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1. APRESENTAÇÃO
1.1. Sobre o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde
O Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde (PEEPS), elaborado e organizado pela
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), por meio da Superintendência de Educação em
Saúde e Trabalho para o SUS (SEST-SUS), é o resultado de um trabalho conjunto que contou
com a participação de vários atores das superintendências da SES GO, Comissão Permanente
de Integração Ensino Serviço Estadual (CIES Estadual), Gerência das Unidades Regionais de
Saúde e Núcleos de Apoio ao Controle de Endemias (GERNACE), Conselho das Secretarias
Municipais de Saúde (COSEMS), Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES/GO), este
documento teve como eixo norteador a Portaria Nº 3.194, de 28 de Novembro de 2017,
portaria que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação
Permanente em Saúde no SUS – PRO EPS-SUS, e demais legislações vigentes.
O levantamento das necessidades de Educação Permanente em Saúde do Estado de Goiás
ocorreu de forma ascendente através de dezoito (18) encontros loco regionais nas dezoito
regiões de saúde do Estado de Goiás, que contou com a participação de técnicos, gestores,
controle social e instituições formadoras dos municípios goianos. Foi realizado, também, um
encontro com Superintendentes e Gerentes da SES para identificar necessidades de formação
para os profissionais que atuam no nível central da SES GO.
O PEEPS deve ser compreendido como uma proposta de orientação das ações de educação
permanente e educação profissional no âmbito do SUS, alinhadas com as necessidades de
formação e qualificação profissional que são exigidas e necessárias para as ações de atenção
de saúde da população (BRASIL, 2018).
Como todo plano, a sua vitalidade e pertinência devem ser assentadas na possibilidade de
serem revisadas e atualizadas sistematicamente, com o surgimento de novas necessidades,
sejam estas no processo de gestão administrativa e financeira do Estado, do monitoramento e
avaliação da situação de saúde da população e das linhas de atenção em saúde, dos serviços de
saúde e das instituições formadoras integradas ao esforço de enfrentamento da realidade de
educação e saúde em cada região do estado de Goiás.
Assim, com este plano, que foi construído de forma ascendente e descentralizado, visamos à
garantia do respeito às especificidades regionais, superando as desigualdades para um
processo de gestão, planejamento e programação das ações de Educação Permanente em
Saúde que contemple todos os profissionais do SUS do estado de Goiás.
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Foto 1: Mosaico de Fotos das Oficinas nas Regiões de Saúde

Fonte: GESAP/2018
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Foto 2: Mosaico de Fotos das Oficinas nas Regiões de Saúde

Fonte: GESAP/2018
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Foto 3: Mosaico de Fotos das Oficinas nas Regiões de Saúde

Fonte: GESAP/2018

1.2. Legislações Pertinentes
Este plano segue algumas diretrizes e orientações para o desenvolvimento da Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde.
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A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
A Portaria MS Nº 1.996, de 20 de Agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a
implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2007).
A Portaria Nº 2.048, de 03 de Setembro de 2009, que aprova o regulamento do Sistema
Único de Saúde (SUS).
A Portaria MS Nº 2.953, de 25 de novembro de 2009, que define recursos financeiros do
Ministério da Saúde para a Política Nacional de Educação Permanente em saúde, e dá outras
providências.
O Decreto Nº 7.580, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências.
A Portaria GM/MS Nº 2.135, de 25 de Novembro de 2013, que estabelece diretrizes para o
processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Portaria Nº 3.194, de 28 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Programa para o
Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS – PRO EPS-SUS. O
PRO EPS-SUS tem como objetivo geral estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação
profissional dos profissionais da área da saúde para a transformação das práticas de saúde em
direção ao atendimento dos princípios fundamentais do SUS, a partir da realidade local e da
análise coletiva dos processos de trabalho (BRASIL, 2017).
A Portaria Nº 3.342, de 07 de Dezembro de 2017, que divulga lista dos entes federados
habilitados ao recebimento do incentivo financeiro de que trata a Portaria nº 3.194/GMS/MS,
de 27 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017).
A Portaria Nº 358/2018 – SES, que resolve designar os servidores da Secretaria de Estado da
Saúde para compor o Grupo Técnico Estadual – GTE. Este grupo tem a função de Elaboração
do Plano Estadual de Educação Permanente, que deverá estar em consonância com as
prerrogativas previstas no âmbito do PRO EPS-SUS, com vistas a fortalecer as práticas de
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Educação Permanente em Saúde, apoiar as ações a nível regional, bem como monitorar e
acompanhar as atividades previstas pelo programa (BRASIL, 2018).
Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no Sistema Único de
Saúde – SUS, 2006, Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde, Brasília-DF.
Resolução CESGO Nº 07/2015, que dispõe sobre as “Diretrizes para Política Estadual de
Educação Permanente para Participação e Controle Social” e dá outras providências.
O Manual Técnico do PRO EPS-SUS, Programa para o Fortalecimento das Práticas de
Educação Permanente em Saúde no SUS, que tem como objetivo principal apresentar
orientações técnicas para o desenvolvimento das ações previstas para o PRO EPS-SUS,
facilitando a execução das atividades de EPS no Distrito Federal e municípios, bem como na
elaboração do Plano Estadual de EPS nos estados e Distrito Federal (BRASIL, 2018).
O Manual de Orientações - Planejamento das Ações de Educação Permanente em Saúde no
Sistema Único de Saúde, para apoiar o processo de planejamento, surgiu a proposta de
disponibilizar este manual contendo orientações para subsidiar a elaboração do Plano de
Educação Permanente em Saúde (PEPS), em cada estado/município das diversas regiões do
país e no Distrito Federal (BRASIL, 2018).

Figura 6. Planejamento das Ações de Educação
Permanente em Saúde
Figura 7. Manual Técnico PRO EPS-SUS

Fonte: Ministério da Saúde, 2018
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1.1 OBJETIVOS
O PEEPS deve ser compreendido como um instrumento de gestão da Política de Educação
Permanente em Saúde no âmbito estadual e municipal, devendo funcionar como um
instrumento norteador para a propositura de ações pelos gestores, coordenadores e áreas
técnicas pertinentes à EPS. Apresentamos, a seguir, os pontos principais a serem alcançados:
1- Promover a formação e desenvolvimento dos profissionais no SUS, a partir dos problemas
cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
2 - Promover articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as
diferentes redes de gestão, de serviços de saúde, educação e do controle social, com o
desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral, possibilitando o
enfrentamento criativo dos problemas e uma maior efetividade das ações de saúde e educação;
3 - Estimular o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, compartilhados
entre instituições de ensino, programas de residência em saúde e serviços de saúde;
4 - Aplicar metodologias ativas, com ênfase na problematização;
5 - Contribuir para o Planejamento e a elaboração constante dos Planos de Ações de Educação
Permanente em Saúde (PAREPS) de cada Região.
6 - Partilhar as experiências e conhecimentos, momento importante para alinhar conceitos e
teorias sobre a Educação Permanente (BRASIL, 2018).
Dessa forma, esperamos que o PEEPS, além de contribuir para a realização das iniciativas de
qualificação profissionalizante associadas às necessidades da vigilância em saúde, atenção em
saúde e gestão do SUS, desenvolva novos instrumentos e processos pedagógicos, gerenciais,
humanísticos, éticos e políticos que apoiem os esforços de consolidação da educação
permanente no Estado de Goiás.
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Foto 4: Oficina Nível Central/Outubro de 2018

Fonte: GESAP/2018

2. HISTÓRIA
2.1. Escola de Formação Técnica (ET SUS)
Na década de 80, surgiu o “Projeto Larga Escala”, em parceria com o Ministério da Saúde,
Organização Pan-Americana de Saúde e Ministério da Educação, visando profissionalizar o
pessoal já empregado na força de trabalho ou em fase de admissão nos serviços de saúde. O
espaço pedagógico para a realização dos processos educativos tornou-se concreto, desde
então, com a criação dos Centros Formadores de Nível Médio e Elementar para a Área de
Saúde, em alguns estados, também denominados de Escola Técnica de Saúde ou Escola
Técnica em Saúde, que hoje constituem as unidades de formação/qualificação pertencentes à
Rede das Escolas Técnicas de Saúde do SUS (RET-SUS).
Em novembro de 1980, foi criada a Escola de Auxiliar de Enfermagem, do Hospital Geral de
Goiânia (HGG), objetivando formar alunos nesta área para atender à demanda daquela
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instituição. Em 1985, o Centro Formador de Pessoal de Nível Médio e Elementar para a Área
da Saúde torna-se sucessor da Escola de Auxiliar de Enfermagem, no espaço físico do extinto
Hospital JK, com infraestrutura de refeitório, alojamento e auditório. Em maio de 1986,
visando organizar a formação do auxiliar de enfermagem, foi assinada a ordem de serviço nº
108, dispondo sobre as atividades do Sistema de Desenvolvimento de Recursos Humanos e
Modernização Administrativa, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (INAMPS). Em 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), amplia-se a
cobertura de atuação do Centro Formador a todos os profissionais do SUS, abrangendo todo o
processo de capacitação, qualificação e habilitação profissional na área da saúde. Em junho de
1988, o Secretário de Educação, Tobias Alves, assinou a Portaria de nº 5799, de 27 de junho,
que reconhecia pelo prazo de 08 (oito) anos, a partir de 19 de maio de 1988, o curso supletivo
em nível de 2º grau, na habilitação de Auxiliar de Enfermagem, ministrado pela Escola de
Auxiliar de Enfermagem do Hospital Geral de Goiânia/HGG.
Em agosto de 1988, pela Resolução nº 089 – Conselho Estadual de Educação/CEE, de 11 de
agosto de 1988, o Centro Formador de Pessoal de Nível Médio e Elementar para a área de
Saúde/ INAMPS ficou autorizado a ministrar os cursos: “Técnico em Higiene Dental” e
“Visitador Sanitário”.
Em março de 1993, por intermédio da Resolução nº 530 – CEE, de 26 de março de 1993, o
Centro Formador de Pessoal de Nível Médio e Elementar para a área de Saúde foi designado
sucessor da Escola de Auxiliar de Enfermagem do HGG / INAMPS, integrando o “Projeto
Larga Escala”. Seu propósito era o de ofertar cursos a profissionais engajados na força de
trabalho do SUS, demandados pela rede de saúde, em nível de qualificação e habilitação, nas
subáreas de Enfermagem e Saúde Bucal.
Em Agosto de 2002, por intermédio do Decreto nº 5647, efetivou-se a criação do Centro de
Educação Profissional de Saúde do Estado de Goiás (CEP-SAÚDE), como unidade
administrativa complementar da Secretaria de Estado da Saúde e integrante do Sistema
Estadual de Educação Profissional, tendo como missão promover a educação profissional na
área da saúde, ofertando cursos centralizados e descentralizados, nos níveis básico e técnico;
levando em conta o avanço do conhecimento, a incorporação crescente de novos métodos,
processos de produção e distribuição de bens e serviços e a formação dos indivíduos para o
exercício pleno da cidadania.
2.2. Escola de Saúde Pública “Cândido Santiago”
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Em 2005, criou-se a Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás “Cândido Santiago” (ESAP),
pela Lei nº 15.260, com o objetivo de se constituir num espaço de coordenação, integração,
definição de políticas, planejamento, gestão e execução dos programas de desenvolvimento
dos servidores em saúde pública no Estado de Goiás, além da articulação interinstitucional
para estabelecer parcerias com universidades e outras instituições. O CEP- SAÚDE/ESAP
passa a fazer parte dessa estrutura, tornando-se uma Gerência de Ensino Profissionalizante e
Tecnológico.
Em janeiro de 2008, foi publicado o Decreto Estadual nº 6.711, que dispõe sobre a reforma
administrativa do Poder Executivo do Estado, com a desativação de unidades estruturais
básicas e complementares. A Superintendência da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás
“Cândido Santiago” foi desativada com suas respectivas gerências. Suas competências,
atribuições, acervos e demais recursos da Superintendência da Escola Estadual de Saúde
Pública foram incorporados à Escola de Governo da Secretaria da Fazenda/SEFAZ.
Em 2011, no início da atual gestão do governo de Goiás, foi criada a Superintendência de
Educação em Saúde e Trabalho para o SUS da Secretaria de Estado da Saúde, composta pelas
Gerências “da Escola Estadual de Saúde Pública – Cândido Santiago”, “de Planejamento e
Execução de Eventos e Projetos para o SUS” e “de Administração Setorial e Captação de
Recursos”. A Gerência da Escola Estadual de Saúde Pública – Cândido Santiago (ESAP)
participa ativamente na formulação, execução e avaliação da política estadual de saúde, nos
eixos de: atenção básica, planejamento e gestão, informação e comunicação, controle social e
educação popular. Promove a educação profissional e a educação permanente de gestores,
profissionais e usuários do SUS no estado de Goiás.
A Escola Estadual de Saúde Pública Cândido Santiago (ESAP), unidade administrativa básica
vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), tem como grande desafio a
garantia do atendimento educacional de qualidade e que possibilite o pleno desenvolvimento
das potencialidades dos educandos, por meio de abordagens educacionais capazes de preparar
os profissionais de saúde para enfrentar novos desafios e de oferecer respostas adequadas às
necessidades das comunidades às quais devem servir.
A ESAP habilita profissionais, por intermédio dos Cursos de Atualização, Qualificação,
Aperfeiçoamento e Especialização Lato Sensu, de acordo com as necessidades detectadas e
alicerçadas nos princípios normativos da legislação vigente, sem esquecer o compromisso
com a busca de uma educação mais igualitária e mais justa para concretização dos princípios
norteadores do SUS.
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Nos últimos dois anos, houve uma expansão e aprimoramento das atividades educacionais
vivenciadas pela ESAP, como: o reconhecimento da ESAP pelo Conselho Estadual de
Educação enquanto Escola de Governo, com aptidão para ofertar e certificar os cursos de
Especialização Lato Sensu, o aprimoramento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e
a implementação de novos cursos de qualificação e aperfeiçoamento na modalidade EaD,
maior oferta de cursos de atualização e aperfeiçoamento na modalidade presencial e a
modificação da estrutura organizacional e dos processos de trabalho de cada unidade da
ESAP.
A ESAP concebe a educação como projeto de sociedade. Nesse sentido, é defensora de uma
concepção educacional que dialoga com as circunstâncias da sociedade atual e deixa explícita
a sua concepção de mundo, compreendendo que o trabalhador se educa no conflito e na
contradição, através de metodologias ativas.
Como garantia da universalidade de acesso dos profissionais da saúde aos cursos de
formação profissional, atualização, aperfeiçoamento e pós-graduação, a ESAP propõe ofertar
cursos aos municípios do Estado de Goiás de forma presencial, descentralizada e/ou à
distância, considerando as necessidades loco regionais e o Plano Estadual de Educação
Permanente (PEEPS). A SEST-SUS/ESAP, unidade orgânica da Secretaria Estadual de Saúde
de Goiás, é responsável pelas ações de Educação Permanente nos 246 municípios e possui
como meta a descentralização dos cursos, no sentido de contemplar um número maior de
profissionais que atuam no SUS.
Foto 5: Escola de Saúde Pública “Cândido Santiago”

Fonte: GESAP/2018
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3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO
3.1. Regionalização
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira e
regulamentado pelas Leis 8080, de 19/09/1990, que dispõe sobre condições para a promoção,
proteção e a recuperação da saúde, e também se refere aos princípios e diretrizes do SUS, e a
Lei 8142 de 28/12/1990, relativa à participação da população nos serviços de saúde. De
acordo com o art. 198 da Constituição Federal, as ações e serviços que integram o SUS devem
obedecer aos seguintes princípios: Descentralização, Regionalização, Hierarquização e
Participação Social, assim, regulamentando o campo e atuação do SUS, sua organização e o
funcionamento dos serviços de promoção da saúde (FINKELMAN, 2002).
A implantação do Pacto pela Saúde, em 2006, e suas demandas para estados e municípios, e a
edição do Decreto nº 7.50810, de 28 de junho de 2011, no entanto, retomaram a
regionalização do ponto de vista da gestão compartilhada entre políticos gestores na
estruturação do sistema e proporcionar uma ampliação na agenda da gestão, alargando a
função das Comissões Intergestores, no nível regional, e avigorando o Planejamento
Integrado, unificado pelo Contrato Organizativo da Ação Pública (COAP) e tendo a Região
de Saúde como unidade administrativa operacional (BRASIL, 2016).
O Decreto 7508/11 estabelece, também, que o SUS deve conformar uma rede regionalizada e
hierarquizada e com “regiões de saúde” organizadas com capacidade de ofertar, no mínimo,
as ações de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção
ambulatorial especializada e hospitalar, e de vigilância em saúde, salientando que a ações
complementares devem garantir, minimamente, a integralidade do cuidado em tempo hábil
(BRASIL, 2011).
Entre as apreensões e desafios frente ao processo de regionalização está o de desenvolver a
gestão partilhada entre os entes federados, bem como precisar as reais atribuições sanitárias
de cada um; o de realizar as pactuações entre gestores na região de saúde; fortalecer as
Comissões Intergestores Regionais (CIR); Garantir a pactuação entre regiões de saúde
intraestaduais e interestaduais; superar as dificuldades de acesso e deslocamento no território.
Outra necessidade é concretizar a Atenção Primária como estruturadora da rede de atenção à
saúde; expandir os serviços de média complexidade e, assim, favorecer a ampliação à
capacidade instalada; e não menos importante, qualificar os gestores e servidores da saúde,
instituindo os processos de controle e avaliação e utilizando as ferramentas de planejamento e
gestão (BRASIL, 2011).
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3.1.1. Divisão Estadual por Regiões de Saúde
O Estado de Goiás é composto por 246 municípios, está localizado no Planalto Central do
Brasil, ocupando uma área de 341.289,5 km, o que representa 3,99% da área do país. Faz
divisa, ao Norte, com o Estado do Tocantins, a Oeste com os Estados do Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul e a leste com os Estados da Bahia e Minas Gerais. O clima predominante é
tropical, com temperaturas médias anuais variando entre 18° e 30°C e umidade relativa do ar
com média anual em torno de 43%.
Segundo a estimativa populacional do IBGE 2018 (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o Estado possui 6.921.161 habitantes e apresenta densidade demográfica de 20,28
hab/km².
O primeiro Plano Diretor de Regionalização do Estado de Goiás PDR/GO, foi implantado em
2001, sob as diretrizes da NOAS/01, tendo sido aprovado pela Comissão Intergestores
Bipartite CIB/GO, por meio das resoluções de nº 055 e a de nº 067/2001.
Com o PDR de 2001, estabeleceu-se um novo desenho regionalizado da saúde para o Estado
de Goiás, onde foram extintas algumas regiões, nesse processo a então Regional de Posse
(Sede administrativa da SES-GO na Região) foi extinta e os municípios foram incorporados à
Regional de Saúde Entorno Norte, com sede administrativa em Formosa/GO, enfraquecendo o
poder de decisão dos municípios daquela região, visto que o que prevalece nas discussões
colegiadas são os problemas do Entorno do DF, devido à concentração de pessoas e o fluxo
crescente de pacientes de toda a Macrorregião Nordeste em busca de atendimento em Brasília.
Revisado em 2004, que resultou na elaboração de um novo instrumento, utilizando atributos
de ordenamento, hierarquização e regionalização da assistência à saúde no Estado de Goiás,
definindo Macrorregiões e microrregiões, assim como suas atribuições, competências, fluxos
operacionais e referências. Porém, não foi atualizado o Plano Diretor de Investimentos - PDI.
Atendendo solicitação dos municípios da então região de saúde nordeste e entorno norte,
sendo esta primeira composta por 07 municípios e a segunda com 17, foi realizada análise do
pleito de desmembramento de alguns municípios da região de saúde do entorno norte e
criação de uma nova região, que foi atendido e resultou nas Resoluções CIB nº 028, de 28 de
fevereiro de 2012, que aprova o desenho final do PDR e a criação da região de saúde nordeste
II como alterações do município de Alto Paraíso da região nordeste I para entorno norte e São
Domingos para nordeste II, resultando na região de saúde entorno norte com 08 municípios,
nordeste I com 05 e nordeste II com 11 e a de nº 045, de mesma data que aprova a criação das
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Comissões Intergestores Regionais – CIRs, iniciando a região de saúde nordeste II.
Atendendo outra manifestação de interesse dos municípios para a análise, discussão e criação
de outra região de saúde, na então região de saúde São Patrício, composta por 26 municípios e
pireneus com 12, foi atendido o pleito e, sendo viável, criou-se outra região de saúde ficando
em São Patrício I com 20 municípios, São Patrício II com 08 e Pireneus com 10, de acordo
com a Resolução CIB nº 344, de 26 de dezembro de 2014, e da portaria 327, de 15 de junho
de 2015, da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).
Após esta revisão do PDR/GO, houve apenas alterações territoriais, incluindo algumas regiões
de saúde, porém, mantendo as macrorregiões, atualmente apresenta a seguinte configuração:
246 municípios distribuídos em 18 regiões com 18 sedes administrativas estaduais, com as
Comissões Intergestores Regionais/CIR, formada e operando ordinariamente uma vez por
mês, e estes agrupados formam as 05 Macrorregiões. A reunião da CIB ocorre mensalmente e
é precedida das câmaras técnicas.

