ministraram palestras, a saber: 

Saúde e Nutrição; Via Urinárias; Controle Social no SUS; DSTs/aids; O SUS e a 

Reforma Sanitária; Saúde pós-aposentadoria; Câncer de Mama e do Colo Uterino; 

Manipulação de medicamentos e alimentos; Sustentabilidade; Atividades Física 

e a Campanha para doação de sangue; entre outras. 

Enfi m, o projeto de intervenção “Saúde e Qualidade de Vida” estabeleceu 

mudanças de hábitos para a prevenção de doenças, produzindo a disseminação 

de conhecimentos e práticas de saúde de forma compartilhada e participativa. 

Nesse sentido, torna-se necessário buscar alternativas e propostas que tornem 

possível a continuidade dessas ações educativas e permanentes com vistas 

à valorização, à motivação, à conscientização na prevenção de doenças e à 

transformação de práticas de saúde.

Foi dinâmico e valioso participar da II Mostra Nacional, compartilhar experiências 

vividas no ambiente de trabalho e apresentar uma experiência que obteve êxito 

e contribuiu para promover saúde, cidadania e responsabilidade social. Foi 

relevante conhecer novos métodos de trabalho, adquirir novos conhecimentos 

e informações sobre o processo de práticas do trabalho em saúde desenvolvido 

pelo SUS no Brasil. 

A II Mostra Nacional serviu para conhecer as difi culdades enfrentadas por colegas 

que trabalham na Região Norte, enfrentando a precariedade de acesso às 

comunidades carentes e a ausência de estrutura física e de pessoal. O encontro 

permitiu refl exões acerca dos problemas encarados pelos núcleos da Região 

Norte e de outras regiões, que desenvolvem o trabalho de saúde nas aldeias 

indígenas e nos quilombos, atentando para o cuidado e o compromisso na 

prestação de serviços de saúde de qualidade. Isso nos fortaleceu e permitiu 

provocar refl exões e afecções sobre novos processos de práticas de saúde, 

almejando promover o crescimento profi ssional, intelectual, a valorização do 

trabalhador, como também a transformação da realidade do fazer saúde.

*Os autores da experiência inscrita são: Josevalda Ramos Barreto, Maria Inês Fonsati e Rita de Cassia Barbosa. Experiência do 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE). 
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Semana Geral é SUS*

Andréia Cristina dos Santos

Um trabalho pensado, criado e realizado por servidores, em busca do novo para 

que todos tenham conhecimento de que novas ferramentas para a melhoria e 

valorização dos seus processos de trabalho podem ser aplicadas no dia a dia 

de cada um. A inscrição do nosso projeto na II Mostra Nacional de Educação 

Permanente em Saúde – o trabalho como fonte de formação: um movimento em 

construção no âmbito federal do SUS nos trouxe uma expectativa enorme, pois, 

após a realização da Semana Geral é SUS, vimos que ações como estas podem 

e devem ser compartilhadas para todos que estão dispostos a inovar no seu 

ambiente de trabalho.

A “Semana Geral é SUS” iniciou-se a partir da percepção da falta de envolvimento 

e inclusão dos servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de 

Janeiro nos processos de gestão e implementação de políticas de saúde. Para 

desfazer este cenário, foi necessário conscientizar os servidores da importância 

de se reconhecerem como parte do Sistema Único de Saúde (SUS) em suas 

ações. Essa semana teve a fi nalidade de colocar em aplicação, no ambiente 

de trabalho, ferramentas de Educação Permanente em Saúde (EPS), bem como 

apresentar o Movimento Coletivo-MS enquanto instrumento de integração 

e gestão compartilhada. As atividades que ocorreram foram: Pílulas de EPS 

(rodas de conversa) nos locais onde os servidores exercem as suas atividades; 

apresentação do SUS; esquete e coral com o Grupo Fazendo Arte; Cinerj 

Especial; e confraternização fi nal.

Participar da II Mostra foi uma experiência única, na qual todas as pessoas 

envolvidas, ou seja, os palestrantes, os facilitadores, os coordenadores e 

os ouvintes estavam ali para somar nos debates que ocorreram após cada 

apresentação nas mesas realizadas e nas ofi cinas proporcionadas. 
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No instante que cheguei à sala para fazer a minha apresentação, senti uma 

energia muito positiva, o que facilitou a explanação e as respostas às questões 

levantadas tanto pela facilitadora quanto pelos ouvintes/palestrantes. O meu 

relato se deu na forma de narrativa direcionada por slides e, como contava 

com a presença de outra autora do projeto, a roda de conversa fi cou bastante 

rica, pois trouxe mais de uma perspectiva sobre o que foi mostrado. Como 

apresentei no primeiro dia das rodas de conversa, fi quei muito animada em 

participar de outras apresentações e perguntar como se deu a elaboração e 

como o público-alvo colaborou em cada experiência apresentada.

Ao inscrever o relato “Semana Geral é SUS”, na II Mostra, compreendi o quanto 

é importante perceber ações de educação, sejam elas permanentes ou 

continuadas, que ocorrem no Ministério da Saúde, que parecem ser estanques, 

mas que tem ligações e cujo objetivo fi m é a melhoria das atividades no nosso 

cotidiano de trabalho com foco no servidor, pois vários relatos vieram de 

projetos aplicativos (assim como o que inscrevi) gerados pelo Curso de Gestão 

Federal do SUS. Quando participei da roda de conversa proporcionada para os 

que fi zeram este curso, pude entender o quanto é importante divulgar as ações 

bem-sucedidas para os que não tiveram a mesma conclusão pudessem tirar 

lições e trocar saberes.

Ao deixar a II Mostra fi quei muito animada com o que vi e, principalmente, com 

o que recebi de retorno sobre o relato que apresentei. Percebi que ações como 

estas podem ser aplicadas em qualquer ambiente de trabalho e que elas não 

são estagnadas, podendo ser adaptadas para os problemas que se apresentam. 

*Os autores da experiência inscrita são: Alipio Bezerra Cerqueira Neto, Andréia Cristina dos Santos, Dayane Ferreira 
Almeida, Fabíola Andreza Simoni Santos, Guilherme Medeiros de Andrade, Maria Luisa Ferreira Fernandes, Maristela Batista 
Guimarães e Olavo Matela Lobosco. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NEMS/RJ).

