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A síntese de uma experiência de cooperação técnica entre a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

e o Ministério da Saúde

Este livro é a síntese de uma experiência de cooperação técnica entre a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Ministério da Saúde, ou melhor, entre 
uma instituição de ensino e os serviços de saúde. Nesta experiência, a UFRN foi ao 
encontro dos serviços de saúde da Região Norte, envolvendo nesse caminho algumas 
instituições de ensino daquela região. O objetivo consistiu em fortalecer as práticas de 
gestão do trabalho e da educação na saúde das secretarias estaduais e municipais de saú-
de, tendo como estratégia principal a realização de um processo de capacitação destina-
do aos gestores e gerentes do Sistema Único de Saúde (SUS) que teve na sua concepção 
pedagógica a valorização da prática dos alunos, apoiado na aprendizagem significativa. 
Nesse sentido, pode-se dizer que o curso foi elaborado com o propósito de desenvolver 
atitudes críticas e criativas nos alunos, preparando-os para intervir com ações que pos-
sam contribuir para as mudanças e para a qualificação dos processos de trabalho.

Desafio grande colocado pelo Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho 
da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde 
ao Observatório de Recursos Humanos da UFRN. Aceito o desafio, foi planejado 
e realizado o Curso em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que envolveu 
alguns órgãos da universidade, entre eles, o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, o 
Departamento de Saúde Coletiva e a Secretaria de Educação a Distância, responsável 
pela plataforma virtual de ensino-aprendizagem utilizada no curso. 

O curso foi desenvolvido, na modalidade de Educação a Distância (EaD) alcan-
çando todos os estados da Região Norte do país. Envolveu 13 tutores e 311 alunos. 
Importante dizer que esses alunos eram trabalhadores da saúde que ocupavam cargo 
ou função gerencial nos mais distintos municípios da região. Dizendo isso, é preciso 
ressaltar que alguns depoimentos dos alunos destacaram que sua participação só foi 
possível porque o curso foi realizado a distância. Nessa perspectiva, ressalta-se entre as 
principais características da EaD a flexibilidade de horário e de locais de aprendizagem. 

Neste livro de resumos apresentam-se os projetos de intervenção, elaborados pelos 
alunos como trabalho de conclusão do curso de especialização em Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde. Faz-se necessário, no entanto, esclarecer que nem todos os re-
sumos foram selecionados, aqueles que não estavam de acordo com as normas editorias 
divulgadas entre tutores e alunos do citado curso não constam nesta publicação. 

Os temas abordados foram diversos, todavia, o eixo seguido foi o campo de ges-
tão do trabalho e da educação na saúde e os conteúdos apresentados no livro-texto e 
condutor do curso realizado.

Os resumos estão organizados por estados da Região Norte. O leitor vai perceber 
que em determinado estado existe maior número de propostas para o campo da 
capacitação dos trabalhadores e, em outros, se encontram mais propostas direciona-
das ao campo da gestão do trabalho, assim como também são encontradas algumas 
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propostas de estruturação do setor de recursos humanos/gestão do trabalho e da 
educação na saúde. 

Os projetos de intervenção foram construídos tendo como base a necessidade 
de cada serviço, e não a partir de um exercício acadêmico elaborado pelo professor. 
Esta orientação reafirma nosso entendimento que a universidade deve atender às 
necessidades da sociedade. Nesse sentido, destaca-se a importância dos processos de 
cooperação técnica entre as universidades e os serviços de saúde. Acredita-se que os 
projetos apresentados no final do curso e publicados neste livro são sementes que, ao 
serem regadas, darão bons frutos.

Janete Castro
Professora do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN

Coordenadora do Observatório de Recursos Humanos da UFRN
Coordenadora Nacional do Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (EaD)



ACRE
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Plano e Educação Permanente em Saúde para o acolhimento de 
pessoas com deficiência auditiva (surdez) nas unidades básicas de 
saúde do município de Rio Branco

Adna Rocha de Araújo Maia 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: Diante da problemática enfrentada pelas equipes das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da cidade de Rio Branco em acolher e dar os devidos encaminhamentos 
a pacientes com deficiência auditiva (surdez), surge a vontade de melhor acolher 
esses pacientes. Objetivo: Propor um plano de Educação Permanente em Saúde para 
o acolhimento de pessoas com deficiência auditiva (surdez) nas Unidades Básicas 
de Saúde do município de Rio Branco, no estado do Acre. Metodologia: Levantar 
dados quantificados de profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde da 
cidade de Rio Branco e classificá-los por área e por nível para assim elaborar o plano 
pensando em organizar a capacitação desses profissionais. Resultados esperados: 
Espera-se que os profissionais capacitados proporcionem melhores condições de 
atendimento à clientela que apresenta deficiência auditiva (surdez), oferecendo 
uma melhor qualidade de atenção à saúde desses sujeitos. Considerações finais: 
Se faz necessário que o trabalhador que atende a clientela, formada pela pessoa com 
deficiência auditiva (surdez), ainda tão desassistida pelas Unidades de Básicas de Saúde 
da cidade de Rio Branco, possa ter conhecimentos de como atendê-los, preservando 
a dignidade dos mesmos e proporcionando as devidas soluções ou encaminhamentos 
necessários a suas reivindicações em saúde. 

Palavras-chave: Acolhimento; Educação em Saúde; Surdez.
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Plano de Educação em Saúde para o Hospital de Urgência 
e Emergência de Rio Branco

Aldineyde de Azevedo Barros Campos 
Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco
Douglas José Angel (Orientador)
União Educacional do Norte

Introdução: Para haver mudanças nas relações humanas, nos processos e nos atos de 
saúde, existe necessidade crescente de melhoria no conhecimento dos profissionais de 
saúde. Ainda hoje, apesar de a legislação brasileira obrigar o ingresso na carreira pú-
blica através de concurso, ainda possuímos profissionais contratados de forma direta 
ou de processos seletivos e em algumas vezes sem a formação necessária para atuar 
em determinadas profissões. Ao participar de cursos e treinamentos de atualização, 
os profissionais têm contato com o conhecimento científico acumulado, nem sempre 
aplicável na prática do dia a dia. Objetivo: Propor um plano de educação permanen-
te em saúde para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB). 
Metodologia: Os atores envolvidos neste projeto serão todos os funcionários da ins-
tituição, servidores do estado ou de empresas terceirizadas, independente do grau de 
escolaridade, mas que tenham interesse em aprimoramento ou treinamento para me-
lhoria da qualidade do trabalho. Através de conversa informal com os servidores do 
HUERB, foram sugeridos alguns treinamentos, tais como: Atualização em Urgência 
e Emergência, Sistemas de informação, Ética, Legislação, Acolhimento e Humaniza-
ção, Atualização em Instrumentação cirúrgica, Atualização Cuidador de idosos, Clas-
sificação de Risco. Os atores envolvidos neste projeto serão todos os funcionários da 
instituição, servidores do estado ou de empresas terceirizadas, independente do grau 
de escolaridade. Resultados esperados: Melhorar os serviços ofertados à população, 
já que requalifica o servidor e tornando-o protagonista das ações e não apenas recep-
tor de ideias já concebidas e as relações de trabalho, propiciando um atendimento 
humanizado para o servidor e a população. Considerações finais: A necessidade de 
criar e implementar ações que favoreçam a informação e a qualificação dos profissio-
nais de saúde é sempre um desafio enfrentado por todos os gestores e trabalhadores 
da área. As ações de capacitação de pessoal têm como principal objetivo a melhoria 
na atenção à saúde em todos os seus aspectos, tornando essenciais e fundamentais as 
capacitações, a multiplicação de conhecimento, a formação e as reciclagens. 

Palavras-chave: Educação Permanente; Servidor Qualificado; Humanização.
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A Educação Permanente em Saúde para o trabalho na 
perspectiva dos Agentes Comunitários de Saúde

Keila Viviane Souza Silva Brito 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: Para a efetiva atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), é pre-
ciso a sua contínua qualificação, o que ainda não é a realidade do município de 
Rio Branco, no estado do Acre. A capacitação dos ACS é uma ação determinante 
para a garantia de uma atenção de qualidade tanto nos aspectos assistenciais quanto 
preventivos no trabalho da atenção primária à saúde. Objetivo: Divulgar as ações 
de Educação Permanente para os ACS por meio de cursos para a identificação das 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), reforçando a importância da Edu-
cação Permanente. Metodologia: A pesquisa foi realizada sob o aspecto da abor-
dagem qualitativa, de uma revisão da literatura sobre a Educação Permanente em 
Saúde (EPS) enfatizando esta estratégia como um meio de inovação e mudanças no 
trabalho do agente comunitário de saúde. Resultados esperados: Espera-se assim 
reorganizar o processo de trabalho dos ACS do munícipio de Rio Branco. De forma 
que os mesmos assumam o papel de facilitadores de educação, possibilitando, assim, 
o domínio da metodologia, visto que há um desconhecimento quanto à utilização 
e desenvolvimento da Educação Permanente. Considerações finais: A implantação 
da EPS é de fundamental importância para a qualificação das atividades dos agentes 
comunitários de saúde. Nesse sentido, há necessidade de investimentos na formação 
desses profissionais, para que assumam o papel de facilitador de educação, possibili-
tando, assim, o domínio da metodologia, visto que há um desconhecimento quanto 
à utilização e desenvolvimento da Educação Permanente. 

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Saúde da Família; Agente Comu-
nitário de Saúde.
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Plano de Educação Permanente em Saúde para Agentes de 
Combates às Endemias do município de Rio Branco: 
ações de combate ao aedes aegypti

Wemerson Lima de Oliveira 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas José Angel 
União Educacional do Norte

Introdução: A Educação Permanente em Saúde (EPS) é considerada um dos eixos 
estruturantes para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), pois trata-se 
de uma estratégia que busca através da realidade vivida o desenvolvimento de uma 
reflexão crítica sobre a prática cotidiana dos serviços de saúde, sendo, por si só, um 
processo educativo aplicado ao trabalho que possibilita mudanças nas relações, nos 
processos, nos atos de saúde e nas pessoas. Portanto, o processo de aprender e en-
sinar são ferramentas essenciais para os Agentes de Combate às Endemias (ACE), 
pois os mesmos são considerados como elos fundamentais para democratização das 
informações e através disso promover a intensificação do trabalho de prevenção e 
promoção à saúde, proporcionando um impacto positivo sobre a saúde individual 
e coletiva da população. Objetivo: Propor um Plano de Educação Permanente para 
o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do Município de Rio 
Branco, no estado do Acre. Metodologia: Serão organizadas oficinas específicas tra-
tando da temática e reuniões com o grupo de agentes envolvidos no processo. Essa 
estratégia busca a ampliação do conhecimento e aperfeiçoamento dos profissionais 
de nível fundamental, promovendo a qualificação dos trabalhadores para atuação no 
combate às endemias, fomentando o desempenho de suas funções com o compro-
misso ético e social, contribuindo assim para a promoção, proteção, recuperação da 
saúde e melhoria da qualidade de vida da população. Resultados esperados: Nessa 
perspectiva, espera-se que a referida proposta possa propiciar a promoção do co-
nhecimento para os profissionais envolvidos, contribuindo para ampliação e melho-
rias das atividades laborais e o fortalecimento da Educação Permanente em Saúde. 
Também se espera que as necessidades de aprimoramento, produção e disseminação 
do conhecimento para o público alvo sejam solucionadas. Considerações finais: A 
pesquisa mostrou a relevância do papel da Educação Permanente na transformação 
das práticas do trabalho do ACE, tanto nas questões sociais quanto na gestão em saú-
de pública. Com a proposta de implementação das ações de EPS, cumpre-se a função 
de proporcionar aos profissionais o desenvolvimento de um trabalho atualizado e 
articulado com as novas tecnologias em saúde, gerando, assim, um impacto positivo 
na gestão do trabalho em saúde. 

Palavras-chave: Educação Permanente; Agentes; Endemias. 
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Reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
do município de Mâncio Lima 

Marcelo de Macedo Lebre 
Secretaria Municipal do Município de Mâncio Lima 
Douglas José Angel (Orientador)
União Educacional do Norte

Introdução: A reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do 
município de Mâncio Lima traduz a vontade de mudar, repensar o que já se tem de 
concreto, permitindo avaliar o que foi feito e projetar mudanças, como um documen-
to que reflete a realidade histórica e social, levando em consideração que o executivo 
tem autonomia para elaborá-lo, pois a esfera pública, como espaço de participação, 
deverá ser gerida democrática e coletivamente, buscando formas de promoção e va-
lorização do seu quadro de funcionários. Objetivo: Reformular a estrutura de car-
gos e carreira e estabelecer regras para evolução funcional do servidor vinculado ao 
município de Mâncio Lima, no estado do Acre. Metodologia: Organizar reuniões 
de trabalho promovendo nova discursão sobre o PCCS, tendo em vista as mudan-
ças ocorridas nas esferas municipal, estadual e federal nos últimos anos; análise do-
cumental para realização desta atividade; promover, junto ao executivo municipal, 
reflexões sobre a necessidade de inclusão no PCCS do município de um dispositivo 
que assegure o pagamento de insalubridade aos servidores de Mâncio Lima que fize-
rem jus ao pagamento do benefício. Resultados esperados: A partir desta proposta, 
esperamos que a reflexões e ações propostas possam reorganizar o PCCS do nosso 
município, contribuindo, significativamente, para os ajustes necessários consideran-
do as necessidades e demandas do servidor. Considerações finais: Este trabalho é 
uma ação intencional com um sentido explícito e com um compromisso definido 
coletivamente. Por isso, a articulação do PCCS também é um projeto político por 
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e aos interesses reais e 
coletivos; é fruto da interação entre os objetivos e prioridades estabelecidos pela co-
letividade, que institui, através da reflexão, as ações necessárias à construção de uma 
nova realidade. Antes de tudo, é um trabalho que exige comprometimento de todos 
os envolvidos no processo. 

Palavras-chave: Cargos; Carreiras; Salários; Insalubridade.
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Redução da jornada de trabalho dos profissionais da saúde 
do município de Capixaba para 30 horas semanais

Rosangela Maria Rodrigues de Souza Silva 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capixaba 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: O tema Plano de Cargos, Carreiras e Salários tem sido um tema pertinente 
na história do Brasil desde a década de 1980 e passou a ser uma realidade a partir 
de 1990 com a Lei Federal nº 8.142 que determina que para os estados, municípios 
e Distrito Federal receberem recursos da União para implementação de ações e 
serviços de saúde, devem, entre outros fatores, criar uma “comissão de elaboração 
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para 
sua implantação”. O Plano Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de 
Saúde de Capixaba foi elaborado em maio de 2012. Objetivo: Propor a restruturação 
do PCCS do município de Capixaba, no estado do Acre, para diminuição da carga 
horária de trabalho de 40 para 30 horas. Metodologia: O trabalho foi fundamentado 
em levantamentos e estudos das leis e normativas que dispõem sobre o assunto, e em 
estudo da força de trabalho existente com base nas informações do quadro de pessoal 
dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Capixaba, para a construção 
de conhecimentos que garantissem a definição de novos parâmetros necessários 
para a proposta de sua reestruturação do PCCS. Resultados esperados: Ampliar o 
conhecimento de gestores e servidores sobre o presente plano e encaminhar a nova 
proposta de PCCS para aprovação das autoridades superiores. Considerações finais: 
Espera-se que a nova proposta de PCCS construída possa ajudar em uma maior 
valorização do servidor e, consequentemente, contribuir para a melhoria dos serviços 
oferecidos à população, além de contribuir para reflexão do tema e conscientização 
da população para o importante papel desempenhado pelos servidores da saúde.
 
Palavras-chave: PCCS; Jornada de Trabalho; Saúde.
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Intervenção educativa para avaliação do Curso de Recepcionista 
ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 

Clayton Alves Pena
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A qualificação profissional atualmente é uma exigência de mercado. 
Na área governamental isto não é diferente. O servidor precisa se qualificar para 
exercer de forma efetiva sua função. No âmbito da discussão de um serviço de saúde 
humanizado, a capacitação é uma ferramenta estratégica para se alcançar esse objeti-
vo. Contudo, há a necessidade de um feedback, de forma que os gestores possam ter 
noção dos resultados das ações que têm desenvolvido e da sua efetividade. Objetivo: 
Avaliar os resultados do processo de capacitação com vistas ao acompanhamento 
de possíveis mudanças das práticas e humanização do atendimento. Metodologia: 
O projeto de intervenção consiste em três etapas: observação do processo de traba-
lho na porta de entrada de cinco unidades de saúde, aplicação de questionário aos 
participantes do curso de recepcionista e rodas de conversa com os referidos partici-
pantes e gestores dessas unidades. Resultados esperados: Proporcionar aos gestores 
da Secretaria Municipal de Saúde um instrumental de avaliação que lhes permitam 
tomar decisões no sentido de tornar mais efetivos os cursos de capacitação para ser-
vidores, de modo que estes possam transpor para a sua prática profissional cotidiana 
os conhecimentos adquiridos nestes cursos. Considerações finais: Espera-se que esta 
proposta de avaliação do Curso de Recepcionista em Serviços de Saúde, ofertado 
pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio 
Branco, possa contribuir para a melhoria deste e de outros cursos ofertados, assim 
como subsidiar tomadas de decisões no sentido de incentivar os trabalhadores à par-
ticipação de processos de Educação Permanente com efetivas mudanças de práticas 
no cotidiano dos serviços.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Avaliação; Acolhimento.
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Aperfeiçoamento profissional dos servidores do almoxarifado 
de medicamentos do estado do Acre

Edimarie da Silva Neri Bandeira 
Secretaria Estadual de Saúde do Acre 
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Devido ao processo de terceirização do setor de serviços gerais do Al-
moxarifado de medicamentos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), 
ocorrido no ano de 2008, houve uma migração de cerca de quatro colaboradores 
efetivos para outras áreas do setor. Sem função definida, alguns colaboradores fica-
ram sem setor fixo para desenvolver suas atividades laborais, além disso, os mesmos 
precisam se capacitar para desempenhar as novas atividades que serão exercidas no 
almoxarifado, o que vai melhorar no atendimento dos serviços ofertados ao público e 
as unidades na qual o almoxarifado atende. Por se tratar de trabalhadores de serviços 
diversos, como limpeza do prédio, entrega de documentos, arquivamento simples, 
esses profissionais muitas vezes não têm o ensino médio concluído, mas tem entendi-
mento e capacidade de aprender e aceitar novos desafios em suas vidas profissionais, 
com uma capacitação voltada para o serviço administrativo. O escopo deste projeto 
é a qualificação profissional, é preparar o cidadão através de uma formação mais 
especifica para que haja o aprimoramento de suas habilidades durante a execução de 
suas atividades laborais. Objetivo: Proporcionar a capacitação dos profissionais que 
atuavam nos serviços gerais do almoxarifado de medicamentos com possibilidades de 
remanejamento para novas funções. Metodologia: Será realizada capacitação e atua-
lização com os profissionais do almoxarifado de medicamentos, onde serão trabalha-
das a capacitação permanente na área de atuação de cada um deles. Para a realização 
deste processo educativo, contaremos com os recursos e local disponibilizados pelo 
setor de ensino e pesquisa da SESACRE. Resultados esperados: Espera-se que a 
proposta de capacitação logre êxito, pois é necessária a sensibilização do público-alvo. 
Que possamos mostrar que a capacitação é importante para o aperfeiçoamento de to-
dos e para o sucesso da equipe. Considerações finais: Por se tratar de profissionais do 
setor administrativo, é preciso que um conhecimento na área de elaboração e emissão 
de documentos, de informática básica, protocolo, entre outros, seja efetivado. Assim, 
entendemos que nossa proposta de intervenção contribuirá significativamente para a 
organização do trabalho e qualificação dos servidores envolvidos.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Qualificação Profissional; Serviço. 
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Educação Permanente como ferramenta para a educação 
em saúde e saneamento básico na comunidade 
Jardim Primavera, em Rio Branco

Eliana de Souza Martins
Secretaria de Saúde do Estado do Acre
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O Acre, em mais de 100 anos de história, teve sua trajetória marcada 
pela ocupação do território de forma desordenada e sem planejamento, a população 
sofre com a falta dos serviços públicos de saneamento básico em virtude da carência 
de recursos para investimento e da deficiência ou da ausência de políticas públi-
cas de saneamento ambiental, o que tem colaborado para a proliferação de uma 
série de enfermidades evitáveis desde que sejam tomadas medidas de saneamento. 
Neste sentido, este projeto apresenta proposta de intervenção voltada para ações de 
educação em saúde no Jardim Primavera, localidade do município de Rio Branco, 
considerando os parâmetros ambientais e de saúde coletiva da referida comunidade, 
possibilitando a melhoria do saneamento e, consequentemente, da saúde dos mora-
dores impactados diretamente. Objetivo: Implementar ações de educação em saúde 
junto à população voltadas para a importância do saneamento básico e do cuidado 
com o meio ambiente com vistas à redução dos riscos de adoecimento e à promoção 
da saúde. Metodologia: A intervenção é composta por duas etapas. A primeira etapa 
constitui-se na articulação com a unidade de saúde para apresentação da proposta 
e discussão acerca dos problemas ambientais locais e a segunda etapa constituirá 
as oficinas com as lideranças representativas da comunidade Jardim Primavera em 
Rio Branco, fortalecendo uma atuação mais efetiva na divulgação da importância 
do saneamento básico para a promoção da saúde. Resultados esperados: Espera-se 
maior participação e envolvimento da comunidade na construção de estratégias para 
a melhoria da saúde e do cuidado com o meio ambiente. Considerações finais: 
O processo de fortalecimento de uma melhoria do saneamento básico entrelaçado 
com a saúde e bem-estar através de ações educativas é um dos primeiros passos para 
que as lideranças representativas e profissionais de saúde tornem-se multiplicadores 
de conhecimentos na comunidade, garantindo, assim, maior qualidade de vida para 
nossas futuras gerações.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Educação em Saúde; 
Saneamento Básico.
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A roda de conversa como instrumento de valorização dos 
trabalhadores do serviço de urgência e emergência da 
Maternidade Bárbara Heliodora, de Rio Branco

Maria Augusta Moreira de Mesquita
Secretaria de Saúde do Estado do Acre
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: No decorrer do Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, ao desenvolver as atividades sobre a Política Nacional de Hu-
manização (PNH), observamos, no cotidiano do trabalho, que os trabalhadores do 
setor se mostram insatisfeitos, com repetição de queixas em relação às condições de 
trabalho, conflitos interpessoais, adoecimento e, sobretudo, falta de participação na 
gestão do trabalho, apresentando sentimento de impotência. Nesse sentido, busca-
mos nos aproximar do processo de implantação do Grupo de Trabalho em Huma-
nização (GTH) no Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC) 
para melhor compreendermos as intervenções do grupo no que se refere à valorização 
do trabalho e do trabalhador da saúde. Objetivo: Implantar, junto ao GTH, ações 
voltadas para a escuta e valorização dos trabalhadores que atuam no setor de urgên-
cia e emergência da Maternidade Bárbara Heliodora. Metodologia: O projeto foi 
fundamentado no referencial teórico da PNH, especificamente, em uma das suas 
diretrizes: a valorização do trabalho e do trabalhador. A proposta tem como foco 
a articulação com o GTH para implantação de roda de conversa no serviço como 
instrumento de gestão compartilhada que aponta para vias de saída do isolamento 
ampliando os espaços de comunicação e de atuação dos trabalhadores na gestão do 
trabalho. Resultados esperados: Ampliar os espaços de participação do trabalhador 
junto à gestão, possibilitar aberturas para pensar coletivamente sobre o duro coti-
diano das práticas e fomentar ações de Educação Permanente no serviço de modo a 
provocar mudanças no processo de trabalho. Considerações finais: Esperamos com 
esse projeto de intervenção a inclusão dos trabalhadores nas tomadas de decisões, 
através das rodas de conversas que é um espaço democrático onde todos podem par-
ticipar e expor seu ponto de vista sobre o cotidiano do trabalho desenvolvido no setor 
de urgência e emergência da Maternidade Bárbara Heliodora, para juntos encontrar 
soluções, valorizando assim a experiência dos trabalhadores, apostando na sua capa-
cidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho.

Palavras-chave: Política Nacional de Humanização; Roda de Conversa; Valorização 
do Trabalhador.
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Qualificação das ações de saúde do estado do Acre: 
uma proposta de Educação Permanente no serviço 
de atendimento à saúde da mulher e da criança

Sheyla Silva de Souza 
Escola de Saúde Maria Moreira da Rocha 
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A análise minuciosa sobre a forma de tratamento e atendimento das 
mulheres em trabalho de parto é de extrema importância para se descobrir as causas 
que interferem na oferta de atendimento de qualidade na Maternidade Bárbara 
Heliodora e Hospital da Criança. Verifica-se que, na referida maternidade, para 
que o processo de trabalho seja analisado, faz-se necessário investir em um espaço 
de capacitação dos profissionais envolvidos. Objetivo: Implantar um núcleo de 
Educação Permanente na Maternidade Bárbara Heliodora com vistas à qualificação 
das ações de saúde da mulher e da criança no estado do Acre. Metodologia: O plano 
de intervenção propõe uma etapa inicial de articulação entre os técnicos e gestores 
da maternidade e uma outra etapa que se constitui em proposta de capacitação dos 
profissionais e implantação de um núcleo de Educação Permanente na maternidade. 
Foram utilizadas publicações de diversos autores para fundamentar o projeto. 
Resultados esperados: Espera-se estabelecer um atendimento mais humanizado e 
efetivo na Maternidade Bárbara Heliodora e no Hospital da Criança com menos 
críticas e casos de omissão e óbitos, para discussão será necessário instalar uma 
ouvidoria em que cada um dos envolvidos no processo de trabalho das unidades, 
desde os gestores até os apoios administrativos, posicionem-se mediante as situações 
apresentadas que chegaram ao conhecimento da sociedade por meio de denúncias 
e reportagem. Considerações finais: A efetivação da nossa proposta oferece aos 
trabalhadores que atuam na Maternidade Bárbara Heliodora melhores condições na 
sua ação profissional diante da assistência prestada aos usuários do serviço. 

Palavras-chave: Educação Permanente; Saúde da Mulher; Saúde da Criança.
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Acolhimento dos novos servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Branco: conhecendo programas, deveres e direitos

Narjara Campos de Araújo 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: Este curso de especialização a distância trabalha a gestão e a educação 
como temas principais para a execução de uma administração eficiente. Sendo assim, 
durante o desenvolvimento do curso, observamos que existe uma lacuna no que diz 
respeito ao conhecimento dos servidores sobre os deveres e direitos como também 
sobre os processos de trabalho desenvolvidos nas instituições de saúde. Quase todos 
os servidores municipais quando são lotados nas unidades de saúde, muitas vezes 
não conhecem os programas desenvolvidos nas instituições de saúde, desconhecem 
seu verdadeiro papel dentro dessas unidades e esse quadro acaba sendo agravado 
por desconhecerem a própria legislação que trata de seus deveres e direitos. Esses 
fatos acabam fragilizando os processos de trabalho porque muitos servidores não se 
sentem como parte de uma equipe que deveria prestar uma assistência de qualidade e 
muitas vezes acabam sendo omissos por não cumprirem com seu dever ético e legal. 
Objetivo: Implantar ações de acolhimento para os novos servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde de Rio Branco, voltadas para o desenvolvimento dos processos 
educativos, visando conhecer os programas de saúde desenvolvidos na atenção básica 
e a confecção de uma cartilha informativa contendo leis e portarias de interesse 
do servidor municipal. Metodologia: A oficina de acolhimento será realizada na 
escola do servidor municipal localizado na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, 
em período integral durante cinco dias úteis. Os encontros terão a duração de oito 
horas diárias contabilizando ao final, o total de 40 horas. Sendo realizados uma 
vez por mês, durante três meses consecutivos, no primeiro momento. Depois de 
passada essa primeira fase, e após avaliação, esses encontros serão ofertados a cada 
três meses, como forma de atualização e planejamento dos processos de trabalho. 
Resultados esperados: Espera-se implantar o acolhimento a todos os servidores 
municipais e divulgar uma cartilha contendo os deveres e direitos desses servidores. 
Considerações finais: Com a implantação do acolhimento, os servidores municipais 
possam realmente conhecer os programas oferecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde e oferecer um serviço com qualidade aos usuários e ao mesmo tempo conheçam 
os seus deveres e direitos através de uma cartilha informativa contendo as principais 
leis dos servidores.
 
Palavras-chave: Acolhimento; Servidores; Deveres; Direitos.
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Estratégias para a qualificação do acolhimento no Centro de 
Saúde Vila Ivonete, no município de Rio Branco 

Valquíria Rezende da Silva 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: Este trabalho apresenta um projeto de intervenção sobre a Qualificação 
do Acolhimento no Centro de Saúde da Vila Ivonete, situado no Bairro Vila Ivonete, 
do município de Rio Branco, no estado do Acre. A acolhida em uma unidade de 
saúde é a principal abertura dos serviços oferecidos, a atenção básica é a porta de en-
trada à comunidade aos serviços de saúde, sendo essencial proporcionar atendimento 
acolhedor, para diminuir as desigualdades e promover cuidado integral ao cliente. 
Objetivo: Definir estratégias de qualificação do acolhimento no Centro de Saúde 
Vila Ivonete do Município de Rio Branco. Metodologia: O trabalho foi fundamen-
tado em levantamentos e estudos de artigos científicos e manuais do Ministério da 
Saúde e das leis e normativas que dispõem sobre o assunto. Observam-se, na revisão 
bibliográfica, conceitos referentes às estratégias para humanização dos serviços de 
saúde, urgentes para consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase 
na facilitação da acessibilidade e integralidade, a partir do acolhimento. Resultados 
esperados: Ampliar o conhecimento dos servidores e contribuir para reflexão e ex-
pansão da qualificação sobre acolhimento e os serviços prestados no Centro de Saú-
de Vila Ivonete. Considerações finais: Nossa proposta visa garantir a satisfação do 
usuário com a qualificação do acolhimento aos profissionais da unidade, enfatizar a 
importância da escuta qualificada e resolutividade dos problemas apresentados pelos 
usuários que buscam uma assistência na unidade de saúde. Assim como, o fortaleci-
mento da atenção ao profissional, sua formação e Educação Permanente para melhor 
atuação junto aos usuários. 

Palavras-chave: Unidade Básica; Acolhimento; Humanização.
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Implantação do Setor de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter

Alex de Melo Gaspar 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter 
Douglas José Angel (Orientador)
União Educacional do Norte

Introdução: A pesquisa foi realizada como requisito para obtenção do título de 
especialista em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e tem como proposta 
implantar o setor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde na Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Walter, no estado do Acre. No decorrer do curso foi 
possível observar a relevância desse setor para uma Secretaria Municipal de Saúde. 
A dificuldade encontrada no dia a dia da instituição levou a se pensar em um setor 
que poderia responder por assuntos organizacionais e operacionalização de ações 
que contribuísse para planejamento e execução das ações no campo da Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde. Essa estratégia de criação do Setor de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde irá facilitar o processo de aproximar a gestão dos 
servidores, permitirá que servidores não fiquem desassistidos e sem um referencial 
para esclarecer dúvidas quando necessário. Objetivo: Criar o setor de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter. 
Metodologia: A partir da vivência, relatos e entrevistas informais – individuais e 
coletivas –, ficou evidente que a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter tem 
que definir sua estrutura organizacional para assim, implantar o setor de gestão do 
trabalho com ênfase na educação em saúde. Resultados esperados: Os indicadores 
da funcionalidade e resultados do projeto para sua implantação terá a seguinte 
formatação: Aceitabilidade do Gestor Maior, Formalização do Setor, Funcionalidade 
do Setor que se divide em: Espaço Físico estruturado, Equipe capacitada para 
programar as políticas e ações do Ministério da Saúde através da SGTES e setor 
informatizado e com plataformas que contribuam para execução da política de 
gestão do trabalho e da educação na saúde. Considerações finais: Esse projeto 
de implantação do Setor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde é inovador na 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter – trará aspectos legais e formalizados 
para os trabalhadores de saúde, os quais se sentirão protagonista no processo de 
fazer e executar saúde com políticas públicas voltadas para sua valorização e com 
continuidade do aprendizado, através da educação na saúde. 

Palavras-chave: Gestão; Trabalho; Educação; Saúde; Valorização.
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Sistema de avaliação do perfil profissional dos egressos 
do Curso Técnico em Enfermagem da Escola Técnica 
em Saúde Maria Moreira da Rocha

Fábio Alves Moraes
Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Analisando-se o termo “egresso”, contido na legislação da área educa-
cional, entende-se como sendo a pessoa que efetivamente concluiu os estudos, rece-
beu o diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho. A falta de um sistema 
de avaliação do perfil profissional de egressos nos leva a indagações sobre a qualidade 
do produto formado, processo de formação, e as situações complexas que estes en-
frentam no seu cotidiano de trabalho. Portanto, faz-se necessária esta intervenção 
que possibilitará mudanças no currículo do curso e processos de ensino-aprendiza-
gem, como também identificar reais necessidades de qualificação exigidas no mun-
do do trabalho. Objetivo: Elaborar um sistema de avaliação do perfil profissional 
dos egressos do Curso Técnico em Enfermagem da Escola Técnica em Saúde Maria 
Moreira da Rocha. Metodologia: O trabalho foi fundamentado em pesquisas qua-
litativas e estudos que dispõem sobre o perfil profissional de egressos, com o intuito 
de obter informações de quem já se formou e está no mercado de trabalho. A nova 
proposta deverá ser construída de maneira coletiva e apresentar novas possibilidades 
de avaliação dentro e fora do ambiente escolar no sentido de ampliar o envolvimento 
dos atores nos processos de ensino-aprendizagem. Resultados esperados: Apontar as 
mudanças ocorridas na formação dos egressos e atuação nos serviços de saúde, como 
também adequar os currículos da escola conforme as necessidades da sociedade e do 
mercado de trabalho. Considerações finais: Espera-se que este projeto possa ajudar 
a escola e proporcionar melhorias para as ações técnicas e pedagógicas e, consequen-
temente, contribuir para o aprimoramento dos planos de curso, visando formar um 
profissional preparado para a inserção no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Avaliação de Egressos; Educação Permanente; Enfermagem.
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Reorganização do processo de trabalho do Departamento de Gestão 
de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco

Carlos da Silva Rivero 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: O setor de recursos humanos na gestão organizacional é de suma im-
portância para manter a vitalidade de uma instituição pública. Esse setor busca 
conhecer de forma aprofundada seus membros: valorizando o trabalho bem feito; 
identificando as dificuldades de comunicação; trabalhando para manter um am-
biente de confiança e transparência; criando a cultura do feedback; colocando-se à 
disposição para ajudar seu colaborador; acompanhando os resultados e valorizan-
do os progressos. Uma opção para os serviços no setor também seria a inserção do 
profissional Assistente Social nos espaços organizacionais. Objetivo: Reorganizar o 
processo de trabalho da Divisão de Gestão do Trabalho do Departamento de Gestão 
de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, Acre. Analisar os serviços 
prestados, definindo o fluxo de trabalho e implantando rotina que permita melho-
rias e resolutividades. Metodologia: O plano de ação iniciará com uma pesquisa de 
opinião com as pessoas atendidas, a tabulação e análise dos dados obtidos através 
do questionário e planejando os encontros (segunda etapa), seguido de posterior 
execução desses encontros (terceira etapa), haverá execução da rotina de trabalho 
resultante dos encontros (quarta etapa), e serão supervisionados seus atendimentos 
na busca de sanar possíveis problemas, aplicar novamente o mesmo questionário 
inicial (quinta etapa), fazendo comparativo entre ambas as pesquisas (última etapa). 
Resultados esperados: Espera-se que sejam analisados os serviços prestados, defi-
nindo o fluxo de trabalho, possibilitando a implantação dos serviços que venham 
permitir melhoria e resolutividade por parte dos servidores junto ao público-alvo. 
Considerações finais: As instituições públicas necessitam dos servidores e de seu 
comprometimento a fim de torná-la cada vez mais organizada. A área de Gestão de 
Pessoas é de suma importância, pois trabalha diretamente com as pessoas e esses ser-
vidores devem ser intimamente relacionados e comprometidos com a missão e visão 
da mesma. O grande desafio que se impõe hoje ao setor é a necessidade de superar 
os desafios de convivência e tratamento prestados aos servidores quanto à qualidade 
dos serviços prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Cres-
cer com qualidade, prestar serviços com ética e compromisso social serão os nossos 
grandes e verdadeiros desafios.
 
Palavras-chave: Recursos Humanos; Planejamento Organizacional; Gestão de Pessoas.



34

Reorganizando o processo de trabalho na Unidade de Saúde 
da Família Oswaldo Cruz no município de Porto Acre

Ivanete Rusch de Souza 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Acre 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: Muitos são os problemas da direção da Unidade de Saúde da Família 
Oswaldo Cruz, localizado no município de Porto Acre, no que se refere à parte 
administrativa, especificamente nas questões burocráticas, mostra a importância de 
intervir nesse processo para um melhor desenvolvimento do ambiente de trabalho 
e de seus servidores. Objetivo: Organizar o setor administrativo na Unidade de 
Saúde da Família Oswaldo Cruz, localizada na Vila do Incra no município de Porto 
Acre, no estado do Acre. Metodologia: Selecionar através de enquete junto aos 
servidores as dificuldades identificadas pelos mesmos quanto as questões burocráticas 
que dificultam o trabalho; capacitar os servidores da área administrativa; adquirir 
os materiais necessários para que possa ser feita a organização da administração; 
implantação da parte de Recursos Humanos. Resultados esperados: Melhora na 
parte burocrática da instituição, com um trabalho mais rendoso, com resultados 
rápidos e maior agilidade no atendimento aos clientes deste estabelecimento de saúde, 
organizando assim o processo de trabalho nessa instituição. Considerações finais: 
Após executado na instituição, o projeto de intervenção servirá para a direção avaliar 
seus servidores, verificar as necessidades de cursos, aproveitar os conhecimentos que 
os servidores já possuem e assim melhorar o atendimento à população. Também 
servirá para organização de servidores, quanto a férias e licença-prêmio, folga e a 
parte de documentações necessárias para o desenvolvimento e agilidade de um ótimo 
trabalho administrativo. 

Palavras-chave: Administração; Organização; Implantação; Recursos Humanos.
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Implantação do Grupo de Trabalho em Humanização 
na Unidade de Referência em Atenção Primária 
Dra. Cláudia Vitorino, em Rio Branco

Marcelo Ermesson Alves 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas Jose Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: Na Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Dra. Cláudia 
Vitorino, localizada no município de Rio Branco, Acre, uma parcela dos servidores 
é composta por funcionários afastados das funções para a quais foram contratados, 
muitos desses não apresentam competências e habilidades para desempenhar bem o 
que lhes é solicitado. Salientamos que a falta de formação profissional e a ausência da 
educação permanente dos trabalhadores da saúde resultam no comprometimento da 
qualidade na assistência e na gestão do setor, por isso se faz necessário, urgentemente, 
a implantação de um Grupo de Trabalho em Humanização (GTH) que identifique 
esses servidores, capacite-os, trazendo um melhor rendimento e atendimento para a 
população que faz o uso do Sistema Único de Saúde (SUS). A prioridade nesse mo-
mento é para os servidores que trabalham na recepção, responsáveis pelo acolhimen-
to, local onde foram identificadas um maior número de reclamações. Sabemos que 
os Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) são espaços coletivos organizados, 
participativos e democráticos, que se destinam a instaurar uma política institucio-
nal de resgate da humanização na assistência à saúde, em benefício dos usuários e 
dos profissionais de saúde. Percebe-se, então, que este projeto é de suma importân-
cia para a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. Objetivo: Implantar um 
GTH na URAP Dra. Cláudia Vitorino no município de Rio Branco. Metodologia: 
O trabalho foi fundamentado em levantamentos e estudos das leis e normativas que 
dispõem sobre o assunto. A nova proposta deverá ser construída de maneira coletiva 
com a participação de representantes das diversas categorias dos setores juntamente 
com os usuários. Resultados esperados: Expandir o conhecimento para os gestores 
e servidores sobre este projeto e encaminhar a proposta para aprovação para que 
possa ser executado. Considerações finais: A implantação e o aprimoramento dos 
dispositivos da PNH, em particular do GTH, são de suma importância, principal-
mente para as URAP que servem de primeira referência para a atenção básica. Assim, 
espera-se que os resultados almejados por este projeto se concretizem a fim de que se 
possa ofertar um serviço de qualidade e humanizado, por conseguinte, uma gestão 
mais democrática e participativa.
 
Palavras chaves: Grupo de Trabalho em Humanização; Implantação; Política Nacional 
de Humanização. 
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Gestão do Trabalho: reorganizando o processo de trabalho 
nas salas de vacinas nas Unidades de Referência em 
Atenção Primária do município de Rio Branco

Marcilene Alexandrina Chaves 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: A Política Nacional de Imunização é um dos grandes programas de saú-
de pública responsável por organizar a política nacional de vacinação da população 
brasileira, sendo umas das mais eficazes no mundo, tendo contribuído sobremaneira 
para a redução e até erradicação de doenças no Brasil. Contudo, a dificuldade en-
contrada pela gestão municipal está em manter as altas coberturas vacinais e homo-
geneidade de coberturas para todas as vacinas. Dada a importância das atividades 
preventivas, o não alcance das metas tem sido motivo de preocupação, uma vez 
que a manutenção de baixas coberturas aumenta o risco de exposição da população 
às doenças imunopreveníveis. Este trabalho apresenta um projeto de intervenção 
nas Unidades de Referência da Atenção Primária de Rio Branco, Acre. Objetivo: 
Reorganizar o processo de trabalho nas salas de vacinas das unidades de referências 
em atenção primária do município de Rio Branco. Metodologia: A elaboração do 
plano operativo propõe oficinas para qualificação dos trabalhadores das Unidades de 
Referência e a continuidade da qualificação garantindo a atualização e fortalecimento 
das ações. Resultados esperados: Esperamos que com a reorganização e novas es-
tratégias propostas a partir deste projeto, a execução e fortalecimento do processo de 
trabalho das salas de vacinas sejam efetivadas de forma exitosa. Considerações finais: 
Garantir uma assistência de qualidade, consecução das metas de coberturas vacinais 
e colaborar com as demais unidades de saúde no sentido de estimular novas práticas 
visando a superação das dificuldades encontradas no cotidiano nas salas de vacinas, 
é a meta de um serviço que deseja apresentar-se com qualidade, não somente na sua 
ação profissional, com o devido cuidado ao público que será atendido na unidade.