Figura 1 - Mapa de Territorialização com a distribuição das regiões e macrorregiões de saúde do estado de Goiás
com seus respectivos municípios polos

Fonte: PDR/2014

3.1.2. Redes de Atenção à Saúde
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A portaria SAS/MS n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010, traz diretrizes para estruturação da
rede de atenção à saúde (RAS), com estratégias de superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas regiões de saúde, assim como aperfeiçoar o funcionamento político e institucional
do SUS. De acordo com o Decreto 7.508/2011, a Rede de Atenção à Saúde é definida como
conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
A Atenção Primária à Saúde no Estado de Goiás, nos últimos anos, passou de 1350 Equipes
de Saúde da Família implantadas pela Estratégia Saúde da Família (cobertura populacional
estimada 65,26 %), em julho de 2015, para 1460 Equipes de Saúde da Família (cobertura
populacional estimada de 66.81%) e 8.402 Agentes Comunitários de Saúde em julho de 2018.
Em relação à implantação dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família – NASF-AB em 2011
existiam 40 NASF-AB implantados no Estado, hoje são 228 equipes de NASF-AB
(Julho/2018), distribuídos em 208 municípios. (Fonte e-Gestor)
O Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB que em
2014 contava com 243 municípios e 1176 equipes aderidas, no último ciclo 2016 houve
adesão dos 246 municípios e 1365 equipes de Saúde da Família e mais 189 equipes dos
Núcleos Ampliados de Saúde da Família – NASF-AB (Fonte Portal do DAB).
Em Goiás, a Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde (SPAIS) é
responsável por implantar/implementar a Política de Atenção Integral à Saúde Estadual nos
três níveis de atenção, coordenando, monitorando e avaliando as ações de saúde, as redes de
assistência e os programas de Atenção à Saúde no âmbito do SUS, em articulação com as
demais estruturas da SES e com os municípios, adequando as políticas nacionais às
diversidades regionais.
3.1.3. Redes Prioritárias de Atenção à Saúde
 REDE CEGONHA
A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, através da Portaria n°
1.459 de 24/06/2011, consiste numa Rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito
ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem
como à criança o direito ao nascimento seguro ao crescimento e ao desenvolvimento
saudável. A Rede Cegonha teve início em Goiás, em junho de 2012, através da Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em consonância com o Ministério da Saúde (MS).
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A rede tem como objetivos promover um novo modelo de atenção ao parto, nascimento e à
saúde da criança com garantia de acesso, acolhimento e resolutividade, a fim de reduzir a
mortalidade materna e neonatal.
São Diretrizes da Rede Cegonha:
1. Garantia do acolhimento com classificação de risco, ampliação do acesso e melhoria da
qualidade do PRÉ-NATAL.
2. Garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro.
3. Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao Parto e nascimento.
4. Garantia da atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade.
5. Garantia da ampliação do acesso ao planejamento produtivo.
 REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL

A Portaria n.º483, de 1º de Abril de 2014, redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
com Doenças Crônicas no âmbito do SUS e estabelece diretrizes para a organização de suas
linhas de cuidado, priorizando as seguintes: Doenças renocardiovasculares; Diabetes e
Hipertensão; Obesidade; Doenças respiratórias crônicas; Câncer (de mama e colo de útero).
 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) tem a finalidade de articular e integrar
todos os equipamentos de saúde, com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado
e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma
ágil e oportuna, buscando sempre o acolhimento com classificação de risco e resolutividade.
Para tanto, alguns componentes fazem uma interface direta com essa rede como a promoção e
prevenção, a atenção primária à saúde por meio das unidades básicas de saúde, unidades de
pronto atendimento e outros serviços de 24 horas, bem como os serviços pré-hospitalares de
rua, enfermarias de retaguardas, unidades de cuidados intensivos e a atenção domiciliar.
Em Goiás, considerando a necessidade de ordenar o atendimento às Urgências, garantindo
acolhimento, primeiro atendimento qualificado e referência adequada dos pacientes graves a
serviços adequados, nos anos de 2012 e 2013, foram elaborados nos Colegiados Intergestores
Regionais (CIR) seis planos de ação macrorregionais para a implantação da rede de atenção às
urgências em todo Estado. Um plano para cada macrorregião e um para a Região
Metropolitana formada pelas regiões Central e Centro Sul. Desses seis planos elaborados
somente dois já foram homologados pelo MS e já contam com financiamento para
implantação, o da Região Metropolitana (Portaria GM/MS nº 3098/2012) e o da Macrorregião
Centro Norte (Portaria GM/MS nº 1808/2014).
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O Componente pré-hospitalar dos Planos de Ação Regional é constituído pelos Componentes
Móvel - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU 192 e Fixo - Unidades de Pronto
Atendimento 24h / UPA 24h. O SAMU 192 está organizado em 12 Centrais de Regulação e
respectivas Bases Descentralizadas que cobrem a totalidade do território do Estado de Goiás.
As Centrais e as Bases são a sede dos profissionais envolvidos no atendimento às urgências e
das respectivas viaturas tripuladas, as quais podem ser Unidade de Suporte Básico (USB),
Unidade de Suporte Avançado (USA), veículo de intervenção rápida (VIR), Motolância e
Aeromédico. A organização do componente hospitalar da RUE se deu por meio da
ampliação/expansão e qualificação dos Hospitais Porta de Entrada de Urgências, das
enfermarias clínicas de retaguarda, dos leitos de cuidados prolongados, dos leitos de terapia
intensiva, e pela reorganização das linhas de cuidados prioritárias de traumatologia,
cardiovascular e cerebrovascular, de acordo com critérios estabelecidos na Portaria GM/MS
nº 2.395, de 11 de outubro de 2011.
Os recursos financeiros de investimento e de custeio dependem da homologação dos Planos
de Ação, o que tem retardado a implantação da RUE no Estado. Da meta prevista de
implantação de 23 Portas de Entrada Hospitalar da RUE, foram implantadas 08 unidades nas
regiões Metropolitana e Centro Norte, o que corresponde à execução de 35 % da meta
prevista. O restante da meta depende de homologação dos planos de ação.
 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)
A Rede de Atenção em Saúde Mental-(RAPS) encontra-se regulamentada pela nova Portaria
do Ministério de Saúde, nº 3588, de dezembro de 2017, no qual estabelece o atendimento no
SUS para pessoas com transtornos graves ou persistentes decorrentes ou não do uso de álcool,
crack e outras drogas. Nesta, institui que a RAPS é composta pelos serviços da Atenção
Básica, que incluem como pontos de Atenção: Unidade Básica de Saúde, Núcleo de Apoio á
Saúde da Família, Consultório na Rua, Centros de Convivência e Cultura, Atenção
Residencial em Caráter Transitório; Atenção Psicossocial Estratégica nas suas diferentes
modalidades, tais como CAPS I, II, III, AD, CAPS i; Atenção de Urgência e Emergência,
cujos pontos são: SAMU, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, Portas Hospitalares/Pronto
Socorro em Hospital Geral, UBS, Atenção Residencial em caráter Transitório: Unidade de
Acolhimento, Serviço de Atenção em Regime Residencial, Atenção Hospitalar com os Leitos
dos Hospitais Gerais, Leitos de Psiquiatria em Hospital Geral; Serviços Residencial

Página 29 de 146

Terapêutico para efetivar o processo de desinstitucionalização e Estratégias de Reabilitação
psicossocial a partir da inclusão de geração e renda na perspectiva da Economia solidária.
Segundo dados do Monitoramento da Gerência de Saúde Mental (2018), o Estado de Goiás
possui serviços de 88 CAPS em funcionamento, porém, nem todos foram habilitados. Mesmo
assim, estão em funcionamento de forma regionalizadas, sendo: Região Central - possui 4
CAPS 1, 5 CAPS AD e 1 ADi, 2 CAPS i, Região Centro Sul: contém 16- CAPS I, 1- CAPS
II, 1- UAI, 1 CAPS III, 2 CAPS ADs e 1 CAPS ADi; Região do Entorno: possui 3 CAPS I,
6- CAPS II; Estrada de Ferro: 5 CAPS I, 1 CAPS II e 1 CAPS AD 1 e II; Região Norte: 3
CAPS I, Região Oeste: 2 CAPS I, Região dos Pirineus: 3 CAPS I, 1 CAPS AD, 1 CAPS II,
1 CAPSII i; Região Rio Vermelho: 3 CAPS I; Região do São Patrício: 8 CAPS I, 1 CAPS
II, Região Serra da Mesa: 2 CAPS I; Região Sudoeste I: 1 CAPS I, 1 CAPS AD, 3 CAPS
II; Região Sudoeste II: 1 CAPS 1 e 1 CAPS II; Região Sul: 2 CAPS I, 1 CAPS AD.
A partir de 2015, o Estado de Goiás dispôs de 11 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT)
implantados, 05 em processo de implantação e 17 SRTs já pactuadas e que poderão vir a ser
implantadas nos próximos anos. Há, aproximadamente, 120 moradores em Clínicas e
Hospitais Psiquiátricos no Estado de Goiás, além de pessoas com transtorno mental
institucionalizadas em Asilos e Abrigos.
No Estado de Goiás, apenas 16 leitos estão em funcionamento: 04 em Ceres, 04 em
Piracanjuba, 09 em Rio Verde e 04 em São Miguel do Araguaia, mas outros 261 já estão
pactuados e em processo de implantação. Para acolhimento dos usuários de álcool e drogas
em situação de vulnerabilidade, também foram pactuadas 42 Unidades de Acolhimento.
Encontra-se em funcionamento 02 Unidades de Acolhimento Infantil, em Goiânia e
Piracanjuba.
Nesse contexto, observa-se que a RAPS encontra-se em diferentes estágios de implantação
nas várias regiões de saúde do Estado de Goiás. Já os CAPS surgiram em 2003 e, após, a
RAPS, em 2011, a partir da portaria 3088. Por volta de 2007 até 2018, um novo cenário de
implantação da Política de Saúde Mental se estabelece em Goiás, pois ocorreu um aumento
progressivo de Centros de Atenção Psicossocial, no entanto, essa mesma progressão não
aconteceu com o número de leitos de Saúde Mental a serem implantados no Hospital Geral. E,
em decorrência disso, foram realizados, no ano de 2018, oficinas de atualização psicossocial
em urgência e emergência em saúde mental para profissionais dos SAMUS, UPAS e
Hospitais Gerais, bem como oficinas de Atualização psicossocial em Saúde mental de forma
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regionalizada. Porém, essa última capacitação não contou com recursos financeiros do
Estado.
Além dos pontos da Rede de Atenção Psicossocial definidos pelo MS, o Governo do Estado
de Goiás implantou os Centros de Referência e Excelência em Dependência Química
(CREDEQ), conforme Plano de Governo que disponibiliza 96 vagas por unidade.
Em atenção à Lei nº 10.216 e visando garantir tratamento digno e de qualidade ao louco
infrator, Goiás foi pioneiro na implantação do Programa de Atenção Integral ao Louco
Infrator (PAILI), em 2006. A principal diretriz do Programa é o de sua atuação como auxiliar
aos juízes de execução penal.
O PAILI, em 2018, já havia recebido do judiciário 681 pacientes no total, dos quais 61
faleceram, 238 tiveram suas Medidas de Segurança extintas e 6 foram transferidos de Estado.
Atualmente, o programa acompanha 376 pacientes, dos quais 277 pessoas se encontram em
tratamento ambulatorial, 37 se encontram, excepcionalmente, recolhidos em Unidades
Prisionais, por várias razões, dentre elas, a falta de suporte social e familiar, 49 estão
internados e 13 são não localizados.
 REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A rede tem como objetivo ampliar o acesso e qualificar atendimento às pessoas com
deficiência no SUS, com foco na organização de rede e na atenção integral à saúde, que
contemple as áreas de deficiência auditiva, física, visual, intelectual e ostomias, ampliando a
integração e articulação dos serviços de reabilitação com a rede de atenção primária e outros
pontos de atenção especializada, desenvolvendo ações de prevenção de deficiências na
infância e vida adulta.
Para atingir estes objetivos, são necessários alguns componentes para a Rede de Reabilitação,
como, por exemplo: Centros especializados de reabilitação, oficinas ortopédicas, centros-dia,
serviços de atenção odontológica, atenção domiciliar no âmbito do SUS e atenção Hospitalar.
A atual rede de serviços de reabilitação no Estado é a seguinte: 05 Centros Especializados em
Reabilitação II (Física e Intelectual) e 01 Centro Especializado em Reabilitação IV (Física,
Auditiva, Visual e Intelectual) em Goiânia; 01 CER III (Física, Auditiva e Intelectual) em
Trindade e 01 CER III em Anápolis; e 01 CER II nos Municípios de Ceres, Goiás, Rio Verde
e São Luís de Montes Belos, totalizando 12 serviços especializados em reabilitação para
atendimento à população de Goiás.
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O atendimento de reabilitação de alta complexidade para toda a população do Estado é
realizado na Vila São José Bento Cottolengo, localizada em Trindade, e no Centro de
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, em Goiânia.
Destacam-se as regiões do Entorno Norte, Entorno Sul e Sudoeste II com 03 CERs tipo IV em
fase de construção. Quanto aos CEOs - Centros Especializados em Odontologia estão
implantados por macrorregiões: Macrorregião Centro Norte (04), Centro Oeste (06), Nordeste
(07), Centro Sudeste (05) e Sudoeste (5).
A Oficina Ortopédica Fixa de referência para toda a população do Estado de Goiás habilitada
pelo Ministério da Saúde funciona no CRER. Encontra-se em funcionamento na Vila São José
Bento Cottolengo um serviço de dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de
Locomoção (OPM), para pacientes regulados pelo Complexo Regulador Estadual.
Com relação à Atenção Hospitalar Especializada, a rede conta com leitos de reabilitação nas
unidades do CRER (65 leitos) e Vila São José Bento Cottolengo (18 leitos).
A organização dos Serviços de Atenção às Pessoas Ostomizadas, em Goiás, foi pactuada em
CIB, no dia 24 de junho de 2010, através da Resolução nº 139/2010- CIB e seguiram os
critérios de regionalização.
 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Desde o início da civilização, já havia preocupações e medidas de controle sanitário, baseados
na ética e na religiosidade, com o estabelecimento de regras de condutas para profissionais
que cuidavam dos doentes. Após a peste que dizimou os povos da Europa em 1368, Veneza
torna-se a precursora da Vigilância Sanitária de portos e fronteiras, através da fiscalização de
barcos e navios, que aportavam na cidade, criando a quarentena para evitar a entrada e
propagação de doenças.
O desenvolvimento das investigações no campo das doenças infecciosas e o advento da
bacteriologia, em meados do século XIX, resultaram no aparecimento de novas e mais
eficazes medidas de controle, entre elas, a vacinação, iniciando uma nova prática de controle
das doenças, com repercussões na forma de organização de serviços e ações em saúde coletiva
(Brasil, 2005).
No Brasil, a Vigilância Sanitária foi instituída com o caráter fiscalizador, julgador e punitivo
das atividades sanitárias, com as autoridades dotadas de plenos poderes para estabelecer os
tributos e taxas. Após o período da Ditadura Militar, começa o rompimento com o antigo
modelo autoritário e centralizador de Vigilância Sanitária. É neste período que a atuação da
Vigilância Sanitária torna-se importante nos episódios de contaminação de sucos e gelatinas
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com excesso de conservantes, das manobras industriais para impedir o controle de
psicotrópicos e do acidente radioativo de Goiânia.
Em Goiás, no ano de 1963, foi criada a Organização de Saúde do Estado de Goiás – OSEGO,
com funções normalizadoras e executoras em todo território goiano. Em 1980, a OSEGO
recebe maior poder no campo das ações sanitárias, passando a assessorar os Poderes do
Estado na elaboração da Legislação Sanitária de competência estadual. Em 1984, é criada a
Unidade Operacional de Vigilância Sanitária. Com a promulgação da Constituição, em 1988,
começa a implantação do Sistema Único de Saúde: a OSEGO é extinta e substituída pela
Secretaria Estadual de Saúde, tendo sido criada a Superintendência de Vigilância Sanitária.
Em 2003, é criada uma nova estrutura organizacional para a Superintendência devido à
inserção da vigilância ambiental, que passa a se chamar Superintendência de Vigilância
Sanitária e Ambiental. Em 2011, foi instituída a Superintendência de Vigilância em Saúde –
SUVISA, a partir da reestruturação administrativa e organizacional da Secretaria de Estado da
Saúde, integrando as áreas da saúde coletiva que se encontravam em duas Superintendências.
Foram atribuídas competências em relação às ações de promoção, vigilância, proteção,
prevenção e controle de riscos, doenças e agravos à saúde, com a finalidade de integrar e
realizar as ações de saúde na vigilância epidemiológica, sanitária, saúde ambiental e de saúde
do trabalhador em todos os níveis de complexidade e organização do sistema.
Esta junção representou uma importante mudança institucional que reuniu todas as ações de
vigilância, prevenção e controle de doenças, agravos e riscos à saúde numa mesma estrutura,
consolidando o processo de ampliação do objeto das vigilâncias e respondendo melhor aos
desafios e problemas de saúde, visando à redução da morbimortalidade por doenças e agravos,
protegendo e promovendo a melhoria da saúde dos goianos.
A Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa) atua na análise permanente da situação
de saúde da população e na organização e execução de ações de promoção, vigilância,
proteção, prevenção e controle de riscos, doenças e agravos à saúde. Esta superintendência é
responsável pelo enfrentamento dos problemas existentes em todos os níveis de complexidade
e organização do sistema de saúde, intervindo nos fatores determinantes e condicionantes da
saúde individual e coletiva.
Em 12 de julho de 2018, através da Resolução nº 588, foi instituída a Política Nacional de
Vigilância em Saúde (PNVS), o documento prevê a garantia do financiamento das ações da
vigilância em saúde, de forma tripartite, com recursos e tecnologias necessários ao
cumprimento do papel institucional das três esferas. A PNVS está centrada no direito à
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proteção da saúde e alicerçada no SUS público e de qualidade. Entre os avanços está a
promoção do controle social e da formação e capacitação em vigilância para os profissionais
de saúde do SUS e o desenvolvimento de estratégias e ações de educação, comunicação e
mobilização social.
Nos últimos quatro anos, a SUVISA executou e desenvolveu, em parceria com as
Administrações Regionais de Saúde, ações de educação em saúde, ensino e pesquisa para
aperfeiçoamento técnico e científico das equipes. Também desenvolveu várias iniciativas com
o intuito de conscientizar a população para a prevenção de agravos relacionados ao
sedentarismo, tabagismo e aos maus hábitos alimentares, entre os quais o diabetes, a
hipertensão, o câncer e outras doenças, bem como as violências. Preocupou-se também em
efetivar ações de fiscalização na área de produtos, serviços de saúde e de interesse à saúde,
bem como na área de vigilância em saúde ambiental como o monitoramento da água de
consumo humano, do solo, a prevenção de desastres e o controle de vetores, e não se
esquecendo da Saúde do Trabalhador.
3.2. Indicadores de Saúde
3.2.1. Indicadores Prioritários em Vigilância e Atenção em Saúde
As análises de indicadores de saúde, bem como a avaliação de risco, permitem identificar
vários grupos que merecem maior atenção da saúde pública, estas informações direcionam as
políticas públicas e intervenções que objetivam beneficiar a população, principalmente
aquelas que relacionam fatores de risco modificáveis, cujas ações se baseiam em promoção e
prevenção.
Observa-se, nas figuras 2 e 3 (nas próximas páginas), a distribuição das taxas de mortalidade
por causas básicas no estado de Goiás, conforme capítulos da CID-10 (Classificação
internacional de doenças 10º versão), organizadas numa série histórica, no período de 1996 a
2017.
As três principais causas de morte em Goiás, em 2017, foram as doenças circulatórias
(incluindo cardiopatias e transtornos cerebrovasculares), causas externas (acidentes de trânsito
e lesões por violência interpessoal) e neoplasias (tumores malignos e benignos), nessa ordem.
Constituíram-se na quarta, quinta e sexta causa de mortalidade, respectivamente, as doenças
do aparelho respiratório, principalmente as DPOC (doenças pulmonares obstrutivas crônicas –
enfisema pulmonar e bronquite crônica) e as pneumonias (em especial as comunitárias), os
transtornos endocrinometabólicos, principalmente a diabetes tipo 2, e as doenças do aparelho
digestivo.
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As principais causas de morte em 2016, no Brasil, foram (GBD 2016 BRAZIL
COLLABORATORS, 2016):
1.