¨¨¨
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Seminário de Análise de Situação de 
Saúde: construindo protagonismos 

para a gestão participativa*

Veralice Maria Gonçalves

A análise da situação de saúde de uma população identifi ca os diferentes 

perfi s que expressam as condições de vida das pessoas. Para enfrentarmos as 

desigualdades, precisamos qualifi car os atores sociais para a promoção do seu 

protagonismo na busca da solução participativa dos problemas identifi cados.

O desafi o para construção do Seminário foi abraçado após participação em 

Ofi cina do Conselho Nacional de Saúde de preparação para as Conferências de 

Saúde. No evento, estiveram presentes representantes dos Conselhos Estaduais 

de Saúde (CES) e das Regionais do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) dos estados. E, assim o desafi o tornou-se realidade.

Organizados em grupos de conteudistas, facilitadores e organizadores, 

compostos por adesão por técnicos da Divisão de Convênios (DICON), Divisão 

de Gestão Administrativa (DIGAD) e DATASUS e com o apoio do CES do Rio 

Grande do Sul (RS) foi elaborada cartilha com conteúdo didático do Seminário, 

atividades para facilitação do evento, defi nida a infraestrutura e o apoio logístico 

para sua realização. 

O Seminário compôs-se de quatro turnos de trabalho, com as temáticas: o SUS 

e Análise de Situação de Saúde; e Ferramentas de Planejamento. Realizado 

por instrutores e facilitadores do próprio grupo de trabalho de construção do 

Seminário, incluiu atividades práticas, dinâmicas integradoras, apresentação 

de experiências. O público participante foi composto por conselheiros, 

profi ssionais de saúde, gestores, acadêmicos e outros, interessados em discutir 
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a situação de saúde de seus municípios para qualifi carem-se para as discussões 

das conferências de saúde. 

Duas experiências de práticas foram incluídas nas atividades do Seminário: 

metodologias ativas de aprendizagem trazidas pelos integrantes do Curso de 

Gestão Federal do SUS e do Curso de Formação de Facilitadores do Ministério 

da Saúde.

Os relatos apresentados na fi nalização de cada edição do Seminário, em 

instrumento de coleta de dados no FormSUS, disponibilizado na web, 

apontaram para a necessidade de mantermos a iniciativa para a formação e o 

desenvolvimento de habilidades de todos envolvidos.

Sem prática da atuação integrada entre as áreas do NEMS, a melhor experiência 

foi a de elaborar o projeto, bem como a de construir o conhecimento 

necessário para sua estruturação. Foram aplicadas experiências e habilidades 

dos participantes, construindo conhecimentos e qualifi cando todo o grupo 

nas temáticas abordadas. O exercício da construção coletiva e a percepção da 

consolidação do grupo e do desenvolvimento de novas habilidades pela prática 

desse trabalho foram grandes motivadores para sua continuidade prevista para 

o ano seguinte.

As difi culdades enfrentadas quanto: à ausência de recursos para execução 

descentralizada, à adequação das agendas dos grupos, à integração de 

diferentes conhecimentos, às experiências, às expectativas e outras com 

certeza nos fortaleceram na busca de alternativas para não termos solução de 

continuidade. 

Os resultados obtidos com a participação de 533 pessoas de diversos municípios 

do estado do RS, em 12 edições do Seminário, demonstraram que é possível:

• Construirmos de forma integrada.

• Fortalecermos as relações institucionais e empoderarmos os servidores.

• Construirmos conhecimento e protagonismos.

• Viabilizarmos espaços de escuta.

• Fortalecermos o SUS.
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A oportunidade de crescimento e fortalecimento de um grupo de profi ssionais 

comprometidos com a saúde pública e dispostos a saírem de suas zonas de 

conforto resultaram na construção de um produto de qualidade para a gestão 

participativa na saúde.

E, fi nalmente, a oportunidade de participarmos da II Mostra de Educação 

Permanente no âmbito Federal do SUS possibilitou a troca de experiências para 

além do reconhecimento deste trabalho porque “não há saber mais ou saber 

menos: há saberes diferentes” (Paulo Freire) e queremos sempre mais saber.

*Os autores da experiência inscrita são: Veralice Maria Gonçalves, Roberta Paganini Lauria Ribeiro, Luis Carlos Ferreira 
Araújo, Josane dos Santos Silveira Feijó, Valdeci Degiampietro Vaz. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 
no Rio Grande do Sul.

¨¨¨

Sensibilizando os profi ssionais por 
meio do treinamento em serviço 

aplicado na Unidade de Internação*

Eveline Mendonça da Silva Mendes

Apresentar nosso trabalho, neste evento, possibilitou-nos ampliar nossos 

horizontes. A integração com profi ssionais de diversas áreas do Ministério 

da Saúde, ouvindo seus relatos, comentando os trabalhos e até discutindo 

estratégias de aprimoramento deles, trouxe para nossa prática conhecimentos. 

Concordamos em aprimorar nosso treinamento, que no ano de 2015 teve 

seu início no mês de junho na Unidade de Internação do Hospital Federal 

de Bonsucesso/RJ. Realizamos treinamento prático de punção de cateter 
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totalmente implantado nas enfermarias de clínica médica. O que possibilitou 

maior adesão das equipes já que fomos até os setores. 

Para este ano, estamos organizando novo treinamento, conforme o anterior, 

acrescentando o treinamento prático também no setor de quimioterapia, 

de onde somos oriundas e onde há grande demanda de punções destes 

cateteres. Com a participação na II Mostra de Educação Permanente em Saúde, 

compartilhamos das difi culdades também encontradas por outros profi ssionais, 

tais como: recursos humanos e materiais, adesão de participantes e membros 

da equipe e as estratégias que estes utilizaram. Recordo de um relato que 

enfocou a integração e a harmonização do ambiente de trabalho, tornando este 

mais produtivo por meio da promoção de um ambiente mais agradável entre 

os colegas de trabalho. 

Outro relato compartilhado que me chamou bastante atenção foi sobre a 

preparação de profi ssionais para substituir os colegas que estão em condições 

de se aposentar. A transferência de conhecimentos dos que já têm muito tempo 

de prática para os que desempenharão as funções é imprescindível. Espero ter 

contribuído com os demais participantes que me prestigiaram com sua atenção 

e futuramente desenvolver outros tópicos de Educação Permanente em minha 

unidade.

*Os autores da experiência inscrita são: Eveline Mendonça da Silva Mendes e Regina Célia de Araújo Santos. Experiência do 
Hospital Federal de Bonsucesso (HFB/RJ). 