Palavras-chave: Sala de Vacina; Cobertura Vacinal; Qualificação.
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Processo de trabalho em saúde e qualidade de vida no trabalho 
dos servidores da Unidade de Referência em Atenção 
Primária São Francisco: cuidando de quem cuida

Marilene da Silva Batista 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: A finalidade deste trabalho foi elaborar um projeto de intervenção ca-
paz de sensibilizar a construção de um espaço no processo do trabalho em equipe, 
com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida no trabalho dos servidores 
da Unidade de Referência da Atenção Primária (URAP) São Francisco. O projeto de 
intervenção possibilitará a melhoria do processo de trabalho e melhor qualidade de 
vida no trabalho dos servidores. O critério para definir as linhas de cuidados depen-
derá, prioritariamente, da relevância de determinados problemas que a equipe vi-
vencia com a carência de cuidados em algumas áreas específicas, como por exemplo, 
a ausência de avaliação do processo de trabalho, ausência de cursos de capacitação 
para a maioria dos servidores, doenças relacionadas ao trabalho. Objetivo: Implantar 
o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores da Unidade de Refe-
rência da Atenção Primária (URAP) São Francisco. Metodologia: O trabalho foi 
fundamentado em levantamento e estudo das leis e normativas que dispõem sobre 
o assunto, e em estudo da forma de trabalho existente com base nas informações 
do quadro de servidores da unidade, através de reunião e aplicação de questionário 
com os servidores no âmbito da instituição. Essa implementação deverá ser cons-
truída de modo coletivo a partir de resultados apresentados para a efetivação desse 
projeto. Resultados esperados: Organizar o processo de trabalho para melhorar o 
fluxo de atendimento, capacitação de servidores e cuidados com a saúde da equipe. 
Considerações finais: Visando cuidar de quem cuida, é necessário para que haja 
mais cuidado para com todos os servidores desta unidade, valorizando assim a har-
monia no processo de trabalho da equipe. Faz-se necessário que gestores do SUS 
valorizem mais os trabalhadores que fazem esse sistema funcionar, que haja realmente 
mais investimento nesse setor para que todos possam ganhar com os serviços presta-
dos e a qualidade do atendimento não se deteriore.
 
Palavras-chave: Processo de Trabalho; Qualidade de Vida; Ginástica Laboral.
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Implantando o Conselho Gestor no Segmento de Saúde 
Dra. Cláudia Vitorino, no município de Rio Branco

Neuzicléia Silva de Azevedo 
Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Salto da Onça – RN 
Douglas José Angel (Orientador) 
União Educacional do Norte

Introdução: O Brasil é um país que ao longo do seu processo de criação vem sendo 
marcado por profundas desigualdades sociais, econômicas e políticas, e isso se reflete 
na história da saúde pública do país. As legislações e os modelos de saúde que atra-
vessaram os séculos nem sempre respondiam as reais necessidades da população, pois 
tinham cunho filantrópico e caritativo, cabendo ao Estado somente medidas paliativas 
diante de algumas epidemias. Mas com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, o país começa a vivenciar uma nova realidade, a saúde passa a ser um direito 
do cidadão e um dever do Estado. Outro marco importante para a saúde pública foi 
a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei 8.080 de 1990, uma 
política pública de caráter universal que ainda se encontra em construção. Esse sis-
tema vem organizando a rede de atenção à saúde e construindo novos instrumen-
tos de gestão por meio da corresponsabilização, assim o tema Gestão Participativa 
apresenta-se hoje como um grande desafio, principalmente quando falamos de ges-
tão em saúde. Objetivo: Implantar o Conselho Gestor no Segmento de Saúde 
Dra. Cláudia Vitorino, no Município de Rio Branco, no Acre. Metodologia: Este 
trabalho apresenta um projeto de intervenção sobre a implantação de um Conselho 
Gestor no Segmento de Saúde Dra. Cláudia Vitorino no município de Rio Branco, 
Acre. Resultados esperados: Nessa perspectiva, espera-se que a referida proposta possa 
ampliar o diálogo entre trabalhadores e gestores local com vista à corresponsabilização 
de todos os envolvidos na oferta dos serviços de saúde da atenção básica. Considerações 
finais: O fortalecimento de instâncias de participação na gestão dos serviços públicos 
de saúde é um desafio a ser superado por todos os atores envolvidos no processo saúde 
e doenças, ou seja, tanto pelos prestadores do serviço quantos pelos usuários. Diante 
da necessidade de fortalecer a gestão participativa, esse projeto tem como finalidade 
chamar a atenção para a corresponsabilização entre profissionais de saúde no que diz 
respeito à melhoria da oferta de serviços das Unidades de Saúde da Família. 

Palavras-chave: Gestão Participativa; Conselho Gestor; Atenção Básica.
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Estresse, saúde mental e saúde do trabalhador: uma intervenção 
na Unidade de Saúde da Família do Adalberto Aragão, 
no município de Rio Branco

Izabel Bezerra Verçosa
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco 
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A discussão sobre a relação entre saúde mental e trabalho tem possi-
bilitado a compreensão de muitos processos de aflição e adoecimento, bem como a 
ocorrência do estresse, permitindo expandir o olhar sobre os fenômenos relaciona-
dos à saúde mental dos trabalhadores nas mais diversas profissões. No contexto da 
Unidade de Saúde da Família (USF) do Adalberto Aragão, observa-se que fatores 
vinculados ao ambiente de trabalho podem provocar cansaço e exaustão profissional 
e serem percebidos como fontes estressoras pelos trabalhadores. A interface condi-
ções de trabalho e saúde do trabalhador constitui temática de grande relevância que 
possibilita pensar intervenções nos ambientes de trabalho na perspectiva de valoriza-
ção do trabalho e do trabalhador. Objetivo: Construir estratégias para minimizar a 
situação de estresse da equipe de saúde da USF do Adalberto Aragão. Metodologia: 
A proposta de intervenção está descrita em três etapas que se complementam: for-
mação de grupos de estudos sobre a temática relacionando as leituras sobre o adoe-
cimento do trabalhador e as experiências vividas pela equipe da USF do Adalberto 
Aragão, identificação dos fatores relacionados ao adoecimento dos trabalhadores da 
Unidade e realização de encontros entre equipe e Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia (NASF) com vistas à abertura de espaços de escuta e discussão acerca do processo 
de trabalho na referida unidade. Resultados esperados: Ampliar o conhecimento 
sobre os fatores que provocam adoecimento dos trabalhadores e desenvolver estraté-
gias que minimizem o adoecimento no trabalho. Considerações finais: A proposta 
construída, ao buscar vias de saída do isolamento e do sofrimento individual, aponta 
possibilidades de mobilização da equipe no sentido de provocar análises coletivas 
sobre o fazer cotidiano na saúde e de construção de um processo de trabalho que 
potencialize e valorize o trabalhador da Unidade de Saúde do Adalberto Aragão. 

Palavras-chave: Saúde Mental; Estresse; Trabalho; Saúde do Trabalhador.
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Biossegurança e o processo de trabalho dos técnicos de análises 
clínicas: uma proposta de Educação Permanente

Jamana Pereira Barros de Melo
Secretaria Municipal de Rio Branco 
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A biossegurança constitui-se de um conjunto de ações voltadas para a 
minimização e eliminação de riscos à saúde. Neste projeto, a partir da observação do 
adoecimento de técnicos em laboratórios de análises clínicas no município de Rio 
Branco, no Acre, verificamos que se faz necessário e urgente investir na Educação 
Permanente desses profissionais especialmente no que se refere ao uso de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPI). Para a utilização com eficácia dos EPI, todas 
as medidas possíveis de biossegurança devem ser adotadas para minimizar os riscos 
de acidentes do profissional, para que esse fato se torne uma exceção. Através desse 
processo, os profissionais poderão refletir sobre suas práticas e perceber o que precisa 
ser modificado a fim de melhorar as práticas de saúde, baseando-se nos problemas re-
latados pela equipe. Objetivo: Proporcionar atualização e capacitação dos profissio-
nais técnicos em análises clínicas em biossegurança com vistas à redução de acidentes, 
contaminação e adoecimento dos trabalhadores. Metodologia: Serão realizadas ca-
pacitação e atualização com os profissionais da saúde de nível técnico de Rio Branco. 
Serão trabalhadas as ações de biossegurança incluindo protocolo de atendimento, 
uso de EPI e a importância desses Equipamentos de Proteção Individual. Para a 
realização deste processo educativo será utilizada a metodologia ativa como referen-
cial teórico-metodológico, sendo essa o método do Arco de Maguerez. Resultados 
esperados: Espera-se que esta proposta possa ampliar o conhecimento dos técnicos 
em análises clínicas sobre biossegurança laboratorial. Considerações finais: Acredi-
tamos que nossa proposta contribuirá para a redução de acidentes, contaminação e 
adoecimento dos trabalhadores, assim como sensibilizar os profissionais técnicos em 
análises clínicas acerca das medidas de biossegurança e utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Biossegurança; Educação Permanente. 
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O sistema de referência e contrarreferência no Hospital das 
Clínicas do Acre: uma proposta de intervenção para a 
Gestão do Trabalho e para a Educação na saúde

Janise Regina Rodrigues da Silva Martins Cardoso 
Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha 
Maria Jaqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Uma proposta de intervenção para a Gestão do Trabalho e para a Edu-
cação na Saúde surgiu do fato de considerar o sistema de referência e contrarreferên-
cia um dos pontos importantes para viabilizar a implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), uma vez que é a partir da sua estruturação que o encaminhamento de 
pacientes aos diversos níveis de atenção torna-se possível. O sistema de referência e 
contrarreferência é um mecanismo administrativo, no qual os serviços estão orga-
nizados de forma a possibilitar o acesso a todos os serviços existentes no SUS pelas 
pessoas que procuram as unidades básicas de saúde. Essas unidades são, portanto, a 
porta de entrada para os serviços de maior complexidade, caso o usuário necessite. 
Esse é um instrumento para garantir o fluxo ideal de usuários, do nível menor para 
o de maior complexidade e este a realização do fluxo inverso. Objetivo: Identificar, 
na rede de atendimento, como está se dando a referência e contrarreferência da Aten-
ção Básica para outros níveis do sistema e vice-versa. Metodologia: Trata-se de um 
estudo de caso vivenciado no Ambulatório do Hospital das Clínicas do Acre, onde 
se desenvolve ações por uma equipe de profissionais direcionada ao usuário por meio 
da consulta especificamente na área de Ortopedia, Reumatologia e Dermatologia. 
Resultados esperados: Adoção do instrumento de referência e contrarreferência 
como ferramenta potente para a efetividade das ações em saúde, com foco na inte-
gralização do atendimento ao usuário. Considerações finais: Ciente da importância 
e benefícios que este sistema traz tanto para o usuário quanto para os gestores, é 
importante reconhecer que para a efetivação da referência e contrarreferência, faz-se 
necessário levar os profissionais de saúde à reflexão e conscientização da utilização 
deste sistema em sua totalidade. A garantia da assistência ao usuário em qualquer 
etapa do processo saúde-doença vai depender da eficácia deste sistema.

Palavras-chave: Assistência; Integralidade; Referência; Contrarreferência.
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Central de Transplantes do Acre e saúde do trabalhador: 
uma proposta de intervenção educativa

Lucimar de Souza Sampaio 
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecido do Acre
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Muitos são os debates a respeito do processo de precarização da saúde 
do profissional na contemporaneidade. Outra problemática é a falta ou insuficiên-
cia de programas voltados para a educação em saúde que sejam destinados para a 
melhoria das condições de saúde do trabalhador. Diante dessas problemáticas, ações 
educacionais são de primordial importância para a aplicação no acompanhamento 
de saúde do trabalhador com vistas a repensar o processo de trabalho na central de 
transplantes no estado do Acre. Objetivo: Implantar ações educacionais e de acom-
panhamento da saúde do trabalhador repensando os processos de trabalho na central 
de transplantes no estado do Acre. Metodologia: Neste sentido, desenvolverá como 
metodologia a escuta qualificada, que ampliará o diálogo entre gestores, profissionais 
e usuários. A realização de oficinas voltadas para os temas de autoconhecimento, res-
significação de estados emocionais negativos, desprecarização da saúde do trabalha-
dor e da Política Nacional de Humanização com ênfase nas diretrizes do acolhimento 
e valorização do trabalhador.  Resultados esperados: Como resultado, a intervenção 
deverá promover melhorias no estado de precarização da saúde emocional da equi-
pe de enfermagem da Central de Transplantes, melhorias na qualidade do atendi-
mento destinado aos usuários, aos profissionais e ampliação da comunicação entre 
gestores e profissionais reduzindo os impactos das relações de poder hierarquizada. 
Considerações finais: Este projeto deverá promover melhorias no estado de preca-
rização da saúde emocional da equipe de enfermagem da Central de Transplantes do 
estado do Acre. Desenvolvendo habilidade de ressignificação e dissolução de estados 
emocionais negativos, além de prevenção de desenvolvimentos de transtornos psico-
lógicos. Também deverá prover melhorias na qualidade do atendimento destinado 
aos usuários, a qualificação efetiva dos profissionais que atuam na Central, ampliação 
da comunicação entre gestores e profissionais reduzindo os impactos das relações de 
poder hierarquizada.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Desprecarização; Política Nacional de Huma-
nização; Formação.
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Saúde dos trabalhadores do almoxarifado de medicamentos 
do estado do Acre: desafios e perspectivas frente 
à melhoria das condições de trabalho

Pollyana das Neves de Aguiar
Secretaria Estadual de Saúde do Acre
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O local de trabalho pode produzir reflexos no campo de saúde do tra-
balhador. Assim busca-se alcançar o significado das condições de trabalho para o 
trabalhador do ponto de vista de saúde. A ideia não é quantificar as más condições 
de trabalho e sim interferir naquelas condições de trabalho que podem gerar danos 
à saúde, mas que nem sempre apresentam de imediato a sua relação com o trabalho. 
Para o Sistema Único de Saúde (SUS), a Saúde do Trabalhador também integra as 
ações de Saúde Pública, observados a prevenção, a assistência e a vigilância corre-
lacionadas e ocorridas no ambiente de trabalho, tornando o trabalhador detentor 
de direito universal à saúde. Assim, foram observados os problemas do almoxarifa-
do de medicamentos do estado do Acre quanto à falta de equipamentos mecânicos 
para desenvolvimento ideal do trabalho, local insalubre, sem higienização, proble-
mas diretamente relacionados a Saúde do Trabalhador. Objetivo: Proporcionar aos 
trabalhadores do almoxarifado de medicamentos do estado melhores condições de 
trabalho visando à redução de acidentes e adoecimento dos trabalhadores através 
de capacitação aos trabalhadores, sensibilização juntos aos gestores quanto à impor-
tância de os equipamentos para esses trabalhadores desenvolverem suas atividades. 
Metodologia: Será apresentada proposta de capacitação para os servidores aos ges-
tores, sensibilizando quanto às condições atuais de trabalho dos servidores – a ideia 
é discutir em oficinas como começar com uma organização geral de limpeza, bem 
como levantamento de materiais e equipamentos necessários para desenvolvimento 
do trabalho desses profissionais com saúde e segurança. Para a realização deste pro-
cesso educativo será utilizado a metodologia ativa como referencial teórico-metodo-
lógico, sendo essa o método do Arco de Maguerez. Resultados esperados: Espera-se 
melhorar as condições de trabalho para estes profissionais, propiciando assim saúde 
do trabalhador e minimizar a situação de precarização do trabalho. Considerações 
finais: Acreditamos que esta proposta de saúde do trabalhador possa contribuir para 
a redução de acidentes e adoecimento dos trabalhadores bem como sensibilizar os 
gestores quanto à importância das condições ideais de trabalho para esses servidores.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Desprecarização do Trabalho; Valorização do 
Trabalhador. 
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Implantação da Mesa de Negociação da Secretaria de Saúde de 
Laranjal do Jari

Danyela Darienso 
Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal do Jari 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Laranjal do Jari, como a maioria dos municípios pequenos no Brasil, 
tem sua gestão em saúde prejudicada pela falta de implantação e aplicação de muitas 
das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), pois muitas vezes os gestores são 
nomeados por motivos político-partidários e não pelo seu currículo técnico. Essa 
realidade normalmente faz os gestores centralizarem os processos de gestão e decisão, 
ignorando as experiências do quadro de profissionais e as próprias necessidades dos 
usuários do serviço de saúde. Em contraposição a esse cenário, o projeto proposto 
visa a sensibilizar a gestão da importância da implantação de uma mesa permanente 
de negociação, desmistificando-a. Essa importante ferramenta, instituída pelo SUS 
em 1993, permite ao gestor, por meio da comunhão de experiências e esforços das 
equipes, a construção de processos de trabalhos mais eficientes e eficazes, permi-
tindo, por exemplo, a redução de custos operacionais e melhorando os serviços em 
saúde oferecidos à população, além de também valorizar os servidores. Objetivo: 
Implantação da Mesa Permanente de Negociação na Secretaria de Saúde do muni-
cípio de Laranjal do Jari, no estado do Amapá. Metodologia: Conhecer os protoco-
los de implantação e funcionamento da Mesa Permanente de Negociação do SUS. 
Resultados esperados: Espera-se que com a implantação da Mesa Municipal de Ne-
gociação na Saúde em Laranjal do Jari atinjam-se significativas melhoras no que tan-
ge as problemáticas envolvendo os serviços em Saúde. Considerações finais: Sabe-se 
que não será uma tarefa fácil, visto que muitos gestores têm certa resistência acerca 
da implantação de uma mesa permanente de negociação, seja por desconhecer as 
diretrizes do SUS, seja por não cultuarem o hábito do diálogo, seja por considerarem 
que a mesa usurparia os poderes do(a) Secretário(a) de Saúde. A gestão participativa 
e a negociação coletiva são ferramentas que inevitavelmente tornarão o SUS mais 
humanizado e mais democrático, e o resultado de tanto trabalho, esforço e doação 
será uma população mais bem-acolhida e melhor assistida tecnicamente. Conclui-se 
que a implantação da Mesa Permanente de Negociação exigirá esforço de todos os 
sujeitos envolvidos, porém é uma das maneiras para que haja melhor gestão dos 
serviços em saúde: economizando-se tempo e dinheiro, fortalecendo-se os vínculos 
empregatícios, aperfeiçoando as práticas de gestão em saúde e, consequentemente, 
melhorando a oferta em quantidade e qualidade dos serviços em saúde.
 
Palavras-chave: Gestão Participativa; Negociação Coletiva; Mesa de Negociação.
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Reestruturação da Mesa de Negociação Permanente do Sistema 
Único de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Amapá

Jaiany Alencar Rolim 
Secretaria Estadual de Saúde do Amapá 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: No Brasil, vários estados adotaram a Mesa de Negociação Permanente 
no SUS como espaço coletivo e democrático nas relações de trabalho da saúde, sur-
gindo como valor fundamental dos profissionais da saúde. A instalação e a consoli-
dação de Mesas estaduais e municipais de negociação do trabalho na saúde, como 
previsto na Resolução nº 111, de 09 de junho de 1994, do Conselho Nacional de 
Saúde, também já se tornaram realidade em diversos estados brasileiros. No Amapá, 
existe uma Mesa de Negociação Estadual instituída através da Resolução nº 003/06, 
de 20 de janeiro de 2006, através do Conselho Estadual de Saúde, porém, atualmen-
te, segundo levantamento feito na Gerência da Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde, pode-se constatar que a Mesa de Negociação Estadual se encontra inativa, tor-
nando as discussões acerca da saúde centralizadas na gestão, o que acaba dificultando 
o diálogo e a resolução dos problemas existentes na assistência. Objetivo: Reestru-
turar a Mesa de Negociação Permanente no SUS da Secretaria Estadual de Saúde do 
Amapá. Metodologia: O trabalho foi fundamentado em levantamentos e estudos 
das leis e normativas que dispõem sobre o assunto, e em estudo da força de trabalho 
existente com base nas informações levantadas na Gerência do Trabalho e Educação 
na Saúde através de pesquisa documental bem como levantamentos através do site 
oficial do Ministério da Saúde. A nova proposta deverá ser construída de maneira 
coletiva a partir dos resultados apresentados e com a participação de representantes 
das diversas categorias profissionais. Resultados esperados: Espera-se que através da 
reestruturação da Mesa no estado do Amapá ocorra um espaço de comunicação entre 
o gestor estadual de saúde e os servidores, buscando elaborar projetos de promoção à 
saúde dos trabalhadores e dos usuários. Considerações finais: Acredita-se que a nova 
proposta da reestruturação da Mesa de Negociação possa contribuir com o processo 
de negociação por melhores condições de trabalho, implantando atividades educa-
tivas junto aos trabalhadores do SUS, colaborando e participando da negociação da 
pauta de reivindicações dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde, bem como 
dos processos negociais de caráter permanente. 

Palavras-chave: Gestão Participativa; Negociação Coletiva; Mesa de Negociação 
Permanente do SUS.
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Gestão de pessoas: propostas para sediar os conflitos nas equipes 
de Saúde da Família no Módulo de Saúde Infraero I

Lenildo Silva Sena 
Secretaria Municipal de Saúde de Macapá 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Sabemos que cada profissional é único e possui seus valores, crenças e 
costumes, sendo assim quando reunimos pessoas para trabalharem, ocorre divergência 
de opiniões e condutas que podem levar a conflitos dentro da própria equipe de saúde. 
Objetivo: Desenvolver habilidades de motivação, buscando uma negociação que seja 
benéfica para todos os membros que compõem a equipe de saúde. Metodologia: 
O plano de intervenção será aplicado para as duas equipes presentes no Módulo de 
Saúde, especificamente em cada horário de trabalho, através de uma roda de conversa 
previamente agendada com os respectivos funcionários, será utilizado como registro 
o livro ata de reunião da equipe na periodicidade de uma vez a cada quinze dias, nas 
próprias datas de reunião de cada equipe para identificação de elementos que estejam 
causando insatisfação pessoal no decorrer de suas atividades diárias. Resultados 
esperados: Identificação de elementos que estejam causando insatisfação pessoal 
no decorrer de suas atividades diárias de trabalho, entre os trabalhadores dos dois 
grupos objeto desta intervenção e propor uma metodologia para a administração dos 
conflitos existentes na equipe Saúde da Família. Considerações finais: O profissional 
gestor deve buscar por maior conhecimento para enfrentar e minimizar os conflitos, 
pois ele gerencia a unidade de sua responsabilidade, envolvendo processos de relação 
interpessoal. Nesta perspectiva, deve estar devidamente orientado para desempenhar 
estes papéis, sendo flexível e disposto a assumir riscos, investigando a satisfação no 
trabalho da equipe, a qual pode contribuir para a identificação de problemas nos 
serviços de saúde. 

Palavras-chave: Conflitos; Equipe; Negociação.
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Dimensionamento de força de trabalho em saúde: uma proposta 
de intervenção no Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima

Marlucie Gouveia Quintas Rodrigues 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Este projeto de intervenção propõe um conjunto de ações articuladas 
com o objetivo de estabelecer parâmetros de dimensionamento da força de trabalho 
no Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima, no município de Macapá, maior hos-
pital do estado, com 278 leitos e 1.279 colaboradores, integrado à rede assistencial de 
alta e média complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) do Amapá. Objetivo: 
Promover o dimensionamento da força de trabalho no Hospital de Clínicas Doutor 
Alberto Lima, por meio do estabelecimento de parâmetros de força de trabalho. 
Metodologia: O trabalho prevê a criação de um grupo técnico interdisciplinar, as-
sessorado pelo Ministério da Saúde, o levantamento da força de trabalho existente e 
da estrutura de funcionamento do hospital, a realização de pesquisas documentais, 
reuniões técnicas e entrevistas, sob a coordenação de um grupo técnico multidiscipli-
nar e avaliação do projeto em dois momentos: na etapa de levantamento do cenário 
de intervenção e na de definição dos parâmetros de dimensionamento. Resultados 
esperados: A construção do quadro de lotação de acordo com os parâmetros esta-
belecidos, a fim de colaborar com o planejamento com gastos de pessoal, melhora 
nas relações interpessoais, valorização do servidor e serviço e um atendimento de 
qualidade à população estendendo esse trabalho as demais unidades de saúde da 
Secretaria de Saúde. Considerações finais: O projeto resgata um importante instru-
mento de planejamento do SUS, que é o dimensionamento de profissionais da rede 
assistencial, com o marco inicial no Hospital de Referência Estadual. Sua elaboração 
e execução permitirá a organização da força de trabalho, a prevenção de conflitos e a 
valorização do profissional, a obtenção de ganhos de produtividade, a racionalização 
de gastos e melhoria da qualidade de prestação de serviços e a aplicação da técnica nas 
demais unidades de saúde da Secretaria. 

Palavras-chave: Dimensionamento; Pessoal; Hospital; Sistema Único de Saúde.
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Proposta de Implantação do Núcleo de Educação Permanente 
no Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima, em Macapá 

Maria Virgínia Moreira da Costa 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Este trabalho destina-se a proposta de implantação do Núcleo de Edu-
cação Permanente (NEP) proposta pelo Ministério da Saúde (Portaria 198 de feve-
reiro de 2004) no Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima (HCAL) no município 
de Macapá, estado do Amapá. A Educação em Saúde visa à estimulação nas práticas, 
no processo de trabalho, no fortalecimento das ações e do trabalho em equipe. Os 
profissionais que atuam no HCAL necessitam, continuamente, de participar de ca-
pacitações, não somente para adquirirem novos conhecimentos, mas também para 
que haja troca de saberes, no intuito de empregar os novos aprendizados na práti-
ca cotidiana. Objetivo: Implantar um Núcleo de Educação Permanente que qua-
lifique a atenção e a gestão em saúde através de ações educativas na formação e no 
desenvolvimento dos trabalhadores do Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima. 
Metodologia: Neste contexto, apresentamos o cenário deste projeto, o Hospital de 
Clínicas Doutor Alberto Lima, e elaboramos um plano de intervenção que enfatiza 
a interdisciplinaridade das equipes através de ações educativas, demonstrando como 
resultado um impacto positivo sobre a saúde da população, seja individualmente, 
seja coletivamente. Resultados esperados: Ampliar o conhecimento dos trabalhado-
res no ambiente hospitalar, resultando na satisfação pessoal e em um melhor atendi-
mento ao cliente e à comunidade. Considerações finais: Por fim, torna-se de grande 
relevância a implantação deste plano institucional que pode ser utilizado como es-
tratégia para a consolidação da educação em saúde, desenvolvendo no trabalhador 
um pensamento crítico, influenciando na promoção e qualidade do atendimento 
prestado à população.
 
Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Aperfeiçoamento; Gestão em Saúde.
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Implantação do processo de humanização no atendimento em 
saúde no Hospital da Mulher Mãe Luzia

Maria Angelita Souza Nascimento Capiotti 
Hospital da Mulher Mãe Luzia 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientador) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Este trabalho de conclusão do Curso de Especialização de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde pretende implantar o processo de humanização no 
atendimento em saúde no Hospital da Mulher Mãe Luzia, em Macapá, no estado 
do Amapá. Objetivo: Analisar os pontos fracos que estimulam o atendimento ina-
dequado, apontar ideias com práticas de trabalho diferenciadas das que são aplicadas 
diariamente no Sistema Único de Saúde. Metodologia: Organizar jornadas, cursos, 
consultorias e palestras para os profissionais dos diferentes setores com o objetivo 
de obter um resultado satisfatório na qualidade do serviço prestado e garantir que 
os princípios da humanização sejam difundidos entre os profissionais dos diferentes 
setores do hospital. Resultados esperados: Espera-se que a partir desta intervenção 
seja possível efetivar o processo de humanização no Hospital da Mulher Mãe Luzia. 
Considerações finais: Infere-se que esse processo de humanização se dá a partir 
da qualificação do profissional que trabalha diretamente no atendimento hospitalar, 
repercutindo de forma positiva na organização e distribuição destes profissionais de 
acordo com sua formação. 

Palavras-chave: Humanização; Atendimento; Saúde.
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Ética e formação docente: ampliação metodológica para discussão 
sobre ética e humanização na prática docente

Maria Ivone Souza da Silva 
Escola Técnica do Sistema Único de Saúde de Macapá 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora)
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: O projeto de intervenção a ser realizado na escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde (SUS) de Macapá tem por finalidade preparar docentes responsáveis 
pelos componentes curriculares específicos dos cursos oferecidos aos trabalhadores 
do SUS para que no processo de ensino e aprendizagem possam envolver os alunos 
na apropriação de um perfil ético do profissional da Saúde. Objetivo: Capacitar do-
centes da Escola Técnica do SUS e outros segmentos da Saúde para desenvolverem 
nos educandos a postura ética de um profissional da saúde que se identifique com a 
profissão por valores humanos e sociais. Metodologia: Será uma capacitação de curta 
duração com 20 horas aulas, onde sucederão oficinas de recursos didáticos a serem 
definidos de acordo com os procedimentos metodológicos próprios para cada aula 
e/ ou oficina no decorrer da capacitação, contextualizando a prática profissional com 
os princípios éticos que definem o perfil de profissionais da saúde, como preconi-
za a metodologia das competências. Resultados esperados: Espera-se um resultado 
muito positivo do projeto de intervenção, pois além de preparar o docente para tra-
balhar o perfil do profissional da saúde, também é um instrumento que deverá levar 
a reflexão de sua prática profissional sobre que tipo de trabalhador está formando. 
Considerações finais: Mesmo sendo em um curto espaço de tempo, traz a perspec-
tiva de resultados positivos em cada etapa a ser cumprida a fim de alcançar o objetivo 
previsto e se possível ir além do planejado, permitindo que cada participante saia do 
treinamento com maior interesse em aprender mais e praticar o que foi tratado no 
decorrer do treinamento. Acredita-se que a execução do projeto de intervenção susci-
tará mudanças de comportamento, seja dos alunos da capacitação, seja dos docentes 
dos cursos oferecidos aos trabalhadores do SUS, seja dos demais discentes. 

Palavras-chave: Capacitação Docente; Ética; Perfil do Profissional da Saúde.
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Implantação do grupo de trabalho de humanização na Unidade 
Básica de Saúde Perpétuo Socorro

Claudete da Conceição Cunha Bezerra 
Unidade Básica de Saúde Perpétuo Socorro 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Este trabalho propôs apresentar intervenções para implantação do gru-
po de trabalho de humanização na realidade dos serviços aos usuários atendidos na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Perpétuo Socorro, em Macapá, no estado do Amapá. 
Objetivo: Intervir para implantar Educação Permanente, qualificação do atendimento 
e humanização em Saúde no trabalho dos membros da Equipe Multidisciplinar dessa 
UBS. Metodologia: Foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica e pesquisa 
de campo de natureza intervencionista com a participação de amostra absoluta (100%) 
dos trabalhadores da UBS que participaram de reuniões mensais com estratégias de 
implantação da humanização no atendimento aos usuários. A proposta consistiu em 
reunir uma vez por mês todos os funcionários da UBS para expor problemas e encon-
trar soluções através de: distribuição de material impresso sobre qualidade no aten-
dimento para os funcionários da UBS; apresentação de slides e vídeos dos diversos 
temas; rodas de conversas espontâneas; debates para identificar os problemas inerentes 
ao atendimento dos usuários e possíveis correções para adotar a humanização nas prá-
ticas da equipe. Resultados esperados: As ações descritas nesse projeto de intervenção 
serão muito importantes para o servidor da saúde, pois irá melhorar a qualidade do 
atendimento dos usuários que procuram a UBS para receber atenção básica em Saúde 
e assim, através da prática da educação em saúde melhorar os serviços, humanizar o 
atendimento e qualificar o ambiente de trabalho. Considerações finais: Conforme a 
pesquisa, observa-se a importância de um atendimento humanizado. Desse modo, o 
conhecimento proporcionado por este projeto acerca de características profissionais, 
condições de trabalho e saúde e dos atendimentos prestados aos usuários, pode ser útil 
para a adoção de políticas de educação, com vistas à melhoria do atendimento prestado 
aos pacientes, e das condições de trabalho e de vida desses profissionais. 

Palavras-chave: Estratégias; Humanização; Educação em Saúde.
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Uma abordagem crítica sobre o papel do enfermeiro gerente 
da equipe Estratégia Saúde da Família, na Unidade Básica 
de Saúde Leozildo Barreto Fontoura, em Macapá

Cely Franciane Ferreira da Silva 
Secretaria Municipal de Saúde de Amapá 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: A Atenção Básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Inicia-se com o ato de acolher, escutar e oferecer resposta resolutiva para 
a maioria dos problemas de saúde da população, minimizando danos e sofrimentos 
e responsabilizando-se pela efetividade do cuidado, ainda que este seja ofertado em 
outros pontos de atenção da rede, garantindo assim sua integralidade. Para isso, é 
necessário que o trabalho seja realizado em equipe, de forma que os conhecimentos 
se somem e possam se transformar em cuidados efetivos dirigidos a populações de 
territórios definidos, pelos quais as equipes Estratégia Saúde da Família (ESF) as-
sumem a responsabilidade. A ESF tem sido referida como a estratégia estruturante 
para o alcance de mudanças significativas no contexto da saúde pública brasileira, 
principalmente por propor importantes mudanças na forma de conduzir o trabalho 
em saúde e que apresenta potencialidades em contribuir para a construção de um 
novo paradigma assistencial mais voltado para a prática humanizadora. Objetivo: 
Sensibilizar os profissionais da Estratégia Saúde da Família e da Unidade Básica de 
Saúde Leozildo Barreto Fontoura acerca de seu papel como enfermeiro da ESF, con-
tribuindo assim para melhoria da assistência à Saúde e organização no processo de 
trabalho. Metodologia: Cumprirá as etapas: de pesquisa bibliográfica, abordagem da 
equipe multiprofissional da Unidade Básica de Saúde (UBS), planejamento da pauta 
das reuniões por setores, formação de grupos por setores para debater o assunto, regis-
tro das propostas sugeridas pelos setores, implantação das propostas pertinentes para 
melhoria do trabalho. Resultados esperados: Esperamos que ocorra a compreensão 
de cada membro da equipe multiprofissional e das equipes de ESF sobre a importân-
cia de suas atividades dentro da UBS, além de entender como sua participação e o pla-
nejamento são significativos para a melhoria no processo de trabalho. Considerações 
finais: Acreditamos nas mudanças positivas e nas situações que podem ser superadas 
com a construção de um projeto comum em que seja entendida a responsabilidade 
de cada membro, assim como a disposição em ouvir e considerar as experiências uns 
dos outros, sendo a comunicação a principal ferramenta da equipe voltada para um 
trabalho multiprofissional que redunde na gestão do cuidado ao usuário. 

Palavras-chave: Saúde da Família; Humanização; Saúde; Estratégia.
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Desenvolvimento de estratégias para o envolvimento das equipes 
de Estratégia Saúde da Família na construção de um 
instrumento de coleta de dados

Rosa Maria Guimarães Brito 
Secretaria Municipal de Saúde de Macapá 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Para que o trabalho ocorra de forma adequada, vários métodos podem 
ser utilizados no processo de planejamento, o importante é que a equipe responsável 
tenha ciência dos caminhos a seguir, tendo em vista uma construção de possibili-
dades. Nesse sentido, o fortalecimento de ações técnico-administrativas, no âmbito 
da gestão municipal, torna-se imperioso, considerando a construção de modelos de 
gestão capazes de dar respostas adequadas. Nesta perspectiva, entendemos que é im-
portante criar táticas que possam motivar as equipes de Estratégia Saúde da Família 
(ESF) para a construção de um instrumento que possibilite a coleta de dados, visan-
do embasar o planejamento das ações de saúde. Objetivo: Desenvolver estratégias 
para envolver as equipes de ESF na construção de um instrumento de coleta dados, 
tendo em vista o planejamento das ações de saúde. Metodologia: O trabalho foi 
fundamentado em levantamentos e estudos da bibliografia relacionada ao assunto 
e da força de trabalho existente alocada nas equipes. A proposta do instrumento de 
coleta de dados deverá ser construída de maneira coletiva e a partir dos resultados 
apresentados e com a participação dos profissionais e dos gestores para elaborar o 
planejamento das ações. Resultados esperados: A eficácia dessa estratégia, que visa o 
envolvimento das equipes de ESF na construção do instrumento de coletada de da-
dos, tendo em vista o planejamento das ações de saúde, será avaliada conjuntamente 
sob a ótica da gestão do trabalho partilhada entre gestores e trabalhadores, por meio 
da apresentação crítica e compartilhada dos resultados alcançados em comparação 
com os resultados almejados na fase de construção do instrumento. Considerações 
finais: A coleta de dados pelas equipes poderá revolucionar as informações de forma 
que configure a real situação de saúde das áreas de abrangência destas, possibilitando 
o planejamento e execução de ações focais e distintas, com maiores possibilidades 
de sucesso nas estratégias de trabalho de todos os atores envolvidos, sejam gestores, 
sejam agentes de trabalho, acarretando, inclusive, benefícios à comunidade. 

Palavras-chave: Saúde da Família; Gestão do Trabalho; Instrumento de Coleta de Dados.



AMAZONAS



56

Apoio a criação da Mesa de Negociação Permanente do Trabalho 
em Saúde no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara

Maria Rosineide Miranda dos Santos
Hospital Regional José Mendes
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Mesa de Negociação Permanente do Trabalho em Saúde é um dos 
instrumentos de ação para intervir na resolução de conflitos de interesse e pactuação 
de acordos entre gestor e trabalhadores, com a finalidade de promover e direcionar o 
desenvolvimento das relações de trabalho e o tratamento dos seus conflitos, prestar e 
atender com qualidade e eficácia com base nos princípios constitucionais da legalida-
de, moralidade, qualidade dos serviços, participação e liberdade sindical. Construir 
a cultura da negociação é trabalhar com o intuito de disciplinar, orientar, direcionar 
várias questões que envolvem as relações de trabalho de qualquer natureza (referên-
cia, ano) servidores (celetistas, contratados, conveniados) enfim, trabalhador público 
e privado. Objetivo: Implantar a Mesa de Negociação Permanente do Trabalho em 
Saúde no Hospital Regional José Mendes – Itacoatiara/Amazonas visando alcançar 
soluções eficientes e eficazes que atenda todas as partes envolvidas em uma situação 
conflituosa e na melhoria das condições e ambientes de trabalho. Metodologia: Este 
projeto é do tipo intervencionista colaborativo, foi fundamentado em levantamento 
e estudo de leis e normas que dispõem sobre o assunto, tomando como padrões de 
análise documentos normativos federais que servem de orientação para a instalação 
de Mesas de Negociação, identificando os interesses em jogo: do gestor, dos trabalha-
dores e dos usuários, encontrar soluções e pactuar decisões. Resultados esperados: 
Implantar e cumprir protocolos das decisões mais relevantes e complexas, realizar 
eventos como: palestras, debates, seminários com os atores envolvidos; discutir e 
produzir instrumentos concretos de intervenção que possibilitem a elucidação e a re-
leitura de direitos e obrigações das relações de emprego e de trabalho. Considerações 
finais: Espera-se com a implantação da Mesa de Negociação Permanente do Traba-
lho em Saúde no Hospital Regional José Mendes que os conflitos sejam minimizados 
de forma pacífica, gerando satisfação aos envolvidos e contribuindo para a melhoria 
dos serviços de saúde.

Palavras-chave: Negociação de Conflitos; Trabalho em Saúde; Mesa de Negociação 
Permanente.
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Proposta de implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Salários: 
instrumento de gestão e valorização do trabalho e do trabalhador 
da Secretaria de Saúde de Envira

Alexandro Alves de Souza
Secretaria Municipal de Saúde de Envira 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientador)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) foi uma recomendação 
aos municípios pela Lei 8.142 ao regulamentar o Sistema Único de Saúde (SUS). O 
PCCS apresentado aos gestores locais tem por finalidade reconhecer a capacitação 
profissional, o desempenho dos seus servidores e sua contribuição efetiva para os 
resultados positivos dos serviços de saúde. Entende-se que o PCCS é de suma rele-
vância não somente para os servidores como também para a gestão pública, por ser 
uma ferramenta que surgiu para a valorização dos servidores através de oportunida-
des e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional. O município de Envira 
tem uma média de 64 trabalhadores da saúde, sendo que estes profissionais não são 
contemplados com Plano de Cargos, Carreiras e Salários. O único PCCS existen-
te no município está voltado para os funcionários públicos do Poder Legislativo. 
Objetivo: Apresentar proposta de implantação de um PCCS na Secretaria Municipal 
de Saúde de Envira/Amazonas. Metodologia: O projeto é de abordagem interven-
cionista-colaborativa, foi fundamentado em levantamento concernente à realidade 
do município, estudos das leis e normativas que dispõem sobre o assunto. Tal estudo 
serviu de alicerce para a elaboração de uma proposta para implantação de um PCCS 
na Secretaria Municipal de Saúde de Envira. A proposta deverá ser construída de 
maneira coletiva a partir dos resultados apresentados e com a participação de repre-
sentantes das diversas categorias profissionais. Resultados esperados: Sensibilização 
dos gestores e vereadores quanto à criação e implantação de um PCCS voltado para 
os profissionais da saúde do município, assegurando-lhes um direito constitucional, 
seguridade profissional dos sujeitos envolvidos no processo do fazer saúde, enfim, a 
valorização dos trabalhadores e do trabalho. Considerações finais: Espera-se que a 
proposta do PCCS construída possa ajudar em uma maior valorização do servidor e, 
consequentemente, contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população. 
A referida proposta do PCCS ajudará no compartilhamento de responsabilidades 
e compromissos na gestão dos servidores, incentivando a participação de todos os 
atores envolvidos e, por conseguinte, uma gestão mais democrática e participativa.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Gestão do Trabalho; Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários.
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Implantação do sistema de informação em Gestão do Cuidado e 
Educação na Saúde no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara

Dianna Paula da Conceição de Oliveira
Hospital Regional José Mendes 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A gestão do cuidado e da educação na saúde são duas dimensões essen-
ciais do Sistema Único de Saúde (SUS). Com os constantes avanços tecnológicos, 
entidades públicas ou privadas devem se adaptar às perspectivas atuais nas formas 
de disseminação das informações e rapidez na transmissão de conhecimento. Os 
sistemas de informação, nos quais é possível o envio e recebimento de informações 
entre pessoas ou mesmo entre órgãos, enquanto instrumentos de trabalho na saúde, 
são importantes recursos de apoio às ações administrativo-burocráticas atreladas a 
informações atualizadas. Os sistemas de informação são um recurso computacional 
capaz de potencializar a busca de conhecimento, sendo uma importante ferramenta 
de apoio à gestão do trabalho dos profissionais de saúde. No Hospital Regional José 
Mendes, do município de Itacoatiara, Amazonas, ainda é comum à utilização dos 
prontuários em papel, apresentando inúmeras desvantagens para o fluxo do serviço. 
Também há deficiência em informações sobre o processo de Educação na Saúde dos 
servidores. Neste contexto, observa-se a necessidade da implantação de um sistema 
de informação na instituição que atenda a ambas as demandas. Objetivo: Propor a 
implantação de um sistema de informação em Gestão do Cuidado e Educação na 
Saúde no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara. Metodologia: O projeto 
é de abordagem intervencionista, sua elaboração se pautou em referenciais teóricos 
sobre o assunto e nas demandas locais. Será executado em duas etapas distintas: 
implantação de sistema que arquive dados dos pacientes e das ações de Educação na 
Saúde executadas pelos servidores; capacitação de profissionais para uso e registro 
dos dados. Resultados esperados: Hospital Regional José Mendes com prontuário/
arquivo disponibilizados no sistema eletrônico; sistema de registro eletrônico das 
informações sobre as ações de educação na saúde realizadas pelos profissionais do 
HRJM. Considerações finais: Com a implantação do sistema de informação em 
Gestão do Cuidado e Educação na Saúde, tanto o gestor quanto os profissionais de 
saúde tendem a otimizar tempo, aumentar sua produtividade, qualificar, organizar o 
seu serviço e reduzir fraude, garantir sigilo nas ações, bem como melhorar o fluxo de 
atendimento, visando celeridade nos encaminhamentos, melhora do arquivamento, 
redução dos extravios de informações, organização da produção e registro dos servi-
ços, possibilitando o registro de um conjunto de dados relevantes do atendimento ao 
paciente e ao profissional de saúde para quaisquer fins: clínico, jurídico, administra-
tivo, de pesquisa, entre outros.