Doenças cardíacas isquêmicas,

2.

Doenças cerebrovasculares,

3.

Doença de Alzheimer,

4.

Infecções das vias aéreas inferiores,

5.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica/DPOC,

6.

Agressões (violência interpessoal),

7.

Diabetes,

8.

Acidentes de trânsito,

9.

Doença renal crônica,

10.

Câncer de pulmão.
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Figura 2 – Série histórica da mortalidade no estado de Goiás, distribuída pelas causas básicas mais prevalentes e mortalidade geral.
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Figura 3 – Série histórica da mortalidade no estado de Goiás, distribuída pelas causas básicas menos prevalentes.
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As principais causas de morte prematura em 2016, no Brasil, foram (GBD 2016
BRAZIL COLLABORATORS, 2016):
1.

Doenças cardíacas isquêmicas (DCNT),

2.

Agressões (violência interpessoal),

3.

Acidentes de trânsito,

4.

Doenças cerebrovasculares (DCNT),

5.

Infecções das vias aéreas inferiores (DCNT),

6.

Defeitos congênitos (agravos nutricionais, materno-infantis, infecciosos),

7.

Diabetes (DCNT),

8.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica/DPOC,

9.

Doença de Alzheimer (DCNT),

10.

Nascimento (parto) prematuro,

11.

HIV/AIDS (agravos nutricionais, materno-infantis, infecciosos),

Esses grupos de causas básicas de mortalidade apresentam uma evidente tendência de
ascendência, ou seja, proporcionalmente elas estão matando mais. Também, a
mortalidade geral apresentou uma tendência de evidente ascendência a partir de 2006,
aumentando aproximadamente 115 casos por cem mil habitantes num período de 12
anos, em média 9,6 casos por ano. A linha da mortalidade foi flutuante (com aumento e
diminuição) no período entre 1996 e 2006.
Esse quadro da evolução histórica da mortalidade em Goiás indica que há uma transição
epidemiológica no estado: as doenças infecto - parasitárias e materno-infantis estão em
declínio, como causa básica de óbitos, e as doenças e transtornos crônicos não
transmissíveis (DTCNT) estão em acentuada ascendência como causa de morte na
população goiana. E a população, proporcionalmente, está morrendo mais, uma
característica que se agravou nos últimos 12 anos.
O aumento da mortalidade geral, além de diminuir a qualidade de vida (QV) da
população, tem grande impacto econômico, diminuindo a força de trabalho e os
potenciais clientes para consumo dos produtos e serviços produzidos, o que pode se
relacionar a uma redução do PIB (produto interno bruto) e precipitação de crise
econômica. Isto pode provocar uma subtração na felicidade interna bruta (FIB), haja
vista que esta é dependente da QV, do PIB e de situações de crise e desenvolvimento
econômico.
Os principais fatores de risco no Brasil, em 2015, segundo Malta et al. (2017), em
ordem de colocação, considerando a medida síntese de exposição de risco (SER), foram:
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Tabela 1 – Fatores de Risco no Brasil

HOMENS

MULHERES

Fatores de risco em 2015

SER

Atividade física insuficiente

71,7

(sedentarismo)
Dieta pobre em vegetais

Fatores de risco em 2015
Atividade física insuficiente
(sedentarismo)

71,4 Dieta pobre em vegetais

Colesterol elevado

38

Pressão sistólica elevada

23,2

Poluição ambiental por partículas em

SER
76,8
70,5

Colesterol elevado

43,5

Poluição ambiental por partículas em
suspensão

22,2

22,2 Densidade mineral óssea baixa

22,2

Densidade mineral óssea baixa

17,6 Tabagismo passivo

19,4

Uso de álcool

14,9 Pressão sistólica elevada

18,8

Tabagismo passivo

13,4

suspensão

Dieta com alto teor de bebidas

13,1

açucaradas
Tabagismo

13

Saneamento – não acesso a banheiro
com esgoto
Dieta com alto teor de sódio
Glicemia de jejum elevada (diabetes ou
pré-diabetes)

Dieta com alto teor de bebidas
açucaradas
Saneamento – não acesso a banheiro
com esgoto
Dieta com alto teor de sódio

12,3

10,6
9,5

10,6 Tabagismo

9,3

10,6 Violência por parceiro íntimo

7,4

7,3

Glicemia de jejum elevada (diabetes ou
pré-diabetes)

7,2

Taxa de filtração glomerular baixa

4,4 Taxa de filtração glomerular baixa

5,4

Desnutrição infantil (peso/idade)

2,6 Uso de álcool

3,3

Exposição ocupacional ao asbesto

1,8 Abuso sexual infantil

3,3

Abuso sexual infantil

1,4 Desnutrição infantil (peso/idade)

2,5

Uso de drogas

0,4 Exposição ocupacional ao asbesto

0,9

Uso de drogas

0,2

Fonte: Malta et al. (2017)

O SER é calculado multiplicando-se a prevalência do fator de risco pelo risco relativo,
ou seja, a prevalência (o quanto o fator é comum na população masculina ou feminina)
ponderada pelo risco (o quanto o fator aumenta o risco para adoecimento). A escala do
Página 39 de 146

SER varia de 0 a 100%, sendo que 0% reflete não exposição ao risco e 100% indica
risco máximo. O declínio no SER indica uma exposição reduzida e o aumento no SEV,
uma exposição aumentada (MALTA et al., 2017).
Os principais fatores de risco para mortes e incapacidades, em Goiás, no ano de 2015,
em ordem de colocação, foram (MALTA et al., 2017):
1.

Dieta inadequada,

2.

Pressão sistólica elevada (hipertensão),

3.

Glicemia de jejum elevada,

4.

Tabagismo,

5.

Uso de álcool e drogas,

6.

Colesterol total elevado,

7.

Poluição do ar,

8.

Desnutrição materno-infantil,

9.

Índice da massa corporal (IMC) elevado (sobrepeso e obesidade),

10.

Riscos ocupacionais,

11.

Taxa de filtração glomerular baixa,

12.

Água, esgoto e lavagem de mãos inseguras,

13.

Sexo inseguro,

14.

Atividade física insuficiente,

15.

Abuso e violência sexual,

16.

Outros riscos ambientais,

17.

Densidade mineral óssea baixa.

Observa-se que o sedentarismo, a síndrome metabólica (obesidade, dislipidemia,
diabetes e hipertensão arterial sistêmica), a poluição aérea, o tabagismo e o etilismo
foram os principais fatores de risco aos quais a população goiana é exposta, o que
explica a mortalidade por doenças circulatórias, neoplasias, doenças do aparelho
respiratório, transtornos endocrinometabólicos e doenças do aparelho digestivo.
O aumento severo da mortalidade e morbidade devido a causas externas em Goiás, no
período de 1996 a 2017, é explicado pelo aumento da violência interpessoal e violência
no trânsito, como fatores de risco muito importantes e prevalentes na população goiana.
Observam-se, na figura a seguir, as causas de anos de vida perdidos ajustados por
incapacidade (DALY), que representam a carga global de doença, relacionadas a mortes
prematuras e incapacidades.
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Figura 4 - Todas as causas de Disability Adjusted Life Years (DALYs) atribuíveis e não atribuíveis
aos fatores de risco do nível 1 para ambos os sexos, todas as idades, GBD, 2015.

Fonte: Malta et al. (2017).

Os fatores comportamentais estão em primeiro lugar, respondendo isoladamente por 2/5
da carga atribuível e por 74,1% da carga atribuível, quando combinados com fatores
ambientais e/ou metabólicos. Assim, a realização de ações de educação em saúde e de
outras estratégias de modificação comportamental é muito importante para a melhoria
da situação de saúde pública de Goiás e do Brasil.
As principais causas de incapacidade em 2016, no Brasil, relacionadas aos anos vividos
com incapacidade (YLDs), foram (GBD 2016 BRAZIL COLLABORATORS, 2016):
1.

Lombalgia e cervicalgia (DTCNT),

2.

Transtornos dos órgãos sensoriais (DTCNT),

3.

Transtornos cutâneos (DTCNT),

4.

Enxaqueca (DTCNT),

5.

Transtornos depressivos (DTCNT),

6.

Transtornos de ansiedade (DTCNT),

7.

Outros transtornos musculoesqueléticos (DTCNT),
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8.

Transtornos de saúde bucal (DTCNT),

9.

Anemia por deficiência de ferro (agravos nutricionais, materno-infantis,

infecciosos),
10.

Quedas (causas externas).

Não foram encontrados na literatura dados sobre as principais causas de incapacidade
em Goiás, relacionadas aos YLDs. Provavelmente sejam muito semelhantes às
brasileiras.
A expectativa de vida (EV) e a expectativa de vida saudável (EVS) em Goiás, no ano de
1990, eram de 68,4 e 59,8 anos, respectivamente. Já no ano de 2016, eram 75,2 e 65,5
anos (GBD 2016 BRAZIL COLLABORATORS, 2018). Proporcionalmente, os goianos
esperavam viver um vida saudável, livre de doenças, cerca de 87,4% da vida, em 1990,
e 87,1%, em 2016, o que configura uma diminuição não significativa na proporção entre
EVS e EV. O tempo de vida aumentou ao longo desses 26 anos, porém, manteve uma
fase de 13% com agravos, doenças e incapacidades, agudas ou crônicas. A EVS deveria
ter aumentado, porém as políticas públicas intersetoriais, que impactam na saúde
pública, aqui incluindo o SUS, não conseguiram influenciar significativamente o tempo
de vida saudável. A população goiana continua adoecendo muito, proporcionalmente.
Outras estratégias devem ser implementadas, para aumentar a EVS e reduzir a carga
global de doenças no estado de Goiás.

4. AS COMISSÕES PERMANENTES DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO
(CIES)
4.1. CIES Estadual e CIES Regionais
Tratar da história da CIES em Goiás nos leva ao contexto da Educação Permanente e
compreendo ser necessário buscarmos suas origens na Portaria Ministerial n. 198/2004,
quando a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS era conduzida
por um Colegiado de Gestão, denominado de “Polo de Educação Permanente em Saúde
para o SUS”, tal colegiado poderia ter um Conselho Gestor, cada Polo era referência
para um determinado território que lhe apresentava necessidades de EPS.
A definição dos territórios era pactuada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e
aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), sendo que não podia restar nenhum
município sem referência a um Polo. Em Goiás, estes espaços de articulação
interinstitucional e loco regional (roda de gestão da EPS), foi estruturado seguindo a
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lógica do Plano Diretor de Regionalização – PDR, que divide o estado em 05 (cinco)
Macrorregiões de Saúde, assim, após várias reuniões articuladas pela Superintendência
da Escola Estadual de Saúde Pública “Candido Santiago” com ampla participação das
demais superintendências da Secretaria de Estado da Saúde - SES, Universidades e
Escolas técnicas com cursos na área da saúde, CES e profissionais da saúde, e ficaram
estabelecidos, no ano de 2004, cinco POLOS e um fórum Estadual para ser referência
aos Colegiados Gestores Regionais – CGRs, hoje denominados Comissões Intergestores
Regionais - CIRs e Comissão Intergestores Bipartite – CIB.
Portaria 198/04 expressava que os Polos seriam compostos por: gestores estaduais e
municipais de saúde e educação, Instituições de Ensino (IE) com cursos na área da
saúde, escolas técnicas, escolas de saúde pública e demais centros formadores das
secretarias estaduais ou municipais de saúde, núcleos de saúde coletiva, hospitais de
ensino e serviços de saúde, estudantes da área de saúde, profissionais de saúde,
conselhos municipais e estaduais de saúde, movimentos sociais ligados à gestão das
políticas públicas de saúde, todos teoricamente com o mesmo nível de poder de decisão
nos Polos.
O Conselho Gestor dos Polos poderia ser constituído por: representante dos gestores
estadual e municipais de saúde, do gestor do município sede do Polo, das IE e
estudantes. A Portaria 1.996/07 expõe que os CGR são formados pelos gestores
municipais de saúde do conjunto de municípios de uma determinada região de saúde e
por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais), os quais definem e aprovam as ações
de EPS.
Com o desenvolvimento da PNEPS e principalmente a necessidade de ordenar o
financiamento, o Ministério da Saúde publica a PM n.1.996/07, que define sua
condução através do CGR, atualmente CIR, com a participação das Comissões
Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES). Após apresentação, discussão e
pactuação em CIB desta portaria, em Goiás, os POLOS passam a denominar CIES.
A coordenação, os debates, as decisões políticas e avaliação do processo de
implementação da PNPES responsáveis em âmbito estadual passa a ter nas CIES
Macrorregionais e Fórum Estadual seu lócus legal, porém, o lugar de execução das
ações de EPS é compreendido como o próprio local onde acontece o dia a dia do
trabalho.
As CIES Regionais devem ser compostas por gestores de saúde municipais, estaduais e,
ainda, por: gestores estaduais e municipais de educação e/ou representantes;
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profissionais do SUS e/ou entidades representativas; distintos segmentos da IE com
cursos na área da saúde; movimentos sociais e controle social de saúde.
A CIES Estadual é constituída por gestores e técnicos das Superintendências da SES
GO, por indicados pela CIB; e representantes das CIES Regionais. Sobre o
financiamento: a Portaria 198/04 determinava que a PNEPS fosse financiada com
orçamento do Ministério da Saúde (MS), através de “Projetos de EPS” previamente
aprovados pelos Polos, CIB e CES, e enviados para análise/acreditação do MS.
A distribuição dos recursos atendia critérios estabelecidos na tabela de alocação de
financiamento de projetos, sendo repassados diretamente à instituição que aprovou o
projeto junto aos Polos. Goiás teve participação ativa na discussão de construção da
Portaria 1.996/07, principalmente no que tange ao financiamento da PNEPS que passa a
ocorrer por meio do Bloco de Gestão do SUS instituído pelo Pacto pela Saúde, dentro
do limite financeiro global dos estados/municípios para a execução dessas ações. Os
recursos financeiros são transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, de forma regular e
automática, aos respectivos Fundos de Saúde estaduais e/ou municipais. Há recursos
específicos para as ações de formação de nível médio, também repassados fundo a
fundo.
A elaboração do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde PAREPS foi por cogestão solidária e cooperativa e, em 2009, a partir de oficinas de
trabalho, inicia sua construção com participação dos diversos setores (profissionais
/gestores/instituições de ensino/controle social) para discussão dos novos rumos de EPS.
Em 19 de novembro de 2009, por meio da Resolução 137/2009, a Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) aprovou o Plano Estadual de Educação Permanente para o
ano de 2009 e constituiu cinco Comissões Integração Ensino Serviço em todo estado,
com base em 5 Macrorregiões: Central/Centro Sul, Nordeste, Centro Norte, Centro
Oeste e Sudeste/ Sudoeste.
Para organização das CIES, tomaram-se como base as Regiões de Saúde, sendo uma
CIES para cada região, atualmente temos 14 CIES instituídas e apenas 06 são atuantes,
a CIES Estadual tem representantes de todas as CIES regionais do Estado, que tem o
objetivo de integrar, articular e fortalecer as mesmas em Goiás, conta também com uma
secretaria executiva responsável pelas questões administrativas. A CIB tem o apoio da
CIES Estadual nas discussões sobre EPS e na elaboração de Plano Estadual de EPS,
entre outros aspectos. As CIES Regionais contam com uma Coordenação de EPS no
âmbito administrativo das Regionais em cada Região de Saúde.
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Importante ressaltar que a necessidade de formação dos profissionais de nível médio no
âmbito do SUS, deve passar igualmente pela CIES e sua execução, preferencialmente,
ser realizada pela Escola de Saúde Pública “Cândido Santiago”.
Figura 5- Mapa da situação das CIES regionais

Fonte: CIES Estadual
Legenda
Não tem CIES instituídas por portaria
CIES instituídas por portaria, mas não são efetivas.
CIES instituídas por portaria e são efetivas

Para construção do PEEPS do Estado de Goiás, a CIES teve fundamental participação,
abaixo algumas fotos das reuniões realizadas no ano de 2018 com a CIES Estadual.
Foto 6: Reunião da CIES em Setembro/2018

Fonte: GESAP/2018
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Foto 7: Reunião CIES em Novembro de 2018