¨¨¨
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Supervisão da Folha de Pagamento*

Ketyane Evelin Costa Lima

A trilha de Auditoria Interna da Folha de Pagamento do Ministério da Saúde 

começou em novembro de 2013 e teve como ideia inicial colocar em prática 

a real competência da Coordenação de Supervisão, Acompanhamento e 

Controle da Folha de Pagamento, que é de supervisionar os lançamentos feitos 

na folha de pagamento e evitar que tais pagamentos sejam feitos de forma 

incorreta. Outra competência refere-se a identifi car situações de inconsistências 

cadastrais ou fi nanceiras em relação ao ordenamento jurídico vinculado à época 

do pagamento a partir do cruzamento de bases de dados.

Nesse contexto, foram realizados vários estudos para adequar o conhecimento 

da vivência cotidiana com as teorias de Administração. Assim, agregando 

experiências de vários servidores, a fi m de que os lançamentos realizados 

na folha de pagamento estivessem de acordo com as legislações em vigor, 

chegávamos à rubrica que deveria ser analisada pelas técnicas de administração 

de empresas adotadas na Administração Pública, como a Gravidade, Urgência 

e Tendência (GUT) e o Gerenciamento de Risco. A partir dessa análise, iniciamos 

e enviamos os processos para as Unidades Pagadoras com inconsistências na 

folha de pagamento de seus servidores.

A partir das correções realizadas, eram gerados processos de reposição ao 

erário e de exercícios anteriores. O objetivo do trabalho dentro da coordenação 

é tanto de evitar um pagamento aquém do que o servidor faz jus como de 

evitar um gasto errôneo de recursos públicos, além de conscientizar os técnicos 

quanto ao cuidado nos lançamentos feitos na folha de pagamento, sendo uma 

forma de Educação Permanente.

Dessa maneira, foi possível agregar valor ao trabalho, a partir de opiniões e 

experiências diferenciadas dos colaboradores da área, que propiciaram o 
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alcance de um espaço de discussão saudável. A partir do conhecimento 

adquirido, conseguimos transferir para as pessoas presentes, na II Mostra 

Nacional de Educação Permanente, o quão importante é a atenção dada ao 

trabalho de supervisão da folha de pagamento e de como o trabalho em equipe, 

os diferentes conhecimentos e habilidades formam um trabalho de excelência 

e um aprendizado contínuo.

Adquirimos valores de Educação Permanente e o alcance da qualidade do 

serviço prestado por todos. Ter transferido conhecimento de trilhas de Auditoria 

Internas da Folha de Pagamento ao público da II Mostra foi uma experiência 

indiscutível e o retorno dado pelas pessoas na apresentação foi gratifi cante. 

* Experiência da Subsecretaria de Assuntos Administrativos.  

¨¨¨

Tecendo a Educação Permanente em Saúde no 
DEPREPS/SGTES/MS: Percepções, Desejos 

e Necessidades de Trabalhadores(as)*

Fabiana Araújo Lima

A experiência compartilhada na II Mostra Nacional de Educação Permanente em 

Saúde – o trabalho como fonte de formação: um movimento em construção no 

âmbito federal do SUS (2015) descreveu como foi realizado e quais os principais 

resultados do processo de levantamento das percepções, das necessidades 

e dos desejos relacionados à Educação Permanente em Saúde (EPS) de 

trabalhadores(as) do Ministério da Saúde, inseridos(as) nas áreas técnicas do 
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Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profi ssionais de 

Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DEPREPS/

SGTES/MS). A atividade foi desenvolvida no período de maio a agosto de 

2015 pelo Grupo de Trabalho (GT) de EPS, coletivo e criado para mobilizar a 

construção de um Plano de EPS para o DEPREPS.

A EPS, no processo de planejamento do DEPREPS, encontra-se inserida no eixo 

que trata da “Gestão Efi ciente”. Entre outras atividades, o DEPREPS propôs a 

criação do Grupo de Trabalho de EPS com a fi nalidade de apresentar e propor 

possibilidades e caminhos para materializar os desejos evidenciados por 

trabalhadores(as) no processo de planejamento de 2015. 

A realização do levantamento nas áreas confi gurou-se como uma das ações 

propostas pelo GT e, para materializá-la, foi construído um roteiro com 

perguntas norteadoras que contemplou: potencialidades de cada área e 

possibilidades de desenvolver ações de EPS; e como a EPS pode contribuir para 

o fortalecimento do processo de trabalho, principais temas para qualifi cação 

dos profi ssionais e propostas de desenvolvimento da EPS no DEPREPS. A partir 

do levantamento, o GT debruçou-se sobre as questões apontadas pelos(as) 

trabalhadores(as) e propôs a organização e o desenvolvimento das sugestões 

em quatro espaços que devem ocorrer concomitantes e interligados: Bimestral 

– EPS no monitoramento do planejamento do DEPREPS 2015; Mensal – Espaços 

Livres de EPS (Café com Ideias; Cine DEPREPS; Tendas DEPREPS em debate; 

Roda de conversa; Happy hour cultural; Espaço de Cuidados); e EPS nas áreas 

– participação específi ca dos(as) profi ssionais da área e aperfeiçoamento do 

DEPREPS – Curso de especialização, aprimoramento, ofi cinas e cursos para temas 

específi cos com a participação conforme a necessidade de trabalhadores(as). 

Os principais temas e conteúdos evidenciados para EPS foram: Políticas de 

Saúde desenvolvidas pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES); Gestão de processos/gestão de confl itos; processo histórico de 

construção das políticas de saúde e do SUS; Políticas de Saúde (Política Nacional 

de Atenção Básica – Pnab, Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas – 

Pnaspi, Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – Pneps, Política 
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Nacional de Educação Permanente – Pnep, Política Nacional de Humanização 

da Saúde – PNHS e Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS); e-SUS; 

programas de provisão do DEPREPS/contextualização política, histórica e legal 

dos Programas Mais Médicos e Programa de Valorização do Profi ssional da 

Atenção Básica e Residências em Saúde. 

Compreendemos que a EPS é algo inerente às relações cotidianas de trabalho 

e pode ser dispositivo estratégico de gestão. Entretanto, precisa ser construída 

e desenvolvida a partir da realidade e da necessidade cotidiana, por se tratar 

de aprendizagem e produção de conhecimento no trabalho em ato. Apesar de 

estarmos tecendo as primeiras “costuras” da “colcha” intitulada “EPS DEPREPS” 

já aprendemos que é possível e necessário compartilhar saberes e práticas na 

gestão do SUS. 