Palavras-chave: Sistema de Informação; Gestão do Trabalho; Profissionais da Saúde.
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Implantação do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador no 
Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara

Gláucia Caiado Pinheiro
Hospital Regional José Mendes 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O cuidado da saúde do trabalhador, independentemente da natureza do 
vínculo de trabalho, está sob a responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Ao longo do tempo, vêm se desenvolvendo ações integrais para vigilância, proteção 
e promoção à saúde do trabalhador. O Hospital Regional José Mendes, no municí-
pio de Itacoatiara, Amazonas, vivencia situações comuns ao contexto de ambiente 
hospitalar, ou seja, envolve situações de risco, de acidentes, de adoecimento segundo 
as condições de gênero e de qualidade de vida no trabalho, pois, além de ser uma 
das portas de entrada dos trabalhadores, através do serviço urgência e emergência 
que atende acidentados do trabalho, acidentes de trajeto e agravos agudos relacio-
nados ao trabalho, possui em seu quadro funcional diversos trabalhadores com vín-
culos diferentes que necessitam de ações em saúde. No intuito de contribuir para a 
organização das ações, pautada pelas diretrizes de atenção à saúde do trabalhador, 
visando assegurar ao profissional hospitalar qualidade, segurança e rendimento fun-
cional, pretende-se adotar condutas direcionadas à atenção à saúde do trabalhador. 
Objetivo: Propor a implantação de um Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalha-
dor (NAST) no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, Amazonas, visando 
promover e implementar ações multiprofissionais voltadas à saúde do trabalhador. 
Metodologia: O projeto é de abordagem intervencionista e o estudo se organizou a 
partir de dados, levantamento e estudo de leis e normas, através de projeto colabo-
rativo. Pretende-se viabilizar proposta com plano de ação direcionado ao hospital, 
referência para os demais serviços da rede de atenção do município. Resultados 
esperados: Promover atividades educativas de prevenção de acidentes e de promoção 
à saúde do trabalhador, implantar protocolos de segurança à saúde do trabalhador, 
oferecer momentos de relaxamento para os servidores e ações de humanização do 
serviço de saúde. Considerações finais: Espera-se que a implantação do Núcleo de 
Atenção à Saúde do Trabalhador no Hospital José Mendes possa contribuir para o 
cumprimento de ações multiprofissionais de forma articuladas, integradas e focados 
na vigilância, proteção e promoção da saúde do trabalhador e na melhoria da quali-
dade do cuidado do serviço de saúde.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Atenção à Saúde, Humanização.



60

Implantação do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador no 
Centro de Saúde Curumim, em Apuí: cuidando de quem cuida

Roselaine Simonetti Soares 
Secretaria Municipal de Saúde de Apuí 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: No Brasil, a saúde do trabalhador foi regulamentada junto com o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) através da Lei 8080/90.  Em agosto de 2012 é publi-
cada a Portaria Nº 1.823 que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora no Sistema Único de Saúde. Em Apuí, Amazonas, esta é uma 
área que apresenta deficiência e que se reflete no processo de trabalho em saúde. 
Objetivo: Implantar um Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador no Centro de 
Saúde Curumim, na cidade de Apuí, para oportunizar ações de promoção e proteção 
aos servidores. Metodologia: O processo de implantação será organizado em etapas: 
1ª – Definição do Centro de Saúde Curumim com maior diversidade de serviços e 
especialidades para o acompanhamento, prevenção e tratamento de doenças existen-
te; 2ª – Definido o local, inicia-se a identificação e cadastramento individual dos tra-
balhadores com carteira de identificação, bem como prescrição do acompanhamento 
médico, exames e demais procedimentos que venham a ser realizados no intuito 
de garantir e prevenir a saúde dos trabalhadores de forma humanizada. Resultados 
esperados: Valorização do profissional, atendimento de seus direitos, diminuição 
de faltas por atestados médicos, melhor rendimento e maior qualidade nos serviços 
prestados pelos trabalhadores, diminuição dos conflitos interpessoais e das doenças 
advindas pelo estresse; elevação da confiança dos servidores em relação aos gestores. 
Considerações finais: Considerando a possibilidade de uma gestão voltada para os 
cuidados com os trabalhadores com mais humanização, visando a extinção dos pro-
blemas de saúde física e transtornos psíquicos ou emocional que são os causadores 
dos maiores conflitos relacionados ao convívio entre os colegas e a gestão administra-
tiva do ambiente de trabalho em que estes estão inseridos. A execução deste projeto 
terá importantes resultados tanto para os trabalhadores como para os gestores, refle-
tindo de alguma forma o resultado final dos serviços prestados aos usuários do SUS.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Saúde do Trabalhador; Humanização.
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Saúde do trabalhador: a prática de atividades físicas como 
promotora de saúde e bem-estar no trabalho

Marnilda Pereira Sá
Instituto Leônidas e Maria Deane/ Fundação Oswaldo Cruz 
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: Este projeto de intervenção apresenta os benefícios que a atividade físi-
ca, como promotora de saúde e bem-estar no trabalho, pode oferecer para a qualida-
de de vida dos trabalhadores. A instituição pública federal que serviu como referência 
para esta intervenção foi o Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD), Unidade 
Técnico Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição comprometi-
da com a promoção da saúde dos seus trabalhadores e que prioriza, em sua gestão, 
a valorização do trabalhador, possibilitando-lhes um cenário de trabalho capaz de 
promover saúde e bem-estar. Objetivo: Propor a inserção de práticas de atividades 
físicas no ambiente laboral do ILMD, com vistas à promoção da saúde e bem-estar 
no trabalho, considerando as diferenças de faixa etária, sexo e atividade profissional. 
Metodologia: Baseada na pesquisa bibliográfica e depoimentos dos trabalhadores 
obtidos no dia a dia do ambiente profissional, propõe-se a divulgação de uma agenda 
para avaliação física com período de 30 dias úteis, em horários estabelecidos de acor-
do com a disponibilidade do trabalhador; no entanto, será realizada visita aos setores 
a fim de sensibilizar a todos a respeito da importância de aderirem a esta avaliação. 
Resultados esperados: Promoção do nível de satisfação e saúde no trabalho; desen-
volvimento de uma cultura de valorização da atividade física enquanto promotoras 
de saúde e bem-estar no trabalho. Considerações finais: Acreditamos que o projeto 
de intervenção aqui apresentado poderá contribuir significativamente para que se 
desenvolvam relações profissionais saudáveis, além de contribuir para o combate ao 
estresse ocupacional, constituindo-se em mais um promotor de saúde no ambiente 
de trabalho. Espera-se que sua intervenção seja contínua e que outras ações sejam 
possíveis, pois quando se trabalha na prevenção e promoção de saúde no contexto 
geral do trabalho, promove-se o trabalhador.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Atividade Física; Bem-Estar no Trabalho.
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Núcleo de atenção à saúde do agente comunitário: o elo que cuida 
também merece ser cuidado

Liliane de Sales Girão
Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Figueiredo 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O município de Presidente Figueiredo aderiu à Estratégia Saúde da 
Família em 1999, fundamentado em algumas experiências municipais que já esta-
vam em andamento no país. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem sido um 
personagem muito importante para gestão do trabalho, realizando a integração dos 
serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde com a comunidade, conseguindo des-
ta forma uma apropriação maior do território de atuação, ou seja, o seu papel vem 
sendo gradativamente ampliado, com atribuições em um cenário bem mais comple-
xo e abrangente. Sua carga de trabalho físico e emocional tem ocasionado doenças 
ocupacionais. Este é um problema que tem nos inquietado tendo em vista o serviço 
não oferecer nenhuma ação de atenção à saúde do trabalhador. Neste sentido, bus-
caram-se alternativas para minimizar o problema. Objetivo: Este projeto pretende 
implantar um Núcleo de Atenção à Saúde do Agente Comunitário na Secretaria de 
Saúde de Presidente Figueiredo. Metodologia: A implantação do Núcleo se dará na 
SMS de Presidente Figueiredo através da institucionalização de ações permanentes 
de atenção à saúde do ACS e será realizado em etapas: 1º momento – Atividades 
de avaliação nutricional e de risco de doenças cardiovasculares. Serão analisadas as 
medidas antropométricas de massa corporal (kg), estatura (m), perímetro braquial 
(cm), perímetro da cintura (cm), perímetro do quadril (cm), dobra cutânea tricip-
tal (mm), e dobra cutânea subescapular (mm); 2º momento – Incentivo à prática 
de exercícios para prevenção das patologias osteomusculares (ginástica laboral); 3º 
momento – Prescrição de exercícios com base na avaliação nutricional e risco car-
diovascular; 4º momento – Rodas de conversa nos moldes de terapia comunitária; 
5º momento – Implantação de um espaço permanente para trocas de experiências, 
leituras e relaxamento. Resultados esperados: Espera-se que com a implantação des-
te projeto possamos colaborar com a manutenção da saúde dos trabalhadores de 
ACS, contribuindo com a prevenção de doenças ocupacionais as quais estão sujeitos 
em sua rotina, como também possamos gerar informações para futuras pesquisas. 
Considerações finais: É certa a importância das ações desenvolvidas pelos ACS na 
Atenção Básica, sua inserção na equipe de saúde da família e a necessidade de ações 
de prevenção de doenças ocasionadas por problemas no seu processo de trabalho. 
Diante desse contexto, torna-se essencial a iniciativa da gestão de Presidente Figuei-
redo ao implantar um Núcleo de Atenção à Saúde dos ACS, com ações voltadas para 
suas práticas laborais, visando contribuir com a qualidade de vida dentro e fora do 
trabalho. Afinal, o elo que cuida também merece ser cuidado.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Saúde do Trabalhador; Educação Perma-
nente; Práticas Laborais.
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Observatório de Educação Permanente em Gestão da Saúde 
na Região do Triângulo: limites e desafios para 
a implantação da regionalização

Adriana Farias Monteiro
Secretaria Municipal de Saúde de Alvarães 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS), implantado no Brasil desde 1988, 
enfrenta ainda desafios para se consolidar. A regionalização e o desconhecimento 
dos gestores a respeito da legislação do SUS são dois dos maiores desafios. A 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi uma conquista 
fundamental para possibilitar, nos serviços, o processo de capacitação dos gestores-
trabalhadores e até usuários. Um dos maiores problemas da gestão da saúde na 
Região do Triângulo, no Amazonas, é a fragilização no processo de regionalização 
por desconhecimento dos gestores a respeito dos instrumentos de gestão do SUS, 
associado ao agravante geográfico. A Secretaria Municipal de Saúde de Alvarães sedia 
a Comissão Intergestora Regional. Neste sentido, buscou-se contribuir com proposta 
de intervenção de forma a oportunizar espaço com informações para os gestores 
da saúde. Objetivo: Implantar Observatório de Educação Permanente em Gestão 
da Saúde da Região do Triângulo, oportunizando aos gestores informações sobre os 
instrumentos de gestão da regionalização. Metodologia: O projeto é de abordagem 
intervencionista organizado em etapas: inicialmente será feita pesquisa documental 
para coleta de acervo a ser disponibilizado aos gestores em bibliotecas públicas, 
virtuais e telecentros através de fontes bibliográficas do tipo manuais do Ministério 
da Saúde, portarias, artigos de revistas, disponíveis e pertinentes à temática do 
projeto proposto. Resultados esperados: Gestores informados a respeito do processo 
de regionalização e empoderados para utilização dos instrumentos da gestão do SUS. 
Considerações finais: Espera-se com a implantação do Observatório de Educação 
Permanente em Gestão da Saúde da Região do Triângulo poder fortalecer o processo 
de regionalização, ampliando o conhecimento dos gestores sobre a legislação atual do 
SUS, destacando-se a Lei Complementar – LC 141/2012 e o Decreto 7.508/2011 
que definem as normativas de financiamento, planejamento e organização da gestão 
regionalizada. 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Regionalização; Educação Permanente; 
Observatório.
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Ateliê de capacitação humanescente para profissionais da saúde: 
fortalecendo a gestão e processo de Educação em Saúde 
em Nova Olinda do Norte

Lana da Silva Abrantes
Secretaria Municipal de Nova Olinda do Norte 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Com a implantação do SUS no Brasil e o lançamento da Política Nacio-
nal de Humanização, em 2003, a gestão em saúde assumiu a responsabilidade com 
os princípios da universalização, integralidade e equidade. Ocorre que ao tornar o 
acesso universal, o sistema de saúde se responsabiliza por um número muito maior 
de pessoas, o que tem ocasionado problemas no acolhimento e na qualidade das rela-
ções no processo de trabalho que envolve gestor-trabalhador e usuário da saúde. Esse 
contexto tem sido um cenário preocupante no município de Nova Olinda do Norte, 
Amazonas. Objetivo: Este projeto tem por objetivo oportunizar aos trabalhadores 
da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olinda do Norte, espaços de autofor-
mação humanescente. Metodologia: Pretende-se organizar espaços de capacitação 
que oportunizem discussão e vivências que rompam com paradigmas assistenciais 
limitantes quanto à qualidade dos serviços de saúde prestados à população.  Para 
isso, serão desenvolvidas oficinas, que chamaremos de ateliês, para os servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde, com etapas específicas para dinâmicas e vivências no 
intuito de potencializar aos trabalhadores da saúde processos de autoconhecimento 
e autoformação, buscando a valorização de cada indivíduo no processo de produção 
em saúde. Serão montados cenários de Educação Permanente visando ao aprimora-
mento da qualificação na prestação desses serviços e maior participação dos usuá-
rios, trabalhadores e gestores no processo. Utilizaremos como base para este projeto 
dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH). Resultados esperados: 
Espera-se: oportunizar vivências de auto e mútuo conhecimento para os trabalha-
dores da SMS; potencializar reflexões a respeito dos processos de trabalho; viabilizar 
construção coletiva de ações que visem a um melhor desempenho desses profissio-
nais e fortalecer a gestão participativa de tripla inclusão gestor-trabalhador-usuário. 
Considerações finais: Não será fácil, certamente, atuar com a complexidade e sub-
jetividade humana, porém, o desejo de melhorias nas relações que produzem saúde, 
nos motiva a buscar inovações no âmbito da Atenção Básica do município, a partir 
da incorporação de dispositivos e das diretrizes da Política Nacional de Humanização 
no desenvolvimento desses processos de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde do 
município. Pretende-se, assim, fortalecer o trabalho das Equipes de Saúde da Famí-
lia, reafirmando o compromisso com um projeto inovador de valorização dos indiví-
duos, reforçando a gestão participativa no processo de produção em saúde.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Processos de Trabalho em Saúde; Huma-
nização.
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Núcleo de Educação Permanente em Saúde na Secretaria de Apuí: 
unindo saberes para fortalecer a Rede de Atenção Primária

Jelsiana Mendes da Silva Beker
Secretaria Municipal de Saúde de Elvira 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma das principais políticas 
operacionais e organizativas do Sistema Único de Saúde (SUS). O município de 
Apuí, situado no interior do Amazonas, tem em sua rede assistencial três Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) – o Centro de Saúde Curumim, Irmã Elizabeth e Anízio 
Ferreira da Silva – totalizando 60 profissionais atuantes nas diversas áreas e fun-
ções dentro das unidades. Um dos maiores desafios do sistema municipal é a falta 
de um setor específico que programe, organize e viabilize o processo de Educação 
Permanente dos servidores que compõem a Rede Atenção. Objetivo: Implantar na 
Secretaria Municipal de Saúde de Apuí um Núcleo de Educação Permanente em 
Saúde. Metodologia: A proposta foi pautada em leituras de documentos do Mi-
nistério da Saúde sobre o assunto e na necessidade de os servidores terem pontos 
de encontro para aperfeiçoamento do conhecimento. A programação do Núcleo se 
baseará em encontros temáticos mensais com os funcionários das UBS, respeitan-
do as demandas específicas apontadas. Os encontros serão devidamente registrados. 
Resultados esperados: Implantação de um programa de EPS para servidores das 
UBS; reconhecimento da importância do trabalho em equipe; estimulo à partici-
pação do grupo na tomada de decisões; ampliação da capacidade de ação indivi-
dual e coletiva, socializando informações, orientações e condutas a serem seguidas 
pela equipe de trabalho; maior empoderamento na tomada de decisões; implantação 
de estratégias integrativas que sejam capazes de despertar a criatividade, motivação 
e o interesse dos funcionários, visando maior envolvimento, apoio e cooperação. 
Considerações finais: Considerando a EPS uma ferramenta de gestão capaz de de-
senvolver novas ideias para se processar as transformações necessárias na adaptação 
e implementação nas unidades de saúde, ratificamos a importância da implantação 
deste projeto como estratégia de mudança institucional e comprometimento dos 
profissionais nas Unidades Básicas de Saúde.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Educação Permanente em Saúde; Rede 
de Atenção Primária. 
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Implantação de Núcleo de Educação Permanente no serviço 
médico de urgência do Hospital de Itacoatiara

Marcelo da Rocha Benlolo
Secretaria Municipal de Saúde de Itacoatiara
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O Hospital Regional José Mendes (HRJM), instituição vinculada à 
Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM), situa-se no município de 
Itacoatiara e é referência no atendimento de urgência aos municípios de Silves, 
Itapiranga, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Urucará.  Em levantamento 
feito pelo autor deste projeto durante atividades do Curso de Especialização em 
Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde, constatou-se como principal 
problema para a saúde do município, a falta de capacitação dos profissionais que 
atuam no serviço de urgência e que funciona em anexo do HRJM.  É certo que a 
formação de trabalhadores para a área da saúde representa um desafio permanente 
para a melhoria da qualidade do cuidado, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Desde 2004, a Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma das políticas 
estruturantes do SUS. Objetivo: Implantar um Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde no serviço de urgência do HRJM. Metodologia: O projeto é de cunho 
intervencionista colaborativo uma vez que o autor é parte do quadro de pessoal do 
HRJM. Resultados esperados: Sensibilização da gestão quanto à implantação do 
NEP/SMU; implantação de cronograma mensal de atividades educativas; descrição 
de atribuições, estrutura e limitações sobre o funcionamento; valorização dos 
diferentes sujeitos envolvidos no atendimento as urgências; melhoria das condições 
do trabalho e nos serviços de urgência prestados aos usuários de Itacoatiara e 
municípios circunvizinhos. Considerações finais: Espera-se com a implantação do 
NEP-SMU contribuir para que, além de trazer informações sobre o tema, o caráter 
intervencionista do projeto mobilize o quadrilátero gestão-atenção-formação-
controle social na busca de sentido comum, e torne mais efetivo e eficiente o serviço 
de urgência do HRJM.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Atenção às Urgências; Educação Permanente.
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Implantação de Núcleo de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde na Secretaria de Saúde de Envira

Marta Claudio Xavier
Secretaria Municipal de Saúde de Envira
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (GTES), detentora de 
funções nobres, essenciais e complexas do Sistema Único de Saúde (SUS), demanda 
aos municípios políticas estruturantes que a viabilizem. Em 2003, o Ministério da 
Saúde criou a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/
MS), que propõe aos municípios a Política de Educação e Desenvolvimento para 
o SUS. Envira, no Amazonas, faz parte do grupo de municípios que vivenciam o 
desafio da viabilização dessas políticas.  Considerando a inserção da autora deste 
estudo no contexto da gestão municipal da saúde, foi possível desenvolver uma pes-
quisa-ação com diagnóstico situacional que aponta fragilidades do setor de recursos 
humanos, ausência de programa de formação permanente, bem como limitações 
orçamentária e financeira para investimento educativo/formativo dos trabalhadores 
da saúde. Objetivo: Implantar um Núcleo de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde na Secretaria de Saúde de Envira. Metodologia: A proposta é fruto de uma 
pesquisa-ação desenvolvida na SMS de Envira, que teve como primeira etapa um 
estudo analítico descritivo de investigação participante sobre a situação dos recursos 
humanos da Secretaria de Saúde e da unidade hospitalar. A sistematização dos dados 
serviu como base para elaboração de projeto de intervenção visando à implantação 
de um Núcleo de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (NGTES) que possi-
bilite o encontro do serviço com o cotidiano por meio da Educação Permanente e da 
pesquisa-ação. Resultados esperados: Sensibilização dos gerentes e gestores quanto 
à implantação do NGTES; descrição das suas respectivas atribuições, estrutura e 
limitações sobre o funcionamento; valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no 
processo de produção de saúde; maior autonomia dos profissionais nas suas ações; 
estabelecimento de vínculo solidário e de participação coletiva; valorização dos tra-
balhadores e das relações sociais; melhoria das condições do trabalho. Considerações 
finais: O intuito deste projeto de intervenção se materializou para além de trazer 
informações acadêmicas, pois seu caráter intervencionista despertou o compromisso 
dos gestores para a importância da implantação do NGTES-SMS na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Envira, visando a um aprimoramento das ações e dando ênfase à 
gestão da educação na saúde no contexto de uma gestão participativa e ética.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Gestão do Trabalho; Educação na Saúde; 
Educação Permanente.
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Implantação de Núcleo de Educação Permanente em Saúde no 
Hospital Eduardo Braga, em Apuí

Rosângela Motter Detoni 
Secretaria Municipal de Saúde de Apuí
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Passados 27 anos da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
Brasil, a Educação Permanente em Saúde (EPS) é um componente essencial dos pro-
gramas de formação e desenvolvimento dos recursos humanos das instituições. No 
SUS, a EPS ganha status de política em 2004, atualmente sua normatização é institu-
ída pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. No Hospital Eduardo 
Braga (HEB), em Apuí, Amazonas, uma das maiores demandas da gestão se refere 
à qualificação do processo de trabalho em saúde. Objetivo: Apresentar proposta de 
implantação de Núcleo de Educação Permanente (NEP) para servidores do HEP no 
município de Apuí. Metodologia: Procuramos, inicialmente, fazer um diagnóstico 
da realidade vivida pelos trabalhadores do HEB, identificando fatores que influen-
ciam o processo ensino-serviço. A sistematização dos dados serviu como base para 
justificar a elaboração de projeto de intervenção visando à implantação de um NEP. 
O processo de implantação deverá ser colaborativo, com envolvimento dos diferen-
tes atores. Resultados esperados: Aprimoramento contínuo das competências e ha-
bilidades dos trabalhadores da saúde; integração ensino e serviço; oportunizar aos 
100% dos servidores do HEB terem acesso às ações programadas do NEP; melho-
ria no processo de trabalho e, consequentemente, na atenção à saúde dos usuários. 
Considerações finais: O NEP do HEB será direcionado para o desenvolvimento e 
aprimoramento contínuo da competência profissional do trabalhador, baseada na 
real necessidade apontada pelo trabalho; além disso, deverá oferecer um conjunto de 
ferramentas educacionais que levem à aquisição de conhecimentos sempre baseados 
em evidência científica, centrada no paciente-usuário e comprometido com a avalia-
ção de resultados para melhoramento da qualidade dos serviços oferecidos.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Gestão do Trabalho; Educação Permanente 
em Saúde.
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Núcleo de Educação Permanente: fortalecendo a atenção 
humanizada e a qualidade nos serviços de saúde pública 
em Presidente Figueiredo

Milem Cristina da Silva Melo
Secretaria Municipal de Saúde de Envira
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A reforma sanitária que vivenciamos desde 1988, aponta o Sistema Úni-
co de Saúde com uma política de estado tendo o quadrilátero gestão-atenção-forma-
ção-controle social como alicerces estruturantes. Um dos maiores desafios apontados 
após mais de 25 anos de sua implantação, é a necessidade permanente de capacitação 
dos trabalhadores da saúde. A criação da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde (PNEPS) amplia a possibilidade dos trabalhadores de incrementar me-
lhorias nas intervenções realizadas na comunidade, como também na equipe de tra-
balho. No Hospital e Unidades Básicas do município de Presidente Figueiredo foi 
identificado na prática diária que o “saber fazer” não corresponde ao “saber aplicar”. 
Objetivo: Implantar um Núcleo de Educação Permanente na Secretaria de Saúde 
do Município de Presidente Figueiredo. Metodologia: O projeto de intervenção foi 
fundamentado em normas, revisão literária sobre o assunto e na observação parti-
cipante da realidade, já que a autora é parte do cenário da pesquisa. Considerando 
o caráter colaborativo do projeto, serão aplicadas entrevistas semiestruturadas com 
os servidores da saúde para contribuições que nortearão o processo de implantação 
do Núcleo de Educação Permanente em Saúde. Resultados esperados: Melhorar as 
relações no processo de trabalho; ampliar o conhecimento e os saberes existentes dos 
profissionais de saúde; oportunizar capacitações permanentes de acordo com deman-
das dos profissionais e dos serviços. Considerações finais: Considerando a realidade 
do Sistema de Saúde do município de Presidente Figueiredo e compreendendo que 
a Política de Educação Permanente oferece dispositivos para viabilizar a articulação 
proativa ensino-serviço, instituída para ser transformadora das práticas de saúde e 
poder interferir no cotidiano dos trabalhadores da saúde, evitando a fragmentação e 
individualização de suas ações como também buscando os princípios da integralida-
de, entende-se como relevante o presente projeto de intervenção. 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Educação Permanente; Gestão do Traba-
lho; Saúde.
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Observatório para escuta qualificada de Educação Permanente 
para profissionais do Hospital de Amaturá

Odair Felix Reis
Secretaria Municipal de Saúde de Amaturá 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Um dos maiores desafios para concretizarmos a reforma sanitária que 
vivenciamos desde 1988 no Brasil é o atendimento humanizado no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Em 2003 foi lançada no Brasil a Política Nacional de Humaniza-
ção (PNH) visando apoiar as instituições na superação deste desafio. Em Amaturá, 
Amazonas, esta realidade não é diferente, a gerência do hospital municipal tem se es-
forçado para superar o desafio implantando diversas medidas de caráter operacional. 
Considerando a inserção do autor do estudo no contexto da gestão do hospital, foi 
possível desenvolver uma pesquisa-ação com diagnóstico de satisfação do usuário que 
aponta como uma das maiores deficiências a capacitação dos trabalhadores em lidar 
com o público. Os servidores, por sua vez, expressam o desejo de espaço para escuta 
e de capacitações coerentes com suas necessidades. Objetivo: Implantar Observató-
rio de Escuta Qualificada Permanente para profissionais e usuários do Hospital de 
Amaturá. Metodologia: A proposta é fruto de uma pesquisa-ação desenvolvida no 
Hospital de Amaturá, que identificou fragilidades na relação gestão-trabalhadores-u-
suários e apresenta projeto de intervenção visando à criação de espaço que possibilite 
à interação ensino-serviço em saúde e que favoreça o encontro do serviço com o 
cotidiano por meio da Educação Permanente. Resultados esperados: Ampliar o co-
nhecimento da gerência e gestão em relação à necessidade de capacitação dos traba-
lhadores da saúde e manter espaço de escuta permanente para acolher a expressão de 
anseios, expectativas e angústias dos trabalhadores. Considerações finais: Conside-
rando diagnóstico feito e os investimentos da gestão na qualificação e humanização 
da assistência aos usuários do SUS, entende-se que a criação deste espaço atenderá a 
demanda dos trabalhadores, aproximará a gestão da atenção e norteará o processo de 
educação permanente em saúde.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Gestão Hospitalar; Educação Permanente; 
Humanização.
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Educação Permanente como ferramenta de promoção da saúde 
mental no trabalho

Fernanda Elisa Cordeiro Santos
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: O Programa de Educação Permanente para a promoção da saúde men-
tal no trabalho no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas, propõe-se 
a consolidar práticas que reforcem o referencial de saúde mental voltado à integrali-
dade do ser humano, no caminho para uma abrangência interdisciplinar. Partindo do 
entendimento do trabalho como local privilegiado para ações educativas, preventivas 
e interventivas, que contemplem as relações homem-trabalho e os fatores envolvidos 
como determinantes para a saúde, doença e qualidade de vida, pretende-se oportuni-
zar a produção de mudanças comportamentais, de atitudes e condutas para a saúde, 
particularmente no campo da saúde mental, superando o agir profissional de forma 
isolada, favorecendo o trabalho em equipe, a gestão participativa e a potencialização 
de espaços favoráveis à relação ensino-aprendizagem, no alcance dos objetivos es-
tratégicos do Ministério da Saúde. Objetivo: Implantar um programa de Educação 
Permanente para a promoção da saúde mental direcionado aos servidores do Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas. Metodologia: Após o levantamento 
de dados provenientes de exames de saúde, perícia, vigilância e assistência à saúde 
para identificação de indicadores críticos ligados à produção e suas consequências 
para os trabalhadores, propõe-se a realização de capacitações com os servidores da 
instituição que, por meio de uma metodologia vivencial/grupal com o uso da pro-
blematização, promovam discussões que contribuam crítica e coletivamente para o 
desenvolvimento das atividades cotidianas dos servidores e os habilite para o enfren-
tamento de problemas no âmbito da saúde mental, reconfigurando os modelos de 
gestão existentes para que passem a ser sujeitos do seu trabalho e não meros obje-
tos de produção. Considerações finais: A expectativa é que o programa apresente, 
como elementos essenciais, a aprendizagem no trabalho, em que o aprender-ensinar 
se incorpore ao cotidiano dos trabalhadores, possibilitando a transformação das prá-
ticas profissionais e ressignificando os processos de trabalho. Nessa perspectiva, a 
Educação Permanente em Saúde como ferramenta de promoção da saúde mental no 
trabalho constitui-se como um processo mais articulado entre o domínio político e 
o domínio do conteúdo, na construção de uma proposta pedagógica que una o con-
creto vivido e o concreto pensado, o discurso democrático e sua prática.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Promoção da Saúde; Saúde Men-
tal no Trabalho.
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Educação Permanente em Saúde: uma proposta de ampliação das 
ações para o monitoramento e avaliação no município de 
Nova Olinda do Norte

Gigellis Duque Vilaça
Secretaria Municipal de Nova Olinda do Norte
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde se constitui numa 
importante ferramenta para a construção de estratégias de monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho realizados pelas equipes de saúde do município de Nova 
Olinda do Norte, Amazonas. Este projeto apresenta a possibilidade de desenvolver um 
modelo de gestão compartilhada, cuja aplicação deverá envolver toda a equipe multi-
profissional. A proposta prevê a aplicação da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde para intervir sobre questões reveladas durante a vivência e atuação profissio-
nal de saúde no serviço público. Objetivo: Propor a ampliação das ações de Educação 
Permanente em Saúde (EPS) realizadas no município de Nova Olinda do Norte, com 
vistas à promoção de mudanças que resultem em maior resolubilidade no trabalho em 
saúde. Metodologia: A intervenção qualitativa será desenvolvida através da ampliação 
da ação educativa e estará pautada nas necessidades de saúde e especificidades locais. A 
proposta se faz com base na vivência no ambiente educativo da saúde, que é o próprio 
serviço de saúde, onde se percebem fragilidades e possibilidades de ampliação das ações. 
Assim, propomos as seguintes atividades: primeira ação – planejamento de uma agenda 
para a realização de rodas de conversa, ampliação das oficinas de planejamento da ges-
tão municipal com a participação de coordenadores de programas de saúde, gerentes de 
equipes de saúde, Conselho Municipal de Saúde e demais apoiadores do plano de ação; 
segunda ação –monitoramento das ações realizadas pelos profissionais de saúde, através 
de questionário com perguntas de múltiplas escolhas; terceira ação– avaliação da apre-
sentação da equipe, mapa situacional da área, quadro de metas e indicadores de saúde. 
Resultados esperados: Aplicação da Política de Educação Permanente no trabalho que 
se realiza junto às equipes multidisciplinares, com atividades inovadoras nos serviços de 
saúde e da gestão, incorporando o monitoramento e avaliação para instituir processos 
de ensino- aprendizagem que sejam respaldados por ações crítico-reflexivas através do 
planejamento estratégico. Considerações finais: A gestão participativa tende a se qua-
lificar a partir do seu monitoramento e avaliação; assim também, a Gestão da Educação 
Permanente em Saúde em Nova Olinda do Norte tem o potencial de transformar o 
cenário da formação da saúde no município, pois permitirá incorporar as tecnologias 
e referenciais necessários para intensificar espaços de discussão, análise e reflexão da 
prática no cotidiano do trabalho, com apoiadores matriciais de outras áreas, ativadores 
de processos de mudança institucional e facilitadores de coletivos organizados.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Monitoramento e Avaliação das 
Ações de Saúde; Saúde no Estado do Amazonas.
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Oficina de Educação Permanente em vigilância epidemiológica 
para profissionais da saúde do município de Alvarães: buscando 
eficiência e efetividade no processo de trabalho

Elionaide Nunes Gusmão
Secretaria Municipal de Saúde de Alvarães 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Lei nº 8.080/90 define no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
a vigilância epidemiológica como “um conjunto de ações que proporcionam o co-
nhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinan-
tes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Para que essas 
ações sejam adequadamente executadas é de fundamental importância a existência de 
profissionais capacitados. No campo da gestão do trabalho e Educação Permanente 
em saúde este foi nosso problema prioritário, a falta de conhecimento dos profissio-
nais para realizar as ações de vigilância epidemiológica, demandando um projeto de 
intervenção para resolver o referido problema. Objetivo: Implantar ações descentra-
lizadas de Educação Permanente na área de Vigilância Epidemiológica para todos os 
profissionais de saúde visando obter uma maior efetividade e qualidade dessas ações. 
Metodologia: O projeto será realizado em três etapas: levantamento nos bancos de 
dados e nos sistemas de informação da vigilância municipal; análise das informações 
referentes às notificações, busca ativa, alimentação dos sistemas; identificar percen-
tual de casos notificados, investigados e informados. Resultados esperados: Ampliar 
o conhecimento de todos os profissionais sobre a importância das ações da vigilância 
epidemiológica e mostrar o aumento dos indicadores através da realização desta ca-
pacitação. Considerações finais: Espera-se que as ações de Educação Permanente em 
Saúde para os profissionais da SMS do município de Alvarães possam contribuir para 
garantir uma melhor eficácia e efetividade das ações da Vigilância Epidemiológica na 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Palavras-chave: Educação Permanente; Vigilância Epidemiológica; Gestão do Trabalho.
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Práticas educativas em vigilância sanitária: uma estratégia 
para a promoção da saúde no município de Manaus

Marilene Pereira da Silva
Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas 
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: Este projeto de intervenção explicita a necessidade de capacitação dos 
técnicos do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas (DEVISA), 
compreendendo que estes podem atuar como formadores e disseminadores, junto 
à sociedade, da importância da vigilância sanitária, tendo como fio condutor das 
discussões, as Diretrizes para a Gestão da Educação em Vigilância Sanitária e a 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, do Sistema Único em Saúde 
(SUS). Objetivo: Promover a capacitação de um grupo de técnicos do DEVISA para 
a realização de práticas de educação em saúde, com vistas a informar à sociedade sobre 
os riscos à saúde, os quais estão sob a competência da Agência de Vigilância Sanitária. 
Metodologia: A capacitação será realizada para os técnicos que, posteriormente, irão 
disseminar essas práticas à população do município de Manaus. As estratégias envolvem 
atividades como oficinas, rodas de conversa sobre prevenção e manuseio seguro dos 
alimentos, os riscos sanitários presentes no cotidiano etc. Além disso, traça metas 
para a equipe de técnicos e estabelece ações com vistas à redução dos riscos sanitários. 
Resultados esperados: Espera-se que este projeto promova mudanças concretas no 
ambiente institucional, por meio de variadas estratégias, buscando a intervenção no 
sistema e delineando as políticas educacionais. Considerações finais: Esta proposta 
tem a potência de construir um caminho para colocar em prática a Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde através da capacitação de técnicos e a posterior 
disseminação, para a sociedade, de ações educativas e preventivas da saúde. Ela 
poderá promover a maior valorização profissional e intelectual, e contribuir com a 
melhoria da qualidade de vida dos atores nela envolvidos.

Palavras-chave: Vigilância Sanitária; Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde; Promoção da Saúde.
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Educação e saúde de mãos dadas: unindo saúde e cidadania 
no município de Alvarães

Lidiane Vitor Machado
Secretaria Municipal de Saúde de Alvarães 
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A educação na saúde é uma área de grande importância no Sistema 
Único de Saúde (SUS). A Educação Permanente em Saúde (EPS) parte do pressuposto 
da aprendizagem significativa e problematizadora, propondo estratégias que 
possibilitam a construção coletiva. A gestão do trabalho nos serviços de saúde tem, 
em sua maioria, uma relação direta com os problemas da comunidade. No município 
de Alvarães, no ano de 2015, foi identificado como um dos principais problemas de 
saúde a gravidez na adolescência. Em levantamento feito com profissionais do serviço, 
resolvemos elaborar um projeto de intervenção de cunho pedagógico em saúde que 
fosse aplicável, com periodicidade mensal, nas escolas da cidade e em comunidades 
ribeirinhas. Objetivo: Implantar projeto de educação em saúde que atue sobre os 
principais problemas da saúde da comunidade. Metodologia: O projeto é de cunho 
intervencionista. Iniciaremos o caminho metodológico com o estudo das leis que 
vigoram sobre a adolescência, e elaboração de ações do tipo roda de conversa, oficinas 
temáticas e escuta qualificada para orientar os adolescentes. Resultados esperados: 
Articulação com a comunidade, fortalecimento da cidadania, redução da gravidez 
na adolescência; implementação do projeto de educação em saúde nas escolas. 
Considerações finais: Após estruturar a gestão do trabalho e da saúde para atuação 
conjunta da saúde e educação, visando fortalecimento da cidadania e melhora dos 
indicadores de saúde, serão iniciadas as primeiras propostas pedagógicas realizadas 
no decorrer de um ano. Espera-se que o projeto tenha continuidade, sendo aplicado 
mensalmente outras temáticas, e conforme monitoração dos indicadores, possamos 
ampliar a quantidade de escolas a serem envolvidas no Projeto

Palavras-chave: Saúde; Educação; Aprendizagem Significativa; Cidadania.
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Política Nacional de Educação Permanente de Saúde: estratégia 
organizadora da Comissão de Integração Ensino-Serviço na 
Regional de Saúde do Baixo Amazonas

Suzielle da Costa Souza Lima
Regional de Saúde do Baixo Amazonas
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: A Política Regional de Educação Permanente em Saúde no Amazonas 
visa trabalhar com a perspectiva de construir, nos espaços locais, a capacidade de 
pensar, de forma articulada, nos princípios do Sistema Único da Saúde, qualificar as 
ações profissionais e o desenvolvimento das equipes de saúde e dos agentes sociais, 
buscando promover a atenção integral à população, com qualidade e resolubilidade, 
articulando as redes de serviços e fortalecendo a autonomia das pessoas no cuidado à 
saúde. Objetivo: Implementar a Política Regional de Educação Permanente em Saú-
de na região de Saúde do Baixo Amazonas. Metodologia: Baseada na metodologia 
ativa, esta intervenção está sendo construída de forma coletiva, com a participação 
dos gestores municipais que compõem a Regional de Saúde do Baixo Amazonas, que 
é constituída pelos municípios de Parintins, Maués, Boa Vista dos Ramos, Barreiri-
nha e Nhamundá. Trata-se de uma intervenção articulada, participativa, com repre-
sentantes das diversas categorias profissionais. Resultados esperados: Implantação 
da Comissão de Integração Ensino e Serviço e seu funcionamento; fortalecimento 
da participação do sistema de governança da regional de saúde na organização e na 
estruturação da Educação em Saúde, com o desenvolvimento de ações de forma-
ção e qualificação dos profissionais da saúde da regional; implantação da Política de 
Educação Permanente em Saúde na Regional do Baixo Amazonas. Considerações 
finais: Espera-se que a Comissão Intergestora Regional do Baixo Amazonas fortaleça 
os objetivos que a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde estabelece, 
possibilitando desconstruir para construir, e juntos, entendendo o processo de troca 
poderemos construir o SUS que queremos.

Palavras-chave: Educação Permanente; Comissão Intergestora Regional; Regionalização 
da Saúde; Comissão de Integração Ensino e Serviço.
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Comissão de Integração Ensino-Serviço: uma proposta para a 
efetivação da política nacional de Educação Permanente em 
Saúde na regional Manaus, entorno e Alto Rio Negro

Mary Anne Araújo Delgado
Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas 
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: A implementação do Plano Estadual de Educação Permanente e a 
instalação da Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES) criada na Secretaria 
Estadual de Saúde do Amazonas, no ano de 2009, apresentou como finalidade a 
participação na formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação 
Permanente em Saúde a qual deveria ser constituída por gestores estaduais e muni-
cipais de educação e da saúde ou representantes de instituições públicas e privadas 
de ensino com curso na área da saúde de nível superior e técnico, usuários e traba-
lhadores. Objetivo: Elaborar uma proposta de reorganização da Comissão de Inte-
gração Ensino-Serviço da Regional Manaus, entorno e Alto Rio Negro, com base no 
que dispõe a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Metodologia: 
Pesquisa documental que tem como base os documentos institucionais da CIES que 
se encontram na Secretaria Estadual de Saúde, os quais contêm subsídios importan-
tes para comprovar a relevância desta intervenção; levantamento dos determinantes 
referentes à atuação da CIES na Regional Manaus, entorno e Alto Rio Negro; re-
definição de espaços para discutir com os membros da CIES, a operacionalização 
das ações da Comissão, assim como a construção de instrumentos e relatórios para 
evidenciar as fragilidades da atual comissão e a proposição de novas maneiras de agir. 
Resultados esperados: Reorganização da CIES, buscando melhorias significativas 
para a realização de ações de educação na saúde, as quais venham impactar positiva-
mente a gestão, sendo percebidas pelos gestores, servidores e trabalhadores da saúde. 
Considerações finais: Espera-se que, a partir desta proposta, seja possível fortalecer, 
tanto a Regional de Manaus, entorno e Alto Rio Negro, quanto as demais regionais; 
e que haja a ampliação e a disseminação dos objetivos para os quais foi constituída a 
Comissão de Integração Ensino-Serviço, promovendo a valorização do trabalhador 
da saúde e, consequentemente, beneficiando, diretamente, a população ribeirinha do 
Amazonas. As transformações sugeridas nesta reestruturação contribuirão, certamen-
te, para o compartilhamento de responsabilidades e compromissos, incentivando a 
participação de todos os atores partícipes e, por conseguinte, uma gestão mais demo-
crática e participativa.