Fonte: GESAP/2018

5. CARACTERIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO EM SAÚDE
NO ESTADO DE GOIÁS
A complexidade do Setor Saúde em constante crescimento, por meio de suas ações e do
compromisso que cada vez mais vai sendo assumido entre as esferas governamentais,
atende aos princípios constitucionais de consolidação de um sistema de saúde universal,
equânime e com atendimento integral às necessidades de saúde da população.
É Inegável que a perseguição destes objetivos, calcados na reforma do modelo de
assistência, em mecanismos inovadores de financiamento e no controle social, por parte
da população, vai impondo, cada vez mais, a presença de profissionais qualificados nas
diversas frentes de trabalho, da unidade básica ao hospital de ponta.
Isto tem, por consequência, o reconhecimento e a defesa pela qualificação dos recursos
humanos do setor e para o setor saúde. “Gente qualificada para atender gente, cidadão
que reconhece direitos de cidadãos”. Isto só se consegue revertendo a situação de
milhares de profissionais que exercem as mais diversas funções técnicas, com pouco
preparo ou sem qualificação profissional específica para atuar na área. Além disso, é
indiscutível que mesmo os já qualificados demandam por novos conhecimentos, tendo
em vista as mudanças aceleradas no seio do processo de trabalho em saúde, geradas nos
últimos anos.
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A Constituição Federal Brasileira não discrimina os indivíduos, sonegando–lhes direitos
fundamentais e garantias individuais, mas, ao contrário, tem vários artigos que os
garante: art. 5º, 6º a 11º e art. 170 da ordem econômica. A educação é garantida como
“Direito de todos e dever do Estado”, conforme art. 205, porém, o que se verifica é uma
ruptura entre conceito e realidade e as construções mentais que ficam separadas da
realidade social onde são produzidas. A atualização, o aperfeiçoamento e a pósgraduação são levados aos serviços de saúde, nos diversos níveis de complexidade,
como uma ferramenta colocada a serviço do fortalecimento da prevenção e da atenção à
saúde. Vale ressaltar que:
A Política de Educação Permanente em Saúde foi aprovada na XII Conferência
Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Saúde (CNS) - Resolução CNS nº.
353/2003 e Portaria GM/MS nº. 198/2004 - como política estratégica do SUS para a
formação e desenvolvimento dos profissionais para a saúde, cujo eixo norteador da
formulação, implementação e avaliação, é o da integralidade e implicação com os
usuários.
Pereira (2006) destaca o fato do quanto o trabalho desenvolvido pelos técnicos de saúde
é complexo, na perspectiva de valor de uso. Já Ceccim e Feuerwerker, em 2006,
esclarecem que:
“A formação dos profissionais da área de saúde e, mais
especificamente, que atuam ou atuarão no SUS, precisa
superar a atualização técnica científica como foco central
para englobarem aspectos de produção da subjetividade,
produção de habilidades técnicas e de pensamento e o
adequado conhecimento do SUS”.
Esta proposta político-pedagógica visa o desenvolvimento continuado dos profissionais,
o crescimento da Educação Permanente em Saúde de forma que supera o aspecto
didático-metodológico, já que tem como objetivo não só a mudança no conhecimento e
no exercício das práticas profissionais em saúde, mas:
“as dimensões éticas da vida, do trabalho, do homem, da
saúde, da educação e das relações”, entendendo este
processo como um quadrilátero da educação permanente
em saúde (Ceccim e Ferla, 2009). P.162-168.
Entretanto, a Educação em Saúde não pode formar apenas o profissional com o olhar
eminentemente técnico, mas possibilitar a estes profissionais a visão holística dentro do
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processo de formação para o SUS, e que possa contribuir, de forma específica ou
generalista, na árdua missão do trabalho com vista a atender o grande beneficiado, que é
o cidadão.
No Brasil, o Ministério da Saúde apresenta várias iniciativas de formação profissional
via Educação Permanente com o objetivo de (re) formar os profissionais que já atuam
no sistema, por meio da aproximação de instituições formadoras, ações e serviços de
saúde. Dentre essas iniciativas, Ceccim e Feuerweker (2004) citam programas como os
de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), o de Incentivo às Mudanças
Curriculares nos Cursos de Medicina (PROSAUDE), o de Capacitação e Formação em
Saúde da Família, o de Profissionalização dos Profissionais da Área de Enfermagem
(PROFAE), o de Aperfeiçoamento ou Especialização de Equipes Gestoras, o de
Formação de Conselheiros de Saúde, entre outros.
Não obstante, esse número de formação de iniciativa do Ministério é também
responsabilidade de cada gestor em sua esfera de atuação.
A Constituição de 1988, no seu artigo 200, atribui, como sendo uma das competências
do SUS, a ordenação da formação de recursos humanos para o sistema de saúde;


A lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, definem o novo modelo de atenção e passam a exigir
novos perfis profissionais para a atenção individual e coletiva;



A Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, dispõe sobre as diretrizes
para implementação da Educação Permanente em Saúde.
Neste sentido, torna-se evidente que os arcabouços legais que hoje norteiam as

diretrizes da ESAP têm caminhos que não cabem simplesmente oferecer cursos de
educação básica/continuada, técnicos tecnológicos. Mas é necessário que os cursos
oferecidos estejam fundamentados em uma proposta político-pedagógica de Educação
em Saúde, capaz de:


Transformar as práticas e os serviços de saúde;



Promover os processos de ensino-aprendizagem a partir da reflexão sobre os
problemas vivenciados na prática das equipes de trabalho;



Contribuir com a concretização do compromisso social e profissional e na
transversalidade que norteiam as necessidades do SUS, consubstanciadas nas
diretrizes emanadas da Esfera Federal e que atendam os seus princípios básicos.

5.1. Definição dos Eixos Estruturantes
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Para o levantamento das necessidades de formação em saúde foi proposto a realização
de oficinas loco regionais utilizando um método de trabalho estruturado em grupos
reconhecendo a experiência dos participantes, reforçando o que eles sabem e a
possibilidade de apontamento dos problemas de saúde, considerando o cotidiano do
trabalho. Para nortear as discussões, foi apresentada uma matriz com dois eixos
estruturantes, redes de atenção e vigilância em saúde e gestão, dentro de cada eixo
foram pactuadas, com os grupos de trabalho e cada uma das 18 regiões de saúde os
subeixos para a discussão, a saber:
Objetivando superar a dicotomia na oferta de desenvolvimentos de pessoas para
atuarem nos serviços do SUS, na proposta de levantamento das necessidades de
formação destes profissionais, considerando os problemas do cotidiano dos serviços,
foram apresentados eixos temáticos para nortear as discussões assim divididas em dois
grandes eixos: Atenção e Vigilância em Saúde e Gestão;
Dentro da proposta de Atenção e Vigilância, foram trabalhados os sub eixos: Saúde da
mulher, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde do Adulto/Homem, Saúde do Idoso,
Saúde Bucal, Saúde Mental, Urgência e Emergência, Atenção Farmacêutica, Cuidado
com a Pessoa Deficiente; e na temática da Gestão, foram tratados os sub eixos
Regulação dos serviços, Controle Social e Processos de Trabalho.
A proposta de discussão associando atenção e vigilância é uma tentativa de elaboração
de propostas considerando a integralidade do cuidado.
5.1.1. Redes de Atenção e Vigilância em Saúde
No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da
saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso,
ela integra várias áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, em especial
relacionados à política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúdedoença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente, saúde e
processo de trabalho.
5.1.2. SUBEIXOS
 SAÚDE DA MULHER
Os objetivos dos programas de Atenção à Saúde da Mulher são: a implantação e
implementação das ações de atenção ao pré-natal, incentivo ao parto natural e redução
do número de cesáreas desnecessárias, redução da mortalidade materna, enfrentamento
da violência contra a mulher, planejamento sexual e reprodutivo, assistência clínica
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ginecológica, inclusive as DST/HIV e ao climatério, prevenção e controle dos cânceres
do colo do útero e de mama.
Indicadores de atenção à saúde da mulher:


Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos);



Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos;



Razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos;



Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos;



Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência;



Número de notificações de casos de violência contra a mulher em determinado
período e local;
 SAÚDE DA CRIANÇA

Os programas de atenção à saúde da criança têm por pressuposto ações voltadas à saúde
da criança de 0 a 9 anos, dentro dos princípios da integralidade, universalidade,
resolubilidade e da equidade, enviando esforços para que a criança cresça e se
desenvolva em um ambiente seguro, que lhe permita desfrutar de boa saúde, estar
mentalmente alerta, sentir-se emocionalmente segura e ser socialmente competente.
Em Goiás, o coeficiente de mortalidade infantil encontrava-se abaixo da média nacional
até 2010, 2011, de 12,75/1.000 em 2010, para 13,86/1.000 em 2013, talvez devido ao
aumento de notificações.
No Estado de Goiás, observa-se que o componente neonatal (0 a 27 dias de vida) possui
relação com mais de 60% dos óbitos infantis, sendo que, no ano de 2013, esse valor foi
de 69,78%. Em relação aos óbitos neonatais por causas evitáveis, em primeiro lugar,
encontram-se os reduzíveis pela atenção à gestação, sendo responsável por 38,05% dos
óbitos, seguido dos reduzíveis pela atenção ao recém-nascido – 32,36%, e os reduzíveis
pela atenção ao parto – 17%. Como a maioria dos óbitos infantis ocorre por causas
perinatais, é necessário um investimento direcionado para a melhoria na qualidade da
atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, com encaminhamento precoce para
um serviço de saúde qualificado para atender com eficiência e agilidade. Quanto aos
óbitos neonatal precoce (0 a 6 dias de vida), 16,4% ocorre no 1° dia de vida, daí a
importância do pediatra ou de médico ser treinado para receber o recém-nascido.
 SAÚDE DO ADOLESCENTE
No Estado de Goiás, de acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade, em 2013,
as causas externas foram responsáveis pelo maior percentual das mortes de
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adolescentes, seguidas das neoplasias, doenças do sistema nervoso, doenças do aparelho
respiratório e doenças do aparelho circulatório, nessa ordem. (conforme Ranking de
mortalidade por todas as causas e ciclos de vida, Brasil, 2012).
Para dar visibilidade e atender às necessidades em saúde de adolescentes com impactos
positivos na sua vida, não se restringindo à prevenção de doenças e agravos ou ao
atendimento clínico, busca-se estratégias setoriais e Intersetoriais que contribuam para a
modificação do quadro de vulnerabilidade a doenças e agravos, influenciando no
desenvolvimento saudável dessa população, torna-se relevante e imprescindível dar
continuidade à implementação da Política de Atenção integral à Saúde de Adolescentes
e Jovens.
 SAÚDE DO HOMEM/ SAÚDE DO ADULTO
As principais causas de morbimortalidade dos homens de 20 a 59 anos no Estado de
Goiás se referem ao aumento da incidência de doenças do aparelho circulatório e
neoplasias; aumento da taxa de mortalidade por causas externas, aparelho circulatório e
neoplasias; resistência cultural da população masculina em buscar serviços de promoção
da saúde e prevenção de doenças.
 SAUDE DO IDOSO
A expectativa de vida no Brasil aumentou 17,9% entre 1980 e 2013, passando de 62,7
para 73,9 anos, um aumento real de 11,2 anos. No Brasil, o número aproximado de
pessoas idosas no ano de 2017, é de 30,2 milhões de pessoas, e estima-se que 23 a 30%
apresentem alguma limitação funcional e 7% sejam dependentes para o autocuidado,
entretanto, as inovações tecnológicas e ampliação da oferta de serviços da rede de
assistência, notadamente. Em Goiás, a população estimada de pessoas idosas é de
897.000, de acordo com dados de população residente no Estado, do Instituto Mauro
Borges, 2017.
As principais doenças que acometem a população idosa do Estado são as do aparelho
circulatório, do aparelho respiratório e neoplasias. Ainda de acordo com dados do
DATASUS, em Goiás, as quatro principais causas de mortalidade em pessoas idosas no
período de 2008 a 2012, são: Doenças do Aparelho Circulatório (92.971), Doenças do
Aparelho Respiratório (33.238), Neoplasias (14.947)

e Doenças Endócrinas

Nutricionais e Metabólicas (14.317). Com relação ao número de óbito por causas
externas no mesmo período foi de 3.933 casos, sendo de maior significância a queda
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sem especificação, responsável por 536 mortes e outras 460 por quedas do mesmo nível,
conforme MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
Os sub eixos urgência e emergência, saúde mental e atenção à pessoa com deficiência,
estão tratados no capitulo 3.1.3, por se tratarem atualmente como redes prioritárias para
o MS.
5.1.3. GESTÃO EM SAÚDE
O objetivo deste eixo foi o de avaliar as necessidades de formação para os profissionais
da gestão e áreas técnicas e do controle social nas perspectivas dos processos de
trabalho, programas, aplicação políticas e garantias de acesso integral e resolutivo dos
serviços ofertados pelos municípios da região de saúde. Neste eixo foram tratados
problemas do cotidiano dos serviços em relação à regulação, controle social, auditoria e
processos de trabalho.
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5.2. Problemas do Cotidiano do Trabalho Identificados nos Municípios
Goianos que demandam ações de Educação Permanente em Saúde
Foto 8: Árvore de Problemas das Oficinas da PEEPS

Fonte: GESAP/2018
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5.2.1. Subeixo: Vigilância em Saúde
Gráfico 1- levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de Educação
Permanente para Vigilância em Saúde

Vigilância em Saúde
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Deficiência no controle de agravos de notificação compulsória
Morte por causas externas
Doenças negligenciadas
Baixa cobertura vacinal
Incompletude de dados para agravos notificáveis
Combate e controle a vetores
Falta de integração da vigilância sanitária com a atenção básica
Intoxicação por uso de agrotóxicos
Ações Relacionadas à Vigilância Ambiental não são efetivas
Insuficiência de ações da Vigilância Sanitária
Não monitoramento de indicadores
Abandono/deficiência no tratamento de hanseníase e tuberculose
Não há controle de zoonose
Falta de Notificação e Subnotificação
Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018

No levantamento de problemas do cotidiano da saúde em relação à vigilância e suas
várias áreas, nota-se, conforme o gráfico 1, que a falta de notificação ou subnotificação
foi identificada em 10 das 18 regiões de saúde participantes e é importante ressaltar que
tal situação pode contribuir para indicadores que não são reais, a disseminação de
doenças e consequente aumento dos gastos em saúde. A baixa cobertura vacinal foi
apontada em 09 das 18 regiões do estado, mostrando a necessidade de melhorar a
capacitação técnica das equipes para promover educação em saúde. Foi apontada
também em 06 das 18 regiões, a falta de ações integradas entre a vigilância sanitária e a
atenção básica, situação que resulta em ações de educação permanente fragmentadas.
Página 54 de 146

5.2.2. Subeixo: Saúde da Mulher
Gráfico 2 - levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de Educação
Permanente para saúde da mulher
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Baixa adesão ao pré-natal (PN)
Baixa qualidade e cobertura do pré-natal
Baixa cobertura exame mamografia
Perda do acompanhamento da gestante quando ela opta por um pré-natal na rede particular
Alto índice de Sífilis em gestante
Déficit de atenção a pré-natal, parto e pós-parto
Dificuldade de diagnóstico de casos de câncer
Dificuldade em utilizar os sistemas de informações, e realizar um atendimento humanizado
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Mortes maternas evitáveis
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Violência contra a mulher
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Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018
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No gráfico 2 pode-se destacar que a baixa adesão das mulheres para a realização do
exame cito patológico e uma baixa cobertura e qualidade do acompanhamento do prénatal, mostrando uma necessidade de aprimoramento das ações de educação em saúde
para as mulheres sobre os cuidados preventivos e ações de educação permanente na
atenção básica, com o objetivo de melhorar a cobertura e a qualidade do pré-natal
oferecido nas regiões de saúde do estado.
Nas discussões, foi possível identificar alguns nós críticos relacionados ao atendimento
às gestantes, baixa qualidade do pré-natal e inadequada assistência no parto; Dificuldade
na qualificação de recursos humanos da saúde na assistência à gestante e à mulher na
atenção básica, além da alta rotatividade de profissionais nos municípios; Classificação
de Risco no Pré Natal deficiente; Não cumprimento do calendário básico de consultas
das gestantes nas Unidades Básicas de Saúde; insuficiência de dados no SISPRENATAL
WEB

pelos municípios; Falta de ginecologistas/obstetras e enfermeiras obstetras na rede

SUS;

Dificuldades no transporte da gestante para municípios de referência de alto risco;

Centralização de leitos de alto risco em Goiânia e Anápolis.
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5.2.3. Subeixo: Saúde da Criança e do Adolescente
Gráfico 3 - Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de
Educação Permanente para Saúde da Criança e Adolescente
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Nutrição inadequada
Acidentes domésticos
Intercorrências neonatais
Aumento das IST-AIDS na adolescência
Baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança
Alta taxa de mortalidade infantil
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Dificuldade de implementação das politicas de saúde do adolescente
Aumento de distúrbios alimentares na adolescência
Acompanhamento do CD da criança insuficiente e insatisfatório
Falta de vacinação das crianças
Violência contra a criança
Grande parte das crianças com problemas mentais (DTH, esquizofrenia, esquisopatias, depressão)
Os profissionais de enfermagem não conseguem realizar o acompanhamento de puericultura
Baixa adesão à puericultura
Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde de Goiás 2018
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No levantamento dos problemas do cotidiano da saúde, a gravidez na adolescência está
presente em 14 das 18 regiões de saúde (gráfico 3), nas últimas duas décadas, a
gravidez na adolescência se tornou um importante tema de debate e alvo de políticas
públicas. Em geral, é uma situação de risco e elemento que pode desestruturar a da vida
de adolescentes, assim como elemento determinante na reprodução do ciclo de pobreza
das populações, ao colocar impedimentos na continuidade dos estudos e no acesso ao
mercado de trabalho, sobretudo entre as adolescentes. No Estado de Goiás, a média dos
índices de gravidez na população adolescente nos anos de 2008 a 2012 é de 22%, valor
acima do que é preconizado como tolerável pela OMS, de 20%, de acordo com os dados
consolidados no sistema do DATA-SUS.
O aumento do uso de álcool e drogas por adolescentes, apontado em 07 das 18 regiões
(gráfico 3), pode contribuir para o aumento da violência e dos casos de ISTs entre os
jovens. A violência tornou-se um problema na área da saúde, visto suas consequências
na dimensão física, psicológica, individual e coletiva, o que exige a criação de políticas
e práticas para intervenções específicas e eficazes neste setor (GOMES et al, 2015;
WHO, 2013; VISENTIN et al, 2015; DAHLBERG & KRUG, 2007; MINAYO, 2005).
A intervenção da saúde nas questões de violência é recomendada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e tornou-se prioridade nas ações cotidianas das instituições de
saúde. Todos os profissionais da saúde devem ser capazes de compreender e lidar com a
temática violência, seja qual for sua tipologia e a população atingida (RIGOLCUADRA et al., 2015).
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5.2.4. Subeixo: Saúde do Adulto/Saúde do Homem
Gráfico 4 - Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de
Educação Permanente para Saúde do Adulto e do Homem
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Inflexibilidade dos horários diferenciados
Aumento de morte causas externas
Falta de incentivo financeiro para os profissionais
Baixa adesão do homem aos serviços de saúde (Cultura machista)
Aumento de casos de doenças do Homem, como Câncer de Próstata
Aumento do número de homicídios e suicídios
Aumento das doenças não transmissíveis (hipertensão, diabetes)
Alto índice de intoxicações exógenas
Aumento dos casos notificados de sífilis
Aumento dos casos notificados de câncer, hanseníase, tuberculose e doenças respiratórias
Obesidade

Aumento de casos de doenças graves, tais como HIV, câncer, doenças renais
Abuso de álcool, drogas e violência
Falta de adesão à saúde do homem a unidade de saúde
Dificuldade de implantação da política nacional de atenção integral à saúde do homem
Busca excessiva por consultas pelo mesmo paciente sem concluir o tratamento

Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018

Destaca-se nesse subeixo que ainda permeia a cultura machista para justificar a
baixa adesão dos homens adulto/jovens na procura por atendimento médico na AB
(gráfico 4), os participantes das oficinas relataram que muitas estratégias para o
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aumento dessa adesão foram

implementadas nos municípios, entretanto, poucas

obtiveram êxito.
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5.2.5. Subeixo: Saúde do Idoso
Gráfico 5- Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de Educação
Permanente para Saúde do Idoso
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Alta incidência de doenças crônicas
Lesões provocadas por quedas ou agressões físicas
Negligência do idoso
Aumento das ISTs e doenças cardiovasculares
Agravamento das doenças da idade por falta de diagnóstico oportuno
Carência de especialista Geriatra na região e demora na regulação de media e alta
complexidade
Dificuldade de acesso dos idosos às unidades de saúde em alguns municípios
Aumento da violência e maus tratos
Abandono emocional/Carência afetiva
Educação em saúde ineficiente
Falta da devolução da contra referência da ESF de origem
Acolhimento fragilizado
Falta de adesão ao tratamento de doenças crônicas
Despreparo social e do estado para o envelhecimento da população
Dificuldade de seguir o tratamento
Uso errado dos medicamentos
Dificuldade no autocuidado
Alta demanda de idosos
Baixa adesão do idoso saudável as ações de saúde
Negligência de cuidados por parte da família
Automedicação/ Medicalização excessiva

Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018
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No Subeixo da saúde do idoso, foram muitas as problemáticas levantadas, dentre todas
as comorbidades comuns decorrentes desta fase da vida e que são acompanhadas pelas
equipes de AB as lesões decorrentes de quedas ou violências domiciliares são as de
maior preocupação da grande maioria dos profissionais da saúde, pois estas trazem o
reflexo da violência e dos maus tratos que muitos idosos sofrem, somados a isso temos
as situações de abandono afetivo e emocional que também podem ser considerados
como formas de violência (gráfico 5). E preciso de fato implementar ações que
objetivem atender os princípios da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa que são
os de recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos
idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde
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5.2.6. Subeixo: Saúde Bucal
Gráfico 6 - Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de
Educação Permanente para Saúde Bucal
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Baixa cobertura de saúde bucal
Falha de integração da equipe multidisciplinar na Atenção Básica

Falta de unidades especializadas em pacientes de média e alta complexidade
Falta de acesso oportuno a saúde bucal
Falta de profissional comprometido
Alta demanda (lista de espera extensa)
Deficiência na execução do Programa Saúde na Escola
Ausência da atenção secundária na Saúde Bucal
Falta de adesão à prevenção
Fluxo de encaminhamento além da atenção primária
Dificuldade em integrar a ESF

Predominância aos atendimentos a procedimentos curativos, dificuldades com os
serviços especializados em odontologia
Falta de comprometimento com a carga horária
Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018

Página 63 de 146

O Subeixo da Saúde Bucal não foi amplamente discutido em todas as 18 regiões
de saúde, tendo em vista que, por se tratar de uma área muito específica de assistência,
por vezes entre os grupos, não foi possível contar com a presença de um representante
desta, para apontar dificuldades específicas no cotidiano do trabalho. Mas, em várias
regiões apontaram a promoção, prevenção e, principalmente, a educação em saúde,
considerando as realidades locais e interação com os outros setores e outras instituições,
são ainda incipientes e insuficientes, apesar do acompanhamento por meio das equipes
nas Regionais de Saúde. Somados as estas, foi apontada, também, a necessidade de
ampliar a oferta de assistência especializada, tendo em vista a falta de adesão à
prevenção entre os usuários do SUS, essa cultura leva a um atraso no diagnóstico de
patologias bucais, que irão desencadear na necessidade de atenção especializada. Apesar
das normas e diretrizes da Atenção Primária em Saúde requerer qualificação e perfil
profissional que propicie o trabalho em equipes com vistas ao cuidado integral, percebese nas discussões que a falta de integralidade entre as equipes de saúde bucal e demais
profissionais ainda é um grande problema.
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5.2.7. Subeixo: Saúde Mental
Gráfico 7- Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de Educação
Permanente para Saúde Mental
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Falta de um fluxo para atendimento, assistência e tratamento
Abordagens inapropriadas ao paciente de Saúde Mental
Despreparo dos profissionais da Atenção Básica e da urgência para lidar com o paciente da saúde
mental
Uso e prescrição indiscriminado de psicotrópicos
Ausência ou baixa cobertura no atendimento de Saúde Mental
Aumento dos casos de depressão e crises de pânico (ansiedade)
Falta de especialistas (neurologista e psiquiatra) e dificuldade na regulação
Encaminhamentos desnecessários ao CAPS
Falta de vagas e regulação, Falta de continuidade no tratamento, reinserção do individuo na
sociedade
Poucas ações relacionadas às atividades preventivas na atenção básica
Uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas
Falta de acessibilidade aos serviços de saúde mental
Alta demanda de pacientes de saúde mental
Atendimento da equipe da ESF ao paciente de saúde mental fragmentado e descontínuo
Judicialização da saúde
Falta leito credenciado para saúde mental/psiquiatria
Falta referencia para leito psiquiátrico

Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018
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Em relação à saúde mental, é preciso destacar que um dos pontos de fragilização
da RAPS é a pouca integração e articulação entre as Redes de Saúde - com os CAPS,
em especial o NASF e ESF, essa dificuldade foi apresentada em grande parte das falas
no decorrer das oficinas. Assim, observa-se que a Atenção primária apresenta
dificuldades em assumir o cuidado das pessoas com sofrimento mental leve e moderado,
por falta de qualificação, que ora somado com a ausência de oficinas temáticas de saúde
mental nos processos de planificação e tutoria, intensifica ainda mais essa fragmentação
e desarticulação dos serviços da RAPS.
Portanto, para que haja maiores avanços na efetivação e consolidação da RAPS,
se faz necessário um amplo investimento no apoio matricial, e a educação permanente é
apontada como um dos diversos caminhos a serem percorridos e efetivados para a
garantia de um cuidado integralizado. Outro ponto muito discutido nas oficinas é a falta
de profissionais especialistas e dificuldades para regular paciente com esses agravos
para exames e possíveis internações (gráfico 7).
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5.2.8. Subeixo: Urgência e Emergência
Gráfico 8- Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de Educação
Permanente para Urgência e Emergência
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Morte por dificuldades na regulação
Profissionais não capacitados para atendimento às urgências e emergências
Sobrecarga de atendimentos nas unidades urgência e emergência
Dificuldade de atendimento e encaminhamento de pacientes de urgência e emergência
Alto índice de óbitos por causas externas
Atendimento não resolutivo
Falta de planejamento do atendimento
Falta de ética profissional
Atenção psicossocial inadequada

Classificação de risco (falta do serviço em alguns municípios)
Falta ou deficiência na configuração da rede de urgência e emergência
Ausência do uso de protocolos e linhas de cuidado na urgência e emergência
Preenchimento de vaga já regulada sem comunicação prévia
Baixa resolutividade na atenção básica
Carência de médicos no período noturno e finais de semana e carência de meios de transporte
Violência por armas brancas
Falta de segurança nos serviços de urgência
Carência de equipamentos básicos para o primeiro atendimento de urgência e emergência
Falta de Estrutura Física
Falta de leitos de UTI

Ineficiência na regulação
Transporte inadequado
Aumento nos acidentes de trânsito
Falta do profissional de ortopedia

Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018
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Entre os participantes das oficinas, a temática da urgência e emergência foi
amplamente discutida e muitos pontos foram levantados, como possíveis “entraves”
para a gestão desse serviço entre os quais a oferta insuficiente de prestadores e serviços
às Linhas de Cuidado do Trauma, do AVE (Acidente Vascular Encefálico) e do IAM
(Infarto Agudo do Miocárdio), que demandam serviços habilitados em alta
complexidade hospitalar; Financiamento insuficiente de componentes da Rede, como
Central de Regulação e Unidades de Suporte Avançado do SAMU, e as Portas de
Entrada Hospitalares de Urgência; Suspensão da análise dos pleitos das Salas de
Estabilização; Gestores municipais apresentam dificuldades para elaboração de projetos,
licitar e monitorar obras; Dificuldades de contratação e manutenção de recursos
humanos no interior, principalmente profissional médico. Falta de recursos
orçamentários para aquisição de equipamentos médicos hospitalares e mobiliários;
Hospitais antigos com baixa incorporação tecnológica e recursos humanos com pouca
capacitação para dar resposta aos quadros agudos mais complexos (gráfico 8).
Dificuldades para regular os casos de urgência junto à central de regulação.
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5.2.9. Subeixo: Regulação de Serviços de Saúde
Gráfico 9- Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de Educação
Permanente para Serviços de Regulação
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Dificuldade na regulação de consultas, cirurgias, exames e emergência/ Falta de vagas
Falta de atualização de valores da tabela do SUS
Falta de feedback com equipes responsáveis pela regulação
Falta de transporte sanitário
Programação Pactuada Integrada – (falta da oferta do serviço)
Fluxo da oferta do serviço é fragmentado/ Ausência de fluxo de regulação
Dificuldades operacionais com o sistema de regulação
Escassez de informações, insuficiência no transporte
Reguladores não qualificados
Deficiência na Atenção Básica
Demanda reprimida
Falta acompanhamento diário das solicitações
Falta de padronização das solicitações
Dificuldade de implantação do perfil administrador do Sistema de Regulação do MS
Interferência Política
Demora no prazo em atender o usuário, falta de organização dos serviços a serem regulados
Encaminhamentos desnecessários/ Solicitação exacerbada de encaminhamentos
Regulação dos atendimentos de urgência incompletas
Falta da transparência no processo de regulação
Atravessadores no sistema de regulação
Estrutura da Rede Hospitalar
Regulação inadequada
Demora na liberação de vagas

Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde
de Goiás 2018
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São muitos os problemas enfrentados nos municípios goianos relacionados à
regulação de um modo geral, que vão desde as dificuldades dos profissionais em
procederem de forma correta às etapas necessárias para a regulação, em especial pela
incompletude de informações necessárias (gráfico 9) até a falta de vagas para os
serviços solicitados, muito ainda há por fazer para minimizar estes problemas e a
educação permanente é importante para melhorar a qualidade e resolutividade da oferta
dos serviços do SUS.
Em algumas regiões foram levantadas situações de interferência política para a
liberação de leitos de internação, cirurgias e outros procedimentos de média e alta
complexidade, bem como a falta de transparência para a distribuição de vagas.
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5.2.10. Subeixo: Processos de Trabalho
Gráfico10- Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de
Educação Permanente para Processos de Trabalho
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Baixa qualificação técnica ou especifica dos gestores
Falta e\ou insuficiência de recursos humanos
Precariedade das estruturas físicas e insumos
Falta e\ou escassez de recurso financeiro
Falta de apoio do gestor para execução do planejamento
Falta de planejamento adequado
Falta de discussão dos problemas

Comunicação deficiente
Resistencia dos profissionais em receber qualificação
Contratação de profissionais desqualificados em várias áreas
Falta de Suporte Técnico na área da informática, falta de apoio e envolvimento da Gestão, falta de
condições de trabalho
Precariedade de vínculos profissionais
Fluxo de trabalho não estabelecido relacionado ao controle de endemias
Desorganização do serviço
Falta de protocolo institucional (para atividades)
Não há Gestão da saúde do trabalhador
Profissionais pouco comprometidos
Não ter agenda compartilhada na sede da regional
Rotatividade de profissionais
Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde de Goiás 2018
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No Subeixo de discussão sobre processos de trabalho, muitas regiões referiram
que por estarem desenvolvendo as reuniões do processo de tutoria da planificação
muitos problemas relacionados já foram resolvidos e/ou estavam em fase de
implementação de ações para resolução, foi possível perceber que o processo de tutoria
está impactando positivamente a grande maioria dos municípios que estão participando.
Os problemas ainda levantados esbarram em questões relacionadas à falta de
planejamento conjunto para as ações/serviços, dificuldades de comunicação e a
precarização dos vínculos de trabalho (gráfico 10), vale ressaltar que condições
desfavoráveis de ambiente de trabalho, a falta de estrutura adequada e recursos humanos
também configuram precarização do processo de trabalho.

Página 72 de 146

5.2.11. Subeixo: Controle Social
Gráfico11- Levantamento de problemas do cotidiano de trabalho que demandam ações de
Educação Permanente para Controle Social
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Falta da efetividade dos conselhos municipais
Falta de estrutura da CIES
Falta de conselheiros qualificados
Interferência política
Carência do serviço de auditoria na região
Falta de comprometimento/interesse da população
Falta de autonomia dos conselhos
Falta de mobilização de pessoas para participar do conselho
Desconhecimento e desinteresse social no controle
Baixa assiduidade nas reuniões da mesa diretiva
Falta de interação entre gestão e conselho

Enfraquecimento das Políticas Públicas na área da saúde, falta de transparência nas
atividades do CMS, falta de espaço físico
Falta de interesse dos profissionais e membros da sociedade civil organizada em participar
do conselho, conselho municipal de saúde não se reúne mensalmente
Conselho não qualificado, por vezes não é conselho não paritário, falta apoio do Conselho
estadual de Saúde
Aumento dos processos de Judicialização da saúde
Falta de participação das entidades da região
Fonte: Oficinas para o levantamento das necessidades de formação em saúde nas dezoito regiões de saúde de Goiás 2018
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O conselho estadual de saúde de Goiás vem trabalhando de forma ativa nas
propostas de EPS no estado, traz em sua história muitas iniciativas para o
fortalecimento das ações de educação permanente não apenas para os profissionais do
SUS, mas também para todos os envolvidos no controle social do estado de Goiás.
O CES/GO publicou a resolução Nº 07/2015 com as “Diretrizes para a Política
Estadual de Educação Permanente para participação e controle social do sistema Único
de Saúde – SUS do estado de Goiás” trazendo os princípios fundamentais da
Universalidade, Integralidade e equidade para todos os atores sociais envolvidos no
processo do controle social, garantindo assim o acesso às tecnologias, saberes e
oportunidades de ensino e aprendizagem. Esta resolução foi homologada no diário
oficial do Estado de Goiás em 14 de agosto de 2015.
Nas oficinas, que em uma maioria significativa contou com a presença de
membros do controle social, foi possível identificar que muitas questões permeiam o
controle social, o perfil multiprofissional e a singularidade das experiências de cada
ator, e por vezes a falta de conhecimento do papel do conselho torna-se um fator de
dificuldade para a condução das ações nos municípios, mostrando ser necessário o
desenvolvimento de ações para qualificação de conselhos em algumas regiões do estado
(gráfico 11).
Em Goiás, como já mencionado, temos apenas CIES regionais atuantes e que
colaboram para as atividades de acompanhamento das ações de EPS, nas regiões onde
não há CIES instituída, muitos participantes relataram que a falta da mesma é um
entrave para a proposição e desenvolvimento de ações educacionais na região.
5.3. Ações Educacionais realizadas pela Superintendência de Educação em
Saúde e Trabalho para o SUS (SEST/SUS )
Tabela 2 – Cursos oferecidos pela ESAP em 2018

1-

CURSOS OFERECIDOS NO ANO DE 2018 PELA ESAP GO
Capacitação Pedagógica

2-

Básico de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.

3-

Aperfeiçoamento para implantação e execução do projeto “Vida no trânsito”
nos Municípios prioritários do Estado de Goiás

4-

Atualização em Saúde Bucal na Atenção Primária

5-

Oficina de atualização para profissionais atuantes em Hospitais Gerais,
SAMU’s e UPA’s sobre crack e outras drogas
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6-

Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde

7-

Promoção de Modos de vida saudáveis no ambiente escolar

8-

Oficina Técnico-Pedagógica de Tutores para EAD

9-

Capacitação em atendimento às Urgências e Emergências para profissionais de
Saúde em ambiente de simulação realística*

10- Especialização em Atenção Primária à Saúde (Módulo III)
11- Especialização em Saúde Pública
12- Introdutório de AGENTES Comunitários de Saúde
13- Itinerários do Saber/Eixo de Saúde Mental: Atualização em Saúde Mental,

Álcool e outras Drogas - CASMAD
14- Promoção de Modos de vida saudáveis no ambiente escolar
15- Reanimação Neonatal
16- Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco
17- Projeto Educanvisa – Educação em Vigilância Sanitária
18- Agentes Comunitários de Saúde (Módulo I).
19- Especialização em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde
20- Formação Stricto Sensu (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva)
Fonte: Secretaria escolar

Estas ofertas tratam de cursos com carga horária acima de 40 horas que foram
oferecidos pela ESAP em parceria com outras superintendências da SES GO, com
exceção apenas do curso de *Capacitação em atendimento às Urgências e Emergências
para profissionais de Saúde em ambiente de simulação realística e que foi proposto pela
Superintendência de Acesso a Serviços Hospitalares e Ambulatoriais – SUPRASS,
realizado em parceria com a ESAP, tem carga horária de 16 horas e seus participantes
receberam declaração de participação conforme as normas internas da SEST-SUS.

6. LEVANTAMETO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUS, NO
ESTADO DE GOIÁS
6.1. Análise da Situação de Pessoal de Saúde no SUS – Estado
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Auxiliar de Serviços Gerais
Assistente Técnico de Saúde
Histotécnico
Técnico em Enfermagem
Técnico em Higiene Dental
Técnico em Imobilização Ortopédica
Técnico em Laboratório
Técnico em Necrópsia
Técnico em Prótese Dentária
Técnico em Radiologia
Técnico em Saneamento
Analista Técnico de Saúde
Assistente Social
Biólogo
Biomédico
Enfermeiro
Farmacêutico
Farmacêutico-Bioquímico
Físico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico-Veterinário
Nutricionista
Profissional de Educação Física
Psicólogo
Químico
Tecnólogo em Saneamento Ambiental
Terapeuta Ocupacional
Auditor
Cirurgião-Dentista
Médico
Atendente de Consultório Dentário
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Laboratório
Auxiliar de Necropsia
Auxiliar de Radiologia
Auxiliar de Saneamento
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QUANTITATIVO

Gráfico 12- Perfil dos profissionais servidores da SES GO
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Foto 9: Reunião da CIB em Dezembro de 2018

Fonte: GESAP/2018

Entende-se que a Análise da Situação da Força de Trabalho em Saúde encontrada no
Sistema Único de Saúde a nível estadual/municipal é de grande importância para o
planejamento das ações de EPS. Dessa forma, a Gerência de Gestão de Pessoas da
SESGO apresentou um levantamento do quantitativo e perfil profissional de seus
servidores com base no banco de dados da SES (Novembro/2018). Já em relação aos
dados dos municípios goianos, os coordenadores EPS das regionais realizaram o
dimensionamento de todos os profissionais do SUS do Estado e estes estão apresentados
por região de saúde, conforme os gráficos abaixo.
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4.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE NO SUS – MUNICÍPIOS GOIANOS
Gráfico 13 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Estrada de Ferro
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OBS: Os municípios de Campo Alegre e Marzagão não responderam o questionário, logo não estão contabilizados.
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Gráfico 14 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Central

Regional Central
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Fundamental

Nivel médio

Graduado

Especialista

Mestre

Doutorado

Não informado

Total

Página 79 de 146

Gráfico 15 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Centro Sul
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OBS: Nesta planilha não constam os dados relativos ao município de Aparecida de Goiânia.
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Gráfico 16 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Entorno Sul
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OBS: Nesta planilha não contém os dados do município de Águas Lindas de Goiás. Exceto o número de ACE. O município de Novo Gama não apresentou
corretamente o dimensionamento, só foi incluído na planilha o número de unidades e quantidade de ACE.
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Gráfico 17 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Nordeste I
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Gráfico 18 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Nordeste II
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Gráfico 19 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Norte
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OBS: Os 13 municípios da Região Norte de Porangatu apresentaram os dados solicitados. O Hospital Municipal de Porangatu não informou as informações
necessárias.
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Gráfico 20 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Oeste I
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Gráfico 21 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Oeste II
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Gráfico 22 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Sul
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Gráfico 23 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Pireneus
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OBS: Nesta planilha não contém os dados do município de Corumbá de Goiás.
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Gráfico 24 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Rio Vermelho
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Gráfico 25 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região São Patrício I
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Gráfico 26 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região São Patrício II
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Obs. Nesta planilha não constam os dados relativos ao município de Padre Bernardo.
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Gráfico 27 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Serra da Mesa
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Gráfico 28 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Sudoeste I
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Gráfico 29 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Sudoeste II

Regional Sudoeste II
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Fundamental