Entre os principais desafi os encontrados para o desenvolvimento da proposta, 

destacamos o frágil conhecimento prévio de trabalhadores(as) acerca dos 

pressupostos da EPS e a difi culdade de mobilizar trabalhadores(as) para 

envolver-se na proposta. A expectativa é que o Plano de EPS do DEPREPS possa 

ser de fato materializado em 2016 e que alcance legitimidade e signifi cação 

junto aos(às) trabalhadores(as). 

Com relação à participação e apresentação da experiência na Mostra, 

ressaltamos o quanto foi saboroso refl etir com outros(as) trabalhadores(as) 

sobre transformações no processo de trabalho por meio do aprendizado 

em serviço/no serviço e para o serviço. Foi bem interessante perceber o 

reconhecimento acerca da potência que a EPS pode ter para melhoria das 

relações, da comunicação e da qualifi cação do serviço e da gestão no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. 

*Os autores da experiência inscrita são: Tuanny Karen Souza Ramos, Fabiana Araújo Lima, Rosani Pagani, Rita de Cássia 
Salles Pimenta, Tatiana Cássia dos Santos Silva. Experiência do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de 
Profi ssionais na Saúde (DEPREPS/SGTES/MS). 

¨¨¨
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Tenda do Conto*

Maria Cirlene Mantovani Piva

A Tenda do Conto provoca afetações recíprocas, levando os participantes a 

partilharem a vida com relatos de sucessos, frustrações, abandonos, dores e 

sofrimentos partilhados por meio de palavras, olhares e gestos. É uma roda 

de histórias longas, curtas, contidas na dor das lembranças permeadas de 

emoções. Enfi m, relatos de almas que se conectam pelo poder da acolhida, que 

desperta a sensação de pertença ao se criar algo em comum, fruto do exercício 

da construção coletiva da arte de ouvir.  

Ela promove o encontro dos trabalhadores em um espaço onde expressam 

sentimentos, conceitos e valores, ao se deixar sentir pelo outro sem reservas. 

E, na roda, todos recebem as riquezas partilhadas como fragmento de vida, 

em meio à emoção e às lágrimas, como peça ajustada ao mosaico montado na 

Tenda, formatando, dessa forma, um processo de humanização e produção do 

imaterial nas relações.

Este encontro permite a prática do afeto, da entrega, de troca, de aprendizado, 

de expressão livre, da escuta sensível, do acolhimento. Acolhimento de todos e 

de qualquer um, porque todos são bem-vindos à Tenda do Conto!

Por isso, saímos da II Mostra enriquecidos e fortalecidos, porque, como uma 

grande Tenda, ela também nos proporciona um “encontro” com o outro. E nesse 

encontro há partilha, afetações, acolhimento e valorização do que o outro tem a 

nos ofertar. Essa troca de experiências, construída principalmente pela acolhida 

ao apresentador, a partir da escuta, enriquece nosso universo subjetivo e 

desperta o interesse pelo que é partilhado em cada roda. 

O ato de expor uma experiência é como uma oferenda, uma oferta de si e da 

equipe que representa. Com ouvidos atentos, a acolhida dos participantes é 

uma demonstração de valor à história e ao conteúdo revelado. Isto favorece 
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o desenrolar da Mostra, pois em cada roda há troca de vidas, movida pela 

credibilidade que nasce da acolhida ao outro.  

Assim, participar da II Mostra de Educação Permanente representa oportunidade 

de expormos nossas competências e aprendizado praticado no nosso local 

de trabalho, bem como compartilharmos experiências de EP com colegas de 

outros estados. Conhecer diferentes trabalhos nos enriquece e nos motiva, 

pois percebemos que vivemos o mesmo desafi o, que é a implantação de ações 

desenvolvidas à luz dos conceitos de EP. Isso porque ao mesmo tempo em 

que trazem em si o poder de transformar o ambiente de trabalho encontram 

resistência por parte de alguns gestores que querem resultado rápido e, por 

isso, apostam apenas na educação formal, continuada (cursos), que se baseia 

na aplicação do conhecimento teórico especializado, cuja atualização não deve 

ser descartada, porém não tem a força de transformar práticas no serviço.

Entendemos que a realização da Mostra signifi ca grande desafi o para a CODEP/

CGESP/SAA/SE/MS, tendo em vista a complexidade de sua estrutura, o que exige 

muita competência e dedicação da equipe. Entretanto, essa ousadia assumida 

em favor da valorização dos trabalhadores do MS confi rma o empenho da 

CODEP em formar profi ssionais capacitados, com perfi l transformador, capazes 

de aprender a aprender, de trabalhar em equipe e de prestar uma assistência 

mais humana. Logo, a produção do conhecimento e a formação profi ssional 

no setor da Saúde têm como essência a vida humana e os trabalhadores são 

protagonistas da transformação de práticas cotidianas.  

Entretanto, faz-se necessário que a CODEP também conscientize e sensibilize os 

gestores das unidades descentralizadas, para que busquem trabalhar alinhados 

à nova política de formação de trabalhadores do SUS adotada pelo MS, conforme 

Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, e se comprometam no 

sentido de garantir a continuidade das ações de EP apresentadas nesta Mostra 

– e de outras que são realizadas nos estados – a fi m de se verifi car a efetividade 

da estratégia de EP utilizada no processo ensino-aprendizagem e promover a 

avaliação e a refl exão crítica das iniciativas implantadas, oferecendo, assim, solo 
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fecundo, capaz de dar bons frutos em favor da melhoria da qualidade de vida 

dos envolvidos.

Ao contrário, infelizmente, o que vemos muitas vezes são gestores que trazem 

para suas equipes decisões previamente formatadas, para que sejam aplicadas, 

refl etindo (e eternizando!) uma visão horizontal de gestão, em que apenas os 

“sabidos” defi nem as ações.

*Os autores da experiência inscrita são: Maria Cirlene Mantovani Piva e Daniel Alves 

Vieira. Experiência do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Espírito do Santo 

(NEMS/ES). 

¨¨¨

Trabalhos manuais com uma 
consciência mais sustentável*

Fabiana Fernandes de Campos

Nosso trabalho iniciou-se a partir da perspectiva de conscientizar o maior 

número de pessoas por meio da arte baseada no reaproveitamento de 

materiais descartáveis e de uma forma lúdica de desenvolver e ampliar o 

conceito da sustentabilidade no dia a dia em nosso órgão público, aqui, no 

Núcleo Estadual do Rio de Janeiro (Nerj).