Palavras-chave: Educação Permanente; Comissão de Integração Ensino-Serviço; 
Comissão Intergestora Regional.
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Proposta de Educação Permanente para os servidores do Núcleo 
do Ministério da Saúde do Estado do Amazonas

Paula Regina da Hora de Oliveira Cavalcante
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: Esta proposta de intervenção tem como principal interesse apresentar a 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, do Ministério da Saúde, como 
um instrumento altamente potente para ampliar e qualificar a capacitação dos traba-
lhadores do setor saúde. Não se concebem mais programas de capacitação pautados 
apenas na transmissão de conhecimentos, para formação de mão de obra. O am-
biente da intervenção será o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas. 
Objetivo: Propor, com base nos conhecimentos da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, o desenvolvimento de um Programa que visa criar estratégias 
para otimizar os serviços prestados pelo Núcleo do Ministério da Saúde no Estado 
do Amazonas. Metodologia: Intervenção a partir da vivência no cotidiano institu-
cional, que demonstre as fragilidades, mas também as potencialidades, para ampliar 
a qualidade do serviço que se realiza neste ambiente, o que deverá se transformar 
em melhorias para todos os envolvidos. Resultados esperados: Esperamos que haja 
oferta de cursos específicos pautados na Política Nacional de Educação Permanen-
te, visando à melhoria na formação dos profissionais que realizam o serviço, bem 
como viabilizar o envolvimento desses para que se sintam estimulados a participar 
do processo de mudança. Considerações finais: É evidente a necessidade de um 
processo constante de capacitação, independentemente da área de atuação, porém, 
especificamente no que diz respeito ao serviço público, de modo especial os serviços 
de atendimento.

Palavras-chave: Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; Atendimento 
no Serviço Público de Saúde; Capacitação.
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Programa de preparação para a aposentadoria de servidores 
do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas

Helena de Souza Moura
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: Pensar em aposentadoria implica uma ruptura entre um tempo total-
mente voltado à atividade produtiva e uma etapa em que, mesmo gozando de boas 
condições físicas e mentais, o trabalhador precisa se desvincular do mercado de tra-
balho. É necessário que este trabalhador aprenda a fazer uso do seu tempo livre e 
compreenda melhor este momento de mudança, a forma como ele se estabelece, as 
consequências da maneira como o sujeito organizou sua vida e a importância dada 
ao trabalho e aos vínculos sociais. Nessa perspectiva, o Programa de Preparação para 
a Aposentadoria tem por finalidade proporcionar aos servidores do Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde no Amazonas uma melhor assimilação do impacto que a 
situação de inatividade irá causar em suas vidas. Objetivo: Implantar um Programa 
de Preparação para Aposentadoria direcionada aos servidores do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde no Amazonas. Metodologia: Por meio de ações didáticas, com 
uma equipe multiprofissional e participativa, serão apresentados aos servidores em 
fase de pré-aposentadoria diversos aspectos legais, psicossociais e financeiros dessa 
nova situação que chegará às suas vidas, no intuito de auxiliá-los nas suas decisões, 
não permitindo que se instale o estigma da inutilidade e dando-lhes suporte para 
uma visão de reorganização e continuidade da vida produtiva. Resultados esperados: 
Espera-se que esta intervenção possa contribuir para que os servidores mantenham 
atividades e relações após a aposentadoria, com ampla consciência de suas potenciali-
dades e limitações. Considerações finais: Sabemos que são inúmeras as necessidades 
que operam no que se refere a aposentadoria de servidores, mas acreditamos que a 
mudança de status de ativo para inativo, como fator de forte impacto, merece ser me-
lhor acompanhada como contrapartida aos que muito fizeram pelo serviço público.

Palavras-chave: Preparação para a Aposentadoria; Promoção da Saúde; Saúde do 
Trabalhador.
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Implantação de protocolo de acolhimento e cuidado humanizado na 
unidade hospitalar Evaristo Rates da Silva, no munícipio de Envira

Carlos Magno Lopes Farias
Secretaria Municipal de Saúde de Envira
Ana Tânia Lopes Sampaio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A atenção integral é um dos princípios básicos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) implantado desde 1988 no Brasil. O Cuidado em Saúde e o Acolhi-
mento têm sido um grande desafio nos serviços de saúde, onde a relação profissio-
nal-usuário na maioria das vezes se percebe fria e frágil. O acolhimento como diretriz 
da Política Nacional de Humanização (PNH), torna-se fundamental no processo 
de reorganização do trabalho, em todos os níveis hierárquicos do SUS. O Hospital 
Evaristo Rates da Silva (HERS) no município de Envira, Amazonas, convive com 
uma realidade de cidade pequena do interior, onde as relações sociais se encontram 
desgastadas e a comunicação nem sempre é acessível. Os usuários, na sua maioria, 
são moradores da área de abrangência da unidade, uma população de baixa renda e 
os profissionais também são moradores da localidade. Objetivo: Implantar protoco-
los de acolhimento e cuidado humanizado na Unidade Hospitalar Evaristo Rates da 
Silva no município de Envira. Metodologia: A proposta deste projeto de intervenção 
se insere na perspectiva metodológico-dialógico-dialético-crítica, com abordagem 
intervencionista. Serão realizadas, inicialmente, oficinas com os trabalhadores para 
discussão e elaboração de novas rotinas de acolhimento e implantação de protoco-
los humanescentes. Na sequência, pretende-se instalar salas de espera com rodas de 
conversa com os usuários. Serão elaborados impressos com material informativo a 
serem distribuídos. Para avaliar as novas estratégias e traçar encaminhamentos, serão 
realizados encontros trimestrais de servidores com a gestão, também serão instaladas 
caixas de sugestões para que os usuários possam avaliar e contribuir com a melhora 
dos serviços. Resultados esperados: Serviços mais efetivos e afetivos; oportunizar 
espaços de escuta; organização de ambientes humanescentes; profissionais mais mo-
tivados e comprometidos; fortalecimento do trabalho em equipe. Considerações 
finais: Espera-se que a implantação de protocolos de acolhimento e cuidado huma-
nizado possam contribuir para a reorganização do processo de trabalho na Unidade 
Hospitalar Evaristo Rates da Silva, de forma a fortalecer o vínculo com os usuários 
e qualificar as ações desenvolvidas pelos trabalhadores. Pretende-se fortalecer com 
este projeto o método da tríplice inclusão no HERS: gestão-trabalhadores-usuários.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Humanização; Acolhimento; Educação 
Permanente. 
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Atendimento e recepção nos serviços de saúde no município 
de Tefé: uma questão de humanização e resolubilidade no 
Sistema Único de Saúde

Luciano Paiva de Lima
Secretaria Municipal de Saúde de Tefé
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: A área de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde se constitui numa 
área estratégica para, além de orientar, organizar o processo de ensino-aprendizagem 
para os trabalhadores das diversas instituições que compõem o Sistema Único de Saú-
de (SUS). Os conhecimentos alcançados e acessados no Curso de Especialização em 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde possibilitaram perceber as possibilidades 
de intervenção para promover os avanços reclamados pelos trabalhadores e usuários 
do Sistema Único de Saúde no município de Tefé, Amazonas. Objetivo: Realizar 
um programa de capacitação direcionado aos profissionais do serviço de Recepção 
do Centro de Saúde São Miguel, localizado no município de Tefé, com o intuito de 
qualificar o trabalho realizado pelos profissionais da Recepção, o que deverá impac-
tar positivamente o nível de satisfação dos profissionais e dos usuários desse serviço. 
Metodologia: A necessidade de se realizar uma intervenção na Recepção está em-
basada na vivência profissional no ambiente em questão, tendo sido utilizados, para 
tal constatação, os registros  de reclamações realizadas pelos usuários no dia a dia. 
O alcance dos objetivos se dará a partir da realização de palestras e oficinas, abordando 
os temas como: Acolhimento e Humanização no SUS; Qualidade no Atendimento 
ao Cliente SUS; O que é e para quem é o SUS; Responsabilidades dos recepcionistas 
em um estabelecimento de saúde; Ética Profissional e Assédio Moral no trabalho, 
bem como apresentação e prática das técnicas sistêmicas de escuta, pergunta e en-
volvimento a partir da formação de grupos de estudo. Resultados esperados: Além 
de ampliar os conhecimentos ministrados para esses profissionais (recepcionistas), 
espera-se um serviço de melhor qualidade para o usuário do SUS, proporcionando 
melhor acolhimento. Considerações finais: É possível que o serviço de atendimento 
ao público seja de melhor qualidade, sanando uma das maiores reclamações dos usu-
ários, que é o despreparo dos funcionários no atendimento. As mudanças pós-projeto 
proporcionarão um compromisso dos servidores e promoverão o protagonismo na 
consolidação do Sistema Único de Saúde na Amazônia.

Palavras-chave: Humanização; Serviço de Recepção no Sistema Único de Saúde; Usuário.
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Os desafios da saúde na Amazônia: criando estratégias para 
qualificar a gestão e ampliar a satisfação dos usuários dos 
serviços públicos de saúde no município de Tefé

Ilka Alves Simão
Secretaria Municipal de Tefé 
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: Este projeto de intervenção explicita a necessidade de aprimoramento 
da capacidade gestora do Setor Saúde no município de Tefé, Amazonas, e Regio-
nal do Triângulo. A proposta se dá pela identificação das fragilidades, mas também 
das potencialidades do trabalho em saúde no referido município, considerando as 
especificidades loco-regionais, as quais relacionam-se aos aspectos geográficos, de-
mográficos e de gestão do trabalho. A vivência no Setor Saúde na rede municipal 
de Tefé aponta para a necessidade de maiores investimentos na capacitação dos ges-
tores, sendo que a proposta é de uma ação participativa e democrática, que esteja 
articulada com os secretários municipais, coordenadores e diretores das instituições 
da saúde no município. Entende-se que o compartilhamento dos saberes, dúvidas e 
vivências tem a potência de contribuir para gerar aprendizagem significativa e alertar 
para a ideia de que é preciso aprender e reaprender. Objetivo: Propor a criação de 
um Manual de Orientações para o Gestor da Saúde com vistas ao aprimoramento 
da gestão dos serviços de saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Tefé e Regional 
do Triângulo. Metodologia: A estratégia metodológica propõe a realização de quatro 
etapas distintas, fundamentadas na metodologia ativa, por meio de apresentações 
audiovisuais, diálogos, dinâmicas de aprendizagem e rodas de conversa. Propomos, 
ainda, a consolidação das avaliações das atividades realizadas em grupo, cujos resulta-
dos deverão subsidiar a elaboração de um manual contendo mecanismos e estratégias 
para fortalecer e qualificar a gestão da saúde, a partir da apresentação de técnicas de 
gestão que alcancem a realidade dos gestores em seu espaço territorial, utilizando 
uma linguagem técnica, mas aderindo a um suporte lúdico. O processo envolve as-
pectos como a sensibilização dos gestores, a autocrítica e a participação coletiva, além 
de uma avaliação dos impactos sobre o trabalho realizado pelos gestores. Resultados 
esperados: Fortalecimento e qualificação da gestão dos serviços de saúde, com a 
ampliação da capacidade de tomada de decisões e a ampliação da participação dos 
diferentes atores. Considerações finais: A realização deste projeto de intervenção 
possibilitará avanços no sentido de romper com as práticas de gestão desarticuladas 
das necessidades dos trabalhadores da saúde, pois está pautado na adesão da escuta e 
do diálogo, através de escolhas não burocráticas e não autoritárias, envolvendo, neste 
campo resolutivo, todos que possuam ampla capacidade de participar, sugerindo e 
contribuindo, ao final, com as mudanças necessárias dos serviços no espaço territorial 
do Município de Tefé e Regional do Triângulo, no estado do Amazonas.

Palavras-chave: Gestão Democratizada; Potencialidades Loco-Regionais; Qualificação 
da Gestão.
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A importância das ouvidorias na administração de hospitais públicos: 
população e gestor atuando na melhoria dos serviços de saúde

Cristiane Machado Lisboa
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: O tema escolhido deve-se ao fato de ter sido identificado pela obser-
vação direta que os usuários e funcionários reclamam das falhas nos processos de 
trabalho, dão sugestões em discussões concernentes à unidade hospitalar, sendo que 
alguns desses diálogos, se levados à Ouvidoria, seriam relevantes, uma vez que a Ou-
vidoria está à disposição para receber essas manifestações e encaminhá-las ao setor 
responsável ou à Direção, que terá capacidade de tomar as medidas cabíveis ao caso 
apresentado e principalmente implantar ou implementar melhorias na prestação do 
serviço. Porém, geralmente, isso não ocorre. Objetivo: Ampliar a atuação do Serviço 
de Ouvidoria que está presente dentro das Unidades Hospitalares, a partir de sua 
divulgação junto aos usuários e principalmente aos servidores, mediante, ainda, os 
procedimentos de registro de solicitação de informações, denúncias, reclamações, 
elogios e sugestões, realizados pela população em geral. Metodologia: Baseou-se na 
observação da rotina do trabalho da Ouvidoria, tendo como fator importante, a vi-
vência profissional no referido setor. A técnica da observação participante será usada 
e é capaz de oferecer subsídios capazes de responder às questões deste projeto de in-
tervenção. Resultados esperados: Usuários do SUS e servidores esclarecidos quanto 
aos seus direitos; melhoria nos serviços de saúde devido aos trabalhos da ouvidoria, 
provenientes da participação dos usuários e servidores e o apoio da gestão; melhor 
atendimento na unidade de saúde como um todo; gestor mais sensível às manifesta-
ções; credibilidade da Instituição e da Ouvidoria; Compreensão e acolhimento por 
parte dos servidores e chefias no atendimento das demandas; e melhoria na imagem 
da instituição perante o público externo e interno. Considerações finais: O trabalho 
apresentado foi elaborado com o objetivo de buscar obter melhorias contínuas nos 
serviços de saúde oriundas da participação ativa dos usuários e servidores na gestão 
do hospital, tendo a Ouvidoria como elo entre usuário e gestor. A proposta para 
que tal objetivo seja alcançado é a divulgação do papel da Ouvidoria nas unidades 
hospitalares, para que o público-alvo compreenda os seus direitos e, principalmente, 
que sua participação pode contribuir bastante por meio do registro de sua sugestão, 
pedido de informação, denúncia, reclamação e elogio na Ouvidoria.

Palavras-chave: Divulgação da Ouvidoria; Servidor; Usuário.
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Conciliar calendários da saúde: otimizando as ações entre os 
Núcleos de Educação em Saúde e mobilização social 
estadual e municipal do Amazonas

Leinamar Martins de Oliveira
Fundação de Vigilância em Saúde 
Anízia Aguiar Neta (Orientadora)
Fundação Oswaldo Cruz

Introdução: Os municípios do Amazonas têm a distância geográfica e a dificuldade 
de conectividade entre os principais fatores desencadeantes de diversos problemas 
quanto ao desenvolvimento das ações programadas no decorrer do calendário anual 
de vigilância em saúde. Os Núcleos de Educação em Saúde, implantados nos muni-
cípios e criados para mobilização social e desenvolvimento de atividades educativas 
na saúde que permita reduzir a problemática social dos munícipes, nem sempre con-
seguem produzir e informar a tempo as ações programadas para realização simultâ-
nea com as ações da Fundação de Vigilância em Saúde, em Manaus. Essa realidade 
fragmenta as ações e prejudica as campanhas desenvolvidas para conscientizar a po-
pulação do interior quanto à necessidade de participação de todos os municípios para 
um resultado final positivo na saúde. Objetivo: Conciliar a programação das ações 
dos Núcleos de Educação em Saúde com base no calendário anual de vigilância em 
saúde. Metodologia: Ação intervencionista, considerando os seguintes procedimen-
tos: elaborar programação das ações de vigilância em Saúde previstas para o decorrer 
do segundo semestre de 2016; enviar aos municípios, através de ofício circular, a pro-
gramação dessas ações, explicando os ganhos e finalidade desse trabalho; estabelecer 
um plano de trabalho que deve ser desenvolvido por cada município de acordo com 
a programação; monitorar a resposta dos Núcleos de Educação em Saúde através de 
seus coordenadores municipais. Resultados esperados: Aumentar a participação da 
população municipal nas ações de educação e saúde; alcançar metas nas campanhas 
de saúde; reduzir problemas de envio de material para o interior quanto à distância 
e logística de envio de materiais, impressos e equipamentos necessários para reali-
zar ações de educação e saúde nos municípios do Amazonas. Considerações finais: 
As mudanças absorvidas pelo atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS), além 
de deixar evidente ao cidadão que utiliza esses serviços a preocupação do trabalhador 
da saúde em buscar melhoria no atendimento, propõe uma discussão saudável no 
sentido de rever posicionamentos e atitudes que ajudarão na execução dos serviços 
em equipe da unidade de saúde.

Palavras-chave: Programação Anual de Saúde; Núcleos Municipais de Saúde; 
Mobilização Social.
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Mobilização para implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da Secretaria Municipal de Saúde de Irituia

Raimundo Nonato Bezerra de Lima
Secretaria Municipal de Saúde de Irituia 
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) pode ser considerado um 
importante instrumento para gestão do trabalho. Sua implantação está condicionada à 
prévia ocorrência de concurso público, uma vez que o atual desnível dos vínculos esta-
belecidos principalmente do tipo funcionários efetivos versus temporários constitui-se 
um dos mais graves problemas diagnosticados na rede municipal de saúde do peque-
no município de Irituia, no estado do Pará. Objetivos: Mobilizar a implantação do 
PCCS da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Irituia (SEMUSI); organizar 
agenda mínima para a Comissão de Elaboração do PCCS; levantar documentação de 
caráter legal que legitimam as atividades de implantação do PCCS; propor a remune-
ração do profissional de saúde de acordo com suas aptidões e seu desempenho; verificar 
o impacto na folha de pagamento a partir da implantação do PCCS. Metodologia: A 
mobilização para implantá-lo será inicialmente pela manifestação escrita do anseio dos 
trabalhadores organizados nas duas entidades legais – o Sindicato dos Trabalhadores 
em Saúde do Estado do Pará, seção local (SINDSAÚDE) e a Associação dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ASAGES), endereçada ao Executivo e à Secretaria de Saú-
de. A coordenação técnica da SEMUSI proporá um cronograma que será apreciado 
no Conselho Municipal de Saúde (COMUSA) a ser cumprido ao longo do ano de 
2016 na expectativa de implantação a partir do próximo exercício anual. A Secretaria 
Municipal de Administração (SEMAD) emitirá portaria de criação de uma comissão 
com representantes da Câmara Legislativa Municipal e os demais atores citados. Os 
representantes constituir-se-ão elos que manterão a roda de conversa, a fim de que o 
projeto possa evoluir no sentido de sua instalação gradativa, acompanhando também 
o concurso público que ocorrerá ainda no primeiro semestre de 2016. Resultados 
esperados: Ampliar o conhecimento de gestores e servidores sobre a necessidade de 
implantação do presente plano e encaminhamento da proposta de PCCS à aprovação 
das autoridades superiores de gestão executiva (prefeito), legislativa (Câmara) e gestora 
dos serviços de saúde (Secretário Municipal de Saúde); sensibilizar para a instalação da 
mesa de negociação para os serviços de saúde, cujo funcionamento está intimamente 
ligado ao sucesso da intervenção; adequação de RH à estabilidade funcional, garan-
tindo valorização profissional, educação permanente e comprometimento multipro-
fissional para com a qualidade dos serviços ofertados na rede pública de saúde, dada a 
presumível melhoria das condições de trabalho. Considerações finais: A implantação 
do PCCS da saúde em âmbito Municipal constitui-se legal e moralmente um termo 
de compromisso para com a sociedade, que manifesta o desejo de melhoria dos servi-
ços na assistência à saúde a partir do fortalecimento da valorização e estabilidade dos 
trabalhadores da rede municipal em seu aspecto desprecarizador, no qual direitos e 
deveres se interligam harmoniosamente, e será concluído em seus objetivos finais em 
considerado médio prazo, não obstante a transição política 2016/2017. 

Palavras-chave: Gestão do Trabalho em Saúde; Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
Instrumentos de Gestão.



87

A implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários na 
Secretaria de Saúde em Vitória do Xingu

Ariel Silva Costa 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Xingu 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: Este projeto trata do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e 
sua implantação no município de Vitória do Xingu, no oeste do estado do Pará, 
como parte da política de gestão e planejamento de recursos humanos e seus desdo-
bramentos na gestão dos serviços em saúde. Estudos teóricos apontam que a Gestão 
do Trabalho em Saúde e a gerência de toda e qualquer relação de trabalho necessária 
ao funcionamento do sistema, inclui as ações de: gestão/administração do trabalho; 
desenvolvimento e capacitação do trabalhador para o Sistema Único de Saúde (SUS); 
saúde do trabalhador; controle social da gestão de trabalho no SUS, dentre outras. 
Objetivo: Propor um plano para implantação do PCCS no município de Vitória do 
Xingu. Metodologia: Sensibilizar o gestor para criação de uma comissão responsável 
pela elaboração do PCCS, bem como coletar as informações necessárias para subsi-
diar a comissão na sua fase inicial. Resultados esperados: Que os gestores se cons-
cientizem da importância e aprovem juntamente com seus superiores a implantação 
dos PCCS. Considerações finais: Conclui-se que, tendo como premissa as razões 
da criação dos PCCS e os objetivos que devem cumprir enquanto uma ferramenta 
de gestão, o plano de carreiras, cargos e salários deve ser um instrumento que visa a 
assegurar a profissionalização e a valorização de todos os trabalhadores do SUS, na 
medida em que ressalta as especificidades do setor saúde e permite a constituição de 
um quadro de pessoal capacitado para lidar com tais especificidades.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho em Saúde; Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
Instrumento de Gestão.
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A implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
como ferramenta de gestão estratégica na Secretaria 
Municipal de Saúde de Curuçá

Ilson Junior Monteiro da Silva 
Secretaria Municipal de Saúde de Curuçá 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Introdução: Este trabalho visa a apresentar um projeto de intervenção sobre Planos 
de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), como proposta de melhorias do desenvol-
vimento gerencial e a implementação do atual PCCS da Secretaria Municipal de 
Saúde de Curuçá e realizado como requisito para obtenção do título de Especia-
lista em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Deste modo, a valorização 
do trabalhador e a qualificação dos serviços em saúde passa pela implementação do 
atual Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), visando atender as necessidades 
de desenvolvimento profissional e de reconhecimento em forma de recompensas, e 
também a necessidade de manter a organização produtiva, com foco em resultados 
e no usuário. É de esperar que a implementação do PCCS, articulado com outros 
instrumentos e processos de trabalho da gestão de pessoas, com sua coerente apli-
cação prática, agregará valor para a organização e para os trabalhadores. A partir 
das discussões sobre o problema da ausência de instrumento de gestão estratégica 
para gerenciamento das ações em saúde, será possível identificar as questões mais 
pertinentes no ambiente de trabalho e assim fazermos as intervenções. Objetivo: 
Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Saú-
de de Curuçá, a fim de contribuir para uma melhor gestão do trabalho dos serviços 
de saúde. Metodologia: Foram realizadas pesquisas de documentação e análise in loco 
para a implementação do PCCS. A divulgação do projeto será apresentada através de 
um ofício circular comunicando dia e hora do encontro, entregue na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS). O local de apresentação da implementação do PCCS será 
no auditório da Prefeitura de Curuçá, serão convidados todos os atores citados no 
projeto. Resultados esperados: Considerando que na SMS de Curuçá o atual PCCS 
ainda não está sendo utilizado adequadamente e nem formalizado, relacionaram-se 
alguns aspectos para a execução do plano: efetivar a implementação e execução do 
atual Plano de Cargos, Carreira e Salários como uma ferramenta gerencial no siste-
ma municipal de saúde do município de Curuçá; criar um espaço institucional de 
negociação permanente entre trabalhadores e gestão; possibilitar o desenvolvimento 
de carreira, valorizar o tempo de trabalho e qualificação profissional, além dos resul-
tados alcançados entre servidor e gestor. Considerações finais: Visa-se a necessidade 
de implementar e possibilitar o desenvolvimento gerencial do PCCS, baseando-se 
num trabalho coletivo e almejando a melhoria dos serviços oferecidos aos usuários do 
SUS. Este plano deve possibilitar o desenvolvimento de carreira, valorizar o tempo 
de trabalho e qualificação profissional, além dos resultados alcançados individual e 
institucionalmente. 

Palavras-chave:  Gestão do Trabalho em Saúde; Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
Instrumento de Gestão.
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Redimensionamento de pessoal no Hospital Municipal 
Daniel Gonçalves, em Canaã dos Carajás

Miguel Bento Pereira Neto 
Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás 
Sônia Cristina Arias Bahia (orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: A percepção da necessidade de um plano de intervenção sobre redi-
mensionamento de pessoal se baseia em vivências próprias de um gestor competente 
e experiente. As organizações de saúde brasileiras têm enfrentado desafios principal-
mente no que se refere à gestão efetiva e com maximização de bem-estar tanto para 
os colaboradores quanto para os pacientes, que ao adentrarem uma unidade hospi-
talar, geralmente atravessam um momento de fragilidade em sua vida. Objetivo: 
Propor um plano de intervenção para redimensionamento de pessoal para suprir 
necessidades básicas de uma unidade hospitalar pública. Metodologia: Teve por base 
o levantamento e dimensionamento da força de trabalho para propor remanejamen-
to de funcionários para melhor atendimento interno do Hospital Municipal Daniel 
Gonçalves. Resultados esperados: Espera-se que o hospital possa melhor redimen-
sionar o pessoal da enfermagem nos setores do hospital. Considerações finais: Fica 
evidente que um bom plano de intervenção só agrega valores na gestão hospitalar e 
seus resultados geralmente são satisfatórios. 

Palavras-chave: Dimensionamento de Pessoal; Gestão do Trabalho; Gestão em Saúde. 



90

Dimensionamento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate às Endemias conforme as necessidades de uma 
realidade local: uma intervenção em Canaã dos Carajás

Helen Kassia da Rocha Mendes 
Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: O Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde de Canaã 
dos Carajás, criado no ano de 2013, depara-se com uma precarização do quadro de 
profissionais de saúde do município, oriunda principalmente do crescimento demo-
gráfico acelerado e desordenado da cidade devido aos projetos de exploração mineral 
pela multinacional Vale, o que gera um fluxo migratório de pessoas muito elevado 
para a cidade. O concurso público foi realizado e a necessidade de alocar e distribuir 
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate às Endemias (ACE) se 
tornou um desafio, pois para alocação desses profissionais era preciso um levanta-
mento quantitativo de famílias e domicílios no município, bem como setorizar todas 
as áreas da cidade para distribuir no território os ACS e ACE recém-admitidos no 
concurso público. Objetivos: Organizar a distribuição e alocação dos ACS e ACE no 
território, reordenando a cobertura das Equipes de Saúde da Família. Metodologia: 
O trabalho foi fundamentado por pesquisa de campo realizada por 107 profissionais 
ACS e ACE, entre 14/10/2014 e 07/11/2014, totalizando 19 dias úteis. A área de 
abrangência de cada Unidade de Saúde da Família foi mapeada e dividida em setores 
e cada profissional ficou responsável pelo levantamento de dados de um a dois setores. 
Os dados coletados alimentaram um banco de dados sistematizado, possibilitando 
a divisão das microáreas dos agentes e, consequentemente, a alocação dos mesmos. 
Resultados esperados: A população total do município, a partir da pesquisa, foi de 
52.862 habitantes, contra uma estimativa de 32.366 do IBGE em 2014, mostrando 
o elevado crescimento populacional desde o último censo do Instituto, em 2010. 
Os imóveis totalizaram 11.507 (média de 3,88 hab/imóvel). Após a territorializa-
ção, a zona urbana foi dividida em 60 microáreas de atuação dos ACS, respeitando 
o limite de 750 pessoas por microárea e considerando o perfil socioeconômico e a 
densidade populacional, e 23 áreas de agentes de ACE, com média de 800 domicílios 
por ciclo e feita a alocação dos profissionais de acordo com o número de áreas con-
tabilizadas. Considerações finais: Foi realizada a distribuição equitativa dos ACS e 
ACE no território, logo ao final da condensação de dados da pesquisa de domicílios 
e contagem das famílias e definição das microáreas de abrangência das Estratégias de 
Saúde da Família. A cobertura de Agentes Comunitários de Saúde passou de 75% 
para 100% do município, garantindo maior acesso e qualidade dos serviços de saúde. 

Palavras-chave: Dimensionamento de Pessoal; Gestão do Trabalho; Agente Comu-
nitário de Saúde.
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A negociação coletiva como estratégia de gestão do trabalho  e 
resolução de conflitos: implantação da Mesa de Negociação 
Permanente do município de Soure

Dianne Marylin Neves do Rosário
Secretaria Municipal de Saúde de Soure
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Mesa de Negociação Permanente, como instrumento de gestão do 
trabalho, ao longo de quase uma década vem demonstrando que é possível e viável 
tornar os espaços de trabalho em saúde mais democráticos e com deliberação coletiva 
entre gestão e atenção. Isso mostra que toda iniciativa de implantação de novas Mesas 
em todo território nacional é muito válida. Objetivo: Implantar a Mesa de Negocia-
ção Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Soure, no estado do Pará, como 
forma de estimular e propor métodos para a mediação de conflitos entre gestores e 
trabalhadores. Metodologia: Para a realização e execução deste projeto, iremos or-
ganizar um planejamento entre servidores que atuam na gestão e na atenção à saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Soure, no sentido de articular estratégias para 
a instalação da Mesa de Negociação Permanente. Resultados esperados: Fortalecer 
e consolidar a negociação permanente, além de contribuir para a desprecarização do 
trabalho na saúde. Considerações finais: Ressalta-se que em todo o processo tere-
mos dificuldades para a viabilização dessa metodologia de negociação coletiva, porém 
com muito empenho e dedicação de todos os atores envolvidos conseguiremos obter 
êxito, além de não deixar de frisar que esse processo é dinâmico, requerendo constan-
te avaliação e monitoramento a fim de se aprimorar ao longo do tempo.

Palavras-chave: Negociação Coletiva do Trabalho; Mesa de Negociação Permanente; 
Mediação de Conflitos.
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Reorganização das ações de saúde do trabalhador no Sistema 
Único de Saúde: uma intervenção no Hospital Regional 
Abelardo Santos, em Belém

Raimundo Wagner Correa Silva
Hospital Regional Abelardo Santos 
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Saber as condições nas quais labutam os servidores do setor de saúde, 
identificando suas necessidades, hoje, é primordial. Mas, em que isso pode ajudar a 
população? De maneira geral, todos somos vítimas de alguma doença relacionada ao 
trabalho, entretanto, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), todos querem ser 
bem atendidos e jamais levam em conta as condições dos servidores. Esses parecem 
não poder ter um simples resfriado, pois têm que estar sempre bem e à disposição. 
Será que nós, na posição de empregados, gostamos de ser vistos dessa maneira? Ou 
queremos ser vistos como pessoas normais, que cansam e adoecem? Para que pos-
samos responder a estas perguntas, faz-se necessário entender se na área da saúde 
existem serviços de saúde do trabalhador atuando de forma efetiva ou se estão ape-
nas no projeto. Objetivo: Identificar e analisar as ações de saúde do trabalhador 
existentes no Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), em Belém, no estado do 
Pará, propondo novas formas de trabalho que venham a melhorar sua qualidade. 
Metodologia: Para que possamos dar andamento a este projeto, inicialmente esta-
remos marcando uma reunião com a equipe gestora do HRAS. Após esta reunião 
e com o apoio da gestão, daremos início ao planejamento das ações, assim como a 
definição da equipe que irá trabalhar no projeto. O esclarecimento a respeito das ati-
vidades do SAST, constante nos objetivos específicos deste projeto, precisa envolver 
todos os setores do hospital. Resultados esperados: Esperamos que ao implementar 
o projeto, os profissionais da área de saúde, em especial os que trabalham no HRAS, 
passem a ter uma visão adequada do que é o Serviço de Saúde do Trabalhador, co-
nhecendo quais os profissionais que deverão compor a equipe e suas atribuições, e 
que se reúnam com a equipe gestora no sentido de articular a implantação de um 
SAST efetivo e formado por uma equipe multiprofissional. Considerações finais: 
Este Projeto irá contribuir para um conhecimento mais profundo acerca do que é o 
Serviço de Saúde do Trabalhador, além de chamar a atenção dos servidores e gestores 
para a importância de sua implantação e atividades efetivas, contribuindo para a 
diminuição do absenteísmo.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Ambiente de Trabalho; Valorização do Tra-
balhador.
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O absenteísmo na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do 
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, em Bragança

Geane Oliveira de Aquino 
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: As organizações são formadas por pessoas. Elas constituem o capital 
intelectual da organização, entretanto, por serem pessoas, não máquinas, sofrem de 
algumas circunstâncias que as fazem se ausentar do trabalho. A essas faltas dá-se o 
nome de absenteísmo, ou seja, é o período em que os funcionários não estão produ-
zindo, seja por que motivo for. Muitas das causas podem ser descritas como sendo 
falha na cultura da empresa, como: trabalhos rotineiros que desmotivam funcio-
nários; condições de trabalho desfavoráveis; empobrecimento de cargos e tarefas; 
pressões psicológicas de chefes; desmotivação salarial; entre outros diversos aspec-
tos. Objetivos: Investigar o absenteísmo junto aos técnicos de enfermagem no 
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria (HSAMZ), em Bragança, no estado do Pará. 
Apresentar quais os principais motivos do absenteísmo, junto aos técnicos de enfer-
magem no HSAMZ; identificar quais medidas podem ser realizadas para combater 
as causas do absenteísmo na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) dos 
técnicos de enfermagem; realizar oficina mobilizadora de corresponsabilização com 
a equipe de enfermagem, a partir dos motivos identificados sobre o absenteísmo. 
Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção com a finalidade de identificar 
o absenteísmo dentro do espaço de trabalho dos técnicos de enfermagem que atua no 
HSAMZ. Será realizado, inicialmente, um levantamento sobre os principais motivos 
de absenteísmo dos técnicos de enfermagem e que medidas podem ser usadas para 
combatê-los no setor da instituição hospitalar HSAMZ. No segundo momento será 
estruturada oficina de capacitação e mobilização sobre o combate ao absenteísmo 
no setor. Resultados esperados: A partir da realização do projeto de intervenção, 
almeja-se que os profissionais possam realizar suas ações assistenciais com atitudes 
humanizadas, modificando suas práticas e minimizando a prática do absenteísmo 
dentro dos espaços hospitalares. Considerações finais: Considerando a relevância da 
temática do absenteísmo injustificado com enfoque na enfermagem hospitalar, faz-se 
necessário entender que a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao indiví-
duo doente está intimamente ligada à presença do profissional dentro da instituição. 
Contudo, é necessário que a organização como um todo trabalhe para a queda do 
absenteísmo de seus participantes. Para isso, uma boa relação entre a organização e 
seus funcionários é de vital importância.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho; Absenteísmo; Técnico em Enfermagem.

http://leonardomarioto.com/2012/01/09/o-que-e-absenteismo-e-suas-causas/
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Implantação do protocolo de acidente de trabalho com material 
perfurocortante no Hospital Municipal São Francisco de Assis, 
em Santana do Araguaia

Kelly Cristina Lins da Silva  
Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Araguaia 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: Este trabalho nasceu da observação cotidiana de acidentes de trabalho 
com material perfurocortante envolvendo os profissionais do Hospital Municipal 
São Francisco de Assis, diante da ausência de ações pós-acidente, elevando o risco 
ocupacional e a vulnerabilidade dos profissionais. Devido a subnotificação desses 
acidentes, levantamos dados nos quais 47% dos funcionários relataram ter sofrido 
acidentes de trabalho, sendo que destes, apenas 11% receberam encaminhamento 
adequado. Apesar da NR32 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 16/11/2005, 
que estabeleceu diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, ainda temos profissio-
nais acidentados com perfurocortantes em consequência da falta de Equipamentos 
de Proteção Individual adequados e da adesão ao seu uso. A inexistência de pro-
gramas de educação em saúde que insiram os profissionais como corresponsáveis 
pela sua saúde se reflete na percepção dos trabalhadores sobre sua vulnerabilidade, 
o que os expõe a situações de risco de morbimortalidade no cotidiano do seu traba-
lho. Objetivo: Implantar o protocolo de ações mediantes acidentes de trabalho com 
perfurocortantes. Metodologia: Diante do exposto, desenvolvemos um projeto de 
intervenção para implantação do Protocolo de Acidente de Trabalho com Material 
Perfurocortante, envolvendo uma equipe multidisciplinar que desenvolverá ações e 
encaminhamentos pós-acidente, bem como ações voltadas a mitigar e prevenir os 
riscos à segurança e saúde dos trabalhadores que atuam no Hospital Municipal São 
Francisco de Assis. Resultados esperados: Com estas ações, espera-se adotar medi-
das pós acidente que visem impedir risco de morbidade, reduzir as ocorrências dos 
acidentes com perfurocortante, implementar precauções universais e imunizações 
contra o vírus causador da Hepatite B (HBV), e assim promover melhoria na saúde 
do trabalhador. Considerações finais: A saúde do trabalhador deve ser valorizada e 
priorizada nas instituições, como estratégias para potencializarmos seu protagonismo 
e corresponsabilidade na construção de novos modos de trabalhar. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Segurança do Trabalho; Acidentes de Trabalho. 
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Ações educativas em saúde: riscos ocupacionais e saúde do 
trabalhador no Hospital São Francisco de Assis, em Santana 
do Araguaia 

Adriana Alves Moreira del Bianco 
Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Araguaia 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: Os trabalhadores da saúde que atuam em instituições hospitalares estão 
expostos a uma multiplicidade de riscos que podem afetar diretamente a sua saúde 
e o seu bem-estar. Sempre que há presença de risco, faz-se necessário a adoção de 
medidas de proteção individual ou coletiva. Nesse contexto, os trabalhadores, po-
tencialmente expostos, necessitam ter ciência da presença dos fatores de risco em 
seu ambiente laboral, possuir instrumentalização e ter atitude proativa acerca dos 
mesmos, na perspectiva de evitar agravos para sua saúde. A escolha dessa temática se 
deu em função da percepção de que o trabalhador que presta assistência em saúde, 
direta ou indiretamente, demonstra preocupar-se muito com o cuidado e bem-estar 
do cliente e pouco com a sua própria saúde. Objetivo: Desenvolver ações educativas 
em saúde sobre riscos ocupacionais como estratégias na prevenção e promoção da se-
gurança e da saúde do trabalhador no Hospital São Francisco de Assis. Metodologia: 
A ação acontecerá em uma instituição hospitalar pública localizada na cidade de 
Santana do Araguaia, no estado do Pará, o Hospital Municipal São Francisco de 
Assis (HMSFA), inserido na rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Os sujeitos do estudo serão todos os trabalhadores lotados no quadro contratual 
do pessoal de enfermagem, sendo 35 profissionais, dos quais oito são enfermeiros, 
além de 27 técnicos. Resultados esperados: Espera-se trazer ao âmbito da saúde do 
trabalhador questionamentos relativos aos riscos ocupacionais existentes no local de 
trabalho, fazer um diagnóstico da situação de segurança e saúde, e propor soluções 
preventivas. Considerações finais: Pretende-se encaminhar sugestões para gestores 
do município, visando à política e promoção da saúde, de forma íntegra, saudável, 
segura e permanente.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Riscos Ocupacionais; Educação Permanente.
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Estratégias de motivação para a participação dos servidores nas 
ações de Educação Permanente da Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará

Alexandra Cordovil da Luz Mascarenhas
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: A Educação Permanente é condição necessária para o desenvolvimento 
do trabalhador e se torna uma necessidade e um compromisso pessoal a ser exercita-
do e aprendido por meio das experiências vividas com o meio, com o trabalho, com 
a relação com os outros, que trazem ao indivíduo uma mudança tanto pessoal quanto 
social e profissional. Objetivo: Criar estratégias para motivar os servidores a partici-
parem das atividades de Educação Permanente oferecidas pela Fundação Santa Casa. 
Metodologia: Será implementado um programa de Educação Permanente com a 
participação dos gestores e servidores, através de reuniões e rodas de conversas, e apli-
car-se-á um questionário sobre dificuldades de adesão às ações de educação na saúde, 
sugestões e elaboração de plano de ação para ações educativas. No final de cada mês, 
serão avaliados os indicadores quantitativos e qualitativos. Resultados esperados: 
A expectativa é que até o final de 2016 as estratégias de motivação para os servidores 
participarem das atividades de Educação Permanente sejam executadas, através de 
reorganização das equipes para participarem das ações no seu horário de trabalho, 
sem criar custos adicionais à Instituição e sem causar prejuízo ao serviço, mas acima 
de tudo proporcionar transformação comportamental, positiva, para a assistência 
prestada. Incluir os gerentes de área e servidores no planejamento das ações de edu-
cação em saúde da Instituição, apresentando e discutindo os conceitos, finalidades e 
importância da educação permanente e suas repercussões para os serviços de saúde. 
Considerações finais: Espera-se que a integração ensino-serviço e gestão possa de 
fato acontecer e que o programa de Educação Permanente possa envolver servidores, 
residentes e acadêmicos que atuam na Fundação Santa Casa de Misericórdia e ainda 
formar profissionais de outras instituições dentro das expertises da Instituição, forta-
lecendo as ações extramuros.

Palavras-chave: Educação Permanente; Educação na Saúde; Gestão da Educação.
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Plano de Educação Permanente da Secretaria Municipal 
de Saúde de Soure: trabalhadores da saúde construindo 
seu processo educativo

Margarete Maria Dias da Costa 
Secretaria Municipal de Saúde de Soure 
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O projeto de intervenção realiza uma revisão bibliográfica sobre a te-
mática Educação Permanente em Saúde, tendo como base obras de autores que se 
dedicam ao tema e seu marco legal, e descreve, ainda, aspectos metodológicos que 
irão orientar sua execução. Trabalha-se com a concepção de que a formação em saúde 
deve impreterivelmente considerar a transformação das práticas de organização do 
trabalho, assim como, práticas profissionais, obtendo respostas, portanto, nas dimen-
sões do espaço de trabalho, no cognitivo profissional e na própria sociedade. Portan-
to, a concepção deste projeto está fundamentada em trabalhar educação em serviço, 
voltada para a gestão e seus trabalhadores em saúde, numa concepção que considera 
a educação em saúde como ato de aprender a fazer e assim promover transformações 
nas práticas de organização do trabalho e do homem. Objetivo: Instrumentalizar 
os profissionais da saúde, através de um processo educativo problematizador, esti-
mulando em especial, na inclusão do componente educativo, o planejamento das 
ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde no Sistema Único de Saúde 
do município de Soure, no estado do Pará. Metodologia: A construção do processo 
de educação em serviço se dará utilizando a metodologia problematizadora, basean-
do-se nas experiências dos participantes, refletindo e construindo um referencial e 
planejando ações educativas componentes das propostas do Sistema Único de Saúde. 
Resultados esperados: Plano de Educação Permanente, com discussão sistemática. 
Considerações finais: Trata-se do processo educativo da Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, numa proposta que vem sendo perseguida por uma gama de 
estudiosos, alguns desses, embasando a atual proposta. Apontando a educação em 
serviço, num formato objetivo, emancipador e dinâmico, como é o dia a dia da rede 
de atenção à Saúde do país. Rompe com a capacitação pontual, pura e simplesmente 
e a transforma em mais uma ferramenta do processo.