Nivel médio

Graduado

Especialista

Mestre

Doutorado

Não informado

Total

Página 94 de 146

Gráfico 30 - Perfil dos Profissionais do SUS na Região Entorno Norte
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ACE
ACS
Administrador
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Assistente Social
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Biomédico
Bioquímico
Contador
Educador Físico
Enfermeiro
Engenheiro
Farmacêutico
Fiscal Sanitário
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Geólogo
Gestor Ambiental
Licenciatura Letras
Médico
Motorista/Segurança
Musicoterapeuta
Nutricionista
Odontólogo
Pedagogo
Psicólogo
Químico
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Serviços Administrativos/Recepção
Serviços Gerais
SMS
Técnico em Enfermagem
Técnico em Laboratório
Técnico em Prótese
Técnico em RX
Técnico em TI
Técnico Saúde Bucal
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico/Esterelização
Terapeuta Ocupacional
Veterinário

Gráfico 31 - Número total de Profissionais do SUS nos Municípios Goianos
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Número total de Profissionais ACS e ACE nos Municípios Goianos
Gráfico 32 - Número total de Profissionais ACS e ACE nos Municípios Goianos
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Gráfico 33 - Número de Profissionais que atuam nos Municípios Goianos - Nível Superior
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Gráfico 34 - Número de Profissionais que atuam nos Municípios Goianos - Nível Técnico
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6.2. Relação entre os principais problemas e os Nós Críticos para Intervenção de
Educação Permanente em Saúde nos Municípios Goianos
Foto 10: Mosaico de Fotos das Oficinas Regionais para Construção da PEEPS

Fonte: GESAP/2018
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EIXO: ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUBEIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Nº

PROBLEMÁTICA

REGIONAIS
DE SAÚDE

NÓS CRÍTICOS

Entorno Sul Falta de notificação das doenças de notificação
compulsória
Deficiência no controle de agravos de
01
notificação compulsória

Entorno Norte *Falta de notificação das doenças de notificação
compulsória
*Falta de informação da equipe de saúde e da
população
Sul

Falta de comunicação e conhecimento sobre o
processo de vigilância

02 Morte por causas externas

Nordeste I

Não há educação em saúde para comunidade
sobre o uso de álcool drogas e direção

03 Doenças negligenciadas

Nordeste I

* Falta de Rh
* Falta de conhecimento dos processos de
trabalho

Centro Sul

Falha nos processos de trabalho da equipe da ESF

Entorno Sul Falta de informação da equipe de saúde e da
população.
Entorno Norte

04 Baixa cobertura vacinal

Nordeste I

* Educação em saúde para a comunidade
* Não há integração do SISPNI

Nordeste II

Agentes de saúde não informam a baixa cobertura
vacinal (não vincular à bolsa família, não informar
ao conselho tutelar)

Norte

Falta de esclarecimento à população a respeito das
consequências de não manter o calendário vacinal
em dias

Pirineus

Mãe não entende real importância da vacinação e
as consequências de não imunizar a criança

Rio Vermelho * As famílias não entendem a real importância da
vacinação e suas consequências
* Falta de orientação às famílias pela equipe
Estrada de
Ferro
05 Incompletude de dados para agravos
notificáveis

Sul

* Famílias não sabem das consequências da não
adesão à vacinação
* Falta de capacitação técnica da equipe de
vacinação (SIPNI, orientações às mães)
Falta de comunicação e conhecimento sobre o
processo de vigilância
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06 Combate e controle a vetores

Centro Sul

Central

Inadequação de planejamento das ações para
controle de vetores
* Falta de discussão dos processos de trabalho
(EPS)
* Formação fragmentada dos profissionais da
saúde

Entorno Sul Falta de conhecimento sobre a importância dessa
integração para a rede de assistência
Falta de integração da vigilância
07
sanitária com as demais vigilâncias

Oeste I

Falta de integração da equipe da atenção básica e
média complexidade

Pirineus

Educação permanente fragmentada (vigilância x
atenção)

Rio Vermelho Não entendem os processos de trabalho de
vigilância em saúde
São Patrício I Os profissionais não conhecem a real importância
da vigilância com promoção de ações
integralizadas entre as equipes
08 Intoxicação por uso de agrotóxicos
09 Ações Relacionadas
Ambiental não efetiva

à

Centro Sul

Vigilância São Patrício I Falta de profissionais capacitados
Centro Sul
Norte

10

Não monitoramento do uso de agrotóxicos

Insuficiência de ações da Vigilância
Sanitária

11 Não monitoramento de indicadores

Ausência de formação sobre normas
Falta de esclarecimento dos gestores e políticos
sobre a importância das ações de vigilância e suas
consequências

São Patrício I * Profissionais sem capacitação, formação,
qualificação profissional
* Interferência política com favorecimento
(prefeito, vereador, secretário saúde, assessores e
familiares)
Sudoeste I

* Profissionais sem capacitação, formação,
qualificação profissional
* Interferência política com favorecimento
(prefeito, vereador, secretário saúde, assessores e
familiares)

Sudoeste II

Falta de entendimento da gestão municipal
(prefeito, vereador, assessores, secretário de
saúde, fiscal) sobre a importância das ações de
vigilância sanitária e suas consequências da não
execução dessas ações

Centro Sul

* Não integração entre atenção e vigilância em
saúde
* Ausência de planejamento baseado em dados e
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indicadores

12

Abandono/deficiência no tratamento
de hanseníase e tuberculose

13 Não há controle de zoonose

Centro Sul

Falta de conhecimento e adesão aos protocolos de
atendimento pelos profissionais

Nordeste II

Falta de conhecimento do profissional de todo o
processo, desde o manejo até a referência

Oeste II

Não envolvimento dos profissionais por não
participar das decisões e consequências

Norte

Falta de conhecimento a respeito da necessidade
de notificação

Oeste I

Não tem conhecimento da importância da
notificação, busca ativa e bloqueio dos casos

Oeste II

Não envolvimento dos profissionais por não
participar das decisões e consequências

Pirineus

* Dificuldade quanto ao manejo clínico
* Não tem real entendimento sobre o papel da
vigilância e sua relevância na atenção à saúde

Rio Vermelho * Não entendem os processos de trabalho de
vigilância em saúde
* Dificuldades quanto ao manejo clínico
14 Falta de Notificação e Subnotificação

São Patrício I Dificuldades quanto ao manejo clínico dos
agravos notificáveis pelas equipes
São Patrício II Não saber a importância da notificação
Serra da Mesa Falta de qualificação dos profissionais
Sudoeste I

* Os profissionais não conhecem a real
importância da vigilância
* Dificuldades quanto ao manejo clínico dos
agravos notificáveis pelas equipes

Sudoeste II

* Dificuldades no manejo clínico pelos
profissionais
* Falta de integração entre vigilância, atenção
básica e especializada.

SUBEIXO: SAÚDE DA MULHER
Nº

PROBLEMÁTICA

REGIONAIS
DE SAÚDE

NÓS CRÍTICOS
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01 Ausência de diagnóstico em tempo
oportuno

02

Atraso no resultado de
específicos em citopatologia

Nordeste I

* Pactuação deficiente
* Falta de descrição do quadro clínico quanto à
classificação de risco

Nordeste II

Estabelecer um fluxo para envio de exames

exames Rio Vermelho Falta de fiscalização dos serviços pactuados
São Patrício I Falta de conhecimento sobre o exame

Central

Norte

03

Não adesão das mulheres a coleta de
exame citológico

Oeste I
Oeste II

* Resistência de alguns profissionais para a coleta
do material (desconhecimento ou dificuldade em
realizar a técnica)
* Falta de busca ativa, rastreamento organizado.
* Não adesão, por parte dos médicos e
enfermeiros, com relação aos protocolos de
rastreamento
*Falta

de rastreamento para a indicação da
necessidade de maior pactuação
* Falta educação permanente com profissionais
* Falta de conhecimento da importância e impacto
do exame pela população
* Falta educação permanente com profissionais
* Falta de conhecimento da importância e impacto
do exame pela população

São Patrício I Falta de tempo
Serra da Mesa Vergonha dos pacientes

04 Baixa adesão ao pré-natal (PN)

Sul

Falta de conhecimento das mulheres quanto à
importância do exame

Central

* Falta de conhecimento dos profissionais de
saúde em relação ao manejo do PN
* Falta de integração entre os profissionais da
equipe no cuidado à gestante durante o PN

Entorno Sul
Entorno Norte

Ausência de treinamento para os profissionais
iniciantes na atenção (médicos, enfermeiros...)

Baixa qualidade e cobertura do pré05 natal
Norte

Falta de rastreamento para a indicação da
necessidade de maior pactuação

Rio Vermelho Falta de capacitação profissional
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Serra da Mesa Falta de qualificação dos profissionais
Sudoeste I

06

08

Oeste II

* Falta educação permanente com profissionais
* Falta de conhecimento da importância e impacto
do exame pela população

Norte

Falta de rastreamento para a indicação da
necessidade de maior pactuação

Oeste I

* Falta de sensibilidade e conhecimento sobre o
processo de integração da gestante com a equipe
de saúde pelo ACS
* Falta de integração da própria equipe

Centro Sul

Falta de conhecimento e adesão aos protocolos de
atendimento pelos profissionais

Baixa cobertura exame mamografia

07 Perda do acompanhamento da gestante
quando ela opta por um pré-natal na
rede particular

Alto índice de Sífilis em gestante

09 Déficit de atenção a pré-natal, parto e
pós-parto.

Falta de protocolos de atendimento

Serra da Mesa Falta de qualificação dos profissionais
Centro Sul

Rotatividade de profissionais nos serviços de prénatal e maternidades

Centro Sul

Despreparo de profissionais para diagnóstico
clínico precoce

Sudoeste I

*Ausência de protocolos e das redes de atenção e
falta qualificação para as equipes

11 Dificuldade em utilizar os sistemas de
informações (siga mamãe, E-SUS), e
realizar um atendimento humanizado

Nordeste II

Profissionais necessitam de treinamento para o
uso dos sistemas de informação

12 Falha no registro das informações em
saúde

Sudoeste I

*Ausência de protocolos e das redes de atenção e
falta qualificação para as equipes

10

Dificuldade de diagnóstico de casos de
câncer

13 Não tem a rede cegonha instituída na São Patrício II Após o desenho da rede cegonha a região foi
região
redividida e não houve mudança no desenho da
rede cegonha fazendo com que a região ficasse
descoberta
14 Mortes maternas evitáveis

15 Disponibilização de mamografias e
ultrassonografias

Pirineus

Estrada de
Ferro

16 Falta de atualização da caderneta do Estrada de
adulto
Ferro

* Dificuldade na busca ativa da gestante e
puérpera
* Falta de orientação adequada à gestante para o
parto / maternidade de referência e ineficácia da
rede cegonha
* Falta de empenho da gestão no cumprimento
adequado dos processos de trabalho
Sobrecarga de responsabilidades
Déficit de autocuidados
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17 Violência contra a mulher

18

Subnotificação da violência contra
mulher

Estrada de
Ferro

Constrangimento da mulher

Sudoeste I

*Ausência de protocolos e das redes de atenção e
falta qualificação para as equipes

Sudoeste II

* Desconhecimento das redes de apoio
* Falta de capacitação da equipe profissional ao
atendimento à saúde da mulher

19 Ampliação do número de exames de Rio Vermelho Falta de planejamento baseado em evidência e
mamografias e outros relacionados à
análises de dados em saúde do território
saúde da mulher
20 Ineficiência das ações e políticas de
planejamento reprodutivo e educação
sexual

Centro Sul

* Despreparo de profissionais para abordar
assuntos relacionados à sexualidade
* Dificuldade de acessos a métodos
contraceptivos de escolha da mulher

SUBEIXO: SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Nº

PROBLEMÁTICA

REGIONAIS
DE SAÚDE
Centro Sul

NÓS CRÍTICOS
*Falha

nos processos de trabalho e formação das
equipes da ESF

Entorno Norte *Falta de orientação família, comunidade e da
unidade de saúde quanto às consequências da
gravidez na adolescência.
*Falta de efetividade da equipe de saúde para o
acompanhamento pré-natal e puericultura

Entorno Sul Falta de campanhas voltadas para a família
01

Alto índice gravidez na adolescência

Estrada de
Ferro

* Não conhecimento da adolescente em relação a
sua sexualidade e consequências da gravidez para
sua vida
* Os profissionais não se sentem capacitados para
trabalhar a saúde do adolescente

Nordeste I

Falta de orientações e acompanhamento sobre a
saúde do adolescente e gravidez na adolescência

Oeste I

Falta de educação permanente da equipe para lidar
com a saúde da adolescente

Serra da Mesa Baixa qualificação em educação em saúde dos
profissionais para orientar melhor os jovens e os
familiares
Sul

Falta

de

conhecimento

a

respeito
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das

consequências da gravidez e responsabilização
Norte

Falta do conhecimento sobre uso dos métodos
contraceptivos e consequências de uma gravidez
para vida delas

Pirineus

* Dificuldade de integração Intersetorial na
abordagem a sexualidade na adolescência (igreja,
escola, comunidade)
* Falta de conscientização do adolescente em
relação à gravidez e IST

Rio Vermelho * Falta de capacitação profissional da equipe que
não se sente preparada para lidar com a saúde do
adolescente
* Falta de planejamento conjunto das ações
(escola e saúde) relacionadas
* Tabu da população na abordagem do assunto
São Patrício I
Pouca oferta, capacitação profissional direcionada
à atenção à saúde do adolescente e a equipe não se
São Patrício II sente preparada
Sudoeste I
Sudoeste II

Os profissionais e equipe de saúde se sentem
limitados ao trabalho com os adolescentes
relacionados à prevenção devido aos tabus e
cultura da sociedade e à pouca capacitação
profissional oferecida nessa área

Oeste I

* Falta de educação permanente da equipe para o
desenvolvimento de suas funções quanto à saúde
da criança e violência
* Falta de educação permanente da equipe para
lidar com a saúde da adolescente

Central

* Falta de preparo dos profissionais para atender
aos adolescentes
* Falta de oferta de atendimento específico para o
adolescente

Sudoeste I

Pouca oferta, capacitação profissional direcionada
à atenção à saúde do adolescente e a equipe não se
sente preparada

04 Nutrição inadequada

Nordeste I

Não são realizadas ações de educação alimentar e
orientações quanto às possibilidades de
viabilização do alimento

05 Acidentes domésticos

Sudoeste I

* Falta de capacitação profissional e protocolos de

02 Falta de estruturação da unidade no
acompanhamento e desenvolvimento
da criança e adolescente

03

Dificuldade de implantação
políticas de saúde do adolescente

das
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atendimento
06 Intercorrências neonatais

07

Aumento
das
adolescência

IST-AIDS

Falta de protocolos de atendimento

Centro Sul

*Falha nos processos de trabalho e formação das
equipes da ESF

Oeste II

Falta de adesão das politicas de saúde, tanto do
adolescente como familiar

Serra da Mesa Baixa qualificação em educação em saúde dos
profissionais para orientar melhor os jovens e os
familiares
na

Baixa adesão ao aleitamento materno
08 exclusivo até o 6º mês de vida da
criança

09

Sudoeste I

Alta taxa de mortalidade infantil

Sudoeste I

Pouca oferta, capacitação profissional direcionada
à atenção à saúde do adolescente e a equipe não se
sente preparada

Sudoeste II

Os profissionais e equipe de saúde se sentem
limitados ao trabalho com os adolescentes
relacionados à prevenção devido aos tabus e
cultura da sociedade e à pouca capacitação
profissional oferecida nessa área

Nordeste I

Orientação inadequada sobre os benefícios do
aleitamento materno exclusivo, acompanhamento
do aleitamento no puerpério bem como de suas
dificuldades.

Sudoeste I

* Falta de capacitação profissional e protocolos de
atendimento

Sudoeste II

Os profissionais e equipe de saúde se sentem
limitados ao trabalho com os adolescentes
relacionados à prevenção devido aos tabus e
cultura da sociedade e à pouca capacitação
profissional oferecida nessa área

Entorno Sul Falta de empoderamento da equipe de saúde para
o acompanhamento pré-natal e puericultura.
Serra da Mesa Baixa qualidade do pré-natal
Entorno Sul Falta de implementação dos programas de saúde
mental, álcool e outras drogas

10 Uso de álcool e drogas na adolescência

Estrada de
Ferro

Falta de capacitação da equipe sobre o uso de
álcool e outras drogas

Nordeste II

Dificuldade de conscientizar os jovens e a família
sobre as consequências do uso

Entorno Norte Falta de implementação dos programas de saúde
mental, álcool e outras drogas
Pirineus

Dificuldade de lidar com esse tema devido
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(necessidade de adquirir habilidades)
Falta de políticas públicas relacionadas aos
adolescentes
São Patrício I Pouca oferta, capacitação profissional direcionada
à atenção à saúde do adolescente e a equipe não se
Sudoeste I sente preparada
Sudoeste II

Falta de adesão do programa de
11 crescimento e desenvolvimento (CD)
da criança

12

Os profissionais e equipe de saúde se sentem
limitados ao trabalho com os adolescentes
relacionados à prevenção devido aos tabus e
cultura da sociedade e a pouca capacitação
profissional oferecida nessa área

Oeste II

Falta de capacitação profissional

Pirineus

Falta estruturação do processo de trabalho do
programa Crescimento e desenvolvimento na
unidade de Saúde

Oeste II

Falta de adesão tanto do adolescente como
familiar

Dificuldade de implementação das
São Patrício I Pouca
oferta,
capacitação
profissionais
politicas de saúde do adolescente
direcionadas à atenção à saúde do adolescente e a
equipe não se sente preparada

13 Aumento de distúrbios alimentares na
adolescência

Centro Sul

Falha nos processos de trabalho e formação das
equipes da ESF

Centro Sul

Falha nos processos de trabalho e formação das
equipes da ESF

Estrada de
Ferro

Falta de visita domiciliar

15 Falta de vacinação das crianças

Estrada de
Ferro

* Falta de capacitação da equipe
* Falta de notificação ao conselho tutelar por parte
da equipe de saúde para cumprir o calendário de
vacinação

16 Violência contra a criança

Estrada de
Ferro

Fatores socioeconômicos, sociais e psicológicos.

14

Acompanhamento do CD da criança
insuficiente e insatisfatório

17 Grande parte
problemas
esquizofrenia,
depressão)

das crianças com São Patrício I * Profissionais não sabem como lidar com o
mentais
(DTH,
manejo clínico de doenças mentais.
esquisopatias,
*
Falta
de
ações
interprofissionais,
multiprofissionais e intersetoriais.