A equipe do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida (PMQV), 

particularmente a Claudia Lobo, já organiza uma feira de artesanato que 

acontece aqui no Nerj em períodos específi cos, como Dia das Mães, Dia dos 

Pais e Natal.
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Essa ideia do projeto surgiu porque faço parte da comissão de sustentabilidade 

e gosto muito de trabalhos artesanais, então resolvi unir o útil ao agradável e 

apresentei o projeto para a Claudia. Ela gostou da ideia e, após comunicar a 

nossa coordenação, obtivemos a autorização para darmos início ao projeto.

A partir daí, montamos uma ofi cina de artesanato com o tema de 

sustentabilidade utilizando materiais que seriam destinados ao descarte, como 

papelão, vidro, bobinas de fi tas adesivas, rolos de papel higiênico, garrafas 

pet, ou seja, passamos a ter um olhar e uma visão mais ampliada do que vem a 

ser sustentabilidade e quais são seus eixos de atuação.

Com base nos cursos que participei, ressalto a importância de um desses que 

acredito ter sido o grande diferencial para meu trabalho. A construção desse 

projeto deu-se após participar de um curso promovido pelo Ministério do Meio 

Ambiente o programa da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), que 

possui várias frentes de trabalho, bem como a questão dos resíduos sólidos e a 

coleta seletiva e como podemos trabalhar de forma lúdica o conceito dos 5Rs.

Trata-se de uma experiência planejada, afi nal de contas, tivemos que analisar o 

projeto como um todo. O que este projeto signifi caria de produtivo, de benefício, 

se seria aceito pelos servidores e se o nosso objetivo seria alcançado? Esses 

eram os questionamentos que discutíamos em reunião. Quais as condições e 

que argumentos teríamos que ter para garantir o apoio ao nosso projeto?

Acredito realmente na sustentabilidade no tripé econômico/social/ambiental e 

em poder buscar este equilíbrio, principalmente em se tratando de sermos um 

órgão público, e ainda mais por sermos do Ministério da Saúde.

Nosso projeto vem com esse pilar de trabalhar de forma lúdica o conceito de 

uma consciência sustentável.

Alicerçamos nosso projeto baseado na metodologia dos 5Rs: Repensar 

hábitos e atitude; Reduzir a geração e o descarte; Reutilizar aumentando a 

vida útil do produto; Reciclar transformando num novo produto; e Recusar 

(responsabilidade) produtos que agridem a saúde e o ambiente buscando 
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desenvolver habilidades manuais à saúde mental do servidor e uma consciência 

sustentável.

Adorei a experiência de apresentar o trabalho na II Mostra de EPS, pois pude 

compartilhar com outros servidores as difi culdades e a angústia até o projeto 

ganhar corpo e sair do papel. Durante a II Mostra, tive momentos incríveis, fi z 

novas amizades e troquei muitos conhecimentos, confesso que superou minhas 

expectativas, foi um momento de grande valor, a emoção correu solta em 

minhas veias e sai deste encontro com a certeza de que juntos somos mais forte, 

que o aprendizado é constante, que eu faço parte do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e que sim, posso fazer a diferença, por mais simples que seja a solução 

de um problema, basta colocar a dosagem certa de profi ssionalismo, respeito, 

competência, equilíbrio e amor que tudo dará certo.

Depende de nós!!!

*Os autores da experiência inscrita são: Fabiana Fernandes de Campos e Claudia Regina da Silva Lobo. Experiência do 
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Nerj). 

¨¨¨

Troca de Experiências entre as Equipes 
Multiprofi ssionais do DSEI/Parintins*

Tatiana Levy de Carvalho 

Atualizar e manter informada as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, 

durante o período de exercício de suas atividades em saúde no âmbito do 

Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins (DSEI/PIN) vem sendo um 

desafi o, devido à rotatividade de profi ssionais e o curto espaço de tempo para 

essa prática. No decorrer das reuniões com os Responsáveis Técnicos dos 

programas, identifi camos a necessidade de realizar o feedback com efetividade 

e resolutividade para as equipes de acordo com as difi culdades vivenciadas e 

apresentadas por elas durante a sua permanência em área. 
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As Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena do DSEI/PIN cumprem escala 

de 20 dias de trabalho realizando os programas da Atenção Básica em Saúde 

em área indígena. Após cumprirem a escala, apresentam aos coordenadores 

de polo, Responsáveis Técnicos (RT) e apoiadores a produção realizada e o 

relatório impresso. Observamos que estes relatórios eram arquivados e não 

eram submetidos à análise pela Equipe técnica.  

Após várias reuniões com a equipe técnica e a busca de melhoria na capacidade 

resolutiva da equipe, foi implementada a troca de experiências entre os 

profi ssionais de acordo com a afi nidade, capacidade técnica e experiência 

vivenciada na área da Saúde. 

Os encontros foram planejados conforme a escala de trabalho, utilizando os 

períodos de permanência no DSEI/Parintins (em torno de dois a três dias). 

Usando metodologia de reuniões em roda de conversa e exposição em mídia. 

O material da mídia foi implementado pela equipe técnica para que atendesse 

à necessidade de dados referentes aos programas e para que grupo pudesse 

realizar a análise e o feedback das apresentações. 

A partir dessa troca de experiências, o repasse de informações pelas equipes 

foi substituído pelas exposições orais em PowerPoint. Por meio de apresentação 

das produções de seus trabalhos, os RT ouvem, analisam e dão um feedback 

para as equipes com orientações e sugestões para a melhoria da sua prática. 

A troca de saberes tem possibilitado mudanças e contribuído para a melhoria 

da qualidade da assistência prestada à população indígena, além de encontrar 

soluções para as difi culdades relatadas. Segundo o relato de profi ssionais, 

após a troca de experiência, eles aplicam em área um conhecimento que foi 

compartilhado nas reuniões, promovendo a recuperação de um paciente que 

estava com indicação cirúrgica. 

Em outro relato, a profi ssional ressalta que, após essa troca de experiências, eles 

procuraram adequar a sua realidade, melhorando a prática, atingindo melhor 

resultado. O Responsável Técnico de Nutrição notou melhor repasse nos dados 
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e um alcance na cobertura dos Programas do Sistema de Vigilância Alimentar 

Nutricional (Sisvan). 