Palavras-chave: Educação Permanente; Educação na Saúde; Educação em Serviço.
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Educação Permanente para os trabalhadores do 13° Centro Regional 
de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Antônia Denize Cardoso Damasceno
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Os serviços em saúde são considerados problemáticos com as diversida-
des das realidades regionais em nosso país. Além das questões de gestão que envolvem 
processos político-partidários, a falta de valorização dos trabalhadores enfraquece as 
relações entre os atores envolvidos no funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A política de Educação Permanente em Saúde desenvolvida pelo Ministério 
da Saúde procura minimizar alguns desses entraves que dificultam o processo de 
trabalho, através da elaboração de estratégias que envolvam a capacitação dos traba-
lhadores. Este projeto de intervenção trata do planejamento de ações educativas para 
os trabalhadores do 13° Centro Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará (CRS/SESPA), com base na integração ensino-serviço, visando a 
contribuir para a melhoria do processo de trabalho. Objetivos: Identificar o perfil 
dos trabalhadores quanto à formação, qualificação e atualização para o exercício de 
suas funções; elaborar um Plano de Educação Permanente para os trabalhadores do 
13° CRS/SESPA, com vistas a contribuir para a melhoria do processo de trabalho 
da instituição; identificar as dificuldades e problemas, relacionados ao processo de 
trabalho, que se justifiquem por deficiências educativas; levantar as necessidades de 
formação, qualificação e atualização para o exercício de suas funções, contando com 
o apoio de instituições educacionais que atuam na região. Metodologia: Nas ações 
educativas serão utilizados alguns dados e informações produzidos durante as ativi-
dades do curso, que nos permitirão iniciar as ações já com um diagnóstico preliminar 
da situação, sabendo o público-alvo, as fragilidades e potencialidade do quadro de 
trabalhadores, facilitando a elaboração das propostas educativas e dos objetivos a 
serem alcançados durante a realização das capacitações. Resultados esperados: As 
ações educativas, sendo trabalhadas conforme sugeridas, vão desenvolver habilidades 
capazes de contornar possíveis obstáculos que possam surgir na rotina dos trabalha-
dores. Considerações finais: Espera-se conseguir construir um plano de Educação 
Permanente em Saúde que possa se fortalecer cada vez mais na instituição, podendo 
ser ampliado até os municípios que são jurisdicionados pelo 13°CRS.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Educação na Saúde; Integração 
Ensino-Serviço.
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Uma proposta de Educação Permanente para os educadores em 
saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém

Augusto Cézar Rocha Moraes
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Educação Permanente em Saúde vem se aprimorando, do ponto de 
vista educacional em saúde, tendo o processo de trabalho como seu objeto de trans-
formação, com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equi-
dade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades 
da população. Este projeto de intervenção em Educação Permanente visa desenvolver 
a aprendizagem sobre as diversas doenças, e seus efeitos sobre a saúde, como também 
a promoção da saúde, incluindo os fatores sociais que afetam essa área. Objetivos: 
Capacitar os educadores em saúde para o desenvolvimento de métodos e processos 
de comunicação e de educação para a saúde. Metodologia: As atividades educativas 
serão, inicialmente, desenvolvidas na forma de visitas técnicas aos educadores em 
saúde distritais durante a realidade dos trabalhos diários, que terão o objetivo de 
identificar as dificuldades existentes no dia a dia de trabalho desses profissionais, com 
vistas a planejar o conteúdo do curso que será posteriormente oferecido. Em seguida, 
com base nas necessidades levantadas nas visitas, será realizada a proposta de capaci-
tação. Resultados esperados: Esperamos estimular a discussão sobre o conceito do 
processo de Educação Permanente, através da realização deste projeto de intervenção 
enquanto ato contínuo e imprescindível à eficiência, eficácia e efetividade dos resul-
tados em educação na saúde e comunicação no controle do agravo. Considerações 
finais: Espera-se que com a execução deste projeto de intervenção se possa ter uma 
maior valorização do servidor e, consequentemente, contribuir para a melhoria dos 
serviços de saúde oferecidos à população de nosso município. As atividades sugeri-
das no projeto contribuirão para o compartilhamento de responsabilidades e com-
promissos na gestão dos servidores, incentivando a participação mais democrática e 
participativa dos servidores.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Educação na Saúde; Valorização 
do Trabalhador.
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Monitoramento e avaliação das ações da gerência de formação e 
desenvolvimento da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Claudnira Castro Cysne
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará
Maria JalilaV ieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: Trata-se de um projeto de intervenção proposto pela Gerência de For-
mação e Desenvolvimento (GFD), com a participação das gerências vinculadas à 
Coordenação de Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará (SESPA). Sua realização se justificou pela necessidade que temos, mensalmente, 
de inserir dados quantitativos das ações desenvolvidas pela GFD e observamos que 
existe dificuldade na inclusão dessas informações. Objetivo: Implementar um pro-
cesso sistemático de capacitação, iniciando com o sistema de Gestão de Metas (GM/
SESPA) para a efetiva utilização do instrumento avaliativo existente. Metodologia: 
O método adotado, inicialmente, será a realização de oficinas para identificação e ca-
racterização da situação existente, com a apresentação das dificuldades que as equipes 
têm ao lidar com o sistema e seus desdobramentos. Após o registro das dificuldades, 
será feita a apresentação do GM/ SESPA e sua funcionalidade. As oficinas de traba-
lho ocorrerão com a perspectiva de nivelamento e compartilhamento de processos 
organizacionais a serem pactuados entre as gerências. Resultados esperados: Com 
este projeto, espera-se ampliar o conhecimento de gestores e técnicos sobre o pro-
cesso de monitoramento e avaliação, para que se possa ter dados confiáveis para 
subsidiar a tomada de decisão, com possibilidade de correção de procedimentos e a 
retroalimentação do processo de planejamento. Considerações finais: Propor uma 
discussão reflexiva sobre a implementação sistemática da consolidação e análise dos 
dados e sua utilização como norteadores da gestão institucional, assim como a reali-
zação de oficinas para o alcance de ações estratégicas, não é uma tarefa fácil, mas um 
grande desafio. Analisar a prática avaliativa estabelecida pela Gerência de Formação 
e Desenvolvimento requer que os atores envolvidos estejam motivados para transfor-
mar e romper paradigmas.

Palavras-chaves: Gestão do Trabalho em Saúde; Monitoramento e Avaliação em 
Saúde; Gestão Institucional.
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Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço da Região 
de Saúde Metropolitana III: reorganização e proposição 
de um plano de ação

Salomão Lira da Silva 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Comissão Intergestora Regional da Região de Saúde Metropolitana 
III, através da Resolução nº 19/2014, implantou sua Comissão de Integração 
Ensino-Serviço, a qual foi composta de maneira paritária, discordante do preco-
nizado na Portaria nº. 1.996/2007. Outras deficiências relevantes são a ausência 
de um regimento interno, a falta de uma estrutura organizacional e administrati-
va bem definida, e acima de tudo a inexistência de um Plano de Ação Regional 
de Educação Permanente em Saúde que possibilite um norteamento das ações de 
Educação Permanente em Saúde na região. Estes fatos impedem a eficiência e eficácia 
em seus atos, bem como comprometem todo o processo de qualificação da força de 
trabalho do SUS em seu território de atuação, indicando um processo interventivo 
que elimine esses percalços e direcione a Comissão de Integração Ensino-Serviço em 
torno de seus objetivos institucionais. Objetivo: Contribuir para a reorganização das 
ações da Comissão de Integração Ensino-Serviço da Região de Saúde Metropolitana 
III, visando a implantação do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em 
Saúde como instrumento norteador das ações de Educação Permanente na região. 
Metodologia: A intervenção será pautada em uma agenda que contempla a realiza-
ção de entrevistas com membros atuais e potenciais participantes, reuniões técnicas 
internas e ampliadas com diversos segmentos, adoção de instrumentos de coletas 
de informações relativas ao processo de trabalho e mensuração de resultados e de 
avaliação. Resultados esperados: Pretende-se estabelecer o funcionamento pleno da 
Comissão de Integração Ensino-Serviço, elaborando e efetivando o Plano de Ação 
Regional de Educação Permanente em Saúde da Região de Saúde Metropolitana III, 
consolidando as políticas de Educação Permanente em Saúde na região resultando 
em melhoria na qualificação dos profissionais de saúde e na oferta de serviços de saú-
de do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerações finais: Com a reestruturação 
organizacional da Comissão de Integração Ensino-Serviço, aliada à implantação do 
Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde, pretende-se estabelecer 
uma nova ordem em termos de qualificação da força de trabalho da região e, conse-
quentemente, de melhoria na qualidade da oferta dos serviços de saúde, o que sem 
sombra de dúvidas coroará todo nosso esforço de construir uma proposta compla-
cente com a realidade de nossa região.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Integração Ensino-Serviço; Regio-
nalização em Saúde. 
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Implantação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do 
Departamento de Vigilância em Saúde de Bragança

Adilson José Padilha de Sousa 
Secretaria Municipal de Saúde de Bragança 
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Para que ocorra o fortalecimento dos serviços desenvolvidos pela Vigi-
lância em Saúde do município de Bragança, no Pará, é importante investir na quali-
ficação e na capacitação dos profissionais, a fim de promover sintonia com o Sistema 
Único de Saúde (SUS), no qual estão inseridos. Objetivos: propor a implantação 
do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) no setor de vigilância em 
saúde no município de Bragança para  proporcionar a qualificação e capacitação dos 
profissionais e trabalhadores da saúde no setor, a fim de que os mesmos possam se 
tornar agentes multiplicadores de informações, fortalecendo a promoção da saúde; 
mobilizar ações de humanização e de escuta, através da diretriz do acolhimento, no 
Departamento de Vigilância; desenvolver e divulgar o Disque Denúncia para atendi-
mento à população, pelo Departamento de Vigilância. Metodologia: Trata-se de um 
projeto de intervenção a ser realizado a partir de oficinas de capacitação direcionadas 
ao setor de vigilância em saúde do município de Bragança. Inicialmente, com a mo-
bilização sobre a humanização e suas diretrizes do acolhimento e da escuta, com a 
finalidade de promover mudanças nas práticas, com ênfase na qualidade dos serviços 
à população, contribuindo assim, para um movimento de permanente transformação 
do trabalho nesse setor, diante dos aspectos relacionais dos funcionários e a popula-
ção. As oficinas terão quatro etapas: etapa I – apresentação da proposta ao setor de 
Vigilância e sua Gestão; etapa II – organização do NEPS e escolhas de seus membros; 
etapa III – a oficina propriamente dita; etapa IV – reforçar o uso da ferramenta de es-
cuta telefônica (Disque-Visa) e da internet (Blog-Visa), garantindo uma intervenção 
adequada e resolutividade diante das dificuldades. Com a realização das oficinas de 
capacitações pretende-se desenvolver qualificações, mudanças nas práticas de atuação 
dos trabalhadores e profissionais de saúde, a fim de que as atividades de educação 
na saúde resultem em benefícios para todos os envolvidos no processo, reforçan-
do a humanização e suas diretrizes nos conjuntos de ações prestadas à população. 
Resultados esperados: Espera-se que os canais propostos permitam uma interação 
adequada com a população, proporcionando uma melhor prestação de serviço, atra-
vés da interação dos cidadãos com a instituição e o setor de vigilância, construindo 
assim, senso crítico e reflexivo em conjunto, para o alcance de uma saúde de qualida-
de direcionada a todos. Considerações finais: Este trabalho almeja conquistar uma 
transformação no setor de vigilância, através de capacitações que gerem movimentos 
de qualificação de forma contínua no âmbito dos serviços para os profissionais e tra-
balhadores da saúde, preparando-os para enfrentar as adversidades e avaliando com 
clareza e objetividade as ocorrências do processo de trabalho. 

Palavras-chave: Política Nacional de Educação Permanente; Política Nacional de 
Humanização; Acolhimento; Escuta.



103

Educação Permanente como estratégia para a qualificação do 
processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde 
no município de Portel

Ermenson Kleber Lacerda Tenório 
Secretaria Municipal de Saúde de Portel 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará
 

Introdução: O plano de intervenção não é um fim em si, mas apenas o começo de 
um processo maior, que é a construção de uma política de Educação Permanente 
na Secretaria Municipal de Saúde de Portel, objetivo maior deste estudo. No que se 
refere aos demais procedimentos metodológicos, aqui vamos detalhar todas as etapas 
deste plano, seus resultados esperados e suas possibilidades futuras. São enormes os 
desafios que nos movem, mas é primordial compreender que o conhecimento bem 
aplicado pode trazer inovações e, com isso, permitir que muitos problemas que hoje 
enfrentamos possam ser solucionados e, assim, contribuir para a elaboração de políti-
cas públicas para a Saúde com melhor qualificação de todos os atores envolvidos. Por 
isso a etapa de levantamento das necessidades de formação profissional é uma primei-
ra etapa necessária para se estabelecer políticas educacionais permanentes, e por isso, 
este plano de intervenção já nasce com a bandeira da mudança. Quais são as neces-
sidades de qualificação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde para operar 
o trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS)? Objetivo: Realizar levantamento das 
necessidades de qualificação profissional do conjunto de Agentes Comunitários de 
Saúde de Portel para identificar as necessidades de formação e propor a execução de 
políticas educacionais permanentes no município. Metodologia: O trabalho está 
fundamentado em levantamentos e estudos das necessidades de qualificação profis-
sional. Nesse sentido, a parte metodológica é dividida em duas partes, a primeira tra-
ta de um diagnóstico da realidade encontrada e a segunda, traz as orientações passo a 
passo dos processos e procedimentos para a coleta de informações, além, é claro, da 
definição do universo e da amostra, que nesse caso foi delimitada aos Agentes Co-
munitários de Saúde. Resultados esperados: Ampliar o conhecimento de gestores 
e servidores sobre o presente plano e encaminhar a nova proposta de levantamento 
da necessidade de qualificação profissional para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Considerações finais: Este projeto depois de implementado e avaliado poderá ser 
ampliado para outros profissionais de saúde no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde de Portel. 

Palavras-chave: Educação Permanente, Formação Profissional, Agentes Comunitá-
rios de Saúde.
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Educação Permanente: movimentando saberes nos recursos 
humanos do Hospital das Bem Aventuranças, em Viseu

Iomar Sarges de Sousa 
Auxiliar de Secretaria do Hospital das Bem Aventuranças 
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A partir das necessidades que emanam dos serviços de saúde e dos atores 
que o compõem, as inquietações surgem como mola propulsora frente às demandas 
dos processos de trabalho. Com esse pressuposto, a Educação Permanente (EP) se 
fomenta como o eixo estruturante das ações que devem mobilizar os coletivos no tra-
balho em saúde, como forma de estimular mudanças de práticas de atuação, traçando 
busca por saberes que traduzam atividades cotidianas de forma plena. Assim, se faz 
necessária a criação de uma Equipe de Educação Permanente no Hospital das Bem 
Aventuranças (HBA), em Viseu, no estado do Pará. Objetivos: Mobilizar a criação de 
Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) no HBA; valorizar a importân-
cia da Educação Permanente em Saúde (EPS), através de oficinas de capacitação com 
temáticas que surjam dos cenários de atuação na saúde; despertar nos profissionais 
e trabalhadores da saúde do Hospital das Bem Aventuranças processos de trabalho, 
construídos e fortificados a partir da EPS; criar mecanismos de avaliação das oficinas 
de capacitações temáticas. Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção a 
partir da implantação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde no HBA. Essa 
implantação contará com seis etapas e a criação de mecanismo de avaliação através 
da aplicação de questionário avaliativo antes e após as oficinas de capacitação dire-
cionada aos trabalhadores do HBA, público-alvo da oficina. Resultados esperados: 
Preparar os funcionários a estarem aptos às necessidades, tornando-os autores proati-
vos da execução dos serviços; trazer através da EPS um olhar da integralidade para a 
articulação de estratégias da equipe multiprofissional na resolutividade de aperfeiçoar 
os serviços na instituição, aprimorar o trabalho transformando as práticas dos profis-
sionais, gerar melhorias nas práticas profissionais. Considerações finais: O processo 
educativo estabelecido através da EPS deverá contribuir para a construção de um 
modelo de assistência à saúde, no qual as adaptações do conhecimento possam ser 
incorporadas como uma nova visão e prática no trabalho em saúde.

Palavras-chave: Educação Permanente; Educação na Saúde; Gestão da Educação.
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Implantação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde 
no Município de Santana do Araguaia

Nayara Soares Roque 
Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Araguaia 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará 

Introdução: A Educação Permanente em Saúde visa ao levantamento de necessidades 
para qualificação do trabalho dos profissionais de saúde. A instituição que desenvolve 
propostas de Educação Permanente em seus profissionais tem retorno garantido da 
melhoria do serviço prestado. A implantação de um Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde promove a necessidade de traçar estratégias para a organização dos serviços 
e melhoria da qualidade das práticas e ações de saúde. Objetivo: Implantar o Núcleo 
de Educação Permanente em Saúde no município de Santana do Araguaia, no esta-
do do Pará. Metodologia: Este trabalho teve como base um levantamento junto aos 
funcionários da equipe em enfermagem lotados na Secretaria de Saúde do Município 
de Santana do Araguaia. Tais dados são a comprovação da necessidade de Educação 
Permanente no município. Resultados esperados: Garantir aos profissionais de saúde 
do município a realização de atividades de Educação Permanente visando melhoria do 
serviço prestado e qualificação profissional. Considerações finais: Visando a melhoria 
da assistência e qualidade de serviço prestado, a Educação Permanente também objetiva 
a satisfação profissional, pois o prestador de serviço capacitado realiza suas atividades de 
forma segura e com confiança. Tal núcleo se responsabilizará pela formação e Educação 
Permanente de todos os profissionais lotados na Secretaria de Saúde possibilitando a 
qualidade do processo de trabalho e da assistência prestada à população.

Palavras-chave: Educação Permanente; Educação na Saúde; Qualificação Profissional.
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Educação Permanente como proposta de melhoria na 
organização dos serviços em saúde aos trabalhadores 
da Secretaria Municipal de Curuçá

Nayze Amoras Souza 
Secretaria Municipal de Saúde de Curuçá 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: Este trabalho pretende apresentar um projeto de intervenção sobre 
Educação Permanente como proposta de melhoria na organização dos serviços em 
saúde aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Curuçá e foi realizado 
como requisito para obtenção do título de Especialista em Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde, e tem como proposta implantar o setor de Gestão do Trabalho 
e Educação em Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Curuçá. Deste modo, 
penso que a proposta inicial da Educação Permanente em Saúde na Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Curuçá seja avaliar os objetivos e o desempenho dos trabalhadores 
da instituição, e a partir das discussões sobre o problema da qualidade, da atenção 
e dos cuidados, será possível identificar as questões mais pertinentes no ambiente 
de trabalho e assim fazermos melhorias. Objetivo: Criar um Núcleo de Educação 
Permanente em Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Curuçá. Metodologia: 
Primeiro será feita a busca ativa dos profissionais/trabalhadores interessados em par-
ticipar das atividades educacionais voltadas a aprimorar a prática dos atendimentos 
e continuidade do trabalho na saúde. A divulgação será feita através de um ofício 
circular comunicando dia e hora do encontro, com as inscrições realizadas na sede 
da Secretaria de Saúde. O local de realização das atividades educacionais será no au-
ditório da Prefeitura de Curuçá. Resultados esperados: Considerando que na SMS 
de Curuçá o setor de gestão do trabalho ainda não é formalizado, relacionaram-se 
alguns planos de estruturação do setor de GTES: formalizar e informatizar o setor; 
definir um espaço físico para a formulação das políticas de recursos humanos da 
SMS, diferenciado do conjunto dos servidores municipais e dotar o setor de recursos 
humanos de equipe específica. Considerações finais: Vemos a grande importância 
do reconhecimento da Educação Permanente em Saúde na atualidade, sendo assi-
nalada para a mudança de paradigmas, de organização dos programas de saúde, dos 
serviços e das práticas desenvolvidas. A proposta tem fundamentação no processo de 
implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto direito social e política 
pública, construindo espaços democráticos na busca de respostas e soluções para 
melhorar a qualidade de saúde.
 
Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Educação na Saúde; Qualificação 
Profissional.
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Projeto de implantação do Núcleo de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde do município de Placas

Rosicleia Freitas Borges 
Secretaria Municipal de Saúde de Placas
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: Diversas são as dificuldades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), uma delas, que interfere diretamente no desempenho dos serviços de saúde, 
é a questão dos recursos humanos. A inexistência de um setor específico para tra-
balhar uma política que ajude na gestão do trabalho e da educação faz com que o 
município de Placas enfrente grandes dificuldades nos seus serviços de saúde. É na 
perspectiva de elaborar propostas que visem solucionar estas dificuldades no âmbito 
municipal que este trabalho propõe a implantação do Núcleo de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde na Secretaria de Saúde do município de Placas, no estado 
do Pará. Objetivo: Implantar o Núcleo de Gestão do Trabalho e uma Política de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, promovendo assim a valorização do 
trabalhador em saúde. Metodologia: No plano de trabalho temos: a fase da criação 
do núcleo por meio do conselho de saúde e da prefeitura municipal, a estruturação 
física, tecnológica e estruturação da equipe de trabalho, que após essa fase irá realizar 
oficinas temáticas com os servidores municipais para elaborarem um plano de ação 
das atividades a serem desenvolvidas pelo núcleo, a fim de sanarem os problemas 
levantados e vivenciados pelos servidores municipais no cotidiano das instituições 
de saúde do município. Resultados esperados: com a implantação do Núcleo de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, espera-se contribuir para a valorização dos 
trabalhadores em saúde do município, refletindo positivamente na melhoria da qua-
lidade dos atendimentos prestados pelos serviços municipais de saúde à população. 
Considerações finais: É vital para a SMS de Placas garantir a implementação desta 
política no município, que irá favorecer a valorização dos profissionais de saúde, a 
organização dos processos de trabalho, contribuindo assim para a melhoria na assis-
tência à saúde prestada à população plaquense. 

Palavras-chave: Gestão do Trabalho em Saúde; Gestão da Educação na Saúde; 
Valorização do Trabalhador.
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Implantação do Núcleo de Educação Permanente 
do Hospital Municipal de Curuçá 

Oscienir dos Santos de Araújo
Secretaria Municipal de Saúde de Curuçá 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: Este projeto pretende implantar um Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde no Hospital Municipal de Curuçá, no estado do Pará. Durante a realiza-
ção do Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde foi 
possível observar a importância desse setor no Hospital Municipal de Curuçá. A difi-
culdade encontrada para a realização das atividades do curso mostrou, de forma mais 
incisiva, a emergência da criação de um núcleo que tenha como competência pensar, 
fomentar e executar atividades inerentes ao campo da Educação na Saúde, na moda-
lidade a distância e presencial. Objetivo: Criar um núcleo de Educação Permanente 
em Saúde (EPS) que fomente o envolvimento e a participação dos gestores, traba-
lhadores, usuários e instituições de ensino na articulação, formulação e execução 
de estratégias educacionais no Hospital Municipal Dr. Cristo Alves. Metodologia: 
Seguirá com base em entrevistas individuais e em grupo realizadas pela autora do 
projeto, com autorização do secretário de saúde e direção do hospital, cujos resulta-
dos analisados apontaram que os servidores necessitam melhor para desenvolver as 
suas funções, o seu trabalho, de maneira que possam atender os usuários da melhor 
forma possível. Para que isso ocorra, precisamos dar subsídios a esses colaboradores. 
Com a implantação do núcleo da EPS conseguiríamos fomentar atividades educacio-
nais voltadas à formação e desenvolvimento dos servidores. Resultados esperados: 
A EPS deverá trazer e oportunizar mais assiduidade, comprometimento, respeito, 
espírito de equipe, além do principal: a melhoria no atendimento à população do 
município de Curuçá que utiliza os serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde. 
Fornecerá subsídios para que todos, sem restrições, possam se qualificar – o que não 
acontece no momento. Podendo oferecer um trabalho mais digno e eficiente, os cola-
boradores não precisarão sair do município e não terão desculpas para não dar conti-
nuidade às qualificações. Considerações finais: A EPS tem como proposta propiciar 
às pessoas que articulam a mudança um conhecimento mais profundo sobre proces-
sos, oportunidades de trocar experiências de discutir e de trabalhar coletivamente. 
Essa estratégia oportuniza um ambiente mais favorável, mas a mudança concreta se 
constrói em todos os espaços propícios para a transformação. Como a estratégia de 
mudança é coerente com o contexto em pauta, o que se busca é colocar em prática a 
política que viabiliza essa mudança.

Palavras-chave: Educação Permanente; Educação na Saúde; Qualificação Profissional.
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Cidadania com saúde: participação dos trabalhadores e 
profissionais de saúde através da Educação Permanente 
no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria

Alessandro do Socorro Ribeiro Fernandes
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria 
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O propósito deste projeto é a qualificação e a capacitação dos profissio-
nais do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria (HSAMZ), a fim de promover uma 
interação com o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito hospitalar no qual estão 
inseridos. Desta forma, várias metodologias podem ser usadas para se desenvolver 
um espaço da temática da educação em saúde, melhorando a participação dos pro-
fissionais dentro da instituição de saúde na qual trabalham. No hospital existe um 
projeto denominado Cidadania com Saúde que visa a participação, qualificação e 
capacitação de seus profissionais e trabalhadores da saúde, com o propósito de que 
os mesmos possam se tornar agentes multiplicadores de informações, agilizando o 
repasse de informações à população sobre os mais diversos assuntos relacionados à 
saúde para que favoreça uma melhor qualidade de vida do cidadão. Objetivo: Rees-
truturar o projeto cidadania com saúde, através da implantação do Núcleo de Edu-
cação Permanente em Saúde (NEPS) no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, 
no município de Bragança, no estado do Pará. Metodologia: Trata-se de um projeto 
de intervenção que será desenvolvido a partir de encontros mensais agendados pre-
viamente para a capacitação no HSAMZ. Primeiramente, acontecerá uma discus-
são com os funcionários sobre o NEPS, suas propostas e objetivos, com o intuito 
de operar mudanças nas práticas levando em consideração sempre a humanização e 
qualidade do atendimento ao cliente e o bem-estar do trabalhador em seu ambiente 
de trabalho. Resultados esperados: Espera-se que os encontros mensais possam re-
almente agregar os objetivos de todos com participações ativas de aprendizado para 
cada profissional da instituição. Considerações finais: Considerando a possibilidade 
de se desenvolver uma maior compreensão das atividades realizadas com os profis-
sionais e usuários, as possibilidades de um melhor entendimento no decorrer do 
enfrentamento das atividades desenvolvidas nos processos de Educação Permanente 
irão contribuir para fortalecer o projeto Cidadania com Saúde.

Palavras-chave: Educação Permanente; Humanização na Saúde; Cidadania.
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Normatização de estágios da Secretaria de Saúde do Estado 
do Pará: aproximando ensino e serviço

Nice Léa Jardim de Almeida Silva
Secretaria de Saúde do Estado do Pará
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Trata-se de um projeto de intervenção proposto pela Gerência de For-
mação e Desenvolvimento da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Sua realização se 
justifica pela necessidade de estabelecer os procedimentos para inserção de estagiários 
nas unidades da Secretaria. A Gerência de Formação e Desenvolvimento avançou nas 
políticas orientadoras da gestão que levam formação e qualificação aos trabalhadores 
da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Contudo, apesar dos avanços nos processos 
de qualificação do servidor ainda se faz necessário desenvolver ações estratégicas para 
assessorar e normatizar o desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas ine-
rentes à realização de estágios. Objetivo: Definir a inserção formalizada de estagiários 
no nível central e nas unidades da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, visando 
delimitar o papel das instituições de ensino e das unidades da Secretaria na inserção 
de estagiários. Metodologia: Serão realizadas oficinas de trabalho e planejamento 
entre as Instituições de Ensino Superior e os representantes da Secretaria de Saúde 
do Estado do Pará e estes responderão um questionário a fim de fornecerem subsí-
dios e dados para operacionalização das oficinas. Este questionário vai identificar 
fatores positivos e obstáculos para ações de integração ensino -serviço, na perspectiva 
de diferentes atores. Nas oficinas também serão trabalhados pelos facilitadores temas 
como: Política de Educação Permanente; a Lei de Estágio nº 11.788/08 e outros. 
No final das oficinas os facilitadores com os participantes produzirão um documen-
to para contribuir com a normatização das ações referentes ao estágio. Resultados 
esperados: Espera-se que ao final do projeto de intervenção, o procedimento para a 
inserção de estagiários nas unidades da Secretaria de Saúde do Estado do Pará esteja 
definido. Considerações finais: Uma reflexão sistemática das práticas de estágios é 
necessária, bem como a realização de oficinas para o alcance das ações. Isso não será 
uma atividade simples, porém é um processo desafiador. 

Palavras-chave: Formação em Saúde; Estágio em Saúde; Integração Ensino-Serviço.
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Reformulando a integralidade do cuidado dos trabalhadores 
vinculados ao Hospital Regional Abelardo Santos

Iroleida Edith Fonseca Amorim 
Hospital Regional Abelardo Santos
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Este projeto de intervenção trata da especificidade do trabalho na área 
de saúde do trabalhador, na qual o cuidado se dá na relação entre servidor e coor-
denação de gestão de pessoas, no âmbito do Hospital Regional Abelardo Santos, no 
município de Belém, no estado do Pará. Nesse hospital, o contato constante dos pro-
fissionais com os processos de adoecimento e a carga de trabalho vem desencadeando 
dificuldades em seus relacionamentos interpessoais, tanto em seu trabalho quanto 
em sua vida pessoal. Objetivo: Proporcionar espaços institucionais junto a coordena-
ções para atividades avaliativas do processo de trabalho, atuando como facilitador nas 
relações e situações funcionais dos servidores do Hospital Regional Abelardo Santos. 
Metodologia: Acolhimento no retorno ao trabalho entre o trabalhador, a chefia e 
o responsável pela gestão de pessoas, com o objetivo do desenvolvimento pessoal e 
motivacional; Educação Permanente no acompanhamento do mesmo; estudo das 
condições de trabalho, identificação dos mecanismos de intervenção técnica para 
melhoria, adequação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes 
no processo de trabalho; Projeto Terapêutico Singular: atendimento individual do 
trabalhador nas suas mais diversas necessidades psicossociais e relacionais, extensivo 
inclusive aos familiares, na lógica de olhar o indivíduo como um todo, isto é, no 
contexto do trabalho e da família. Resultados esperados: Diminuir o índice de ab-
senteísmo, abrir espaço à reflexão e mudanças significativas no processo de trabalho 
nas coordenações apoiadas trarão benefícios aos setores em si, para a equipe e para o 
próprio servidor; atuar com enfoque nas relações de trabalho, intermediando con-
flitos e apoiando as coordenações em momentos de conflitos; propor alterações no 
processo de trabalho que permitam o resgate e valorização do trabalhador, bem como 
promovam a saúde do trabalhador do HRAS. Considerações finais: O intuito do 
projeto é resgatar esse servidor enquanto ser biopsicossocial, trabalhando aspectos 
positivos de acolhimento e escuta em um espaço singular onde ele se sinta apoiado e 
valorizado enquanto profissional e pessoa.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Ambiente de Trabalho; Valorização do Trabalhador.
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A escuta a partir da Política Nacional de Humanização: construção 
da qualidade na assistência do Hospital Santo Antônio Maria 
Zaccaria, em Bragança

Ademar Ferreira Antunes
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saú-
de (SUS), construída com base em diretrizes, apresenta a importância da escuta qua-
lificada e a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde. Destacam-se as mobilizações e as mudanças de práticas suscitadas que podem 
ser desenvolvidas no serviço de saúde a partir da escuta qualificada do usuário do 
SUS. Neste contexto, será abordado, no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria 
(HSAMZ), em Bragança, no estado do Pará, a implantação da escuta qualificada 
como ferramenta transformadora dos processos de trabalho em saúde na assistência 
da instituição. Objetivos: Implantar o mecanismo da escuta como ferramenta nos 
processos de trabalho e qualificação da assistência no HSAMZ; mobilizar e apri-
morar os aspectos relacionais a partir da PNH, pela diretriz da escuta através do 
instrumento de ouvidoria entre o Recurso Humano (RH) em saúde e os usuários; es-
timular os aspectos relacionais a partir da escuta pelo instrumento de ouvidoria entre 
o RH e a gestão. Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção que irá primar 
pela implantação da escuta no HSAMZ, com o apoio da instalação do mecanismo 
da ouvidoria na fase I, entre os RH na saúde e os usuários, e a fase II, entre os RH e a 
gestão do hospital. A implementação da Ouvidoria dentro da Instituição buscará es-
tabelecer uma escuta qualificada e acolhedora, trazendo as vozes dos usuários e estrei-
tando os laços relacionais na instituição. Resultados esperados: A participação do 
usuário, com escuta afinada, deverá possibilitar o alcance do ideário de saúde pública, 
com garantia de atenção de qualidade e de efetividade de uma verdadeira relação 
entre os usuários, RH da saúde e a gestão. Por fim, pode-se dizer que a escuta qualifi-
cada praticada, direcionada ao usuário do SUS, torna-se ferramenta transformadora 
do cenário da saúde, tornando-a efetiva e qualificada. Considerações finais: Desta 
forma, o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria praticará, através de sua ouvidoria, 
a escuta qualificada, tendo inclusive o entendimento que não basta simplesmente 
acolher o usuário e seus familiares, mas se faz necessário o retorno da demanda com 
resposta ao usuário, ainda que esta não seja nos moldes ansiados. 

Palavras-chave: Humanização na Saúde; Ouvidoria; Trabalho em Saúde.
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Política Nacional de Humanização: mudanças de práticas 
no processo de trabalho no Hospital Santo Antônio 
Maria Zaccaria

Merivaldo Nunes de Oliveira
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Com a iniciativa de contribuir para melhorias no serviço de nefrologia 
do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, em Bragança, no estado do Pará, o proje-
to foi direcionado para as mudanças de práticas dos aspectos relacionais, envolvendo 
os profissionais de saúde do setor, os usuários e a gestão, a partir da aplicabilidade da 
Política Nacional de Humanização (PNH) e de suas diretrizes da escuta e do acolher. 
Objetivos: Implantar mudanças de práticas nos processos de trabalho em saúde, a 
partir da PNH, no setor de nefrologia do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria. 
Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção que está sendo desenvolvido 
no setor de nefrologia do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, direcionado às 
mudanças de práticas dos aspectos relacionais envolvendo os profissionais de saúde 
do setor, os usuários e a gestão, a partir da aplicabilidade da PNH e de suas diretrizes 
da escuta e do acolhimento. Esta proposta será construída a partir de oficinas mo-
bilizadoras construídas em três etapas que envolverão esses atores e a promoção de 
construção de instrumento avaliativo antes e após as oficinas. Resultados esperados: 
A partir das oficinas a serem ofertadas, buscar-se-á a mobilização de mudanças nas 
práticas desenvolvidas no serviço, trabalhando com todos os envolvidos a correspon-
sabilização diante dos processos de trabalho, a partir da vivência da humanização. 
Considerações finais: Conclui-se que as mudanças possam ser construídas coleti-
vamente, suscitando a compreensão – por parte de todos os atores envolvidos, pro-
fissionais, trabalhadores, usuários e gestão – sobre a assistência e a atenção no setor 
de nefrologia, a respeito do tratamento do paciente renal crônico em hemodiálise, 
buscando sempre cuidar do doente com humanização, dignidade e trazendo reso-
lutividade. Demostrando, portanto, que os mecanismos de mudanças de práticas 
de atuação e a avaliação destas se fazem necessários. Esse pressuposto, inicialmente 
construído através da PNH no setor de nefrologia do HSAMZ, somando-se todos os 
esforços, irá contribuir para uma melhor qualidade dos serviços ofertados.

Palavras-chave: Humanização na Saúde; Processo de Trabalho em Saúde; Política de 
Humanização na Saúde.
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Práticas humanizadas na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital 
Santo Antônio Maria Zaccaria, no município de Bragança

Susana Marcelle de Jesus Sousa 
Assistente Social do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria 
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local destinado a cuida-
dos críticos, assistidos por uma equipe multiprofissional qualificada, sob as melhores 
condições possíveis. A responsabilidade da equipe se estende para além das inter-
venções tecnológicas e farmacológicas focalizadas no paciente, inclui avaliação das 
necessidades dos familiares, grau de satisfação destes sobre os cuidados realizados, 
além da preservação da integridade do paciente, acreditando-se que a humanização 
da assistência ajuda a diminuir os traumas do paciente, da família e norteia os pro-
fissionais envolvidos para uma assistência menos mecanizada. Objetivos: Mobilizar 
mudanças nos processos de trabalho da equipe multiprofissional da UTI em prol 
do cuidado humanizado no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria (HSAMZ), em 
Bragança, no estado do Pará; realizar oficinas de capacitação direcionada à equipe 
multiprofissional da UTI de adulto, através de ações humanizadas; ampliar os aspec-
tos relacionais da equipe multiprofissional da UTI com os usuários e seus familiares; 
criar e aplicar instrumento de avaliação direcionado à equipe multiprofissional da 
UTI sobre suas práticas de atuação. Metodologia: Os sujeitos serão os profissionais 
da equipe multiprofissional (enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, 
médicos e assistente social) atuantes em UTI de adulto. O projeto de intervenção 
ocorrerá através de oficinas de capacitações, onde se ampliam os aspectos relacio-
nais da equipe com usuários e seus familiares, criando e aplicando instrumentos de 
avaliação direcionados para a equipe multiprofissional. Resultados esperados: Os 
resultados permitem inferir que os profissionais da equipe multiprofissional da UTI 
de adulto têm habilidades construídas para atuar na complexidade desses ambien-
tes, o que os possibilitam identificar fatores que colaboram para a competência no 
cuidar e, ainda, que a humanização em UTI de adulto precisa ser um processo de 
vivência entre pacientes, profissionais e familiares, sempre considerando os direitos 
e a valorização dos seres humanos, preservando e respeitando as suas necessidades, 
os valores, os princípios éticos e morais, as suas crenças e de seus familiares; aliviar a 
dor e o sofrimento dos pacientes com todos os recursos tecnológicos e psicológicos 
disponíveis no momento do atendimento. Considerações finais: Conclui-se que as 
mudanças no trabalho para humanizá-lo podem ser construídas coletivamente, susci-
tando a compreensão por parte de todos os atores envolvidos, profissionais, pacientes 
e familiares, buscando sempre cuidar do doente com humanização, dignidade e tra-
zendo resolutividade. Demostrando, portanto, que os mecanismos de mudanças de 
práticas de atuação e a avaliação destas são necessários para que possa ser oferecido, 
com qualidade, um cuidado personalizado.

Palavras-chave: Educação Permanente; Humanização em Saúde; Processo de Traba-
lho em Saúde.
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Humanização e acolhimento na porta de entrada do Hospital 
Santo Antônio Maria Zaccaria, no município de Bragança: 
uma proposta de Educação Permanente

Waldedson Borges da Costa 
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O hospital caracteriza-se como uma instituição complexa que participa 
do cuidado, juntamente com outros níveis de atenção em saúde. A manutenção de 
formas gerenciais baseadas em modelos tradicionais tem reflexo nos serviços presta-
dos à população. Uma das propostas de enfrentamento com vistas à humanização da 
atenção em saúde e no trabalho é a Política Nacional de Humanização (PNH), sendo 
o acolhimento uma das diretrizes que contribui para a humanização. Objetivos: Es-
tabelecer estratégias inovadoras para avanços nas mudanças de práticas na recepção 
do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria (HSAMZ) no município de Bragança, 
no Pará; realizar oficinas mobilizadoras sobre a Política Nacional de Humanização 
(PNH) e a importância de sua diretriz do acolhimento para as práticas dos processos 
de trabalho em saúde; implantar a diretriz do acolhimento, através da prática do 
“Posso ajudar?” na recepção do HSAMZ; implantar mecanismo para o bom funcio-
namento  da ouvidoria na recepção do HSAMZ. Metodologia: Este trabalho é um 
projeto de intervenção que será desenvolvido a partir da Educação Permanente em 
Saúde (EPS) com os profissionais que atuam no acolhimento humanizado da porta 
de entrada da Urgência/Emergência do HSAMZ. Tem como estratégia implantar a 
diretriz do acolhimento a partir de mudanças no processo de trabalho envolvendo 
toda equipe multiprofissional, visando um atendimento humanizado e resolutivo. 
Resultados esperados: Os resultados se mostram através do aumento na qualidade 
do atendimento, orientando os usuários sobre o setor no qual ele terá seu atendi-
mento. Promoção da saúde para os usuários de forma compartilhada, qualificada, 
humanizada, permitindo tanto aos trabalhadores quanto às pessoas assistidas um 
novo modelo de atenção em saúde, dentro dos princípios de acessibilidade e equi-
dade, prestar assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo, 
portanto, a complexidade que tal atendimento exige. Com isso, espera-se diminuir o 
impacto gerado pela população que busca o acesso aos serviços de saúde, garantindo 
acolhimento humanizado para otimizar o fluxo dos usuários. Considerações finais: 
O acolhimento propicia um momento interdisciplinar de escuta das demandas dos 
usuários, permitindo uma assistência mais integral e humanizada, com um olhar 
mais ampliado sobre todos os aspectos que envolvem o sujeito e o adoecimento. 
Portando, a inclusão do acolhimento humanizado, regulado pela PNH, pode pro-
mover mudanças fundamentais na forma de se organizar e prestar serviços de saúde, 
propondo tais ações, valorizando a dimensão humana e subjetiva, presente em todo 
ato de assistência à saúde. 