18 Os profissionais de enfermagem não
conseguem
realizar
o
acompanhamento de puericultura

Sudoeste II

* Sobrecarga de trabalho dos Enfermeiros
* Falta de capacitação para os profissionais
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Estrada de
Ferro
Norte

19 Baixa adesão à puericultura

Falta de visita domiciliar
* Falta de conhecimento a respeito da
necessidade, importância e consequências a
respeito do acompanhamento das crianças pela
família.
* Baixa escolaridade das mães

Rio Vermelho * Presença de um pediatra na com consulta de
especialidade com atendimento em demanda livre
(Pediatra ganha por produtividade)
* Falta de capacitação profissional da equipe para
acompanhamento da puericultura
Sudoeste I

Falta de capacitação profissional

SUBEIXO: SAÚDE DO ADULTO/ SAÚDE DO HOMEM
Nº

PROBLEMÁTICA

01 Inflexibilidade
diferenciados

dos

horários

02 Aumento de morte causas externas
03 Falta de incentivo financeiro para os
profissionais

REGIONAIS
DE SAÚDE

NÓS CRÍTICOS

Nordeste I

Impossibilidade de dar continuidade a assistência

Serra da Mesa Não adesão à prevenção e tratamento
Nordeste I

Central

Baixa adesão do homem aos serviços
04 de saúde (Cultura machista)

Falta de Educação
profissionais

continuada

para

os

A resistência cultural do homem de buscar
atendimento de prevenção

Centro Sul

Questão cultural

Estrada de
Ferro

Fator cultural – o homem acredita que o
tratamento médico preventivo demonstra fraqueza

Nordeste I

Falta de Educação em saúde para a população

Nordeste II

Desinteresse e falta de priorizar a saúde

Norte

Falta de informação

Oeste I

Falta de um atendimento exclusivo e direcionado
aos homens em horários alternativos

Pirineus

Ausência da educação em saúde

Rio Vermelho Especificidades culturais como o machismo
São Patrício I Falta de tempo
Sudoeste I

Fator cultural que gera a noção de que o homem é
forte e não precisa de atendimento médico

Sudoeste II

Fator cultural que dificulta a aceitação da busca
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por atendimento médico
05 Aumento de casos de doenças do Serra da Mesa Não adesão à prevenção e tratamento
Homem, como Câncer de Próstata
06 Aumento do número de homicídios e
suicídios

Pirineus
Nordeste II

07

Aumento
das
doenças
não
transmissíveis (hipertensão, diabetes)

Oeste II

A ausência de políticas Intersetoriais e de
implementação das políticas existentes
Falta de padronização no tratamento
Falta de educação em saúde na comunidade

São Patrício I Não Apresentado
Serra da Mesa Não adesão à prevenção e tratamento

08 Alto índice de intoxicações exógenas
Aumento dos casos notificados de
09 sífilis

Nordeste I

Falta de Educação em saúde para a população

Central

* A resistência cultural ao uso de preservativos
* Ações de Educação Sexual pouco eficazes

Sul

Dificuldade de acesso devido aos horários
extensos de trabalho

10 Aumento dos casos notificados de
câncer, hanseníase, tuberculose e
doenças respiratórias.

Sul

Dificuldade de acesso devido aos horários
extensos de trabalho

11 Obesidade

Sul

Consumo exagerado de alimentos industrializados
(embutidos, refrigerantes)

12 Aumento de casos de doenças graves, Entorno Norte * Falha na comunicação entre poder público e
tais como HIV, câncer, doenças renais.
população
* Campanhas ineficazes de prevenção
* Falta de saneamento básico
Oeste II
13 Abuso de álcool, drogas e violência.

14

Falta de adesão à saúde do homem a
unidade de saúde

Falta de educação em saúde na comunidade

São Patrício II Os profissionais não se sentem capacitados para
lidar com esse problema
Oeste II

Falta de Educação permanente dos profissionais

Dificuldade de implantação da política Rio Vermelho Especificidades culturais como o machismo
15 nacional de atenção integral à saúde do
homem
16 Busca excessiva por consultas pelo
mesmo paciente sem concluir o
tratamento

Oeste I

Falta de humanização no atendimento para
detectar o problema real, que muitas vezes está
ligado a doenças psicossomáticas

SUBEIXO: SAÚDE DO IDOSO
Nº

PROBLEMÁTICA

01 Alta incidência de doenças crônicas

REGIONAIS
DE SAÚDE

NÓS CRÍTICOS

Nordeste I

* Falta de Educação em saúde para os familiares e
pacientes
* Falta de Educação continuada para os
Página 111 de 146

profissionais
Norte

Lesões provocadas por quedas ou
02 agressões físicas

Oeste II

Falta de educação permanente dos profissionais e
educação em saúde do idoso

Nordeste I

Falta de Educação em saúde para os familiares e
pacientes

Sul
Norte

03 Negligência do idoso
04 Aumento das ISTs e doenças
cardiovasculares

ESF não cumpre inteiramente suas atribuições

Despreparo das famílias e/ou responsáveis
Vulnerabilidade do idoso

Serra da Mesa Falta de conhecimento
envelhecimento
Central

para

lidar

com

Aumento da expectativa de vida x falta da cultura
do autocuidado

05 Agravamento das doenças da idade Entorno Norte * Falta de acessibilidade
por falta de diagnóstico oportuno
* Falta de atendimento humanizado
06 Carência de especialista Geriatra na
região e demora na regulação de media
e alta complexidade

Oeste I

Falta de encaminhamento adequado

Oeste I
Falta de prioridade da gestão (engessamento) e
Dificuldade de acesso dos idosos às
falta de recursos para investimentos
07 unidades de saúde em alguns
São Patrício I Falta de comprometimento familiar
municípios
08 Aumento da violência e maus tratos

Oeste II

Falta de educação permanente dos profissionais e
educação em saúde do idoso

Estrada de
Ferro

Falta de políticas públicas mais aprimoradas para
essa faixa etária

Oeste II

Falta de educação permanente dos profissionais e
educação em saúde do idoso

09 Abandono emocional/Carência afetiva São Patrício I Falta de comprometimento familiar
Sudoeste I

A fase própria da vida

Sudoeste II

Desvalorização dos laços familiares

09 Educação em saúde ineficiente

Centro Sul

Ausência de Educação permanente

10 Falta da devolução da contra
referência da ESF de origem

Centro Sul

Falta de monitoramento

11 Acolhimento fragilizado

Centro Sul

Ausência de formação profissional adequada

12 Falta de adesão ao tratamento de
doenças crônicas

Centro Sul

Atenção básica fragilizada
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13 Despreparo social e do estado para o
envelhecimento da população

Pirineus
Estrada de
Ferro

14 Dificuldade de seguir o tratamento

Norte

Despreparo social e do
envelhecimento da população

estado

para

o

Falta de políticas públicas mais aprimoradas para
essa faixa etária
Falta de planejamento intersetorial

São Patrício I Falta de comprometimento familiar
15 Uso errado dos medicamentos

Nordeste II

Falta de acompanhamento da família, do agente
de saúde ou assistência social

16 * Idosos que não tomam medicação
* Dificuldade no autocuidado

Sudoeste I

A fase própria da vida

17 Alta demanda de idosos

Estrada de
Ferro

Falta de políticas públicas mais aprimoradas para
essa faixa etária

18 Baixa adesão do idoso saudável as São Patrício II Dificuldade dos profissionais na abordagem do
ações de saúde
idoso principalmente relacionados a sexualidade
19 Negligência de cuidados por parte da
família

20

Automedicação/
excessiva

Sudoeste II

Desvalorização dos laços familiares

Norte

Cultura baseada na automedicação

Medicalização
Rio Vermelho Dificuldades na implementação
nacional de humanização

da

política

SUBEIXO: SAÚDE BUCAL
Nº

PROBLEMÁTICA

REGIONAIS
DE SAÚDE
Central

01 Baixa cobertura de saúde bucal

NÓS CRÍTICOS
Problemas no planejamento
odontologia na Atenção Básica

e

gestão

da

Entorno Sul Sensibilização do gestor
02 Falha de integração da equipe
multidisciplinar na Atenção Básica
(Odontologia, Médica, Enfermagem,
Fisioterapeuta)

Oeste II

Falta de interação da política de estratégia de
saúde da família

03 Falta de unidades especializadas em
pacientes
de
média
e
alta
complexidade

Oeste II

Conscientização e sensibilização dos gestores

04 Falta de acesso oportuno a saúde bucal
05 Falta de profissional comprometido
06 Alta demanda (lista de espera extensa)

Entorno Sul Falta treinamento profissional para a classificação
de risco
Oeste I

Falta de inserção do odontólogo na equipe de
atenção básica

Centro Sul

Falta de planejamento da equipe para as ações do
PSF
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Estrada de
Ferro

Falta de qualificação profissional para a ESF

07 Deficiência na execução do Programa
Saúde na Escola

Centro Sul

Formação profissional biologicista

08 * Ausência da atenção secundária na
Saúde Bucal
* Dificuldade de integração do CD na
AB

Pirineus

Gestão dos processos de trabalho

09 Falta de prevenção

São Patrício I Falta de esclarecimento e informação

10 Falta de adesão

São Patrício I Não apresentado

11 Fluxo de encaminhamento além da
atenção primária

Norte

Falta de planejamento intersetorial falta de
pactuação entre os municípios com CEO e os
abrangentes

12 Dificuldade em integrar a ESF

Estrada de
Ferro

Falta de qualificação profissional para a ESF

13 * Perfil Profissional
* Predominância aos atendimentos a
procedimentos curativos
* Dificuldades com os serviços
especializados em odontologia
* Dificuldade em registrar a produção
odontológica

Estrada de
Ferro

Não apresentado

14 Falta de comprometimento com a
carga horária

Nordeste II

Não apresentado

SUBEIXO: SAÚDE MENTAL
Nº

PROBLEMÁTICA

REGIONAIS
DE SAÚDE

NÓS CRÍTICOS

01 Falta de um fluxo para atendimento, Serra da Mesa * Falta de conhecimento sobre a atenção a saúde
assistência e tratamento
mental
* Falta de contra referência
02 Abordagens inapropriadas ao paciente
de Saúde Mental

Central

Não apresentado

03 Despreparo dos profissionais da
Atenção Básica e da urgência para
lidar com o paciente da saúde mental

Pirineus

A RAPS existir como política, mas não ter sido
implementada

Central

Não apresentado

Uso e prescrição indiscriminado de
04 psicotrópicos

Centro Sul

Falta de comunicação entre a Rede de Atenção à
Saúde Mental

Oeste II

Falta de capacitação da equipe para condução do
problema
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Pirineus

Não apresentado

São Patrício I Falta de Políticas Públicas

Ausência ou baixa cobertura no
05 atendimento de Saúde Mental

06

07

Aumento dos casos de depressão e
crises de pânico (ansiedade)

Falta de especialistas (neurologista e
psiquiatra) e dificuldade na regulação

08 Encaminhamentos desnecessários ao
CAPS

Central

Baixo investimento e priorização nas ações de
Saúde mental

Norte

Falta educação em saúde para o cuidado em saúde
mental

Oeste I

Falta de estrutura e rede de atendimento e
disponibilidade de profissionais

Oeste II

Falta de capacitação da equipe para condução do
problema

Sul

* Busca exagerada por sucesso/dinheiro
* Inversão de valores sociais

Norte

Falta educação em saúde para o cuidado em saúde
mental

Oeste I

Falta de estrutura e rede de atendimento e
disponibilidade de profissionais

Sudoeste II

Falta um fluxo de regulação após a nova política
de saúde mental

Oeste I

Desconhecimento e falta de capacitação dos
profissionais que fazem o encaminhamento errado

09 * Falta de vagas e regulação
São Patrício I Falta de Políticas Públicas
* Falta de continuidade no tratamento
* Reinserção do individuo na
sociedade
* Apoio familiar
10 Poucas
ações
relacionadas
às São Patrício II Falta de capacitação, profissional da equipe da
atividades preventivas na atenção
atenção básica
básica
11 Uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas

Centro Sul

Não apresentado

São Patrício I Falta de Políticas Públicas
12 Falta de acessibilidade aos serviços de
saúde mental

13

Alta demanda de pacientes de saúde
mental

14 Atendimento da equipe da ESF ao
paciente de saúde mental fragmentado

Estrada de
Ferro

Não apresentado

Estrada de
Ferro

* Falta de capacitação para as equipes lidarem
com tais pacientes
* Falta de regulação do fluxo

Sudoeste I

Falta de definição de fluxo de rede

Centro Sul

Despreparo da equipe da ESF para acolher e
atender o paciente de saúde mental
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e descontínuo
15 Judicialização da saúde

Rio Vermelho Falta de compreensão
preconização do CAPS
Norte

16

do

judiciário

da

Falta educação em saúde para o cuidado em saúde
mental

Falta leito credenciado para saúde
mental/psiquiatria
Rio Vermelho Desconhecimento do perfil de um usuário do
CAPS

17 Falta referencia para leito psiquiátrico

Norte

Falta educação em saúde para o cuidado em saúde
mental

SUBEIXO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Nº

PROBLEMÁTICA

01 Morte por dificuldades na regulação

02

REGIONAIS
DE SAÚDE

NÓS CRÍTICOS

Nordeste I

Falta de capacitação da equipe médica com
relação ao relato adequado do quadro clínico do
paciente no sistema de regulação

Nordeste I

Falta de capacitação da equipe médica com
relação ao relato adequado do quadro clínico do
paciente no sistema de regulação

Profissionais não capacitados para
Norte
Falta qualificação para os profissionais
atendimento
às
urgências
e
emergências
Rio Vermelho Falta de qualificação profissional
São Patrício I Falta de qualificação dos profissionais
Sudoeste I

03 Sobrecarga de atendimentos
unidades urgência e emergência

nas

Entorno Sul

Profissionais desinteressados e desmotivados
Baixa cobertura na atenção básica

Entorno Norte * Falta de unidade hospitalar de urgência e
emergência com leitos de UTI para atender a
Dificuldade de atendimento e
região
04 encaminhamento de pacientes de
* Falha da Regulação
urgência e emergência
Estrada de Falta de profissionais preparados para atender as
Ferro
urgências e Emergências
05 Alto índice de óbitos por causas
externas

Nordeste I

Falta de leitos de UTI

06 Atendimento não resolutivo

Nordeste II

Falta de qualificação de todos os profissionais de
saúde

07 Falta de planejamento do atendimento Rio Vermelho Falta de planejamento do atendimento
08 Falta de ética profissional

São Patrício I Falta de qualificação dos profissionais

09 Atenção psicossocial inadequada

São Patrício I Falta de CPAS e profissionais qualificados
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Sul

10

Classificação de risco (falta do serviço
em alguns municípios)

11 Falta ou deficiência na configuração
da rede de urgência e emergência

Central

Qualificação dos profissionais para o atendimento
e estruturação da rede
Falta de qualificação do profissional

Estrada de
Ferro

Falta de profissionais preparados para atender as
urgências e Emergências

Centro Sul

Deficiência na configuração da rede de urgência e
emergência

12 Ausência do uso de protocolos e Serra da Mesa Falta do alinhamento conceitual da utilização dos
linhas de cuidado na urgência e
protocolos e linhas de cuidado de urgência e
emergência
emergência
13 Preenchimento de vaga já regulada Serra da Mesa Não apresentado
sem comunicação prévia
Central
Baixa
14
básica

resolutividade

na

Falta de qualificação do profissional

atenção

15 * Carência de médicos no período
noturno e finais de semana
* Carência de meios de transporte
exclusivos para urgência e emergência

Sudoeste II
Oeste II

Falta de profissionais capacitados
atendimento emergencial/pré-hospitalar

Estrada de
Ferro

Não apresentado

17 Falta de segurança nos serviços de
urgência

Estrada de
Ferro

Não apresentado

19 Falta de Estrutura Física

Oeste I

Falta de investimento

Oeste II

Baixa parceria entre os municípios (consórcios)
para atender a demanda uns dos outros

Centro Sul

Deficiência na configuração da rede de urgência e
emergência

Estrada de
Ferro

Não apresentado

Sudoeste I

Falta de estrutura e investimentos escassos

Centro Sul

Deficiência na configuração da rede de urgência e
emergência

20 Falta de leitos de UTI
Norte
Pirineus
21 Ineficiência na regulação

o

Baixa parceria entre os municípios (consórcios)
para atender a demanda uns dos outros

16 Violência por armas brancas

18 Carência de equipamentos básicos
para o primeiro atendimento de
urgência e emergência

para

Falta credenciamento de hospitais na região
Burla no sistema de regulação

Serra da Mesa Falta de informação para visualização do
profissional regulador
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22 Transporte inadequado

Centro Sul

Deficiência na configuração da rede de urgência e
emergência
Não apresentado

23 Aumento nos acidentes de trânsito

Estrada de
Ferro
Sudoeste II

Não apresentado

24 Falta do profissional de ortopedia

Oeste I

Falta de profissional

SUBEIXO: FARMÁCIA
Nº

REGIONAIS
DE SAÚDE

PROBLEMÁTICA

01 Falta da implantação da atenção
farmacêutica

Centro Sul

NÓS CRÍTICOS
Profissional não atuante

SUBEIXO: CUIDADO COM A PESSOA DEFICIENTE
Nº

REGIONAIS
DE SAÚDE

PROBLEMÁTICA

01 Fragmentação da rede

Pirineus

NÓS CRÍTICOS
Desorganização da rede

EIXO: GESTÃO EM SAÚDE
SUBEIXO: PROCESSOS DE TRABALHO
Nº

PROBLEMÁTICA

01 Baixa qualificação técnica ou
especifica dos gestores
Falta e\ou insuficiência de recursos
02
humanos

REGIONAIS
DE SAÚDE
Central

Baixa qualificação técnica ou especifica dos
gestores

Central

Não apresentado

Sudoeste I
Central

Precariedade das estruturas físicas e
03
insumos

NÓS CRÍTICOS

Sudoeste I

Gestores não sensibilizados para a necessidade de
ações de EPS
Não apresentado
Gestores não qualificados para gestão por
processos

04 Falta e\ou escassez de recurso
financeiro

Central

Não apresentado

05 Falta de apoio do gestor para
execução do planejamento

Oeste I

Falta de qualificação dos profissionais nos
diversos níveis de gestão

06

Centro Sul

Organização dos processos de trabalho
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Falta de planejamento adequado

Nordeste I
Oeste I

07 Falta de discussão dos problemas

Nordeste I
Entorno Sul
Nordeste I
Oeste I

08 Comunicação deficiente

Gestão não qualificada
Falta de qualificação dos profissionais nos
diversos níveis de gestão
Gestão não qualificada
* Falta de reunião com equipes de trabalho
* Falta de uma agenda positiva
Gestão não qualificada
Falta de qualificação dos profissionais nos
diversos níveis de gestão

Entorno Norte * de reunião com equipes de trabalho
*Falta de uma agenda positiva
Rio Vermelho Gestores não qualificados para os processos de
gestão
09 Resistencia dos profissionais em
receber qualificação

Nordeste I

10 Contratação de profissionais
desqualificados em várias áreas

Oeste II

11 * Falta de Suporte Técnico na área da
informática
* Falta de apoio e envolvimento da
Gestão
* Falta de condições de trabalho

Gestão não qualificada
Influências políticas na contratação e manutenção
de profissionais

Centro Sul

Organização dos processos de trabalho

Centro Sul

Influência política

São Patrício I Gestão das equipes
rotatividade de gestores

pouco

qualificada

e

12 Precariedade de vínculos profissionais São Patrício II Falta do conhecimento do gestor para a gestão do
trabalho

13 Fluxo de trabalho não estabelecido
relacionado ao controle de endemias

14 Desorganização do serviço

Sudoeste I

Não apresentado

Sudoeste II

Gestores não qualificados

Estrada de
Ferro

* A equipe não entende os processos de trabalho
de controle de endemias
* Descrédito da população que provoca a não
adesão

Serra da Mesa Falta do acompanhamento, monitoramento e
avaliação do planejamento
Entorno Sul

15

Falta de conhecimento adequado do próprio
gestor

Falta de protocolo institucional (para
atividades)
São Patrício I Gestão das equipes pouco qualificada e
rotatividade de gestores

16 Não há Gestão da saúde do

Rio Vermelho Falta de profissionais qualificados para trabalhar
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trabalhador

na saúde do trabalhador

17 * Uso de celulares no trabalho
* Profissionais pouco comprometidos
18 Não ter agenda compartilhada na sede
da regional

São Patrício I Gestão das equipes pouco qualificada e
rotatividade de gestores
Sudoeste II

Falta de trabalho em equipe pela sede da regional
e gestão não qualificada

Entorno Sul

Interferência política

Pirineus
19

Rotatividade de profissionais
Sul
Sudoeste II

Falta de valorização e estabelecimento de vínculo
com o profissional
Qualificação de gestor
Inferência política e escassez de RH

SUBEIXO: REGULAÇÃO
Nº

REGIONAIS
DE SAÚDE

PROBLEMÁTICA

Central

Dificuldade na regulação de consultas,
01 cirurgias, exames e emergência/ Falta
de vagas