Os encontros periódicos são oportunidade para a discussão, para o 

aprimoramento das condutas, possibilitando maior segurança no trabalho. 

Após oito meses de reuniões, observamos que é preciso melhor empenho dos 

Responsáveis Técnicos dos Programas em dar o feedback às equipes. 

Sabemos que a Educação Continuada é um processo permanente que tem 

como intuito atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente 

às necessidades. Ela inclui experiências posteriores ao inicial que ajudam as 

pessoas a aprender competências importantes para o seu trabalho. 

A participação na II Mostra de Educação Permanente trouxe refl exão de mudança 

interior de cada representante em defesa de um SUS de qualidade, frente aos 

desafi os do dia a dia. Os participantes da Mostra apresentaram como é possível 

contribuir para o fortalecimento do SUS, em defesa de um SUS para todos. Esse 

é o nosso desafi o.

 *Os autores da experiência inscrita são: Tatiana Levy de Carvalho, Paula Cristina Rodrigues Pinto e Claudia Rosana Romano 
Marques. Experiência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Parintins (DSEI/PARINTINS/AM). 

Unidos Somos Maiores do que Somados*

Ana Lídia Barreiros Cozzolino

O trabalho apresentado por Ana Lídia Barreiros Cozzolino, com o título de 

“Unidos Somos Maiores do que Somados”, tem o título adaptado do texto de 

Janaína Seibert, no eixo da gestão, com apoio das estagiárias Evellyn Machado 

e Rúbia Moraes. Há de se reconhecer ainda que no campo das práticas das 

organizações o fazer do cotidiano é realizado na convivência entre a obediência 

às regras e suas normativas e à liberdade de “manejá-las” nos espaços de 

autogoverno que qualquer trabalhador detém, como diz Emerson Merhy. 
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A realidade é que não há uma horizontalidade. Os sujeitos não ocupam as 

mesmas posições, alguns exercem poderes instituidos pela sua formação 

profi ssional e pelas regras que seus cargos assumem e outros pela autoridade 

política.

O trabalho também cita, como estratégia de Educação Permanente, a 

problematização, uma abordagem educativa, uma postura educacional crítica 

à realidade vivida “manda quem pode, obedece quem tem juízo”. Um novo 

modelo de relação e integração entre os atores sustentados pelo diálogo, 

respeito à capacidade de perceber e valorizar o saber do outro, partindo do 

princípio que todos somos gestores formais ou informais.

A construção do trabalho vem da I Mostra, quando comecei a conhecer mais 

sobre Educação Permanente. Os conceitos não estavam bem claros e por vezes 

fi cava a dúvida: o que faço é Educação Permanente ou Educação Continuada?

Foi por meio do curso de Especializiação em Educação Permanente em 

Movimento que me senti com mais clareza para reconhecer a Educação 

Permanente, devido à metodologia do curso, que requer interação com os 

demais participantes. Apesar de o curso ser na modalidade EaD e termos 

tido apenas três encontros presenciais, ele estimulou-me a pesquisar leituras 

e vídeos de profi ssionais que são referência neste assunto e, portanto, poder 

observar esses conceitos no meu cotidiano de trabalho.

Antes de tudo, estava muito desmotivada, com 30 anos de Ministério da Saúde, 

sentia-me um pen drive completamente cheio: Especializações, MBA, cursos 

etc. Achava que não cabiam mais conhecimentos. Depois de viver todo o 

processo de sensibilização, passei a ter um olhar mais atento às pessoas, ouvir 

mais, aproximar-me mais. Meu foco, anteriormente, era a capacitação, setor 

onde trabalho, e os estagiários.

Na II Mostra, a participação foi bem mais interativa e prazerosa. O cabedal 

de conhecimento adquirido, as emoções vividas durante o evento desde a 

abertura, passando pela apresentação do trabalho, que gerou um leve estresse, 

culminaram no sentimento abissalmente gratifi cante por ter feito parte daquela 
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atividade. As programações paralelas que houve, tais como: Ofi cina de Teatro; 

Ofi cina de Linguagens e Cordel; Imagem e Ação; e o Teatro do Rio de Janeiro 

demonstraram competência, dedicação, criatividade, inovação e engajamento 

da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP) e Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas (CODEP).

Encerrando o curso de Especialização em Educação Permanente em Movimento, 

sinto-me renovada e ativada a desejar veementemente a III Mostra para qual já 

estou me preparando, como um pen drive formatado.

*Experiência do  Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Pará (NEMS/PA). 

¨¨¨



O ambiente de trabalho é 
terreno fértil para criatividade e 
construção coletiva de saberes.





PARTE II

Narrativas dos facilitadores das rodas da II 
Mostra Nacional de Educação Permanente 

em Saúde – O Trabalho Como Fonte de 
Formação: Um Movimento em Construção 

no Âmbito Federal do SUS   



254

Ministério da Saúde

A Educação Permanente e Popular 
avançando no âmbito federal do SUS

Rafael Gonçalves de Santana e Silva* 

Reverencio a organização da II Mostra de EP no âmbito do SUS pela ousadia 

e inventividade de reunir trabalhadoras e trabalhadores de todo o País, em 

Brasília, para viver um momento com alegria, arte, sentimentos e compromisso 

com o Sistema Único de Saúde (SUS). Raramente em um encontro de poucos 

dias é possível avançar no debate histórico da Educação em Saúde, a não ser 

que se utilize de recursos inovadores da maneira de conduzir esses processos: 

educação popular, arte, cultura, escuta, consciência do projeto de sociedade, 

carinho e valorização da autonomia. A postura da organização do evento 

favoreceu a aglutinação de atores e atrizes estratégicos para que tudo desse 

certo e permitisse aos participantes saírem repletos de esperança. A Ofi cina de 

Linguagens que realizamos também foi contagiada por essa energia e seguiu 

dando gás ao ritmo transbordante do evento. Por fi m, só pondero uma questão: 

para que Educação Permanente na Saúde? Tenho aprendido que é para 

transformar os processos de trabalho, fortalecer o SUS e o direito à saúde, além 

de outras questões pertinentes ao processo de sociedade que o protagoniza. 

Assim, para ser permanente, ela precisa estar no cotidiano e incidir nas relações 

hierárquicas e horizontais nos espaços e nas estruturas de trabalho. Eis aí 

um grande desafi o, que estamos dispostos a seguir somando e construindo. 

Energia!

*Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde.