Palavras-chave: Processo de Trabalho em Saúde; Humanização na Saúde; Acolhimento. 
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Processos de trabalho dos profissionais de enfermagem: 
o impacto da hospitalização com um olhar na relação 
da tríade mãe-bebê-profissional de saúde

Flávia Daniela Lucas Souza da Silva
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria 
Jônia Cybele Santos Lima (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O processo de hospitalização do recém-nascido em uma Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou Unidade de Cuidados Intermediários Neo-
natal (UCIN), requer atenção especial, pois a tríade mãe-bebê-profissional de saúde 
resulta em experiência desafiadora para os serviços de saúde e para os processos de 
trabalho nesse setor. A maioria das famílias não é bem orientada para enfrentar esse 
ambiente, especialmente nos primeiros dias de vida da criança. O vínculo afetivo 
entre mãe e filho se desenvolve durante a gravidez, e se estende até depois do nas-
cimento, numa interação recíproca, que se fortalece a cada momento. É relevante 
preparar os profissionais de enfermagem que assistem ao recém-nascido com ações 
humanistas, possibilitando vivenciar esse momento com as famílias de forma mais 
tranquila, minimizando o impacto da hospitalização. Objetivo: Mobilizar mudanças 
nos processos de trabalho dos profissionais de enfermagem frente ao impacto da 
hospitalização, com um olhar na relação da tríade mãe-bebê-profissionais; identificar 
as dificuldades encontradas, na relação da díade mãe-bebê frente ao processo de hos-
pitalização na UTIN/UCIN; construir mudanças de práticas com os profissionais de 
enfermagem, através de ações humanizadas, minimizando o impacto da separação 
da díade mãe -bebê. Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção que será 
desenvolvido a partir da Educação Permanente com os profissionais de enfermagem, 
através de oficinas que darão ênfase no preparo dos profissionais para lidar com a 
díade mãe-bebê, a fim de minimizar a separação e o sofrimento gerados pela hospita-
lização. Resultados esperados: A partir do preparo dos profissionais de enfermagem, 
através do projeto de intervenção, almeja-se que os profissionais possam realizar suas 
práticas assistenciais com ações humanizadas, modificando suas práticas, minimizan-
do sofrimentos e fragilidade da família. Considerações finais: A partir das atividades 
planejadas, serão desenvolvidos processos de mobilização e compreensão sobre a hos-
pitalização de neonatos na UTIN/UCIN. Nesse sentido, a preparação dos profissio-
nais deve ser fortificada e desenvolvida no âmbito de suas práticas, a fim de fomentar 
mudanças nos seus modos de fazer. A prática do cuidado com o recém-nascido e sua 
mãe, deve ser pautada nas promoções de saúde, mediante ações humanizadas, no ato 
vivo do fazer nos cenários de atuação, portanto, nas mudanças de modos de atuar na 
saúde construídas na corresponsabilidade dos coletivos.

Palavras-chave: Educação Permanente; Educação na Saúde Humanização na Saúde.
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Colegiado gestor: uma importante ferramenta na prática 
cotidiana das tomadas de decisões em Breves

Edivan Silva de Oliviera 
Secretaria Municipal de Saúde de Breves 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: Este trabalho propõe a implantação de uma importante ferramenta de 
gestão na Secretaria Municipal de Saúde de Breves, no estado do Pará, ferramenta essa 
que possibilita aos membros da equipe gestora uma participação junto à Secretária de 
Saúde para orientar os rumos das tomadas de decisões, bem como decidir em equipe 
qual é a melhor forma de direcionar fundos e investimentos, compartilhar problemas 
e encontrar possíveis soluções. Este projeto foi pensado a partir de uma problemática 
identificada nas reuniões de avaliação dos processos de trabalho realizadas entre a 
gestão (Secretária de Saúde) e os outros membros da equipe gestora (Coordenadores, 
Chefes de Setores e Diretores de Divisões) da Secretaria Municipal de Saúde de Bre-
ves (SEMSA). Objetivo: Implantar o Colegiado Gestor na Secretaria Municipal de 
Saúde em Breves. Metodologia: O trabalho foi fundamentado em levantamentos e 
estudos feitos das frequências e atas de reuniões, nas quais ficam evidente a necessi-
dade de implantação de um instrumento que assegure a resolutividade dos processos 
elencados e debatidos acerca das problemáticas que a SEMSA tem apresentado. As 
motivações que deram origem a este trabalho estão relacionadas às inúmeras percep-
ções obtidas através das vivências no cotidiano de trabalho, das leituras e atividades 
feitas durante o Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde e dos encontros presenciais e virtuais com os colegas de turma e com a tutora. 
Resultados esperados: As soluções e resultados obtidos a partir da discussão colegia-
da são mais sustentáveis e duradouros dos que os alcançados por um gerente ou um 
pequeno grupo de gestores. Considerações finais: Com a implantação do colegiado 
gestor, que é algo inovador na SEMSA, espera-se que o compromisso dos membros 
do colegiado e dos atores envolvidos no processo seja em prol de interesses coletivos 
e, com isso, tenhamos uma gestão mais democrática e participativa. 

Palavras-chave: Gestão Participativa; Equipe Gestora; Colegiado Gestor.
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Política Nacional de Humanização: implantação e implementação 
nos serviços de saúde do município de Quatipuru

Fernanda de Souza Dias 
Secretaria Municipal de Saúde de Quatipuru
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: A proposta de implantação da Política Nacional de Humanização 
(PNH) no Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Quatipuru, no estado 
do Pará, surgiu a partir da observação da desarticulação entre a gestão e a rede de 
atenção. Sabendo que a PNH, a partir de seus princípios e diretrizes, visa transfor-
mar as relações de trabalho, bem como promover a participação do usuário como 
responsável pelo seu próprio cuidado, nasceu a ideia de criação de um projeto de 
intervenção para a implantação dessa política nos serviços de saúde de Quatipuru. A 
proposta prevê ainda que o envolvimento dos trabalhadores, usuários e gestores no 
processo de trabalho e dos cuidados em saúde deve estar voltado ao processo de mu-
danças no modo de se fazer saúde pública, estabelecendo estratégias para a gestão dos 
serviços. Objetivo: Identificar as fragilidades que inviabilizam a implementação da 
PNH no município, a partir disso estabelecer a implantação e implementação dessa 
política nos serviços prestados. Metodologia: O projeto foi elaborado com base em 
textos e documentos oficiais que abordam o tema em questão e estruturado a partir 
da observação da desarticulação a respeito do proposto assunto. Sua implantação 
e implementação se dará a partir da contextualização da realidade de cada equi-
pe, discutindo sua aplicabilidade e funcionalidade com os atores envolvidos. Para a 
efetivação dessa política nos serviços municipais de saúde serão realizadas rodas de 
conversa, oficinas de formação/intervenção com as equipes, para que possam se apro-
priar das diretrizes e princípios da PNH e, assim, aplicá-las no processo de trabalho. 
Resultados esperados: Ampliar o conhecimento de gestores, servidores e usuários 
sobre a PNH, bem como firmar seu desenvolvimento nos serviços de saúde do mu-
nicípio. Considerações finais: Acredita-se que a partir da implantação da presente 
proposta, gestores, servidores e usuários possam se apropriar de um processo de fazer 
saúde participativa e condizente com a realidade local. 

Palavras-chave: Humanização na Saúde; Processo de Trabalho em Saúde; Gestão 
Participativa.
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Acolhimento como diretriz operacional nas Unidades de Terapia 
Intensiva do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, em 
Bragança: uma intervenção para Educação Permanente

Thalita Mayan Esquerdo Andrade 
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientadora) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Introdução: O acolhimento consiste na humanização das relações entre os pro-
fissionais de saúde e seus usuários, sendo uma das diretrizes da Política Nacional 
de Humanização da saúde (PNH), a qual tem como objetivo principal valorizar o 
usuário e suas demandas individuais e coletivas. No entanto, esta prática não foi 
incorporada pela equipe multiprofissional das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria (HSAMZ), de Bragança, no estado do 
Pará. Desta forma, entende-se a necessidade na melhoria da qualidade de assistência 
prestada aos usuários, através da efetivação dessa política. Objetivo: Promover ações 
de Educação Permanente com os profissionais das UTI do HSAMZ para atuali-
zação sobre a diretriz do acolhimento neste serviço, em consonância com a PNH. 
Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção a ser realizado com equipe 
multiprofissional das UTI (adulto, pediátrica e neonatal) do HSAMZ, ao longo de 
quatro etapas para sua implantação, o processo de avaliação será através de aplicação 
trimestral de questionário estruturado com profissionais e familiares, analisando a sa-
tisfação, o acolhimento, o atendimento e a resolutividade dos problemas. Resultados 
esperados: Humanizar o atendimento e oferecer profissionais capacitados, sensibili-
zados e envolvidos com a implementação do acolhimento proposto pela PNH, con-
tribuindo para uma assistência de qualidade. Considerações finais: Espera-se que 
aconteça a aproximação da relação do profissional com a família no envolvimento ao 
cuidado com o paciente internado. Superando lacunas nas dificuldades de comunica-
ção e aproximação mais frequente para atender às suas necessidades, acredita-se que 
esta prática irá fortalecer as relações entre o profissional e a família.
 
Palavras-chave: Educação Permanente; Processo de Trabalho em Saúde; Acolhimento.
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Implantação do programa de integração profissional e 
de acolhimento direcionado aos novos profissionais 
da Secretaria de Saúde de Barcarena

Silvana Maria Nunes dos Passos 
Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena 
Sônia Cristina Arias Bahia (Orientador) 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

Introdução: O profissional recém-contratado por uma instituição precisa conhecer 
o seu funcionamento, bem como se integrar a ela. Esta integração tem a finalidade 
de introduzir o profissional e familiarizá-lo com os objetivos, filosofia e dinâmica do 
serviço. Objetivo: Implantar um programa de integração e de acolhimento direcio-
nado aos profissionais recém-contratados da Secretaria de Saúde de Barcarena, no 
estado do Pará. Metodologia: Este projeto foi fundamentado em artigos científicos, 
leis norteadoras, bem como na observação da problemática junto ao serviço de re-
cursos humanos da instituição, sendo o foco a realização de um projeto de interven-
ção. Resultados esperados: Contribuir para o ajustamento do funcionário ao novo 
ambiente de trabalho, bem como deixá-lo a par da organização, normas, rotinas 
e atividades específicas da instituição. Considerações finais: Almejamos com este 
trabalho que as ações executadas venham colaborar com uma melhor adaptação dos 
novos profissionais na Secretaria de Saúde de Barcarena. 

Palavra-chave: Gestão do Trabalho; Recursos Humanos; Educação na Saúde.
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Dimensionamento de recursos humanos no Hemocentro 
Coordenador na Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia, em Porto Velho

Helaine Esteves de França
Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia 
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O planejamento e a gestão de recursos humanos em unidades de saúde 
têm impacto direto não somente na produção de serviços, mas na qualidade do aten-
dimento prestado e ainda subsidiam estratégias, ações e atividades para a gestão do 
trabalho e para o desenvolvimento de recursos humanos. Muitas são as dificuldades 
enfrentadas neste cenário, problemas com o número insuficiente de funcionários, cli-
ma organizacional desfavorável e falta de capacitações são apenas algumas das diversas 
dificuldades enfrentadas pelos gestores. Para resolver todos esses percalços, torna-se 
necessário uma intervenção que viabilize um diagnóstico situacional e a implemen-
tação de políticas e ações que permitam o fortalecimento e o desenvolvimento dos 
recursos humanos e da instituição em todo seu contexto. Objetivo: Elaborar uma 
proposta para o dimensionamento de recursos humanos no Hemocentro Coordena-
dor da Fundação de Hematologia e Hemoterapia. Metodologia: A primeira etapa 
do projeto foi o diagnóstico situacional junto a esse hemocentro visando a identificar 
pontos fortes e oportunidades de melhoria na gestão de recursos humanos da uni-
dade em estudo. Além disso, foi realizado o levantamento de materiais científicos, 
legislações e normas que regulamentam a questão de recursos humanos. O projeto 
está estruturado nas seguintes etapas: cenário do projeto de intervenção, elementos 
do plano de intervenção e processo de avaliação. Resultados esperados: Almeja-se, 
com a implantação desta proposta, subsidiar o estabelecimento das políticas e práti-
cas de recursos humanos voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
servidores e da instituição como um todo. Considerações finais: É importante ainda 
reconhecer que, apesar da complexidade que envolve a prestação de serviço público 
de saúde, é possível superar os desafios e entraves por meio de uma política de recur-
sos humanos orientada para a formação da força de trabalho e da gestão do trabalho 
em saúde. Não se pode esquecer que, nesse processo, não basta dispor de quantitati-
vos de servidores necessários, é importante que se tenha implantado uma política de 
qualificação de recursos humanos, pois na oferta de ações de saúde a qualidade deve 
sempre estar aliada com a quantidade.

Palavras-chave: Recursos Humanos; Gestão do Trabalho; Saúde.
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Implantação de Mesa de Negociação da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cacoal

Maria da Conceição de Luna Alves Cunha
Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Mesa de Negociação é um espaço institucional, coletivo, constituin-
do-se como instrumento de gestão de trabalho para o fortalecimento da relação do 
trabalho e da qualidade dos serviços prestados à população. Em 1993, o Conselho Na-
cional de Saúde (CNS) cria e aprova a Mesa Nacional de Negociação Permanente do 
Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de tratar assuntos inerentes às relações 
de trabalho no SUS. Em Rondônia, a Mesa de Negociação Permanente do SUS foi 
instituída em outubro de 2013 por meio da Resolução nº 47/2013/CES. Desde 1994 
foi proposto aos estados e municípios, por meio da Resolução nº 111, de 09 de junho 
de 1994, a implantação de Mesas de Negociação de forma paritária entre trabalhadores 
e empregadores. Contudo não há registro, no estado de Rondônia, de implantação de 
Mesa de Negociação nas Secretarias Municipais de Saúde. Objetivo: Propor a implan-
tação da Mesa de Negociação Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal, 
no estado de Rondônia. Metodologia: Dispõe sobre o cenário de intervenção, as eta-
pas de implantação da proposta de intervenção e o processo de avaliação. Resultados 
esperados: Minimizar os conflitos entre trabalhadores, gestão e usuário, contribuir 
para a política de valorização do trabalhador, ampliação do diálogo entre gestores e 
trabalhadores, fortalecimento da relação de trabalho, ampliação do diálogo entre gesto-
res e trabalhadores e viabilização de uma gestão compartilhada. Considerações finais: 
Espera-se que a implantação da Mesa de Negociação no município de Cacoal seja uma 
ferramenta de superação de conflitos e de tomada de decisões fundamentais para aten-
der aos anseios dos trabalhadores e contribuir para uma gestão de trabalho coletiva e 
democrática. Além disso, almeja-se que sirva de estímulo para a implantação de Mesas 
similares em outros municípios do estado de Rondônia. 

Palavras-chave: Negociação em Saúde; Gestão do Trabalho; Democratização.
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Implantação da Mesa Municipal de Negociação Permanente do 
Sistema Único de Saúde em São Francisco de Guaporé

Sebastião dos Santos Baía
Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco de Guaporé
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O conflito é inerente às relações do trabalho, assim a negociação coletiva 
se apresenta como uma importante ferramenta para a tomada de decisão sobre 
temas importantes que envolvem o mundo do trabalho. No que se refere ao setor 
saúde, no ano de 1993 foi instituída a Mesa Nacional de Negociação Permanente 
do Sistema Único de Saúde, através Resolução nº 52, do Conselho Nacional de 
Saúde. Os espaços das mesas são considerados como uma estratégia de gestão do 
trabalho na saúde, uma vez que possibilita a interlocução entre trabalhadores e 
gestores. Em Rondônia, a Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS foi 
instituída, em 2013, por meio da Resolução nº 47/CES, com o intuito de estabelecer 
um fórum permanente de negociação entre empregadores e trabalhadores do SUS. 
Objetivo: Propor a implantação da Mesa Municipal de Negociação Permanente 
do SUS em São Francisco de Guaporé para o desenvolvimento de negociação de 
conflitos. Metodologia: Apresenta o cenário do projeto de intervenção, as etapas 
de implantação da proposta de intervenção e o processo de avaliação. Resultados 
esperados: Ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores, fortalecimento 
da relação de trabalho, valorização do trabalhador, viabilização de uma gestão 
compartilhada e, consequentemente, melhoria dos serviços de saúde prestados à 
população. Considerações finais: Vislumbramos uma maior integração entre os 
servidores e gestor municipal com a abertura de espaços para discussão e comunicação 
interinstitucional, além da real participação e interesse de todos os segmentos da 
saúde nos debates para subsidiar as decisões na Mesa de Negociação.

Palavras-chave:  Gestão do Trabalho; Negociação; Democratização.
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Atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários na gestão 
do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Jorge Molina
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: A necessidade de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) foi 
aprovada em todas as Conferências Nacionais de Saúde, mas, até o ano de 2002, o 
Governo Federal não havia assumido a atribuição de discutir e elaborar suas dire-
trizes. O PCCS do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, no estado 
de Rondônia, criado no ano de 2004, teve por finalidade reconhecer a capacitação 
profissional, o desempenho dos seus servidores e sua contribuição efetiva para os 
resultados positivos dos serviços de saúde. Objetivo: Propor a atualização do PCCS 
do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, destacando a profissionalização, valorização e 
qualificação permanente dos servidores. Metodologia: O trabalho foi fundamenta-
do em levantamentos e estudos das leis e normativas que dispõem sobre o assunto, 
e em estudo da força de trabalho existente com base nas informações do quadro de 
pessoal permanente, por vínculo empregatício e por categoria profissional, extraídas 
do Sistema de Administração de Recursos Humanos, para a construção de conheci-
mentos que garantissem a definição de novos parâmetros necessários para a proposta 
de sua reestruturação. A nova proposta deverá ser construída de maneira coletiva a 
partir dos resultados apresentados e com a participação de representantes das diversas 
categorias profissionais. Resultados esperados: A qualificação profissional – tendo 
em vista o aprimoramento e a progressão na carreira – será assegurada através de 
cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas 
de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização 
profissional. Considerações finais: Espera-se que a nova proposta do PCCS possa 
ajudar em uma maior valorização do servidor, por consequência, contribuir para a 
melhoria dos serviços oferecidos à população.

Palavras-chave: Negociação Coletiva; Salários e Benefícios; Trabalhadores da Saúde.
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Implementação do Núcleo de Saúde do Trabalhador 
no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Lourdes Maria Sena Tôrres 
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A ideia de criação do Núcleo de Saúde do Trabalhador tem como ênfase 
a compreensão de que se faz necessária a oferta de ações e serviços assistenciais que 
estejam voltados ao bem-estar dos profissionais de saúde e, com isso, possibilitar a 
redução da ausência dos servidores no seu ambiente de trabalho por motivo de doença. 
Podemos perceber que o número de ausências justificadas através de atestados médicos 
é alto, o que acaba acarretando sobrecarga de serviços para os demais servidores. O 
absenteísmo desorganiza o serviço, gera insatisfação, causa sobrecarga entre os demais 
trabalhadores, reduz a produção e se constitui em problema administrativo complexo 
e oneroso por aumentar substancialmente o custo operacional. O conhecimento do 
absenteísmo-doença, em suas diversas determinações, torna-se fundamental para a 
organização e o planejamento de ações visando a eficiência e a eficácia do serviço. 
Objetivo: Propor a implantação e implementação do Núcleo de Saúde do Trabalhador 
no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, localizado na cidade de Porto Velho, no estado de 
Rondônia, objetivando reduzir o índice de absenteísmo dos trabalhadores da Gerência 
de Enfermagem, justificado através de atestado médico, tendo como base os números 
obtidos no decorrer do ano de 2015. Metodologia: As metodologias empregadas 
foram de caráter de investigação e avaliação, na perspectiva de mostrar a necessidade 
de se ter um núcleo que colabore não só com a vigilância da saúde, a promoção da 
saúde, e/ou a segurança e saúde do trabalhador, mas que contribua para a qualidade nos 
serviços prestados pela unidade hospitalar. Os passos que serão seguidos para realizar os 
objetivos são: criar controles no Núcleo de Saúde do Trabalhador para o monitoramento 
das recorrências dos atestados médicos; propor interação entre o Núcleo de Saúde do 
Trabalhador, a Gerência de Enfermagem e a Gerência de Recursos Humanos sobre as 
informações obtidas no estudo do absenteísmo justificado por atestados médicos; criar 
ações que incentivem os trabalhadores a cuidar melhor da saúde; sugerir que após a 
análise das recorrências de atestados, o trabalhador seja conduzido ao consultório do 
médico do Núcleo de Saúde do Trabalhador para conversa e orientações necessárias. 
Resultados esperados: Conscientizar os gestores e servidores sobre o presente índice 
de absenteísmo e propor um trabalho em conjunto para a diminuição dos números 
e, assim, melhorar a qualidade na prestação dos serviços. Considerações finais: É 
necessário reconhecer as causas que geram o absenteísmo entre os profissionais de 
enfermagem para priorização de estratégias de intervenção no ambiente de trabalho, 
uma vez que tais causas podem estar associadas à própria atividade. Portanto, as ações 
propostas neste estudo irão contribuir para a diminuição das ausências dos servidores 
no serviço, bem como melhorar o ambiente de trabalho e o comprometimento na 
qualidade da assistência. 

Palavras-chave: Vigilância em Saúde do Trabalhador; Riscos Ocupacionais; Absenteísmo.
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Implementação da prática de integração dos servidores que estão 
entrando em efetivo exercício nos setores administrativos da 
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia

Aroliza Moreira do Carmo Neta
Secretaria Estadual de Saúde do Município de Porto Velho
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU/RO) tem atuado 
de forma significativa na aplicação de novas ações nos serviços de saúde e na reorgani-
zação das práticas e métodos de gestão, remodelando o modelo assistencial da saúde. 
No ano de 2015 e início de 2016, o governo do estado admitiu em torno de 1.615 
servidores para compor o quadro funcional da secretaria de saúde, atendendo as 
unidades de saúde e setores administrativos. Contudo, esses servidores que entraram 
em efetivo exercício não receberam qualquer preparação para realizar suas ativida-
des, tendo que aprender quase tudo sozinhos. Portanto, pensando nas dificuldades 
vivenciadas no processo de adaptação, apresenta-se este projeto de intervenção tendo 
em vista orientar os novos servidores para o desenvolvimento de suas atividades e 
funções. Objetivo: Implantar programa de integração para os novos ingressantes 
da SESAU/RO. Metodologia: O projeto será apresentado aos gestores como forma 
de sensibilizá-los e incentivá-los para a articulação de ações que preparem os novos 
servidores e auxiliem no processo de adaptação no setor de trabalho. Em um segundo 
momento, serão definidas as práticas e organizados os conteúdos a serem abordados, 
de acordo com a necessidade de cada setor, e elaborado um cronograma para a exe-
cução dos momentos de integração. Resultados esperados: Espera-se que as dificul-
dades encontradas pelos novos servidores sejam diminuídas e que essa nova forma de 
inserir o servidor na instituição contribua para a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados. Considerações finais: Para realizar com cuidado a prestação dos serviços 
de assistência à saúde, faz-se necessário o conhecimento da organização e dos seus 
processos de trabalhos. De posse desse conhecimento, os novos servidores poderão 
desenvolver o sentimento de pertencimento a sua nova instituição.

Palavras-chave: Simplificação do Trabalho; Acolhimento; Organização e Administração.
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Implementação do Núcleo de Educação Permanente 
no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Patrícia Caldeira Costa
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A necessidade da implementação do Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde (NEPS) no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro surge de uma reflexão a 
partir de um paralelo entre as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde e os princípios norteadores da Administração Complexa, uma resposta às 
exigências do Ministério da Saúde, visando à qualidade dos serviços prestados, uma 
vez que a Educação Permanente em Saúde parte da reflexão sobre a realidade do 
serviço e das necessidades existentes, para então formular estratégias que ajudem a 
solucionar tais problemas. Nessa perspectiva, a Educação Permanente é considerada 
como a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho vivo em ato. Nesse 
contexto dinâmico, percebe-se que o Núcleo de Educação Permanente é um processo 
político no qual a sociedade opera de forma constante sobre o desenvolvimento 
da pessoa, com intuito de integrá-la ao trabalho, fortalecendo essa nova forma de 
administração baseada na autonomia, cooperação, agregação e auto-organização. 
Objetivo: Implementar o Núcleo de Educação Permanente em Saúde no Hospital 
de Base Dr. Ary Pinheiro, com vistas a possibilitar momentos de trocas de saberes 
e vivências, construindo e reconstruindo espaços de aprendizagem/trabalho de 
forma significativa. Metodologia: A prática pedagógica do projeto em questão 
será norteada pelas metodologias ativas de aprendizagem, tomando como base a 
espiral construtivista, análise situacional, uso de narrativas, filmes disparadores e 
atividades educativas in loco, bem como promoção de rodas de conversas, espaços 
de trocas de saberes, vivências e reflexões. Resultados esperados: Transformação 
das práticas assistenciais por meio da aprendizagem/ trabalho; prestação de serviços 
com qualidade; qualidade de vida no trabalho. Considerações finais: A escolha pela 
Educação Permanente em Saúde é a escolha por novas maneiras de realizar ações 
educativas, com maior resolutividade, maior aceitação e maior compartilhamento 
entre os coletivos de trabalho, querendo a implicação profunda com os usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS). É nesse sentido que as mudanças sugeridas na 
reestruturação do Núcleo de Educação Permanente buscam a implementação de 
novas ações, metodologias e estratégias, proporcionando diversas oportunidades para 
aprendizagem, mas que também buscam ocasião de maior sensibilidade diante de si, 
do trabalho, das pessoas, do mundo e das realidades.

Palavras-chave: Educação Permanente; Gestão da Educação; Saúde. 



129

Implementação da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena 
de Porto Velho

Adriana Maria de Andrade
Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Educação Permanente em Saúde consiste em um processo educa-
tivo desenvolvido no trabalho e voltado para o trabalho, visando à transformação 
das práticas profissionais e da organização do serviço no intuito de qualificá-lo. A 
proposta da implementação da política de Educação Permanente em Saúde no âm-
bito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho busca trabalhar o tema 
de maneira mais intensiva na instituição, visando formar multiplicadores entre os 
profissionais e controle social, de maneira a qualificar os serviços de saúde. No con-
texto da saúde indígena, as atividades e projetos em Educação Permanente tiveram 
grande fortalecimento e crescimento ao longo do último ano, sobretudo pela adoção 
de estratégias e ações voltadas para as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena 
e usuários indígenas do sistema de saúde, como a realização de oficinas, rodas de 
conversa, seminários, reuniões e parcerias interinstitucionais e intersetoriais, eviden-
ciando-se expressivo fortalecimento e qualificação dos serviços prestados. Objetivo: 
Implementar a Política de Educação Permanente em Saúde no Distrito Sanitário 
Especial Indígena de Porto Velho, propondo a estruturação do Núcleo de Educação 
Permanente (NEP) na sede distrital. Metodologia: Consiste em um projeto de in-
tervenção construído considerando o cenário, ações, etapas, processo de avaliação, 
fragilidades e oportunidades, no intuito de subsidiar a melhor forma de implantação. 
Resultados esperados: Qualificar a prestação dos serviços de saúde; disseminar o 
saber individual para o coletivo; adequar as necessidades do serviço às capacitações 
realizadas; transformar as práticas cotidianas, os processos de trabalho e as relações 
institucionais; proporcionar aos servidores e colaboradores oportunidades de cresci-
mento pessoal e profissional; acompanhar o monitoramento e avaliação das ações re-
lacionadas à EPS. Considerações finais: A Educação Permanente em Saúde consiste 
em um instrumento primordial para fortalecer e qualificar a saúde pública, assim 
como valorizar os profissionais em seus contextos e vivências, possibilitando trocas e 
aprendizados. Trata-se de uma importante estratégia, essencial em todas as áreas de 
atuação, embora esse processo ainda seja bem incipiente nas instituições.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Saúde Indígena; Saúde.
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Educação Permanente para prevenção dos acidentes 
de trabalho na Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia do município de Vilhena

Tânia Cristina de Morais Mathias
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O trabalho é símbolo de dignidade, pois dignifica o homem, serve tam-
bém para o seu sustento e para o convívio social. Porém, quando realizado em con-
dições inadequadas ou em locais que expõem os trabalhadores a riscos, pode trazer 
sérios problemas à saúde e à vida desses profissionais. Desta forma, ações voltadas 
para a capacitação desses profissionais permitirão o delineamento de medidas e ativi-
dades visando à saúde do trabalhador, bem como reduzir os riscos de contaminação, 
e acidentes com perfurocortantes. Objetivo: Programar com o Núcleo de Educação 
Permanente a capacitação dos técnicos da Fundação de Hematologia e Hemoterapia 
do município de Vilhena, no estado de Rondônia, com vistas à redução dos aci-
dentes e doenças relacionadas ao trabalho. Metodologia: O cenário desta pesquisa 
será o Hemocentro de Vilhena, especificamente a sala de coleta, os laboratórios de 
imunodoadores, agência transfusional e laboratório de fracionamento e empresas 
terceirizadas responsáveis pelo recolhimento dos resíduos do hemocentro. O traba-
lho será fundamentado com base nas resoluções CONAMA nº 358/05 e ANVISA 
RDC nº 306/04. Para tanto, será realizado o levantamento das leis, normativas em 
conformidade com a NR. 05 (Guia Trabalhista) e trabalhos científicos que dispõem 
sobre o assunto, assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resultados 
esperados: Espera-se que a implantação de um programa de Educação Permanente 
em Vigilância na Saúde do Trabalhador promova a diminuição dos acidentes com 
amostras biológicas e com material perfurocortante. Espera-se também pôr em práti-
ca as normas técnicas para o manejo dos resíduos com vistas a prevenir a contamina-
ção do meio ambiente e os acidentes com os profissionais de saúde. Considerações 
finais: Este projeto tem como premissa o investimento na Educação Permanente aos 
profissionais de saúde, compreendendo-a como elemento decisivo para a melhoria 
das condições de trabalho e para a prevenção dos acidentes. A implantação de nossa 
proposta permitirá o fortalecimento de medidas de prevenção de novos episódios e 
de estratégias adequadas para o manuseio com as amostras biológicas, reagentes quí-
micos e perfurocortantes, preservando assim a saúde do trabalhador.

Palavras-chave: Vigilância em Saúde do Trabalhador; Educação Permanente; 
Gerenciamento de Resíduos; Transfusão de Sangue.
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Educação Permanente como estratégia de gestão da administração 
de dietas enterais no Centro de Medicina Tropical de Rondônia

Ane Moura dos Santos
Centro de Medicina Tropical de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) é um 
hospital público de referência em doenças infectocontagiosas. Possui o Serviço de 
Terapia Nutricional e desenvolve procedimentos terapêuticos para manutenção e 
recuperação do estado nutricional do paciente por meio de nutrição enteral. Essa 
nutrição consiste na administração controlada de nutrientes, seja por via oral, seja 
por sondas, seja por ostomias, utilizada para substituir ou complementar a alimen-
tação. Para a realização da nutrição enteral, foram adquiridas bombas de infusão 
– um equipamento digital médico-hospitalar – para infundir dietas líquidas com 
controle de fluxo. Nesse contexto, foi observada a necessidade de ações educativas 
para a manipulação da bomba de infusão, evitando danos ao equipamento e inter-
corrências ao paciente que recebe a dieta. Sendo assim, apresenta-se uma proposta 
pedagógica para capacitação do pessoal no uso do novo equipamento. Objetivo: 
Utilizar processos educativos como estratégia para aperfeiçoamento das práticas de 
gestão da administração de dietas enterais via bomba de infusão. Metodologia: O 
cenário do projeto de intervenção será CEMETRON do município de Porto Velho, 
no estado de Rondônia. O projeto será organizado em cinco etapas: etapa 1– se-
lecionar entre os funcionários do setor de nutrição e de enfermagem do hospital a 
equipe de tutores que ministrará a capacitação; etapa 2 – identificar o público-alvo, 
que será constituído por funcionários do setor de Terapia Nutricional (responsável 
pela administração das dietas enterais); etapa 3 – preparar o material a ser utilizado 
nas atividades pedagógicas, tais como folders educativos, bomba de infusão, equipo, 
frascos, dietas, usados na rotina hospitalar; etapa 4 – divulgar a capacitação através 
de informes institucional; etapa 5 – executar a capacitação e definir uma rotina tri-
mestral ou semestral, levando em consideração a rotatividade de funcionários em 
todos os setores. Resultados esperados: A capacitação sistemática contínua desti-
nada à equipe de Terapia Nutricional referente à administração das dietas enterais, 
via bomba de infusão, com a redução das intercorrências registradas, proporcionará 
melhoria ao paciente e à equipe. Considerações finais: Diante do exposto, podemos 
concluir que o Serviço de Nutrição Enteral desenvolve um grande número de ações 
multidisciplinares, na qual a administração da dieta enteral torna-se um fator crítico 
de monitoramento contínuo, que requer treinamento adequado para a utilização da 
bomba de infusão de dietas.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Nutrição Enteral; Medicina Tropical.
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Implantação do Núcleo de Atenção à Saúde dos servidores 
da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Floriano Prudente Braga
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Política de Atenção à Saúde do Trabalhador é uma matéria que ainda 
está em processo de construção e que vem avançando gradativamente, tendo como 
marco inicial a promulgação da Constituição Federal de 1988, que define princípios 
e diretrizes voltadas para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde 
do trabalhador. Objetivo: Propor a implantação do Núcleo de Atenção à Saúde dos 
servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia. 
Metodologia: Metodologicamente, está fundamentado em dois eixos que são: vi-
gilância e promoção à saúde do servidor. Para tanto, foi realizado o levantamento 
de materiais científicos, legislações e normas que regulamentam a atenção à saúde 
do trabalhador, a fim de promover subsídios para a implantação das ações de pro-
moção, prevenção e reabilitação da saúde dos servidores.  Em termos estruturais, a 
intervenção está organizada da seguinte maneira: cenário do projeto de intervenção, 
elementos do plano de intervenção e processo de avaliação. Resultados esperados: 
Com a implantação desta proposta, almeja-se subsidiar o estabelecimento das políti-
cas e práticas voltadas para a atenção à saúde dos servidores, promovendo a saúde e 
a qualidade de vida desses profissionais. Considerações finais: Urge que a Fundação 
de Hematologia e Hemoterapia busque parcerias junto aos órgãos governamentais 
e unidades de saúde objetivando a promoção, a prevenção e recuperação da saúde 
dos seus servidores. Ressalta-se que a implantação deste projeto proporcionará aos 
servidores atendimento ambulatorial, laboratorial e terapêutico, contribuindo para a 
promoção à saúde integral.

Palavras-chave: Promoção à Saúde; Saúde do Trabalhador; Saúde.
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Implantação da Comissão de Prevenção de Acidentes e Doenças do 
Trabalho das Unidades de Coletas Transfusionais da Fundação 
de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia

Aldeci Rodrigues dos Santos
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Os acidentes do trabalho são considerados fenômenos socialmente de-
terminados, previsíveis e preveníveis. Não se trata de um evento de mero acaso, uma 
vez que no âmbito organizacional os fatores desencadeadores se encontram presentes 
na situação de trabalho muito tempo antes de serem desencadeados. A eliminação 
de tais fatores não somente pode evitar, mas limitar a ocorrência de novos episódios 
semelhantes. Especificamente na área de saúde, a falta de reconhecimento das Doen-
ças Ocupacionais e dos Acidentes do Trabalho por parte dos gestores das unidades de 
saúde vem trazendo inúmeros prejuízos aos profissionais de saúde, por isso o trabalha-
dor precisa estar organizado e informado sobre os seus direitos. Objetivo: Implantar a 
Comissão de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho (CIPA) nas Unidades de 
Coletas Transfusionais da Fundação Hemeron, do estado de Rondônia. Metodologia: 
Este projeto de intervenção terá como cenário as Unidades de Coleta Transfusional da 
Fundação Hemeron. Esta intervenção se dará em três momentos: o primeiro consiste 
na realização de reunião com os gestores da Fundação visando apresentar a proposta de 
implantação da CIPA nas Unidades de Coleta Transfusional dos municípios de Arique-
mes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de Moura e Guajará Mirim; no segundo, será 
realizada uma oficina com todos os gestores das Unidades Hemoterápicas visando à sen-
sibilização sobre a prevenção de acidentes e visando melhorar a qualidade do ambiente 
de trabalho – será ainda organizado um processo eleitoral para formar as comissões 
compostas por servidores lotados em cada unidade de coleta, seguindo as orientações 
da Norma Regulamentadora n°5; no terceiro momento acontecerá a implantação das 
CIPA, além de uma capacitação com o objetivo de apresentar aos membros da comis-
são as principais normas, instruções e rotinas sobre segurança e saúde do trabalhador, 
assim como definir competências relativas às atividades desenvolvidas e elaboração de 
plano de trabalho. O treinamento será ministrado por profissionais especializados na 
área de atuação. Resultados esperados: Acredita-se que esta intervenção promoverá 
uma melhoria nas condições de trabalho e na prevenção de acidentes e doenças ocu-
pacionais nas unidades hemoterápicas da Fundação Hemeron. Considerações finais: 
Apesar de todas as mudanças já ocorridas no campo da prevenção, recuperação e reabi-
litação de doenças e agravos à saúde do trabalhador, ainda há muitos desafios a serem 
enfrentados. Deste modo, almeja-se com esta intervenção subsidiar ações e estratégias 
que venham promover o aprimoramento de políticas de vigilância em saúde dos profis-
sionais de saúde das Unidades Hemoterápicas, com ênfase nos aspectos de prevenção e 
promoção da saúde e na relação entre saúde e condições de trabalho.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Transfusão de Sangue; Acidentes de Trabalho.
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Sensibilização dos profissionais de saúde para a importância da 
Educação Permanente no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Manuela Maria Barbosa Castrillon
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Durante as capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP), do 
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, observou-se uma enorme resistência dos servidores 
para o desenvolvimento de ações educativas que discutiam um novo caráter de ser 
e do fazer nos serviços de saúde pautados nas proposições do Plano Nacional de 
Humanização no Ambiente Hospitalar. Objetivo: Sensibilizar os profissionais de saúde 
quanto à importância dos processos de Educação Permanente no Hospital de Base Dr. 
Ary Pinheiro, tendo em vista à implantação dos protocolos de segurança do paciente. 
Metodologia: O projeto se desenvolverá em encontros presenciais organizados em 
etapas de aplicação das ações e em etapas de avaliações do progresso. Nessas etapas, será 
aberto o diálogo com os profissionais de saúde que receberão o treinamento da equipe 
de Educação Permanente. Nesses encontros, ocorrerá a sensibilização dos profissionais 
para a importância do trabalho em equipe, da interação e boa comunicação entre 
todos, estendendo-se essa interação também aos usuários e acompanhantes para que 
os mesmos sintam confiança no atendimento que receberão. O projeto terá início 
com o processo de implantação dos protocolos de segurança do paciente na unidade 
hospitalar, e se estenderá até a finalização do processo de reestruturação do hospital. 
Resultados esperados: Espera-se iniciar a construção de novas relações, contribuindo 
para a elaboração de uma proposta de melhoria no processo de humanização do 
atendimento, da qualidade e da eficácia da atenção dispensada aos usuários; ajudar a 
capacitar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a 
vida humana e a cidadania; estimular a realização de parcerias e troca de conhecimentos 
e experiências entre os profissionais. Este projeto de intervenção, ainda nos permitirá 
descobrir como ocorre a relação de trabalho na unidade. Considerações finais: 
Estima-se que as discussões sobre o processo de humanização hospitalar, promovidas 
pelo NEP, sejam capazes de provocar mudanças de paradigmas e comportamentos, 
proporcionando a prestação de um serviço mais humanizado, numa ampla articulação 
entre o conhecimento técnico, científico e afetivo.

Palavras-chave: Humanização; Educação Permanente; Saúde.
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Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde para reconhecer 
pessoas com risco suicida em sua região de trabalho

Maria da Conceição Rodrigues Lobato
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Suicídio pode ser definido como um ato letal, deliberado e executado 
pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencio-
nal. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio mata mais jovens 
do que o HIV, sendo uma das causas de óbitos entre pessoas de 15 a 29 anos de ida-
de. No Brasil, este índice é alarmante, haja vista que vem aumentando desde o início 
dos anos 2000, na faixa de mais de 10% ao ano. Ainda de acordo com a OMS, é pos-
sível prevenir 90% das mortes, se houver condições para a oferta de ajuda. Objetivo: 
Capacitar Agentes Comunitários de Saúde para reconhecer pessoas que apresentam 
riscos suicidas na sua região de trabalho. Metodologia: Será elaborado um programa 
de capacitação a ser desenvolvido em oficinas que constarão dos seguintes temas: 
reconhecimento dos indivíduos com riscos suicidas; como deve ser a entrevista ini-
cial com o paciente; diversas abordagens ao paciente com reconhecido risco suicida; 
utilização do guia de atendimento para identificação e direcionamento dos riscos 
suicidas. Resultados esperados: Absorção do processo de melhoria pelo sistema de 
saúde com diminuição de falhas nos encaminhamentos direcionados aos Centros de 
Atenção Psicossocial, com foco na implantação de codificação alfanumérica em guia 
de atendimento; Agentes Comunitários de Saúde capacitados para reconhecer pesso-
as com ideações suicidas. Considerações finais: O suicídio é notadamente evitável, 
falta informação e conhecimento sobre como lidar com esse possível agente suicida. 
Se houver a troca de informação correta, muitos casos poderão ser evitados. Quanto 
mais informação e maior for o treinamento para os que trabalham em setores de 
emergências e os Agentes Comunitários de Saúde, maior será a chance de o possível 
autor suicida se recuperar e voltar a ter uma rotina de vida mais segura.

Palavras-chave: Suicídio; Educação na Saúde; Agentes Comunitários de Saúde.
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Doe leite, doe vida! – Projeto de Educação Permanente para 
os trabalhadores do posto de coleta de leite materno 
humano na Unidade Básica Ernandes Índio

Nilva Maria Bernardo Alves
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O aleitamento materno é uma prática importante que contribui para a 
nutrição e crescimento saudável, entre outras necessidades que influenciam na saúde 
do recém-nascido e em toda sua vida. Algumas crianças não podem contar com o 
aleitamento materno direto da mãe. Diante dessa situação, foram criados, no Estado 
de Rondônia, os bancos de leite e postos de coleta que visam auxiliar na nutrição 
dessas crianças. O posto de coleta, situado nas dependências da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Ernandes Índio, é um posto complementar que auxilia na captação 
de doadoras. Depois da coleta, o leite é enviado para o Banco de Leite Santa Ágata, 
que realiza sua distribuição entre as crianças da UTI neonatal do Hospital de Base 
no município de Porto Velho. Para que haja maior captação de doadoras é necessário 
que os profissionais de saúde sejam bem instruídos, podendo tirar dúvidas e também 
criar ações que aumentem a captação, influenciando de forma positiva a relação entre 
eles e as futuras doadoras. Objetivo: Implantar programa de Educação Permanente 
para os profissionais de saúde do posto de coleta da UBS Ernandes Índio, tendo em 
vista discutir a importância do aleitamento materno para a promoção, proteção e 
apoio no pré-natal. Metodologia: De acordo com a disponibilidade dos profissio-
nais, haverá reuniões que possam primeiramente observar os níveis de conhecimento 
sobre o tema Aleitamento Materno. As propostas de capacitação serão elaboradas a 
partir das necessidades dos profissionais. Durante todo o projeto serão elaboradas 
ações de estímulo ao aumento da captação de doadoras. Resultados esperados: Bus-
ca-se com a implantação do programa de Educação Permanente que os profissionais 
de saúde se tornem aptos a desenvolver ações que se adéquem às necessidades do pú-
blico-alvo e, consequentemente, na captação de doadoras. Considerações finais: O 
desenvolvimento deste projeto e, consequente, qualificação dos profissionais podem 
contribuir para uma melhor comunicação entre profissionais e usuários. Contudo, 
devem-se criar melhorias na estrutura, de acordo com as normas da vigilância sanitá-
ria, para que assim haja melhor desenvolvimento do trabalho e, consequentemente, 
melhor captação de doadoras.