¨¨¨¨
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Aprendizado, Diversidade e 
Novas Experiências

Fabiana Prado* 
Juliana Amorim**

Participar da II Mostra Nacional de Educação Permanente – o trabalho como fonte 

de formação: um movimento em construção no âmbito federal do SUS, atuando 

como facilitadoras na mediação dos trabalhos apresentados, foi experiência 

única e de rico aprendizado pessoal e profi ssional, visto o compartilhamento das 

diversas experiências e realidades distintas das unidades do Ministério da Saúde.

O encontro ofereceu uma fusão de conhecimentos e experiências de realidades 

distintas dos hospitais, Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), Núcleos 

Estaduais e institutos e o compartilhamento das práticas e dos trabalhos dos quais 

tiveram orgulho de fazer parte e dialogaram sobre as difi culdades encontradas.

Os temas apresentados fi zeram com que as pessoas ali presentes se sentissem 

uma parte do todo, visão de como é grande e gratifi cante o trabalho com o 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Como facilitadoras, emocionamo-nos várias vezes e nos sentimos felizes por 

fazer parte desse contexto que rompe os muros da burocracia do serviço 

público e avança na responsabilidade de atender com excelência à sociedade, 

transformando o SUS.

Finalizamos a semana da II Mostra Nacional de Educação Permanente motivadas 

a refl etir sobre os nossos processos de trabalho e propor melhorias que agregam 

valor, pois com a experiência vivida saímos certas que os desafi os que encontramos 

no nosso dia a dia do trabalho são fontes de oportunidades e novos conhecimentos. 

*Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP/CGESP/SAA/SE/MS).
**Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP/CGESP/SAA/SE/MS).

¨¨¨¨
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A vivência de um bom encontro

Rosângela Franzese*

Quarta-feira, 11 de novembro, 13h30, na sala um círculo de cadeiras, muitas 

ainda vazias. Olhares ansiosos cruzam-se. Mãos frias, alguns tremores/temores 

anunciam a intensidade dos afetos, interesses e investimentos neste encontro. 

Iniciamos.

Na primeira apresentação encontramos um processo de enfrentar a falta de 

profi ssionais no Núcleo de Roraima com uma estratégia de compartilhamento. 

Os trabalhadores foram convidados a trocar de função e apropriar-se do 

trabalho dos colegas. Descobrimos que este processo foi capaz de gerar muitas 

aprendizagens e principalmente gerar respeito pelo trabalho do outro. Novas 

relações puderam surgir e a capacidade de atendimento também se ampliou. 

Todos fi caram maiores ao abrir-se para um “estágio” na atividade dos colegas.

Em seguida, São Paulo conta-nos a experiência de construir grupalidade 

com os gestores do núcleo a partir do tema da avaliação de desempenho. 

Enfrentando a complexidade do processo, propondo momentos regulares para 

compartilhamentos e aprendizagens, tornou-se possível aos gestores vivenciar 

toda a potência da construção coletiva. 

Do Rio de Janeiro, chega o relato de uma enfermeira que enfrentou a equipe 

médica para propor a reorganização das salas e das fi las em um centro-cirúrgico, 

conseguindo ganhos a todos: equipe e usuários.

Como propor uma atuação mais estratégica aos Núcleos Estaduais do Ministério 

da Saúde (NEMS)? Mato Grosso traz uma proposta: a criação do Núcleo de 

Apoio Interfederativo (NAI), que propõe dotar os NEMS da competência para 

participar da governança estadual, representando o MS na implementação das 

políticas de saúde nos territórios.  
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E, ao fi nal, Espírito Santo conta-nos o processo inicial de enfrentar a desmotivação 

dos colegas no NEMS, com uma metodologia de clima organizacional, que vai 

abrir canais de escuta qualifi cada a todos.  

Foi uma tarde intensa e espantosa, todas as apresentações revelaram a 

criatividade e a coragem de todos em enfrentar problemas complexos e propor 

novas alternativas, mudando o rumo de processos e criando aberturas a novas 

formas de ser e viver.

Sem dúvida um encontro de potência...

* Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP/SAA/SE/MS).

¨¨¨¨

Encontros e trocas: momento de 
facilitação da II Mostra Nacional de 

Educação Permanente em Saúde

Carmen Carolina Cruz de Lima*

A II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde permitiu momentos 

singulares de afeto, amorosidade e trocas para o processo de construção do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O tema “trabalho como fonte de formação: um 

movimento em construção no âmbito federal do SUS” foi um ótimo propulsor 

para potencializar a discussão e dar materialidade ao assunto.   

Nas rodas de conversas, foram compartilhados vários elementos que enriqueciam 

a temática e propiciaram o momento de trocas. Destaca-se a implantação da 

coleta seletiva, a integração dos espaços de gestão do ensino, os cuidados em 

Saúde Mental na comunidade indígena e a formação em Enfermagem. 
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O encontro com vários atores partícipes da qualifi cação e da consolidação 

do sistema de saúde estimulou o compromisso coletivo de envolver-se 

no movimento de melhoria da gestão e das práticas de saúde. Assim como 

despertou o desejo de inserir no processo de trabalho as experiências 

exitosas partilhadas nesse espaço que uniu os múltiplos aspectos da Educação 

Permanente em Saúde.

Participar da facilitação desta Mostra me proporcionou circular por vários 

“cantos” do País, vendo trabalhadores de Saúde enfrentando desafi os, mas 

construindo caminhos criativos entre as diversidades encontradas, com ideias 

passíveis de serem replicadas para os demais serviços.

Saí da Mostra com um sentimento de satisfação, pude escutar, acolher e me 

envolver com os relatos partilhados. Renovei minha disposição em trabalhar 

com as políticas de saúde e ampliou minha visão sobre as práticas do mundo 

trabalho. Além disso, as experiências trocadas aqueceram o processo de 

construção de uma rede viva e dinâmica do conhecimento em saúde, em que 

todos são protagonistas.

*Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

¨¨¨¨
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Facilitação na II Mostra Nacional de 
Educação Permanente em Saúde

Cíntia Clara Guimarães da Silva*

O processo de facilitação na II Mostra Nacional de Educação Permanente em 

Saúde – o trabalho como fonte de formação: um movimento em construção no 

âmbito federal do SUS permitiu extrapolar o cotidiano do trabalho e ampliá-lo para 

um debate com outros atores dessa rede que atua com Educação Permanente 

em Saúde de forma ativa, crítica, refl exiva e transformadora.

(Re)Conhecer essas experiências, obstáculos, estratégias de superação de 

forma dialogada e criativa possibilitou uma troca rica de olhares, pensamentos 

e práticas capazes de reinventar o trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), 

de forma a fortalecê-lo em seu caráter público, universal, de qualidade e 

participativo.

A promoção de encontros como a II Mostra possibilita ainda capacidade de 

renovar as práticas no SUS a partir de uma construção/transformação coletiva, 

solidária e comprometida.  

*Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

¨¨¨¨
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II Mostra Nacional de Educação 
Permanente em Saúde – o trabalho como 

fonte de formação: um movimento em 
construção no âmbito federal do SUS

Fernanda de Azevedo Miranda 

Participei como facilitadora na II Mostra de Educação Permanente, no dia 12 

de novembro de 2015, na roda de conversa formada com os convidados e os 

relatores dos seguintes trabalhos:

• Relato de Experiência de Formação em Serviço na Atenção Básica e 

Educação em Saúde Coletiva na Gestão Federal (DAB/SAS/MS-DF).

• Como Analisar as Prestações de Contas dos Fundos de Saúde nos 

Conselhos de Saúde (NEMS/GO).

• Programa Alimente Mais Saúde (CAS/SAA/SE/MS-DF). 

• Projeto Falando Sobre... (CODEP/SAA/SE/MS-DF).

Também apresentaria trabalho o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde do 

Espírito Santo (NEMS/ES), que não compareceu nessa roda. 

Inicialmente, uma componente do grupo da Coordenação de Desenvolvimento 

de Pessoas (CODEP) sugeriu e coordenou uma dinâmica de aquecimento, o 

que foi extremamente prazeroso e, no meu entendimento, facilitou a interação 

entre todos os presentes.

Apesar de assuntos bem diferentes entre si, percebeu-se bastante interesse 

entre os participantes, suscitando perguntas que foram feitas ao fi nal de todas 

as apresentações.

O clima foi de cordialidade e de respeito a todas as falas.
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A dimensão do trabalho no Ministério da Saúde nem sempre é do conhecimento 

de todos os seus colaboradores. A participação em eventos dessa natureza nos 

permite ampliar nosso olhar sobre as várias práticas desenvolvidas no âmbito 

federal do SUS. 

*Secretaria-Executiva (SE/MS).

¨¨¨¨
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II Mostra Nacional de Educação 
Permanente em Saúde - o trabalho 

como fonte de formação: um movimento 
em construção no âmbito federal do 

SUS – O Processo de Facilitação
Juliano Mattos Rodrigues*

O processo de facilitação da II Mostra Nacional de Educação Permanente 

em Saúde, mais do que ajustar a sequência e regrar a dinâmica dos grupos, 

serviu de grande aprendizado pela troca de experiências locais entre seus 

participantes. Este aprendizado advém não somente do conhecimento das 

atividades inovadoras realizadas na assistência à saúde ou por ações estratégicas 

efetivadas nas gestões, algo que se pode obter na internet ou em outras 

publicações científi cas e teóricas. O grande diferencial do encontro é a empatia 

gerada: é o “colocar-se no lugar do outro”, buscando entender as diferenças 

locorregionais existentes no Brasil, não relacionadas somente à saúde em si, 

mas também sobre as diferentes expressões culturais de cada território. 

Também, há que se salientar a importância das conversas e desafi os 

compartilhados sem as formalidades da rotina de trabalho e as novas ideias e 

parcerias que podem advir disto. É o conhecimento para além do que já tem 

sido mostrado e proposto, trabalhando de forma intersetorial e agregativa. Esta 

fórmula de desenvolver novos sentidos, novas sensações e novos sentimentos 

pode, assim, desengessar práticas e padrões preestabelecidos até então, 

transformando a maneira de pensar, agir e repensar as ações em saúde. 

* Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde

¨¨¨¨





CONTINUANDO O CAMINHO...

A II Mostra Nacional de Educação Permanente em Saúde proporcionou 

momentos singulares aos trabalhadores que dela participaram, por ter sido 

um espaço de fortalecimento de experiências de Educação Permanente em 

Saúde (EPS). O encontro foi marcado pela criatividade dos participantes. 

Durante três dias, trabalhadores do Ministério da Saúde compartilharam mais 

de 200 experiências da gestão federal do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo 

como público participante do evento cerca de 400 pessoas. 

Dessa forma, ocorreram apresentações teatrais sobre Saúde Mental, violência 

contra a mulher, sínteses criativas sobre as histórias vivenciadas na Mostra, 

ofi cinas de imagem e ação e de cordel, bem como outras atividades culturais 

e práticas integrativas, com muito espaço para a livre refl exão do trabalhador 

enquanto agente transformador em seu cotidiano de trabalho. 

O evento também oportunizou encontros de participantes de alguns processos 

formativos promovidos pelo Ministério da Saúde, seja para apresentação de 

trabalhos de conclusão de curso e compartilhamento de projetos aplicativos, 

seja como um dos momentos avaliativos das seguintes ações estratégicas de 

Educação em Saúde: aperfeiçoamento e especialização em Gestão Federal do 

SUS, EPS em Movimento, Micropolítica do Trabalho em Saúde e Facilitadores 

em Processos Participativos. 



Assim como a própria experiência de realização da II Mostra, esta publicação 

busca reconhecer, fortalecer e dar visibilidade às iniciativas que se caracterizam 

pela criatividade, inventividade, aprendizagem em ato com produção de novos 

conhecimentos e mudança de práticas na gestão e no cuidado em saúde. As 

narrativas refl etem as vivências apresentadas na II Mostra, contemplando os 

atores envolvidos, os desafi os enfrentados, as transformações geradas, as 

expectativas de continuidade das experiências, entre outros aspectos que 

tenham contribuído para fortalecer o trabalho na gestão e na atenção em 

saúde, ou tenham potencial para isso. Além disso, os textos abordam como se 

deu o compartilhamento dos trabalhos na II Mostra e as percepções sobre o 

encontro com os demais trabalhadores e suas vivências. 

A II Mostra foi construída a partir de um importante movimento, o de 

reconhecer que os trabalhadores fazem Educação Permanente em Saúde. É 

nesta perspectiva que propomos que estas experiências sejam reconhecidas, 

no sentido de que possam se tornar visíveis e contribuam para o fortalecimento 

da gestão no âmbito federal do SUS. 
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