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Bancos de Leite; Educação Permanente.
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Capacitação da equipe multiprofissional: uma estratégia 
de prevenção e tratamento de úlcera por pressão 
no ambiente hospitalar

Patrícia Oliveira da Silva
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A unidade hospitalar terciária de alta complexidade do município de 
Porto Velho, no estado de Rondônia, denominada Hospital de Base Dr. Ary Pinhei-
ro, apresenta um crescente número de úlceras por pressão (UPP) e cronicidade das 
lesões, particularmente nos doentes hospitalizados em clínica médica. Essas lesões 
afetam a qualidade de vida do doente e dos seus cuidadores, constituindo-se uma 
insustentável sobrecarga econômica para os serviços de saúde. Além disso, causam 
prejuízos consideráveis aos pacientes, pois dificultam sua recuperação funcional e 
social, bem como implicam em aumento no tempo de permanência, incidência de 
sepse e de taxa de mortalidade. Objetivo: Realizar capacitação da equipe multipro-
fissional na prevenção e tratamento da úlcera por pressão no Hospital de Base Dr. 
Ary Pinheiro. Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção que tem por 
início a investigação da situação-problema existente no atendimento da UPP. A pro-
posta contempla ações de revisão de processos e protocolo de tratamento da úlcera 
por pressão, seguidas de atividades de educação em saúde por meio da Educação 
Permanente e orientações diretas com o paciente e familiar, rodas de conversas com 
equipe multiprofissional, bem como a investigação de prevalência de lesões no setor 
da aplicação do projeto. Resultados esperados: Transformação das práticas assisten-
ciais por meio da Aprendizagem no Trabalho; prestação de serviços com qualidade; 
qualidade de vida no trabalho; ampliação do conhecimento da equipe multiprofis-
sional, paciente e familiar sobre a prevenção e tratamento de UPPO; ampliação do 
conhecimento de servidores, usuários e cuidadores sobre a prevenção e tratamento de 
UPP. Considerações finais: Espera-se que a nova proposta propicie a reorganização 
do processo de trabalho de enfermagem, bem como ajude a aperfeiçoar a assistência 
multidisciplinar e, consequentemente, contribua para a melhoria dos serviços ofere-
cidos à população. Enfim, acredita-se que este projeto ajudará profissionais e usuários 
na prevenção e no cuidado das lesões classificadas como úlceras de pressão.

Palavras-chave: Educação Permanente; Segurança do Paciente; Processo de Trabalho.
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Proposta de capacitação para o trabalho humanizado 
dos profissionais do Centro Obstétrico do Hospital 
de Base Dr. Ary Pinheiro

Edineuza Socorro de Castro Martins Ferreira
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A garantia do acolhimento é uma das diretrizes propostas pela Rede 
Cegonha (2011) do Ministério da Saúde. A proposta é direcionar a reorganização 
dos processos de atendimento do serviço obstétrico. O acolhimento corresponde à 
atenção integral da parturiente desde a sua entrada no serviço de saúde até o momento 
de alta hospitalar. O atendimento em obstetrícia é norteado por um protocolo de 
atendimento e organização de fluxos, baseado nos sinais e sintomas apresentados por 
cada gestante e tem como finalidade ordenar a demanda do serviço e identificar a 
paciente crítica ou mais grave a fim de se possibilitar um atendimento rápido e seguro. 
Objetivo: Propor a capacitação de profissionais do Centro Obstétrico do Hospital 
de Base Dr. Ary Pinheiro, para acolherem de forma humanizada as mulheres em 
idade fértil. Metodologia: O estudo evidencia que o acolhimento é um dispositivo 
técnico-assistencial que possibilita a identificação das prioridades para o atendimento 
de acordo com a necessidade de saúde/gravidade/risco ou vulnerabilidade de cada 
paciente. Resultados esperados: A implementação do acolhimento no Centro 
Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro facilitará o acesso da mulher no 
ciclo gravídico puerperal aos serviços de saúde, além de melhorar o processo de 
trabalho no referido centro obstétrico, pois destaca a importância de classificar as 
gestantes de acordo com a gravidade e o quadro clínico apresentado. Considerações 
finais: A proposta aportará agilidade e qualidade na assistência, com a finalidade 
de diminuir possíveis complicações no decorrer da internação, preconizando 
a assistência ao binômio mãe-filho e contribuindo com a equipe de enfermagem 
desta área, no esclarecimento das dúvidas relacionadas à classificação de riscos. É 
essencial que o Centro Obstétrico organize o atendimento de forma padronizada, 
visando identificar as necessidades da paciente, reorganizando as ações e garantindo 
o princípio da integralidade.

Palavras-chave: Humanização da Assistência; Acolhimento; Educação na Saúde.
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Higienização de mãos: uma proposta de intervenção educativa 
para a melhoria da adesão à prática dos profissionais 
no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Adriana Dias Silva
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: As infecções relacionadas à assistência à saúde constituem um proble-
ma grave e um grande desafio, exigindo ações efetivas de prevenção e controle pelos 
serviços de saúde. Estudos sobre o tema mostram que a adesão dos profissionais à 
prática da higienização das mãos de forma constante e na rotina diária ainda é baixa, 
devendo ser estimulada e conscientizada entre os profissionais de saúde. Estimular a 
higienização das mãos como fator de redução das infecções relacionadas aos cuidados 
em saúde entre a equipe multiprofissional, principalmente em setores como Unida-
des de Terapia Intensiva, onde a prevenção das infecções relacionadas aos cuidados 
pelos profissionais deve ser uma constante ação, tanto dos controladores de infecção 
quanto dos gestores responsáveis por essas unidades. Este estudo compreende uma 
proposta de intervenção educativa para a melhoria da adesão à higienização de mãos 
pelos profissionais de um hospital público estadual. Objetivos: Sensibilizar profissio-
nais para a prática de higiene das mãos e difundir essa prática por meio de tecnologias 
leves que induzam à reflexão. Metodologia: Tem como princípio a elaboração de 
uma proposta de intervenção que se propõe a começar pelos setores críticos do hos-
pital, por um período inicial de seis meses, podendo se prolongar por até dois anos. 
Dentre as estratégias de ação para a sua execução, estão a implantação do Protocolo 
de Higienização das Mãos; treinamento de formadores e observadores; avaliação e 
retroalimentação das práticas de higiene das mãos e o seu impacto na redução das 
infecções relacionadas à assistência à saúde; aquisição de insumos; articulação com os 
diferentes setores envolvidos; construção de um programa de Educação Permanente 
a ser incorporado no orçamento do hospital, entre outras estratégias. Resultados 
esperados: Para o hospital pesquisado, a proposta de intervenção pode representar 
uma estratégia eficaz para o início de uma política de gestão que muito pode emba-
sar o Núcleo de Educação Permanente e suas unidades parceiras, numa grande rede 
de atenção e de melhorias para a assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde. 
Considerações finais: Mudanças precisam ser atingidas, mudanças essas que estão 
propostas em metas internacionais baseadas nos Protocolos de Segurança do Paciente 
em todo o mundo. A educação é um fator crítico de sucesso e representa um dos 
pilares para a melhoria das práticas de higiene das mãos e é um elemento de estra-
tégia vital que se integra fortemente com todos os outros componentes estratégicos 
essenciais. De fato, sem a formação adequada, é pouco provável que a mudança do 
sistema provoque modificação comportamental.

Palavras-chave: Educação na Saúde; Higiene das Mãos; Controle de Infecção.
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Educação Permanente na formação da equipe de saúde para as 
competências em Hemovigilância no Centro Obstétrico 
do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro 

Kátia Júnia Ferreira Lima Romano
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Durante o processo de transfusão sanguínea podem ocorrer compli-
cações, que por sua vez, podem trazer sérios problemas aos pacientes, como rea-
ções adversas, inclusive fatais. Nesse sentido, a monitoração do paciente durante 
a transfusão sanguínea é de suma importância, pois possibilita a detecção precoce 
dessas complicações e reações adversas. Objetivo: Implementar junto ao Núcleo de 
Educação Permanente do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, de Porto Velho, no 
estado de Rondônia, ações de capacitação voltadas para Hemovigilância no Centro 
Obstétrico desse hospital. Metodologia: O público-alvo para a proposta de Educa-
ção Permanente serão os profissionais de saúde do Centro Obstétrico do Hospital 
de Base Ary Pinheiro. O curso está fundamentado em quatro unidades temáticas 
denominadas: a formação para o cotidiano da prática em Hemovigilância; Educação 
Permanente para a formação em Hemovigilância, recursos humanos em Hemovigi-
lância e a sistematização das condutas em Hemovigilância. Para sua concepção, será 
realizado levantamento das leis, normativas e trabalhos científicos que dispõem sobre 
o assunto, além de um levantamento – a se realizar na Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia do Estado de Rondônia – sobre os hemocomponentes dispensados ao 
Centro Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Resultados esperados: 
Almeja-se, após a realização da proposta, um aumento no número de transfusões mo-
nitoradas pela equipe de saúde e, consequentemente, uma diminuição do número de 
reações transfusionais evitáveis nos pacientes transfundidos. Considerações finais: 
Possibilitar que os processos educativos destinados aos profissionais de saúde sejam 
fator determinante para que conheçam normas corretas e seguras de transfusões san-
guíneas, identificando reações transfusionais precocemente e intervindo em tempo 
hábil para preservar a integridade da vida e saúde dos clientes assistidos.

Palavras-chave: Educação Permanente; Hemovigilância; Transfusão de Sangue.
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Implementação da Educação Permanente no processo de formação 
profissional dos agentes indígenas de saúde do Distrito 
Sanitário Especial Indígena de Porto Velho

Daiane Cristina Rodrigues Oliveira
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A proposta de implantação de um programa de Educação Permanente 
em Saúde para os Agentes Indígenas de Saúde, do Distrito Sanitário Especial Indígena 
de Porto Velho, é de suma importância para a melhoria da qualidade dos serviços des-
se distrito, pois o Agente Indígena de Saúde é uma peça fundamental para a associação 
entre as equipes de saúde e as comunidades no trabalho da saúde indígena. De acordo 
com a política de Educação Permanente, deve-se dar atenção às especificidades regio-
nais, à superação das desigualdades regionais, e às necessidades de formação e desen-
volvimento para o trabalho em saúde, assim como, à capacidade já instalada de oferta 
institucional de ações formais de educação na saúde. Objetivo: Implantação de Pro-
grama de Educação Permanente em Saúde destinado aos Agentes Indígenas de Saúde 
do Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho. Metodologia: A proposta 
se desenvolverá em duas partes: 1. Aperfeiçoamento da capacitação de facilitadores 
em Educação Permanente voltados para trabalhos com o Agente Indígena de Saúde; 
2. Realização de processos de capacitações para os Agentes, usando a identificação dos 
problemas regionais como ponto de partida. Resultados esperados: Espera-se que 
a implantação de um Programa de Educação Permanente para os Agentes Indígenas 
oportunize uma atuação mais crítica e reflexiva sobre a formação dos agentes indíge-
nas de saúde pelos gestores e equipes. Espera-se também que os aprimoramentos de 
suas qualificações resultem na melhoria dos serviços. Considerações finais: Compre-
ende-se a Educação Permanente como uma ação estratégica da gestão e um dos ele-
mentos integrantes da política de valorização do servidor. Nessa perspectiva, aposta-se 
em mudanças positivas no Distrito Especial Indígena de Porto Velho.

Palavras-chave: Educação Permanente; Agente Indígena de Saúde; Educação na Saúde.



142

Formação de lideranças para o desempenho das atribuições na 
Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Projetos 
da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia

Carla Veiga Costa 
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Introdução: Independentemente do contexto organizacional, a liderança pode ser 
entendida como um processo de conduzir um grupo de pessoas, e seu estilo interfere 
diretamente no desenvolvimento de seus liderados/equipe. O líder exerce um papel 
de suma importância dentro de qualquer organização, cabendo a ele organizar e 
gerenciar as equipes de trabalho. O contexto da gestão da saúde pública é bastante 
complexo e exige de seus líderes/gestores habilidades e qualificações contínuas, 
devido às constantes mudanças de seu cenário político, econômico e social. 
Objetivo: Promover a formação de lideranças para que desempenhem as atribuições 
na Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Projetos da Secretaria de Estado 
da Saúde de Rondônia (CPOP/SESAU/RO). Metodologia: Trata-se de um projeto 
de intervenção, no qual os sujeitos serão os servidores da CPOP/SESAU/RO. Este 
projeto está fundamentado em levantamentos e estudos sobre o conceito e os estilos 
de liderança, os fatores relacionados ao desempenho das equipes de trabalho, o 
aperfeiçoamento do exercício de gestor, assim como, a interferência da liderança no 
trabalho em equipe. Resultados esperados: Com a implantação deste projeto, espera-
se promover nos gestores e servidores da CPOP/SESAU/RO uma reflexão sobre a 
complexidade do trabalho em equipe na saúde pública e a necessidade de capacitação 
para o desenvolvimento de competências interpessoais na atuação e desenvolvimento 
de grupos em equipe. Considerações finais: Diante do novo cenário político e 
social, é necessário que os gestores públicos de saúde estejam buscando alcançar 
resultados que reflitam melhoria na qualidade dos serviços voltados para os anseios e 
necessidades da população.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho; Liderança; Educação Permanente. 
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Proposta de capacitação profissional para a implantação e uso 
correto do checklist de Nascimento Seguro no Centro 
Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Edna Socorro Marques de Souza  
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A segurança é um dos critérios básicos para a garantia da qualidade da 
assistência ao paciente, sendo fundamental adotar estratégias para reduzir os erros e 
eventos adversos nas instituições de saúde. Esses erros podem ser prevenidos através 
da implantação de medidas simples e seguros que precisam ser divulgadas e adotadas 
pela equipe de saúde. A Lista de Verificação (Checklist) do Parto Seguro (WHO Safe 
Childbirth Checklist) da Organização Mundial de Saúde (OMS) foi concebido como 
uma ferramenta para melhorar a qualidade dos cuidados dispensados às mulheres 
que dão à luz. A Lista de Verificação é uma lista organizada de atividades assisten-
ciais práticas do nascimento, que tem como alvo as principais causas de mortes de 
mães, mortes de natimortos relacionados com intraparto e mortes neonatais que 
ocorrem em instalações de cuidados de saúde ao redor do mundo. Cada item da 
Lista de Verificação é uma ação crítica que, se perdida, pode causar danos graves 
para a mãe, para o recém-nascido, ou para ambos. Objetivo: Capacitar a equipe 
multiprofissional para a implantação e uso correto do checklist de nascimento seguro 
no Centro Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, no 
estado de Rondônia. Metodologia: Inicialmente será feito um planejamento por 
meio do reconhecimento dos dispositivos regulamentadores sobre o tema em ques-
tão; em seguida, será realizado um diagnóstico situacional da unidade, no que se 
refere ao atendimento ao parto, à implantação do protocolo supracitado através de 
capacitação da equipe multiprofissional e elaboração de fluxograma do atendimento. 
Resultados esperados: A lista de verificação simples melhora de forma significativa 
a adesão de profissionais de saúde a práticas essenciais e cuidados básicos para a rea-
lização de partos. Acreditamos que estudar a segurança da paciente em maternidade 
requer ações seguras de enfermagem em seu atendimento, evitando riscos e danos 
à saúde materna e neonatal. Considerações finais: Conclui-se que cada vez mais a 
enfermagem atua no exercício de assistência e promoção da saúde, ao prestar serviços 
de caráter coletivo e/ou individual na busca de novas técnicas e métodos de ensinos 
baseados no conhecimento científico. O trabalho desenvolvido pela enfermagem tem 
uma utilidade social e precisa ser realizado com um alto grau de qualidade, refletindo 
na assistência segura para a sociedade ou pessoa assistida.

Palavras-chave: Educação na Saúde; Saúde Materna; Enfermagem.
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Organizando a informação: gerenciamento dos arquivos do núcleo 
de gestão e desenvolvimento de pessoas do Hospital João Paulo II

Maria Solange de Souza Coelho
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A organização de documentos e arquivos é um serviço que tem como 
finalidade principal criar instrumentos de controle e monitoramento do armazena-
mento e tráfego de documentos nas organizações, por intermédio da implantação de 
técnicas e metodologias de organização e gerenciamento de arquivos. Sabemos que 
as organizações desenvolvem diversas atividades de acordo com as suas atribuições, 
e os documentos refletem essas atividades, porque fazem parte do conjunto de seus 
produtos. Portanto, são variados os tipos de documentos produzidos e acumulados, 
bem como são diferentes os formatos, as espécies, e os gêneros em que se apresen-
tam dentro de um Arquivo. Objetivo: Implantar um processo de gerenciamento dos 
arquivos do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (NGDP) do Hospital 
João Paulo II, em Porto Velho, no estado de Rondônia. Metodologia: Capacitação 
da equipe do NGDP do Hospital João Paulo II em organização de arquivos, visando 
potencializar e atualizar os conhecimentos adquiridos em suas atividades rotineiras; 
avaliação documental para identificar os documentos de valor eventual, os de valor 
informativo ou probatório; elaboração de uma Tabela de Temporalidade, visando 
proporcionar maior segurança nas atividades de destinação dos documentos; aplica-
ção das técnicas em organização de arquivos e classificação documental. Resultados 
esperados: Assegurar, de forma eficiente, a produção, administração, manutenção 
e destinação dos documentos, garantindo que a informação documental esteja dis-
ponível quando e onde seja necessária ao usuário interessado, de forma a assegurar 
a redução dos documentos que não tenham valor administrativo fiscal, legal ou tão 
somente para a consulta, além do uso adequado de dados e utilizações por parte 
do NGDP do Hospital João Paulo II. Considerações finais: Este projeto auxiliará 
no estabelecimento de critérios técnicos dentro de padrões específicos, facilitando o 
acesso e o uso da documentação, contribuindo, dessa forma, na preservação dos do-
cumentos produzidos e recebidos. Assim, o cuidado preventivo com os documentos 
e suas informações – incluindo armazenamento adequado, higienização do ambiente 
e princípios básicos de recuperação e acesso às suas informações – constitui algo 
possível de ser alcançado.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho, Educação na Saúde; Gestão da Informação.
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Reestruturação das gerências regionais de saúde 
do Estado de Rondônia

Daiane Aguiar Lopes Maia Pinto 
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

Introdução: A regionalização é uma construção política permanente, um movimen-
to de descentralização envolvendo atuação constante dos entes federados, em proces-
sos de pactuação e compartilhamento das responsabilidades desenvolvidas em uma 
Região de Saúde, com a lógica de território sanitário – um verdadeiro espaço delibe-
rativo. Assim dito, ressalta-se que fortalecer e consolidar o processo de regionalização 
da saúde significa garantir os princípios do SUS de acesso universal dos cidadãos aos 
serviços e ações de saúde de acordo com suas necessidades com vistas à integralidade 
do cuidado e à equidade. Objetivo: Esta intervenção buscará reestruturar os proces-
sos de trabalho e redefinir as atribuições das Gerências Regionais de Saúde do Estado 
de Rondônia (GRS/RO). Metodologia: Por meio de monitoramento, observou-se 
que havia redundância de atribuições entre os setores da Secretaria de Estado da Saú-
de de Rondônia (SESAU/RO), fragilizando a promoção, prevenção e planejamento 
estratégico. Assim, esta proposta deverá ser construída de forma coletiva, sendo que 
no primeiro momento será feito um diagnóstico situacional e, em seguida, a realiza-
ção de oficinas para a discussão de modelos e de ferramentas de gestão organizacional 
a serem adotados. Resultados esperados: O principal resultado almejado a partir 
desta reestruturação consiste em fortalecer e consolidar o processo de regionalização 
da saúde, tendência adotada em todo o território nacional, a partir da publicação do 
Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90. Considerações finais: 
As mudanças sugeridas na reestruturação das GRS ajudarão no compartilhamento 
de responsabilidades e compromissos, criando assim uma gestão mais democrática 
e participativa, buscando garantir que as políticas públicas propostas sejam efetiva-
mente implementadas no âmbito municipal. 

Palavras-chave: Processo de Trabalho em Saúde; Regionalização; Gestão Participativa.
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Implantação de um sistema de informação para auxiliar a gestão de 
recursos humanos da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia

Ingride Teixeira Oliveira
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A informação é um recurso primordial na Gestão em Saúde, bem como 
para as tomadas de decisões na gestão do trabalho, especialmente para os setores que 
trabalham com os recursos humanos. Compreende-se que a informatização das in-
formações possibilita uma maior eficiência e rapidez nas ações, todavia na Secretaria 
de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU/RO) não existe, ainda, um sistema de 
informação de recursos humanos informatizado. Objetivo: Propor a implantação de 
um sistema de informação como uma ferramenta para auxiliar na gestão de recursos 
humanos das Unidades de Saúde Pública do Estado de Rondônia. Metodologia: O 
projeto de intervenção está organizado em diferentes etapas que se articulam mutua-
mente: estudo do cenário do projeto de intervenção, definição dos elementos do pla-
no de intervenção e definição de um processo de avaliação. Resultados esperados: 
Espera-se que a implantação de um sistema de gerenciamento de Recursos Humanos 
possa servir como ferramenta e fonte de informações para subsidiar o processo de-
cisório e para o bom funcionamento da Gestão em Saúde. Considerações finais: 
A proposta de implantação de um sistema de gerenciamento, certamente, será uma 
ferramenta de dados que auxiliará na melhoria da gestão do trabalho nos serviços de 
saúde, tanto na redução de custos e tempo de processamento da informação, quanto 
na tomada de decisão no que se refere aos recursos humanos da SESAU/RO. Além 
disso, poderá incentivar a participação de todos os atores envolvidos se tornando, por 
conseguinte, uma gestão mais democrática e participativa.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho; Gestão da Informação; Saúde.
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Implantação de um núcleo de apoio aos servidores da Secretaria de 
Estado da Saúde de Rondônia em período de pré-aposentadoria

Kátia Luzia Cavalcante Sant’Anna
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A preparação para a aposentadoria significa para o servidor um processo 
de reorganização no âmbito familiar, social, profissional e psicológico. Esta etapa 
da vida é, para muitas pessoas, extremamente difícil de ser absorvida e superada. 
Desta forma, a implantação de políticas públicas visando promover a diminuição 
dos aspectos negativos em função do envelhecimento é de grande relevância, 
não somente para os servidores como também para a gestão pública. Objetivo: 
implantar um núcleo de apoio aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde de 
Rondônia em idade à aposentadoria. Metodologia: O trabalho foi fundamentado 
em estudos das leis e normativas e trabalhos científicos que dispõem sobre o assunto, 
assim como no levantamento junto aos servidores, gestores e técnicos acerca dos 
aspectos, ações e políticas voltadas para a aposentadoria, a fim de promover subsídios 
facilitadores para a transição natural na vida dos servidores. Resultados esperados: 
Ampliar o conhecimento dos servidores sobre aspectos legais e sociais do processo 
de aposentadoria; desenvolver estratégias que viabilizem a inclusão social dos 
servidores pós-aposentadoria; sensibilizar gestores para a importância e necessidade 
de implementar ações voltadas para a aposentadoria saudável e com qualidade de 
vida. Considerações finais: Espera-se que a presente proposta possa contribuir 
para o fortalecimento das ações de educação e orientação para o pós-carreira: maior 
valorização e promoção do envelhecimento ativo e a melhoria da qualidade de vida 
dos profissionais de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho; Educação na Saúde; Valorização do Trabalhador.
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Adequação operacional do núcleo de convênios da Secretaria 
de Saúde de Rondônia frente aos instrumentos legais

Uilian Almeida da Silva
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Em termos metodológicos, convênio é um ajuste firmado entre enti-
dades da administração pública ou entre estas e organizações particulares que ob-
jetivam interesses comuns. É, portanto, uma cooperação na qual as partes se unem 
para a execução de um objetivo comum. Neste sentido, ressalta-se que, em todo o 
âmbito de governo, os recursos financeiros devem ser bem aplicados, observando os 
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Objetivo: Capacitar os técnicos do Núcleo de Convênios da Secretaria de 
Estado da Saúde de Rondônia (SESAU/RO), com vistas à adequação dos processos 
de trabalho em relação aos instrumentos normativos legais. Metodologia: Serão fei-
tas pesquisas bibliográficas sobre a temática em livros, artigos científicos e legislações, 
assim como capacitação com profissionais de saúde que estão envolvidos em todas as 
etapas da gestão de convênios nas esferas estadual e municipal. A intervenção acon-
tecerá obedecendo ao seguinte roteiro: processo de conscientização; diagnóstico de 
situacional; elaboração de atos normativos e manual de procedimentos; e treinamen-
tos. Resultados esperados: Mediante a reestruturação do Núcleo de Convênio da 
SESAU/RO, espera-se poder contribuir com a melhoria do gerenciamento de todos 
as etapas de celebração, execução e prestação de contas de convênios, tanto no nível 
do Concedente como no do Convenente. Assim sendo, a redefinição dos papéis in-
ternos representa um grande avanço na metodologia de trabalho da instituição e, ao 
mesmo tempo, produzirá uma mudança da cultura organizacional que venha a prio-
rizar a eficiência e eficácia dos recursos públicos que estão sendo disponibilizados. 
Considerações finais: Os convênios firmados entre as esferas federal e estadual com 
as prefeituras dos municípios do estado de Rondônia, possuem grande importância 
para o alcance das necessidades dos cidadãos rondonienses, uma vez que permitem 
estruturar a Secretaria de Estado da Saúde, as secretarias municipais e o terceiro setor.

Palavras-chave: Educação na Saúde; Gerência de Convênios; Gestão em Saúde.
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A humanização como política norteadora do trabalho no Setor 
de Diagnóstico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Ginalva Carla do Amaral 
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia
Isabelle Ribeiro Barbosa (Orientadora) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O termo humanização se refere à relação interpessoal na forma que 
se obtenha respeito pelo próximo. Essa política vem sendo utilizada desde o século 
passado, iniciando uma cadeia de mudanças sociais, ganhando visão e assim, levando 
à construção da Política Nacional de Humanização. Esta prática vem sendo inclusa 
nos serviços hospitalares envolvendo o usuário, o servidor e as discussões sobre as 
condições de trabalho e a melhoria dos serviços prestados. O Hospital de Base Dr. 
Ary Pinheiro conta, entre outros, com os serviços do setor de Diagnóstico que realiza 
milhares de exames mensais. Observa-se para esse setor a necessidade de aperfeiçoar 
o gerenciamento dos serviços, considerando suas responsabilidades relacionadas com 
o auxílio no diagnóstico de determinado paciente e as exigências de um sistema 
humanizado. Objetivo: Implantar a política de humanização como norteador 
do atendimento no setor de Diagnóstico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. 
Metodologia: O cenário do projeto será o Setor de Diagnóstico do Hospital de 
Base Dr. Ary Pinheiro. Pretende-se, inicialmente, fazer um levantamento do grau 
de conhecimento dos servidores sobre a política de humanização. Em seguida, 
realizar encontros para que os servidores relacionem e discutam suas necessidades, 
possíveis soluções e encaminhamentos. De acordo com a disponibilidade de horários 
dos servidores, haverá encontros mensais para monitorar e avaliar se suas sugestões 
estão contribuindo de forma positiva. Resultados esperados: Espera-se que os 
objetivos alcançados contribuam de forma positiva no atendimento ao usuário e nas 
necessidades expostas pelos servidores, não somente durante a realização do projeto. 
Que essas ações fortaleçam os laços entre profissional e paciente na realização de 
um cuidado digno e humanizado nos serviços prestados. Considerações finais: A 
humanização dos serviços de saúde é cada vez mais necessária e os trabalhadores são 
entes protagonistas nesse contexto.

Palavras-chave: Educação na Saúde; Humanização na Saúde; Gestão em Saúde.
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Implantação do Programa Crescer com Competências na divisão de 
enfermagem do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas*

Susana Cecagno
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
Sheila Saint-Clair da Silva Teodósio (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A gestão de desempenho por competências é uma importante ferramenta 
de gestão de pessoas, que oportuniza orientar esforços para inovar, planejar, 
captar, desenvolver e avaliar, nos distintos níveis organizacionais, as competências 
fundamentais ao cumprimento de objetivos e resultados de trabalho. O foco principal 
do gerir baseado em competências está alinhavado no desenvolvimento por aptidões 
e de novos conhecimentos, além de fontes de excelência para a competitividade 
sustentável. Objetivo: Implantar o Programa Crescer com Competências na 
Divisão de Enfermagem do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HE-UFPEL/EBSERH). Metodologia: 
Trata-se de um projeto de intervenção que foi elaborado considerando o cenário de 
implantação, ações, e etapas do planejamento, processo de avaliação com fragilidades 
e oportunidades, além de planilhas que foram construídas para auxiliar no processo 
de implantação. Considerações finais: A gestão do desempenho por competências, 
quando empregada como ferramenta de gestão, torna-se como base de sustentação 
dos processos de trabalho. Vislumbra-se a qualificação dos processos de registros e de 
passagem de plantão, com ativação de dispositivos de trabalho que permitam qualificar 
a comunicação entre as equipes, adequar o tempo do profissional na instituição, sem 
excessos, melhorando os seus desempenhos e, também, diminuindo, assim, possíveis 
problemas trabalhistas futuros para a instituição. Além disso, espera-se que se fortaleçam 
os vínculos entre esses profissionais, tornando-os mais proativos no processo de cuidar 
dentro do contexto da humanização assistencial e a segurança dos pacientes.

Palavras-chave: Desempenho; Competências; Trabalho; Saúde.

*  A aluna iniciou o curso no estado de Rondônia. No entanto, no início da segunda unidade, por 
motivos profissionais, transferiu-se para o estado do Rio Grande do Sul. É esse o porquê deste projeto 
de intervenção ter como cenário de estudo o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no 
estado do Rio Grande do Sul. Permanecer com o resumo da aluna na lista de Rondônia, foi uma 
decisão da organização do livro para que este texto pudesse também ser publicado.
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Avaliação do trabalho no Centro de Saúde Olenka, em Boa Vista

Saulo de Assis Salviano Silva 
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Os valores que norteiam a Política Nacional de Humanização (PNH) 
são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, 
o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a 
participação coletiva no processo de gestão. Fomentar estratégias de valorização do 
trabalhador da saúde ainda é um dos muitos desafios que interferem na produção de 
saúde. Ainda há a visão equivocada de que a atenção na saúde somente é melhorada 
“com a vontade de fazê-lo ou que é um problema que se resolve por meio de audi-
torias e sanções”. Neste sentido, a avaliação pode ser realizada por dois caminhos: 
autoritário ou processual, no qual o avaliador e o avaliado busquem e sofram mudan-
ça qualitativa. Faz-se imperativo ressaltar que a PNH rejeita a dissociabilidade entre 
Gestão e Atenção. Os problemas e situações que ocorrem em quaisquer das funções 
exercidas no trabalho em saúde, seja de Gestão, seja de Atenção, interferem entre si 
e nos resultados e objetivo do trabalho produzido. Objetivo: Desenvolver método 
de avaliação de desempenho tendo como base a política nacional de humanização 
para os servidores do Centro de Saúde Olenka, na cidade de Boa Vista, no estado de 
Roraima. Metodologia: Em busca de um melhor conhecimento dos atores envolvi-
dos na dinâmica em que atualmente o centro de saúde funciona desenvolveram-se 
dois questionários. Um para os trabalhadores e outro para os usuários. O resultado 
seria exposto em reunião ordinária com todos os servidores para se conhecer as vir-
tudes e se discutir as dificuldades no fluxo do atendimento. A partir de então será 
traçado um conjunto de metas baseadas na realidade onde o Centro de Saúde está 
inserido. Resultados esperados: Avaliar desempenho do trabalhador identifican-
do as barreiras ao serviço ofertado e propondo alternativas. Considerações finais: 
Qualquer avaliação não é fácil de instituir. Por isso, deve-se pensar como um proces-
so em construção. Buscar um melhor método de avaliação é mais uma tentativa de se 
pensar no desenvolvimento da Atenção Básica. 

Palavras-chave: Humaniza SUS; Gestão; Atenção Básica.
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Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
para os trabalhadores de saúde de Xambioá

Gilliard Ferreira Almeida 
Secretaria Municipal de Saúde de Xambioá
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) a ser implanta-
do na Secretaria Municipal de Saúde de Xambioá, no estado de Tocantins, no ano 
de 2016, tem por finalidade reconhecer a capacitação profissional, o desempenho 
dos seus servidores e sua contribuição efetiva para os resultados positivos dos ser-
viços de saúde. Defende-se que o PCCR é de suma relevância não somente para os 
servidores como também para a gestão pública, por ser uma ferramenta que surgiu 
para a valorização dos servidores através de oportunidades e estímulos ao desenvol-
vimento pessoal e profissional. Entretanto, percebe-se que este Plano está aquém das 
necessidades, expectativas, méritos e desejos dos servidores de Xambioá. Objetivo: 
Implantar o PCCR para os trabalhadores de saúde do município de Xambioá. Meto-
dologia: Este projeto será fundamentado em levantamentos e estudos das leis, para 
posterior seguimento das etapas executivas para a implantação do PCCR e apresen-
tação do projeto junto ao Conselho Municipal de Saúde e Câmara dos Vereadores 
do município. Resultados esperados: Implantar com êxito o PCCR no município 
de Xambioá, elaborando um instrumento que garanta uma carreira com resultados 
visando a valorização do servidor. Considerações finais: Acreditamos que a proposta 
do PCCR proporcionará uma maior valorização do servidor e, consequentemente, 
contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população. As mudanças sugeri-
das na reestruturação do PCCR ajudarão no compartilhamento de responsabilidades 
e compromissos, incentivando a participação de todos os atores envolvidos e, por 
conseguinte, uma gestão mais democrática e participativa.

Palavras-chave: Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração; Valorização; Qualifica-
ção; Saúde.
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Discutindo a implantação e aplicabilidade do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários da Saúde com servidores do Hospital de 
Referência de Xambioá

Adriana Gomes Fernandes
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: As constantes reclamações acerca dos direitos trabalhistas, bem como 
a ausência de uma comissão que discuta efetivamente a aplicabilidade do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários no Hospital de Referência de Xambioá, impulsionaram a 
realização da pesquisa com a realização de levantamentos, discussões e análises sobre 
o assunto. A implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários será discutida com 
os servidores do Hospital de Referência de Xambioá (HRX), no estado de Tocantins. 
Objetivo: Este trabalho buscará promover uma discussão acerca do posicionamento 
dos servidores frente às propostas do Plano de Cargos, Carreiras e Salários no Hos-
pital de Referência de Xambioá. Metodologia: Serão utilizadas obras de estudiosos 
e defensores da questão com foco nas leis que tratam do PCCS e referencial teórico 
sobre o tema, além de buscar realizar estudos de casos para o embasamento do tra-
balho. Será desenvolvida uma pesquisa com o quadro dos servidores do HRX e um 
posterior encontro com os mesmos para leitura crítica dos levantamentos realizados 
com os setores da instituição. Em seguida, será elaborado um relatório final com os 
resultados obtidos pela pesquisa. Resultados esperados: Espera-se que este trabalho 
possibilite o aprofundamento da análise do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 
com a especificidade da Gestão de Pessoas, levando em consideração as abordagens 
realizadas sobre o assunto. Será possível conhecer os meandros que permeiam as 
discussões, bem como observar a trajetória que o Plano seguiu para que se conheça 
tal qual é apresentado hoje. Considerações finais: Esse trabalho terá o intuito de dis-
cutir apenas o processo de implantação do PCCR existente no estado do Tocantins 
e a discussão sobre a eficácia de sua aplicabilidade ou não. Buscaremos realizar uma 
pesquisa imparcial para que o conhecimento do assunto seja efetivamente discutido 
com viés acadêmico.

Palavras-chave: Leis; Planos de Cargos, Carreiras e Salários; Gestão; Saúde Pública.
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Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração e sua importância 
para a valorização dos trabalhadores da saúde do Hospital 
Regional de Pedro Afonso

Elizângela Pinheiro Bias 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco da Chagas Teixeira Netto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) é o foco deste 
projeto de intervenção que pretende mostrar que o PCCR é uma ferramenta de 
valorização dos servidores através de oportunidades e estímulos ao desenvolvimento 
pessoal e profissional, e por isso é relevante para os servidores e para a gestão pública. 
O Hospital Regional de Pedro Afonso (HRPA), no município de Pedro Afonso, no 
estado de Tocantins, unidade alvo desta proposta de intervenção, tem mais de 25 
anos de funcionamento e seus servidores continuam ao sabor das ingerências polí-
ticas pela inexistência desse plano. Espera-se que o PCCR minimize esta situação. 
Objetivo: O objetivo consiste em destacar a importância do PCCR para melhorar 
o desempenho profissional e analisar até que ponto é possível elaborar o PCCR, 
considerando as normas do Hospital de Regional de Pedro Afonso. Metodologia: 
Elaboração e aplicação de um projeto de intervenção no qual será feito um estudo 
nos documentos oficiais que regulam o funcionamento do PCCR, bem como de 
documentos normativos que servem como base para elaboração da reestruturação 
proposta internamente para o HRPA. Além disso, serão realizados eventos sobre esta 
temática, que ocorrerão em forma de rodízio buscando atingir a todos os funcioná-
rios da instituição. Resultados esperados: Espera-se com este projeto de intervenção 
a reelaboração do PCCR do Hospital Regional de Pedro Afonso para a valorização 
do servidor da saúde. Considerações finais: Na prática, o que se vê é que a ausência 
de um PCCR tem influência negativamente sobre os profissionais da saúde e provoca 
caos no atendimento da rede de saúde do município. Acredita-se que com a im-
plantação do PCCR o descontentamento dos servidores diminuirá e o atendimento 
tenderá a uma melhora significativa.

Palavras-chave: Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração; Valorização Profissional; 
Motivação; Saúde.
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Elaboração de projeto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
na saúde em Recursolândia

Santana Ramos Aguiar de Araújo 
Secretaria Municipal de Saúde de Recursolândia
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: O Plano de Cargos, Carreiras e Salários reconhece o servidor público 
da Saúde como elemento fundamental na política de reestruturação do trabalho. Se 
constitui em um instrumento de grande importância para a valorização do servidor 
e para o bom andamento dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Recursolândia, no estado de Tocantins. Objetivo: Elaborar proposta de Plano 
de Cargos, Carreiras e Salário da Saúde, compreendendo-o como um instrumento 
de gestão capaz de ser aplicável tendo como meta valorizar os profissionais e trans-
formar a gestão do trabalho de saúde do município. Metodologia: O projeto de 
intervenção visa a impactar sobre o quadro de servidores de saúde do município de 
Recursolândia, que ao longo dos anos vem sofrendo com enorme rotatividade de 
profissionais devido a sua localização geográfica. Este estudo foi baseado em levan-
tamentos e estudos das leis e normativas que dispõem sobre o assunto, e em estudo 
da força de trabalho existente com base nas informações do quadro de pessoal per-
manente, por vínculo empregatício e por categoria profissional, extraídos do Sistema 
de Administração de Recursos Humanos. Resultados esperados: Elaborar proposta 
de PCCS da Saúde com o apoio de gestores e servidores e encaminhá-lo para apre-
ciação do poder legislativo do município. Considerações finais. Espera-se que este 
projeto possibilite o desenvolvimento de carreiras na área da saúde, valorize o tempo 
de trabalho e qualificação profissional, além dos resultados alcançados individual e 
institucionalmente, trazendo respostas mais adequadas e democráticas aos desafios da 
atenção à saúde e incentivando a participação de todos os atores envolvidos.

Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos; Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários; Saúde.
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Implantação da Mesa de Negociação Permanente do Sistema 
Único de Saúde no Hospital Regional de Miracema 

Maria da Penha de Sousa e Silva Bandeira 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: A implantação da Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único 
de Saúde (SUS), no Hospital Regional de Miracema, em Miracema do Tocantins, no 
estado do Tocantins, terá por finalidade a criação de um espaço para instituir e negociar 
os conflitos e demandas decorrentes das relações de trabalho nos serviços de saúde. 
Compreende-se que a negociação coletiva não se baseia na individualidade, mas sim 
na busca de um resultado no qual prevaleça a coletividade, e tem como fator princi-
pal proporcionar um estreitamento dos laços entre a gestão, os servidores e usuários. 
Objetivo: Implantar a Mesa de Negociação Permanente do SUS no Hospital Regional 
de Miracema. Metodologia: Este projeto de intervenção foi elaborado a partir de 
uma pesquisa in loco realizada pela equipe multiprofissional do Núcleo de Educação 
Permanente do HRM e da realização de palestras para divulgação da importância da 
Mesa de Negociação Permanente. A pesquisa foi realizada com todos os servidores 
da unidade hospitalar quando foi possível identificar as principais dificuldades e ne-
cessidades para a execução das atribuições laborais, tomando como padrão de análise 
os documentos normativos federais que embasam a criação da Mesa de Negociação 
Permanente do SUS. Resultados esperados: Espera-se que a implantação da Mesa de 
Negociação Permanente do SUS, no Hospital Regional de Miracema, venha a contri-
buir para a administração dos conflitos advindos das relações de trabalho na instituição. 
Considerações finais: Os espaços das Mesas de Negociação devem ser reconhecidos 
como espaços democráticos de discussão entre gestores e trabalhadores com vistas à 
superação de conflitos que repercutam negativamente no atendimento à população.

Palavras-chave: Relações de Trabalho; Mesa de Negociação Permanente; Organização 
Coletiva; Sistema Único de Saúde.
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Implantação de Mesa de Negociação Permanente 
do Sistema Único de Saúde em Araguaína

Alessandra Silva Marra 
Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: Os debates em torno da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no 
setor público do Brasil, nas últimas décadas, têm envolvido temas variados. Na área 
de gestão do trabalho, o gestor precisa estar preparado para estabelecer um diálogo 
com os trabalhadores que conquistaram mais autonomia, revitalizando a organização 
coletiva nos locais de trabalho com poder de mobilização e pressão. Acredita-se que 
através da implantação da Mesa de Negociação no município abriremos um espaço 
de comunicação entre o gestor municipal de saúde e os servidores, possibilitando 
a elaboração de projetos de Promoção à Saúde dos trabalhadores e dos usuários, 
de programas de Educação Permanente e, principalmente, propostas de Valorização 
Profissional, focando na qualidade da assistência e em ambientes saudáveis, garan-
tindo melhorias nas condições de trabalho e na divisão dos deveres a serem cumpri-
dos na saúde municipal. Objetivo: Implantar a Mesa de Negociação Permanente 
do SUS (MNPS) em Araguaína, no restado de Tocantins. Metodologia: Trata-se de 
uma pesquisa documental avaliativa tomando como padrões de análise documentos 
oficiais que regulam o funcionamento da MNPS, bem como de documentos norma-
tivos federais que servem de orientação para a instalação de Mesas de Negociações 
Estaduais e Municipais contidas no plano de intervenção. Resultados esperados: 
Obter um ambiente favorável à negociação marcado pelo diálogo amplo entre gestor 
e trabalhador. Considerações finais: Este trabalho apresenta um processo inovador 
que fortalece a gestão do trabalho no SUS, principalmente pelas iniciativas que ex-
pressam o compromisso da gestão e do trabalhador em buscar um instrumento eficaz 
a ser utilizado na solução de conflitos decorrente das relações de trabalho.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho; Comunicação; Mesa de Negociação.
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Estudo de dimensionamento dos servidores 
do Hospital de Referência de Xambioá

Elson Gonsalves da Silva 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: Este projeto de intervenção vislumbra a realização de um diagnóstico 
acerca da situação organizacional no Hospital de Referência de Xambioá (HRX), 
através das representações dos servidores e da sociedade nos discursos de autores 
estudados. Compreende-se que é necessário conhecer a realidade para poder trans-
formar a situação atual e melhorar a condição em que se encontra o objeto de estudo. 
Objetivo: O objetivo deste projeto de intervenção é promover um estudo sobre di-
mensionamento no Hospital Regional de Xambioá (HRX). Metodologia: Será rea-
lizado um levantamento do quadro de servidores do HRX para posterior discussão 
em reuniões com os servidores sobre a capacidade de atuação com o número de fun-
cionários da Unidade Hospitalar. Após essa ação, será realizada uma análise das in-
formações obtidas nos levantamentos e discussões para construção do diagnóstico da 
situação organizacional do Hospital de Referência de Xambioá por meio de sistema-
tização dos dados. Resultados esperados: Espera-se que a construção do diagnóstico 
organizacional sirva de base para articulações, planos de ação e aplicação de políticas 
enfocadas na situação organizacional do HRX. Considerações finais: Considera-se 
que o corpo de servidores da Unidade Hospitalar possa utilizar este diagnóstico para 
promover debates e construir ferramentas de apoio para a consolidação do que está 
preconizado no Estatuto Único dos Servidores em Saúde.

Palavras-chave: Gestão; Dimensionamento; Situação Organizacional; Saúde.
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Avaliação periódica de desempenho e sua importância 
para os trabalhadores de saúde do Hospital 
de Referência de Pedro Afonso

Euridinei Camilo de Oliveira 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco da Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: O sistema de avaliação do serviço público é uma realidade em vários 
estados brasileiros. No Tocantins, a Avaliação Periódica de Desempenho (APED) no 
sistema de saúde tem mostrado resultados satisfatórios. Partindo dessa avaliação, o 
presente estudo procurou verificar a extensão dos benefícios da APED para os ser-
vidores estaduais da saúde no município de Pedro Afonso, no estado de Tocantins. 
O Hospital Regional desse município será o ponto de referência para que se aplique 
este projeto de intervenção. Objetivos: Ampliar os conhecimentos dos servidores 
da saúde sobre a APED/Saúde, descrever e conceituar as várias etapas inerentes à 
implementação do sistema de Avaliação de Desempenho dos Profissionais da Saúde 
e seus efeitos positivos sobre a carreira. Objetiva-se ainda identificar como a APED 
está contribuindo para a qualidade do atendimento prestado aos clientes, especial-
mente aqueles atendidos mediante convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Metodologia: Este projeto de intervenção será aplicado a partir de uma investigação 
preliminar de como está a compreensão dos servidores da saúde que atuam no muni-
cípio de Pedro Afonso sobre a APED. Em seguida, realizar-se-á trabalho de campo, 
com entrevistas de alguns servidores da saúde que atuam no HRPA, a fim de elaborar 
conjuntamente os passos da intervenção. Resultados esperados: Obter um parecer 
mais qualificado sobre o que de positivo a APED vem trazendo para os servidores 
da saúde de Pedro Afonso. Considerações finais: Conclui-se que é de suma impor-
tância identificar os pontos mais relevantes em que a avaliação periódica de desem-
penho age sobre o desenvolvimento pessoal e funcional dos servidores da saúde no 
município de Pedro Afonso, a fim de continuar a traçar e empregar as estratégias dos 
fundamentos da Educação Permanente.

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho; Desenvolvimento Funcional; Saúde.
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Avaliação de desempenho: sensibilizando os chefes imediatos sobre 
o valor de suas avaliações no Hospital Regional de Miracema

Maria do Socorro Gomes Barbosa 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: A avaliação de desempenho é um procedimento gerencial que permite 
ao avaliador, nesse caso a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), verificar os pro-
veitos obtidos por seus servidores, em um determinado interstício, quais são seus 
objetivos, aptidões, posturas, entre outras. Objetivo: Este estudo procura mostrar a 
avaliação de desempenho como um método de apoio e valorização do profissional 
da saúde do estado do Tocantins, evidenciando alguns de seus principais conceitos e 
abordando os métodos de avaliação de desempenho tradicionais aos mais recentes, 
utilizados pelas organizações. Metodologia: A execução deste projeto se dará pelo 
desenvolvimento de atividades de sensibilização junto aos chefes imediatos e pales-
tras do Setor de Recursos Humanos sobre a importância da Avaliação Periódica de 
Desempenho e com uma autoavaliação sobre as atividades desenvolvidas. Resultados 
esperados: Espera-se que, com esta pesquisa, tanto os servidores avaliados como os 
avaliadores possam conhecer seus direitos, o que evitaria problemas decorrentes de 
perseguições ou avaliações incompatíveis. Considerações finais: Observa-se que a 
Avaliação Periódica de Desempenho desenvolvida na Secretaria de Saúde é um pro-
cesso democrático e que deve evoluir com a maior consciência por parte dos servido-
res quanto a sua importância.

Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos; Avaliação de Desempenho; Sensibilização; 
Saúde Pública.
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Avaliando o desempenho dos servidores 
do Hospital Regional de Xambioá

Tatiane Dantas Silveira 
Secretaria Municipal de Saúde de Xambioá
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: Este trabalho aborda os meandros que permeiam a Avaliação Periódica 
de Desempenho (APED) dos servidores do Hospital Regional de Xambioá, como 
maneira de analisar os métodos de aplicação e utilização da APED. Neste sentido, 
será abordado como os pensadores analisam a avaliação periódica de desempenho e 
sua real aplicação na análise de desempenho dos servidores sujeitos a essa etapa do 
desenvolvimento organizacional no estado do Tocantins. Objetivo: Analisar em que 
medida o instrumento da APED atual dos servidores do Hospital Regional de Xam-
bioá (HRX) atende às necessidades de avaliação desses trabalhadores. Metodologia: 
O projeto de intervenção seguirá as etapas de execução descritas a seguir: Reuniões 
com os servidores avaliados a fim de compreender sua perspectiva sobre a avaliação, 
e sistematização e análise dos dados para a construção de um relatório final que será 
encaminhado à gestão estadual. Resultados esperados: Acredita-se que a presente 
proposta, ao analisar o instrumento atual da APED dos servidores do HRX, consegui-
rá verificar quais as fragilidades encontradas para que ela tenha efetivamente o sucesso 
almejado. Considerações finais: Estima-se que a análise a ser desenvolvida corrobore 
a ideia da construção de uma avaliação que seja contributiva com o desenvolvimento 
de práticas que realmente avaliem o pensamento organizacional da instituição.

Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos; Avaliação de Desempenho; Saúde 
Pública.
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Desprecarização dos vínculos trabalhistas na Secretaria 
Municipal de Saúde de Recursolândia

Vena Carla Barbosa da Silva 
Secretaria Municipal de Saúde de Recursolândia
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: Nas instituições de saúde brasileiras, observa-se significativo número 
de trabalhadores em situação de trabalho precário, ou seja, sem garantia dos direitos 
trabalhistas e previdenciários. Nos municípios de pequeno porte, como no caso de 
Recursolândia, no estado de Tocantins, esta situação não é diferente. Objetivo: Nesse 
cenário, apresenta-se, como objetivo deste projeto de intervenção, elaborar proposta 
tendo em vista a diminuição dos vínculos precários de trabalho da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) de Recursolândia. Metodologia: O projeto se desenvolverá na 
Secretaria Municipal de Saúde de Recursolândia e envolverá todos os profissionais 
pertencentes ao quadro geral da SMS. O projeto se desenvolverá através da realiza-
ção das seguintes etapas: levantamento dos tipos de vínculos trabalhistas existentes 
e identificação do motivo dos vínculos trabalhistas precários; criação do Departa-
mento de Gestão de Pessoas na secretaria, criação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) e realização de concurso público. Resultados esperados: Estima-se 
com a execução deste projeto a desprecarização dos vínculos trabalhistas, ocasionan-
do mudanças positivas em relação à satisfação profissional e qualidade na prestação 
dos serviços, bem como diminuição na rotatividade de profissionais. Considerações 
finais: O propósito final deste projeto é provocar a realização de concursos públicos, 
elaboração de um Plano de Cargos, Carreira e Salários e o investimento no departa-
mento de recursos humanos para desprecarizar os vínculos trabalhistas atuais.

Palavras-chave: Vínculo Trabalhista; Trabalho Precário; Insatisfação Profissional; 
Rotatividade; Gestão de Recursos Humanos.
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Absenteísmo: semeando ações na perspectiva da saúde 
dos trabalhadores da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins

Delmariz Ferreira da Silva
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Miranice Nunes dos Santos Crives (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: O alto índice de absenteísmo dos servidores de serviços gerais da Se-
cretaria de Estado da Saúde de Tocantins é uma problemática que tem preocupado 
a gestão da secretaria, considerando que a mesma repercute diretamente no funcio-
namento e organização dos serviços de saúde. Objetivo: Este projeto de intervenção 
objetiva discutir as causas do alto índice de absenteísmo dos servidores de serviços 
gerais da Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins, buscando identificar propostas 
que motivem os trabalhadores e contribuam para diminuir os índices de absenteísmo. 
Metodologia: Este projeto partiu de um levantamento desenvolvido com base no 
banco de dados do Sistema Central de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de 
Saúde, no qual estão concentradas as documentações de licenças médicas dos servi-
dores. Com base nessas informações serão desenvolvidas rodas de conversa e oficinas 
com os servidores para discutir sobre as condições de trabalho dos mesmos e as causas 
do absenteísmo. Posteriormente, será produzido um mapa de risco a ser implantado 
com os funcionários do setor, assim como o plano de ação que propõe melhorias nos 
aspectos considerados pelos funcionários. Resultados esperados: Implantação da Gi-
nástica Laboral na rotina do funcionários e melhoria nas condições de trabalho para 
redução dos índices de absenteísmo dos servidores. Considerações finais: Espera-se 
que os resultados obtidos, através da elaboração de um plano de ação construído com 
a participação dos trabalhadores, possam subsidiar políticas públicas que visem mini-
mizar o absenteísmo na Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins.

Palavras-chave: Absenteísmo; Condições de Trabalho; Doença; Saúde Pública.
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Saúde do trabalhador e o absenteísmo do trabalhador 
de saúde do Hospital Regional de Paraíso

Alvaci de Jesus Pereira da Silva 
Hospital Regional de Paraíso
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Este projeto tem como proposta de intervenção a reativação da Comissão 
Local de Saúde do Trabalhador (COLSAT) no Hospital Regional de Paraíso, no esta-
do de Tocantins. As COLSAT foram instituídas nos hospitais do Tocantins, no ano 
de 2010. Na fase inicial, o município de Paraíso foi considerado o modelo piloto. 
Com o passar dos anos foram surgindo dificuldades de várias ordens e o problema 
que motivou a elaboração deste projeto foi o aumento de absenteísmo no hospital. 
Objetivo: Elaborar um plano de intervenção na área da saúde do trabalhador, a 
partir da reativação da COLSAT tendo como meta ações de melhoria para a saúde 
do trabalhador. Metodologia: O trabalho foi fundamentado em levantamentos e 
estudos das leis e normativas que dispõem sobre o assunto, em estudo a observação 
do aumento do absenteísmo no hospital público. Uma análise de dados nos formu-
lários de atestados médicos entregue aos recursos humanos, quantificar por categoria 
a causa do absenteísmo e verificar orientação de prevenção de riscos, atuação da 
Comissão, envolver o gestor, os profissionais para a construção de melhorias na saúde 
e dos conhecimentos que garantissem a definição de novos parâmetros necessários 
para a proposta de reativação. A nova proposta deverá ser construída de maneira 
coletiva a partir dos resultados apresentados e com a participação de representantes 
das diversas categorias profissionais. Resultados esperados: Espera-se envolver o ges-
tor hospitalar da importância da atuação da COLSAT; estimular a participação da 
equipe de saúde nas reuniões; propor ações que visem a melhoria da saúde; reativar 
a Comissão; realizar ações que tragam benefícios a saúde do trabalhador e a redução 
de absenteísmo. Considerações finais: Acreditamos que a nova proposta de reativa-
ção da COLSAT, contando com o envolvimento do gestor, com a participação de 
todos os atores envolvidos e equipes afins, seja possível alcançar as metas e cumprir 
as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 4.210. Acreditamos que com a reativação 
da COLSAT ocorrerá uma melhoria na saúde do trabalhador, o que provocará uma 
redução do absenteísmo. As mudanças sugeridas ajudarão no compartilhamento de 
responsabilidades e compromissos na gestão dos servidores, incentivando a partici-
pação de todos e, por conseguinte, uma gestão participativa. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Absenteísmo; Profissionais da Saúde; Ações 
Educativas.
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Projeto Saúde no Ar: ferramenta de Educação Permanente 
do Hospital de Referência de Guaraí

Nébia Maria Morais Gadelha 
Secretaria Municipal de Saúde de Guaraí
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: O Projeto Saúde no Ar foi criado como mecanismo de Educação Per-
manente visando contribuir para a saúde preventiva no município de Guaraí, no 
estado de Tocantins. Este projeto tem como finalidade propiciar o acesso às infor-
mações referentes aos cuidados pessoais, esclarecimento de dúvidas sobre patologias, 
processos preventivos relacionados à saúde, dados epidemiológicos e orientações so-
bre os processos de saúde que envolvem o cuidado e o cuidador e, ainda, permite 
tecer discussões com a população sobre os procedimentos de como evitar doenças e 
os processos curativos que as envolvem. Objetivo: Oferecer informações, diariamen-
te, sobre saúde preventiva para o maior número de pessoas, através de um processo 
educacional permanente por meio da Rádio Ativa FM 87.9 kHz local. Metodolo-
gia: O projeto Saúde no Ar foi fundamentado nos preceitos da Política Nacional de 
Humanização, que trata das inovações nas práticas gerenciais e de saúde, envolvendo 
diferentes equipes implicadas nessas práticas, bem como o desafio em superar limites 
e experimentar novas formas de organização do serviço e novos modos de produção 
do cuidado. Interface também voltada para os trabalhadores da saúde mobilizados 
nas modificações das realidades e, que ao mesmo tempo, transformam a si mesmos. 
O projeto será desenvolvido através da Rádio Ativa FM 87.9 kHz, no município de 
Guaraí. O programa irá ao ar uma vez por semana e trará informações sobre saúde 
preventiva, além de tecer discussões ao vivo com a população. Resultados espera-
dos: Compreensão da população sobre os cuidados que ajudam a promover a saúde e 
diminuição dos casos de doenças que podem ser evitadas através de cuidados básicos 
no cotidiano. Considerações finais: O intuito final é de que as informações dispo-
nibilizadas por meio deste projeto possam contribuir para melhoria da qualidade de 
vida dos munícipes e de todos aqueles que tenham acesso a elas.

Palavras-chave: Educação Permanente; Gestão; Política Nacional de Humanização; 
Sistema Único de Saúde.
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Educação Permanente em Saúde: enfrentando os fatores que 
limitam a participação dos trabalhadores

Liliania Claudia Lima Ferreira 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: A proposta deste projeto de intervenção é aumentar a participação dos 
trabalhadores do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), nas atividades de Educação 
Permanente. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo identificar os fatores que limi-
tam a participação dos trabalhadores do HDT nas atividades de Educação Permanente 
em Saúde. Metodologia: Os dados foram coletados através de questionários aplicados 
de forma anônima pela Coordenação de Recursos Humanos do HDT a uma amostra 
de 24,4% dos trabalhadores do hospital, com representação de todas as categorias pro-
fissionais. As informações foram classificadas, quantificadas e categorizadas pelo méto-
do de análise de conteúdo. Dos 50% dos trabalhadores que participam das atividades 
de Educação Permanente do HDT, 37,25% são trabalhadores do quadro efetivo e a 
outra metade, que não participa em sua maioria, é do quadro temporário. Entre os que 
participam, 11% o fazem para a melhoria da assistência, e 55% para a melhoria da qua-
lificação profissional e forma de apresentar o título para obtenção de Progressão Vertical 
na avaliação anual do PCCS do estado. Entre os que não participam, 48% disseram 
que é por conta da falta de tempo e 40% apontaram falhas na divulgação. Concluímos 
que o HDT está tentando fazer Educação Permanente em Saúde, entretanto ainda se 
depara com alguns obstáculos, os quais foram explicitados nos resultados apresentados 
– seja a falta de compreensão dos próprios trabalhadores acerca da dimensão do que 
se preconiza nesta temática, seja pelas condições oferecidas pela organização hospitalar 
para o desenvolvimento da política. Resultados esperados: aumentar a participação 
dos trabalhadores do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), nas atividades de Edu-
cação Permanente. Considerações finais: Observa-se que as ações desenvolvidas até 
então têm buscado articular o cotidiano da organização e do trabalho à transformação 
das práticas através da problematização dos processos de trabalho. Contudo, o conceito 
e a metodologia da Educação Permanente em Saúde em desenvolvimento no HDT 
deverão ser desmistificados, o que poderá trazer benefícios aos trabalhadores, usuários 
e à organização hospitalar.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Gestão do Trabalho em Saúde; 
Sistema Único de Saúde.
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Estruturação do Plano de Educação Permanente 
para o Hospital Regional de Miracema 

Maria de Nazaré Alves Guida 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das  Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: O presente trabalho foi realizado como requisito para obtenção do tí-
tulo de especialista em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Tem como pro-
posta colaborar com o setor de Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital 
Regional de Miracema (HRM) na programação de cursos, capacitações e eventos 
voltados para a qualificação dos profissionais. Objetivo: Estruturar plano de Edu-
cação Permanente para o Hospital Regional de Miracema, no estado do Tocantins, 
com o intuito de aproximar o NEP das discussões e demandas de Educação Perma-
nente oriunda dos trabalhadores do HRM. Metodologia: O cenário deste projeto 
de intervenção será o HRM, que está integrado à rede de assistência hospitalar da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Tocantins. Quanto aos elementos 
do plano de intervenção, terá como proposta a organização de atividade coletiva 
envolvendo NEP e setores do Hospital Regional de Miracema para aplicação do 
questionário, com o intuito de evidenciar a necessidade de capacitação dos servidores 
por setor; consolidação e análise dos dados coletados e elaboração do Plano Anual 
de capacitação. Resultados esperados: Espera-se que os resultados da implantação 
desta proposta venham a somar positivamente na unidade. Considerações finais: 
Considerando que o mapeamento das reais necessidades do HRM será construído 
durante nossa intervenção, podemos afirmar que esses dados irão contribuir para 
propormos cursos de qualificação que realmente atendam às necessidades dos servi-
dores e contribuam para a melhoria dos serviços prestados à população, assim como 
para a evolução funcional e melhoria dos salários dos profissionais.

Palavras-chave: Educação Permanente; Capacitação; Saúde.
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Educação Permanente no Hospital de Pequeno Porte de Alvorada: 
reestruturação física do Núcleo de Educação Permanente

Tatiane Regina Meneghetti Cervati 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador)
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: O Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital de Pequeno 
Porte de Alvorada (HPPA), administrado pela Secretaria de Estado da Saúde do 
Tocantins (SESAU/TO), tem suas funções desempenhadas por uma servidora com 
múltiplas funções, sem um espaço adequado para disponibilizar os móveis e equipa-
mentos que possui e sem um local apropriado para o desenvolvimento e acompanha-
mento das ações de aprendizagem em serviço. Os trabalhadores da unidade, gestores 
e estudantes não contam com um espaço para reflexão e discussão das necessidades 
dos processos de trabalho e muitos não têm a oportunidade de participar desses 
momentos em outros municípios, realizando suas funções no dia a dia de forma 
automática e mecânica. Objetivo: Reestruturar o Núcleo de Educação Permanente 
da Hospital de Pequeno Porte de Alvorada. Metodologia: O cenário deste projeto 
de intervenção será o HPPA, classificado como referência I pela SESAU, possuindo 
21 leitos destinados ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
com aproximadamente 90 trabalhadores da saúde. Para a implantação deste projeto 
de intervenção faz-se necessário o remanejamento de um servidor para o NEP, o qual 
deverá ser designado pelo diretor geral da unidade. O citado servidor receberá um 
treinamento sobre as atribuições do NEP para iniciar suas funções. Também, devido 
à necessidade de reestruturação física do espaço físico, será solicitada a mudança de 
sala ao diretor. Resultados esperados: Espera-se a percepção dos trabalhadores e 
gestores sobre a importância da Educação Permanente e participação dos mesmos na 
mudança das práticas de trabalho e melhoria da oferta de serviços dentro do HPPA. 
Considerações finais: Com a reestruturação do NEP e a consequente aproximação 
da política de Educação Permanente em Saúde, que os trabalhadores do HPPA pos-
sam contar com um espaço para discussão das necessidades de saúde e trabalho, refle-
tir sobre suas práticas de trabalho e participar de novas capacitações para a melhoria 
dos serviços oferecidos à população.

Palavras-chave: Educação Permanente; Gestão; Saúde. 
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O processo de capacitação como um instrumento de melhoria 
na reorganização do trabalho do almoxarifado 
do Hospital Geral de Palmas

Juliana Lisboa Silva 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Miranice Nunes dos Santos Crives (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Este projeto de intervenção visa, através do processo de educação, a 
capacitar os servidores do Hospital Geral de Palmas, no estado do Tocantins para 
desenvolverem melhor suas atividades na sua área de atuação, sem perder de vista a 
organização e funcionamento do Hospital como um todo, cuja assistência prestada 
é um direito da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse trabalho 
foi fundamentado em levantamentos e estudos no setor do almoxarifado e em ou-
tros setores do hospital. A participação dos trabalhadores no processo de educação 
é imprescindível para a melhoria do trabalho na busca da qualidade do serviço den-
tro da dinâmica do contexto hospitalar, e um incentivo e estímulo para a possível 
construção da implantação de uma gestão participativa. Objetivo: Desenvolver um 
processo de capacitação para os funcionários do setor do almoxarifado do hospital, 
em articulação com representantes de outros setores que se articulam com o mesmo. 
Metodologia: As capacitações que irão ser oferecidas deverão contribuir para a cons-
trução de novos conhecimentos e para a troca de experiências, a partir do próprio 
processo de trabalho, e deverão promover a melhoria das práticas e das atividades re-
alizadas no Hospital. Resultados esperados: Espera-se, a partir da implantação deste 
projeto de intervenção, contribuir com a reorganização do processo de trabalho do 
almoxarifado do Hospital Geral de Palmas, na perspectiva introdutória da constru-
ção de uma gestão mais humanizada e qualificada que estimule a produção da saúde 
e dos sujeitos, influindo diretamente na prestação e na qualidade da assistência aos 
usuários. Considerações finais: Acredita-se que por meio de processos de capacita-
ção possa se discutir a produção no trabalho, o trabalho em equipe e contribuir para 
a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Palavras-chave: Processo de Capacitação; Reorganização do Trabalho; Gestão 
Participativa.
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A importância do processo de capacitação para melhorar o 
trabalho dos fiscais dos contratos assistenciais de saúde 
do Estado do Tocantins

Larissa Sá de Alencar Barbosa 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Miranice Nunes dos Santos Crives (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Constituição de 1988 preconiza que a saúde é um direito de todos os 
cidadãos. Este é por si só um grande desafio. Todavia, outros desafios se fazem pre-
sentes, um deles é a relação entre o público e o privado. A aquisição de bens e serviços 
nos órgãos públicos compreende um longo processo, que vai desde o planejamento 
até a aquisição da compra, abordando, inclusive, os contratos públicos e a fiscaliza-
ção dos mesmos, processo este que é regido principalmente pela Lei 8.666/1993. O 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços são obrigatórios para todos 
os contratos administrativos. Nessa perspectiva, torna-se pertinente a proposta deste 
projeto de intervenção. Objetivo: Aprimorar o processo de capacitação para a atuação 
dos fiscais de contrato, tendo em vista um eficiente acompanhamento e fiscalização 
dos contratos celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) de Tocantins 
e os prestadores privados de serviços assistenciais de saúde. Metodologia: O trabalho 
foi realizado com base em estudos das leis e normativas que dispõem sobre o assunto, 
e também em experiências concretas do serviço desempenhado pelos fiscais de contra-
tos. Pretende-se realizar uma oficina para discutir o processo de trabalho dos fiscais de 
contrato, identificando as principais dificuldades e também os elementos facilitadores 
para sua atuação, como também elaborar um guia de orientação para esses fiscais. 
Resultados esperados: Espera-se que através da realização de capacitações aos fiscais 
de contrato se faça um efetivo acompanhamento e execução dos contratos de compra 
de serviços, caracterizando uma atuação eficiente dos fiscais dos contratos administra-
tivos com mais eficiência e economia para a administração pública. Considerações fi-
nais: Considera-se que este trabalho contribua para a melhoria do empenho Secretaria 
de Saúde do Estado do Tocantins na garantia do acesso da população às políticas pú-
blicas de saúde, concretizadas em serviços com mais qualidade, fazendo-se cumprir as 
exigências da legislação vigente quanto à fiscalização de contratos.

Palavras-chave:  Contratos Públicos; Fiscal de Contratos; Educação Permanente.
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Implantação de uma proposta de capacitação introdutória para os 
novos trabalhadores em um hospital público do Tocantins

Maria Angélica Pinto de Cerqueira 
Secretaria Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins
Miranice Nunes dos Santos Crives (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: Este projeto visa a implantação de um programa de capacitação intro-
dutória, acolhendo e integrando o novo servidor no âmbito institucional no Hospital 
Maternidade Dona Regina (HMDR) localizado em Palmas, no estado do Tocantins.  
Objetivos: Seu objetivo geral consiste em desenvolver ações de capacitação intro-
dutória em saúde para os novos trabalhadores que ingressaram no hospital citado. 
Os objetivos específicos são: apresentar e discutir, a partir da missão institucional, as 
atribuições do referido hospital no âmbito do Sistema Único de Saúde local e pro-
porcionar conhecimento e discussão da legislação referente aos direitos e deveres do 
servidor, além de acolher e contribuir com a integração e socialização entre os servi-
dores. Metodologia: Do ponto de vista da metodologia, deverá articular os parceiros 
internos, os representantes das áreas de Recursos Humanos, Núcleo de Educação 
Permanente e de Humanização de modo dialógico, para construir e potencializar a 
proposta do processo de capacitação, na perspectiva de definição de estratégias para 
continuidade do processo, na perspectiva da Educação Permanente tendo em vista 
a melhoria dos serviços prestados aos usuários do SUS, considerando as seguintes 
etapas: apresentar e discutir, a partir da missão institucional, as atribuições do refe-
rido hospital no âmbito do Sistema Único de Saúde; proporcionar conhecimento 
e discussão da legislação referente aos direitos e deveres do servidor; acolher e con-
tribuir com a integração e socialização entre os servidores. Resultados esperados: 
Comprovar a eficácia do programa de Acolhimento e Integração do novo servidor no 
HMDR, tendo um primeiro momento de aprendizado e socialização com o todo. 
Pretende-se estimular e sinalizar as condições iniciais de reconhecimento e valoriza-
ção da participação dos trabalhadores no espaço da unidade assistencial hospitalar. 
Considerações finais: Acreditamos que o programa de Capacitação Introdutória de 
Acolhimento e Integração possa garantir benefícios ao bem comum entre instituição 
e seus colaboradores, tornando um trabalho dinamizado e com o máximo de apro-
veitamento.

Palavras-chave: Processo de Capacitação; Acolhimento e Valorização do Servidor; 
Missão; Organização Hospitalar. 
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Qualificando a gestão: construindo o processo de aprendizagem 
de elaboração de projetos de processos educacionais em saúde 
em hospital de Tocantins

Suely da Silva Gonçalves Lima 
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Miranice Nunes dos Santos Crives (Orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A Qualificação Profissional na Saúde pode ser entendida como uma estra-
tégia efetiva para contribuir com o desenvolvimento potencial dos profissionais, com 
a transformação das práticas de gestão e do cuidado em saúde e com a organização das 
ações e dos serviços. Objetivo: Este projeto de intervenção tem como objetivo realizar 
oficinas de capacitação para preparar gestores e trabalhadores da saúde em relação a 
elaboração de projetos educacionais. Metodologia: As oficinas serão realizadas na mo-
dalidade presencial, com carga horária de 20 horas, cada uma, sendo 16 horas de ativi-
dades em sala de aula e 4 horas de dispersão. Como produto da oficina pretende-se que 
seja elaborado, pela equipe multiprofissional do Hospital e Maternidade Dona Regina 
um projeto de capacitação para ser desenvolvido no próprio hospital. Este projeto terá 
como plano-piloto o Hospital e Maternidade Dona Regina, de Palmas, Tocantins. Os 
projetos, produtos das oficinas, serão submetidos à avaliação e aprovação do Comitê 
de Regulação dos Processos Educacionais em Saúde (CREPES) – instância colegiada, 
multidisciplinar e multiprofissional da referida secretaria. O CREPES é parte integran-
te da Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja responsabilidade é 
analisar e aprovar os projetos educacionais em saúde oriundos das unidades de saúde. 
Resultados esperados: Espera-se, a partir da implantação deste projeto de intervenção, 
contribuir para ampliar e potencializar o processo de qualificação das práticas profis-
sionais desenvolvidas no âmbito do hospital, enquanto parte integrante fundamental 
da rede assistencial do SUS em Tocantins. Considerações finais: Este projeto assume 
a pertinência do fortalecimento da educação permanente como uma estratégia impor-
tante para formação e desenvolvimento de trabalhadores.

Palavras-chave: Educação Permanente; Sistema Único de Saúde; Projetos Educacionais 
em Saúde.
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Capacitação das equipes multiprofissionais como ferramenta 
para otimização do faturamento hospitalar

Sonja Vargas Marques 
Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: O prontuário do paciente é um instrumento essencial no acompanha-
mento do tratamento do paciente, subsidiando tomadas de decisões importantes para 
a manutenção da vida, implementando a educação permanente, estudos e pesquisas e 
é objeto essencial para faturamento hospitalar. No entanto, se percebe que há falhas 
por parte das equipes multiprofissionais na constituição da instituição. Objetivo: 
Capacitar periodicamente as equipes multiprofissionais para realizar a padronização 
e a formação documental (prontuário), e atentar para a importância desse docu-
mento para o faturamento hospitalar. Metodologia: As equipes serão capacitadas 
periodicamente, uma ou duas vezes ao ano, de acordo com a necessidade, em par-
ceria com o Núcleo de Educação Permanente (NEP), tendo como base as normas e 
rotinas obrigatórias na composição do prontuário. Resultados esperados: Espera-se 
a otimização do faturamento hospitalar através da capacitação das equipes, com con-
sequente melhoria da qualidade documental. Considerações finais: Para o setor de 
faturamento conseguir êxito em seu processo de trabalho, é necessário que se cumpra 
a sequência de atividades – rotinas que fazem parte do atendimento – de forma coesa 
e eficiente, ficando evidente que o faturamento para ser realizado depende também 
de outros setores, ou seja, das equipes formadas por profissionais distintos. Com as 
observações em relação ao processo de trabalho e desempenho dos profissionais, per-
cebemos o quanto é importante o fazer, o saber, para se alcançar um bom resultado. 

Palavras-chave: Otimização; Equipe; Prontuário.
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Processos filosóficos da educação: viabilidades avaliativas da 
educação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde 
no Hospital de Referência de Guaraí

Edgar Henrique Hein Trapp
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Francisco das Chagas Teixeira Neto (Orientador) 
Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins

Introdução: Este projeto de intervenção será direcionado a uma autoavaliação das ca-
pacitações dos servidores da área da saúde do Hospital de Referência de Guaraí (HRG), 
tendo como referência a escala de Likert, na qual pode ser inferida a situação dos ensi-
nantes e aprendentes baseada nos princípios filosóficos da educação e na psicologia ge-
nética. Nessa abordagem, o aprendente para ter êxito na aprendizagem, precisa ser ativo 
e dinâmico, cuja participação no processo da construção do seu próprio conhecimento 
seja identificada. Objetivo: Realizar autoavaliação das ações educativas promovidas 
pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEP), do Hospital de Referência de 
Guaraí, tendo como base a escala de Likert. Metodologia: O cenário do HRG é carac-
terizado em geral como de média complexidade, com 54 leitos ativos, integralmente 
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo então destinados ao atendimento 
que compõe a Região Cerrado Tocantins Araguaia na divisão da saúde da Secretaria de 
Estado da Saúde de Tocantins. O plano de intervenção seguirá o seguinte roteiro: plane-
jamento de atividade de capacitação junto à área determinada/solicitada; preenchimen-
to da ficha de inscrição do curso de capacitação profissional; organização de materiais, 
sala de aula, material necessário para a capacitação, equipamentos de software; acordos 
de boa convivência no momento capacitacional; realização da capacitação ministrada 
por profissional competente (ensinante) e os servidores (aprendentes) em local, data e 
horário pré-definidos e autoavaliação posterior. Após realização de autoavaliação, será 
feito o levantamento do escore sobre a capacitação elaborada. Com os dados estatísti-
cos, será possível obter um “termômetro” se os resultados obtidos atingirem a demanda 
desejada. Resultados esperados: Espera-se que a intervenção possibilite uma melhor 
compreensão dos resultados das capacitações nos aspectos relacionados à satisfação dos 
profissionais e à aplicabilidade do aprendizado nas práticas desenvolvidas no hospital. 
Considerações finais: A intenção final será uma intervenção voltada não somente ao 
processo capacitacional, mas também à prevalência da autoavaliação do aprendente 
frente ao desenvolvimento de seu trabalho, onde se espera que o mesmo se encontre 
capaz de realizar atividades, domínio de situações e gerenciamento de contingências.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Avaliação Educativa; Autoavaliação 
Educativa; Saúde.
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Educação Permanente: promovendo a humanização através 
de processos educativos

Paloma Graciano de Carvalho Moura 
Secretaria Municipal de Saúde de Palmas 
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora)
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: Um dos maiores desafios encontrados cotidianamente nos ambientes da 
saúde diz respeito à ampliação do acesso do usuário aos serviços de saúde. Conside-
rando tal desafio, defendemos a necessidade de disseminar a cultura participativa e 
colaborativa neste ambiente. Nossa proposta de intervenção ocorrerá no Complexo 
de Atenção à Saúde (CAS) de Palmas, no estado do Tocantins, a partir da implan-
tação de rodas de conversas com seus trabalhadores com temas voltados à Política 
Nacional de Humanização (PNH). Ao debaterem o cotidiano do trabalho à luz desta 
política, resgata-se o valor da escuta e da interpretação sobre a experiência do outro 
através de processos educativos baseados em metodologias ativas. Objetivo: Implan-
tar rodas de conversa sobre Humanização na Saúde com a participação ativa dos 
trabalhadores da área da saúde, possibilitando a reflexão quanto ao trabalho desen-
volvido no CAS. Metodologia: O plano de intervenção será construído processual 
e coletivamente, a partir da sensibilização da gestão e demais trabalhadores do CAS, 
como também, da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, para a realização das 
rodas de conversa sobre humanização. A principal fragilidade que pode ser identifi-
cada previamente diz respeito ao tempo protegido para a equipe discutir os processos 
de trabalho. Contudo, este projeto consiste numa oportunidade de desenvolvimento 
do trabalho em equipe, propriamente dito. O projeto será avaliado, processualmen-
te, a cada encontro, individual (autoavaliação) e coletivamente (avaliação por pares 
e avaliação grupal). Resultados esperados: Espera-se que o trabalho coletivo seja 
evidenciado no CAS, na construção de diálogos pautados na Política Nacional de 
Humanização, contribuindo para reflexões que contribuam para o cotidiano do ser-
viço, considerando a ampliação do acesso dos usuários aos serviços de saúde do CAS.  
Considerações finais: As rodas de conversas potencializarão a melhoria da qualidade 
dos processos de trabalho desenvolvidos no CAS. Fortalecendo as ações da gestão e 
dos trabalhadores conforme as necessidades dos usuários deste serviço. 

Palavras-chave: Educação Permanente; Humanização; Assistência Ambulatorial.
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Implantação da Política Nacional de Humanização 
na Secretaria Municipal de Saúde de Dianópolis 

Adriano Figueredo Neves 
Secretaria Municipal de Saúde de Dianópolis
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: O tema Humanização tem sido abordado constantemente na atualida-
de, ganhando grande destaque nos debates sobre saúde e em novas pesquisas da área 
da saúde, sendo temática relevante, capaz de elaborar um novo formato de gestão, 
incluindo trabalhadores e usuários como participantes do processo de saúde. Este 
trabalho apresenta um projeto de intervenção sobre implantação da Política Nacio-
nal de Humanização (PNH) na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Dianópolis, 
no estado do Tocantins. Objetivo: Implantar a Política Nacional de Humanização 
na Secretaria Municipal de Saúde de Dianópolis. Metodologia: Caracterizar todas 
as gerências, serviços existentes e ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Dianópolis; identificar as dificuldades para a implantação da Política Nacional de 
Humanização na Secretaria Municipal de Saúde de Dianópolis; avaliar as queixas 
mais frequentes quanto às relações interpessoais entre gestores, trabalhadores e usu-
ários. Após este diagnóstico e levantamento do alto índice de insatisfação dos usu-
ários quanto ao atendimento recebido, propor a implantação da PNH. Resultados 
esperados: Espera-se conseguir envolver todos os setores – gestor da pasta, coorde-
nações de departamentos, trabalhadores da saúde e usuários – a fim de reorganizar os 
serviços de saúde e as culturas existentes, tornando as atitudes humanizadas práticas 
rotineiras, visando elevar o nível da saúde de Dianópolis. Considerações finais: Ao 
contribuir para maior reflexão sobre a temática e maior qualificação sobre a humani-
zação, a PNH propiciará à gestão de saúde de Dianópolis uma nova visão de admi-
nistração, valorizando os trabalhadores de saúde, garantindo um serviço que alcance 
a população, sanando suas necessidades com ações humanizadas. 

Palavras-chave: Humanização; Saúde; Gestão.
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Humanização: desafio da equipe de Educação Permanente para 
adotá-la nas unidades básicas de saúde de Nova Olinda

Alessandra Guerra Cunha Santos 
Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olinda
Josilene Cristina Monteiro Rodrigues (Orientadora) 
Secretaria de Saúde do Estado do Amapá

Introdução: A discussão sobre humanização no atendimento na área da saúde surge 
ao se observar que o desenvolvimento da relação humana não acompanha de ma-
neira correspondente a evolução técnica e científica dos profissionais e dos serviços 
de saúde. Nos mais diversos ambientes onde se prestam serviços na área da saúde, 
os profissionais focam suas atenções nos diagnósticos e respectivos procedimentos 
terapêuticos e desconsideram qualquer iniciativa que valoriza as relações humanas 
com as equipes multiprofissionais, seus clientes e respectivos familiares. Este traba-
lho promove uma reflexão sobre humanização no atendimento hospitalar e possíveis 
estratégias para mudança da realidade e transformação na relação “profissionais de 
saúde versus clientes usuários” dos serviços. Objetivo: Implantar um grupo de traba-
lho, que trate da temática voltada para a humanização, na equipe de Educação Per-
manente em Saúde das Unidades Básicas de Saúde de Nova Olinda. Metodologia: 
O projeto será desenvolvido por meio de diversas ações educativas destinadas aos 
estes agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médico. 
Essas atividades ocorrerão uma vez por mês e deverão envolver também os usuários. 
A colaboração do Núcleo de Apoio à Saúde da Família será fundamental. Resultados 
esperados: Espera-se que as ações propostas neste projeto de intervenção contri-
buam para a reflexão das práticas profissionais e a para o debate sobre as condições 
do trabalho na instituição. Considerações finais: Acredita-se que este projeto será 
importante para os servidores e usuários da saúde, pois pressupõe a aprendizagem de 
processos de trabalho mais humanizados, na perspectiva de ofertar serviços de saúde 
com qualidade.

Palavras-chave: Estratégias; Humanização; Educação Permanente.
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Lista dos endereços eletrônicos dos tutores e dos alunos do 
curso de especialização a distância em Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde

ACRE

Tutores

Douglas José Angel
douglas.angel@gmail.com

Maria Jacqueline Abrantes Gadelha
jacquelineabrantes.abrantes@gmail.com

Alunos

Adna Rocha de Araújo Maia
adnamaia@hotmail.com

Aldineyde de Azevedo Barros Campos
aldineydeb@yahoo.com.br

Alex de Melo Gaspar
alex.melogaspar@gmail.com

Carlos da Silva Rivero
cacaurivero@yahoo.com.br

Clayton Alves Pena
claytonalves14@hotmail.com

Edimarie da Silva Neri Bandeira
edimarie@hotmail.com

Eliana de Souza Martins
elianamartins13@yahoo.com.br

Fábio Alves Moraes
fabio_moraes17@hotmail.com

Ivanete Rusch de Souza
ivarusch@gmail.com

Izabel Bezerra Verçosa
bebel1965@gmail.com
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Jamana Pereira Barros de Melo
jamanabarros75@gmail.com

Janise Regina Rodrigues da Silva Martins Cardoso
janiseregina@gmail.com

Keila Viviane Souza Silva Brito
vivianekeilaja@yahoo.com.br

Lucimar de Souza Sampaio
lssam1@hotmail.com

Marcelo de Macedo Lebre
marcelolebre.ac@gmail.com

Marcelo Ermesson Alves
holanda0409@hotmail.com

Marcilene Alexandrina Chaves
marcilenechaves@hotmail.com

Maria Augusta Moreira de Mesquita
augustamesquita@yahoo.com.br

Marilene da Silva Batista
maribatista-ac@hotmail.com

Narjara Campos de Araújo
narjaracampos@gmail.com

Neuzicléia Silva de Azevedo
neuziazevedo@yahoo.com.br

Pollyana das Neves de Aguiar
pollyaninhaaguiar@hotmail.com

Rosangela Maria Rodrigues de Souza Silva
rmrsouza8@gmail.com

Sheyla Silva de Souza
ssilvadesouza@gmail.com

Valquíria Rezende da Silva
valquiriarezende19@gmail.com

Wemerson Lima de Oliveira
wksinan@gmail.com
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