NÓS CRÍTICOS
Falta de qualificação para regulação e todos os
profissionais

Centro Sul

Sistema de regulação fragmentado

Nordeste I

Falta de uma estrutura para a (referência)
regulação

Nordeste II

Falta de qualificação dos profissionais que
encaminham para regulação

Oeste II

Demora no processo de atualização do sistema de
vagas para regulação

Pirineus

Má administração das prioridades

São Patrício I Falta de transparência da gestão de regulação
Serra da Mesa * Falta de qualificação dos profissionais
envolvidos no processo de regulação
* Falta de transparência no processo de regulação
Sudoeste II

Falta de profissionais capacitados

02 Falta de atualização de valores da
tabela do SUS

Central

Não apresentado

03 Falta de feedback com
responsáveis pela regulação

Central

Falta de qualificação para regulação e todos os
profissionais

equipes

Nordeste I

Falta de uma estrutura para a (referência)
regulação

Sudoeste II

Falta de profissionais capacitados

04 Falta de transporte sanitário
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05 Programação Pactuada Integrada –
(falta da oferta do serviço)

Fluxo da oferta do serviço é
06 fragmentado/ Ausência de fluxo de
regulação

Nordeste I

Falta de uma estrutura para a (referência)
regulação

Estrada de
Ferro

Falta de qualificação dos profissionais de saúde
envolvidos com a regulação

Nordeste I

Falta de Qualificação das pessoas à frente dos
serviços de regulação

São Patrício II Falta de protocolos específicos de atendimento e
encaminhamentos
07 Dificuldades operacionais com o
sistema de regulação

Centro Sul

Sistema de regulação fragmentado

Sudoeste II

Falta de profissionais capacitados

Centro Sul

Sistema de regulação fragmentado

Centro Sul

Falta de comprometimento de alguns profissionais

09 Reguladores não qualificados

Estrada de
Ferro

Falta de qualificação dos profissionais de saúde
envolvidos com a regulação

10

Centro Sul

Falta de comprometimento de alguns profissionais

08

Insuficiência no transporte
* Escassez de informações

Deficiência na Atenção Básica

11 Demanda reprimida
12 Falta acompanhamento diário das
solicitações

Sul

Qualificação de gestor

Entorno Sul
Gestão inadequada de leitos e regulação i
Entorno Norte

13 Falta de padronização das solicitações

Entorno Sul
Entorno Norte

14 Falta de contra referência
15 Dificuldade de implantação do perfil
administrador do Sistema de
Regulação do MS

Entorno Sul

Regulação inadequada
A busca ativa pelos ACS é ineficaz

Serra da Mesa Ausência do perfil administrador

16 Interferência Política

Estrada de
Ferro

Não apresentado

17 * Falta de organização dos serviços a
serem regulados
* Demora no prazo em atender o
usuário

Estrada de
Ferro

Falta de organização dos serviços

Encaminhamentos
desnecessários/ Estrada de Falta de qualificação dos profissionais de saúde
Ferro
envolvidos com a regulação
18 Solicitação
exacerbada
de
encaminhamentos
Rio Vermelho Não apresentado
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19

Regulação dos atendimentos
urgência incompletas

Norte

Falta capacitação de todos os profissionais
envolvidos no processo de regulação

Oeste I

Falta de qualificação dos profissionais envolvidos
no atendimento

de

Falta da transparência no processo de
20
regulação

Norte

Falta capacitação de todos os profissionais
envolvidos no processo de regulação

Rio Vermelho Falta de protocolos para encaminhamentos

21 * Atravessadores no sistema de
Não apresentado
regulação
* Falta da oferta de alguns serviços Rio Vermelho
(neurologia clínica, neuropediatra,
psiquiatria)
22 Estrutura da Rede Hospitalar

Sudoeste I

Falta de Profissionais

23 Regulação inadequada

Sudoeste I

Profissionais não sabem regular

24 Demora na liberação de vagas

Norte

Falta capacitação de todos os profissionais
envolvidos no processo de regulação

SUBEIXO: CONTROLE SOCIAL
Nº

PROBLEMÁTICA

Falta da efetividade dos conselhos
01
municipais

REGIONAIS
DE SAÚDE

NÓS CRÍTICOS

Central

Falta de qualificação dos conselhos e CIES

Oeste II

Desinteresse dos membros por
remuneração específica (gratificação)

Central

Falta de qualificação dos conselhos e CIES

falta

02 Falta de estrutura da CIES
Centro Sul

Não apresentado

Nordeste I

Conselho sem qualificação

Rio Vermelho O conselho não é qualificado
03 Falta de conselheiros qualificados

04 Interferência política

São Patrício I Falta de qualificação dos conselheiros
Sudoeste II

Falta de qualificação

Centro Sul

Não apresentado

Entorno Sul

Falta de qualificação

Entorno Norte Falta qualificação dos atores do controle social
Nordeste I

Conselho sem qualificação
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de

05 Carência do serviço de auditoria na
região

06

Falta de comprometimento/interesse
da população

07 Falta de autonomia dos conselhos
Falta de mobilização de pessoas para
08
participar do conselho

Oeste II

Desinteresse dos membros por
remuneração específica (gratificação)

Centro Sul

Falta de conhecimento da população

Estrada de
Ferro

Não apresentado

Centro Sul

Não apresentado

Norte

Falta de qualificação dos membros do conselho

Sul

Falta de qualificação dos membros do conselho

Pirineus
09

Desconhecimento e desinteresse
social no controle

de

Falta de confiança nos gestores públicos

Serra da Mesa Falta de conhecimento da população
Sudoeste II

O conselho não é reconhecido/ desconhecido

10 Baixa assiduidade nas reuniões da
mesa diretiva

Serra da Mesa Falta de qualificação dos conselheiros

11 Falta de interação entre gestão e
conselho

Rio Vermelho Não apresentado

12 * Enfraquecimento das Políticas
Públicas na área da saúde
* Falta de transparência nas atividades
do CMS
* Falta de espaço físico

Estrada de
Ferro

13 * O conselho municipal de saúde não
se reúne mensalmente
* Falta de interesse dos profissionais e
membros
da
sociedade
civil
organizada em participar do conselho

Oeste I

14 Conselho não qualificado, por vezes
não é conselho não paritário, falta
apoio do Conselho estadual de Saúde.

Sudoeste I

Conselho não qualificado

15 Aumento
dos
processos
Judicialização da saúde

Sudoeste I

Não apresentado

16

falta

de

Falta de participação das entidades da
região

Norte

Não apresentado

Falta de qualificação do conselho

Falta de informação de profissionais e usuários do
SUS

* O grupo entendeu ter mais de um nó crítico para um único problema
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6.3. Relação entre os principais problemas e as propostas de Educação
Permanente dos Profissionais da SES/GO
POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE – GOIÁS
Foto 11: Oficina Nível Central da PEEPS

Fonte: GESAP/2018
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Nº

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES GERÊNCIAS/
SUGESTÕES DOS GESTORES
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SUPERINTENDENCIAS POSSÍVEL SOLUÇÃO

PARA

Conselho Estadual de
Saúde - CES
Comissão Intergestores
Bipartite - CIB
Conecta SUS

01

Comunicação Setorial Estabelecer planejamento conjunto entre
áreas afins para que as ações de educação
- COMSET
Necessidade de trabalhar planejamento
permanente
com
foco
no
SUPEX
de processos do SUS – Gestores
desenvolvimento
de
atividades
SUVISA
aperfeiçoem recursos humanos e
reduzam os gastos financeiros
SCAGES
SGPF
SUPRASS
SEST/SUS
GERNACE

02

Baixo número de servidores no CES

03

Realização de Política de RH na SES

04

Necessidade de haver a revisão do
plano de ação proposto

05

06

Aumentar o número de servidores da
Conselho Estadual de equipe do CES
Saúde - CES
Criar um grupo de trabalho do CES com
as demais superintendências da SES GO

Fortalecer a reunião pós-CIB para o
acompanhamento das ações propostas
Comissão Intergestores Planejamento de ações de EPS em
Integração das ações realizadas nas Bipartite - CIB
conjunto com demais superintendências
Superintendências da SES
Ampliar a utilização das ferramentas Conecta SUS
do
Conecta
SUS
pelas
Superintendências (integração)

Formação para os servidores em análise
de situação de saúde, utilizando as
ferramentas do Conecta SUS

Conecta SUS

07

Necessidade de pessoas com formação SPAIS
em estatística (análise preditiva e
multivariada de dados, indicadores de
desempenho organizacional, métodos SUVISA
e técnicas de ciência de dados)
SGPF

Cursos na área de estatística em parceria
com o Conecta SUS
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Nº

08
09

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES GERÊNCIAS/
SUGESTÕES DOS GESTORES
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SUPERINTENDENCIAS POSSÍVEL SOLUÇÃO

Melhorar a comunicação em saúde –
“mídia positiva”
Mídia – social

PARA

Promover oficinas de treinamento para
discutir sobre mídias

Comunicação Setorial
- COMSET
Realizar curso/oficina “mídia training”
para toda a SES
Comunicação Setorial
- COMSET
SUPEX
Gerência de Gestão de
Pessoas- GGP
Gerência da Escola de
Saúde
Pública
“Candido Santiago”

10

Formação em cursos de informática – Gerência de Saúde da Estabelecer um calendário para a oferta
excel Básico e avançado, word, Power Mulher, da Criança e dos cursos pela Escola de Governo com
Point
maior reserva de vagas para a SES GO
do Adolescente.
Capacitações e Oficinas
Gerência de Atenção à
Saúde
Coordenação
SPAIS

Geral

Gerência
de
Regionalização
e
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde

11

Necessidade de ampliar a parte de Comunicação Setorial Fazer
parceria
com
instituições
cerimonial da SES
- COMSET
conveniadas a SES GO para a oferta de
bolsas para cursos na parte de Cerimonial

12

Retorno para Estado da Qualificação SPAIS
do servidor (especialização, mestrado
e doutorado). Servidor se qualifica e
posteriormente sai do local de trabalho
ou até mesmo do SUS

Criar uma política que estabeleça
critérios para liberação dos servidores
com interesse em liberação com critérios
de devolutiva ao serviço
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13

Nº

14

15

16

Necessidade de conhecimento do SUVISA,
SPAIS,
servidor sobre o Sistema Único de SEST-SUS,
SGPF, Curso para ambientação do SUS, novos
servidores
e
antigos
servidores.
Saúde
(incluindo
legislações SUPEX, COMSET
estaduais)
(trabalhar ética)
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES GERÊNCIAS/
SUGESTÕES DOS GESTORES
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SUPERINTENDENCIAS POSSÍVEL SOLUÇÃO

PARA

Curso para ambientação do SUS, novos
servidores
e
antigos
servidores.
(trabalhar ética)

Qualificar gerentes e gestores para
melhor
entendimento
sobre
financiamento e planejamento
Necessidade de liderança aos Gestores
(Coordenadores,
Gerentes
e
Superintendentes)

Curso de aperfeiçoamento para líderes
com vistas à formação de profissionais
para assumirem tais posições na gestão
dos serviços

Comunicação e mídias – saber como
realizar e utilizar. Modernização da SUVISA
forma de utilizar as ferramentas.

Promover oficinas de treinamento para
discutir sobre mídias

Planejamento por resultados

Qualificar gestores para planejamento
por resultados, pode ser por oficinas
práticas

18

Possibilidade
de
ter
centros
colaboradores dentro de universidades
(SEST-SUS)

19

Fazer na SES um observatório das
políticas mundiais de saúde

Criar o observatório com vistas ao
acompanhamento das políticas nacionais
e mundiais de saúde em parceira com as
universidades

20

Necessidade de qualificação em metas,
indicadores, objetivos e diretrizes
SGPF
Maior integração entre setores da SES

Formação para os servidores em análise
de situação de saúde, utilizando as
ferramentas do Conecta SUS

22

Necessidade de um sistema de
informação para controle de secretaria
escolar

Aquisição de um software de gestão
acadêmica

23

Comportamento humano no serviço SEST/SUS
público (ética profissional)

Reuniões/rodas de conversa sobre ética
profissional

24

Qualificação para facilitadores de EPS

Ofertar o curso para facilitadores de EPS

25

Planejamento
organizacional

26

Certificação em gestão de projetos

17

21

estratégico
Gerência
PlanejamentoGEPLAN

Curso de aperfeiçoamento com entrega
de de projeto aplicativo
Certificação (PMP ou Métodos Ágeis)
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27

Certificação em gestão por processos

Certificação (CBPP)

28

Boas práticas em gestão por processos

Oficinas de aperfeiçoamento

29

30

31
Nº

32

33
34

Qualificação
em
planejamento
Curso de aperfeiçoamento com entrega
estratégico,
administrativo
e
de projeto aplicativo
orçamentário, para aplicação das
políticas do SUS
Gerência
de
Qualificação em planejamento do SUS Planejamento do SUS Curso de aperfeiçoamento com entrega
de projeto aplicativo
Formação para o trabalho em redes e
comunicação

Oficinas de alinhamento

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES GERÊNCIAS/
SUGESTÕES DOS GESTORES
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SUPERINTENDENCIAS POSSÍVEL SOLUÇÃO

PARA

Análise de situação de saúde e Gerência
de Curso de aperfeiçoamento
políticas informadas por evidências
Planejamento do SUS
Formação para Dimensionamento da
Gerência de Gestão de Curso de formação com entrega de
força de trabalho
Pessoas- GGP
projeto
Mapeamento por competências
Gerência de Gestão de
Pessoas- GGP
Gerência da Escola de
Saúde
Pública
“Candido Santiago”

35

Redação oficial

Gerência
de
Regionalização
e
Conformação de Redes
Estabelecer uma parceria com a Escola
de Atenção à Saúde
de Governo com maior reserva de vagas
Coordenação
Geral
para a SES GO para capacitações e
SPAIS
oficinas de redação oficial.
Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente
Gerência de Atenção à
Saúde
Gerência de Programas
Especiais

Formação de líderes
36

Curso de aperfeiçoamento para líderes
Gerência de Gestão de com vistas à formação de profissionais
para assumirem tais posições na gestão
Pessoas- GGP
dos serviços
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37

Curso de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde

Pós-graduação

38

Curso para planejamento e execução Gerência
de
Administração Setorial
de eventos
e
Captação
de
Recursos

Fazer
parceria
com
instituições
conveniadas a SES GO para a oferta de
bolsas para cursos na área de organização
de eventos

39

40

Nº

Curso
de
Contemporânea

Gestão

Pública Gerência
de Propor a especialização ou fazer parceria
Administração Setorial com instituição que ofereça esse perfil de
e
Captação
de curso
Recursos

Curso introdutório de saúde coletiva,
que
trabalhe
ferramentas
de
gerenciamento (PDCA, Diagrama de
Ishikawa entre outras) e noções
básicas de vigilância, regulação,
atenção e gestão.

Gerência do Centro de Curso de aperfeiçoamento 100h que pode
Excelência em Ensino, ser oferecido pela ESAP
Pesquisas e Projetos
Leide
das
Neves
Ferreira.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES GERÊNCIAS/
SUGESTÕES DOS GESTORES
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SUPERINTENDENCIAS POSSÍVEL SOLUÇÃO

41

Gerência do Centro de Formação modular (pós-graduação)
Curso de formação em pesquisa Excelência em Ensino,
Pesquisas e Projetos
científica
Leide
das
Neves
Ferreira

42

Curso de formação para entrevista
familiar para doação de órgãos e
tecidos para transplantes

43

44

45

PARA

Curso de formação com carga horária
acima 40 horas

Capacitação para morte encefálica
Curso de capacitação (8 horas)
para médicos (Resolução n.2173/17) Gerência da Central de
Curso CIHDOTT – Comissão Intra- Transplantes
Curso de formação de coordenadores do
hospitalar de doação de órgãos e
CIHDOTT
tecidos para transplante
Curso de extração de órgãos (parceria
com o MS)

Curso de formação em parceria com o
MS.
Gerência da Regulação
- Complexo Regulador
Estadual – CRE

46

Curso para manuseio do SEI

Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente

Curso de capacitação ou oficinas de
Gerência de Atenção à treinamento para o uso da ferramenta
Saúde
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Gerência
de
Regionalização
e
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde
Coordenação
SPAIS

Geral

47

Curso Básico de Regulação, Controle,
Avaliação e Auditoria.

Curso de capacitação (40h)

48

Curso
de
Especialização
em Gerência da Regulação Pós-graduação
Regulação, Controle, Avaliação e - Complexo Regulador
Auditoria.
Estadual – CRE

49

Oficina de treinamento para operação
do Sistema de Regulação

50

Gerência da Escola de Capacitação ou curso de aperfeiçoamento
Capacitação em gestão de projetos em Saúde
Pública (40h ou mais)
EPS
“Candido Santiago”

Oficina

Nº

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES GERÊNCIAS/
SUGESTÕES DOS GESTORES
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SUPERINTENDENCIAS POSSÍVEL SOLUÇÃO

51

Curso de Preceptores para Residências

Aperfeiçoamento

52

Formação de conteudistas

Curso de 80h semipresencial

53

Formação de Tutores

Curso de 60h semipresencial

54

Curso de Design gráfico e curso de
HTML5

Buscar parcerias com instituições
conveniadas a SES GO que tenham
oferta desse curso

55

Curso de Capacitação Pedagógica

56

PARA

Gerência da Escola de
Saúde
Pública Curso de 40h presencial
“Candido Santiago”
Curso de elaboração de procedimento
Curso de Capacitação
padrão – POP

57

Curso de gestão e eficiência no serviço
público (indicadores de desempenho,
gestão de processos, princípios
constitucionais, modernização da
administração pública e ética no
serviço)

Curso de aperfeiçoamento

59

Atuação conjunta (melhora dos Gerência de Vigilância Criar um ambiente comum para as
processos de trabalho) com o LACEN, Sanitária de Produtos discussões
MAPA, Departamento Jurídico da
SUVISA e Ministério Público. Para
melhorar os processos de trabalho
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dentro da gerência
60

61

62

63

64

Atuação conjunta (melhora dos Gerência de Vigilância Criar um ambiente comum para as
processos de trabalho) entre Auditoria Sanitária de Serviços discussões
(SUPRASS)
e
Gerência
de de Saúde
Planejamento
Atuação conjunta (melhora dos
processos de trabalho) com as demais
gerências da SUVISA e com órgãos
externos da área ambiental e da saúde Gerência de Vigilância Criar um ambiente comum para as
em Saúde Ambiental e
do trabalhador
discussões
Saúde do Trabalhador
Atuação conjunta (melhora dos
processos de trabalho) com as outras
Superintendências da SES.
Atuação conjunta (melhora dos Gerência
de Criar um ambiente comum para as
processos de trabalho) com a Atenção Imunizações e Rede de discussões
Básica, SPAIS, Vigilância Sanitária e Frio
as Regionais de Saúde
Fortalecimento da coordenação de
educação, com integração de um
profissional de cada gerência.

Criar uma Câmara técnica com um
integrante de cada gerência e construção
de instrumento com projeto de
composição de equipe e atribuições, com
envolvimento da SEST-SUS;

65

Metodologia de ensino mais utilizadas
na Vigilância em Saúde

Capacitação dos profissionais envolvidos
com as ações educacionais em métodos
ativos

66

Capacitação com o envolvimento de
todas as gerências dentro da SUVISA,
sobre os processos de trabalho

Aprimorar o projeto “Conhecendo a
SUVISA”, para os profissionais desta
Superintendência. Com periodicidade
mensal de aplicação do projeto

67

Formação técnica para os profissionais Vigilância em Saúde
de cada gerência. Com integração dos
profissionais meio

Cursos de capacitação técnica. Roda de
conversa sobre as atribuições técnicas.
Proposta de um manual

68

Integração dos processos de trabalho
das gerências dentro da Vigilância em
Saúde

Reunião para um planejamento conjunto
das áreas afins

Integração entre SUVISA e SPAIS
(agenda integrada)

Reunião para um planejamento conjunto
das áreas afins, tendo a SEST-SUS como
um elo entre as duas Superintendências

Integração da Vigilância na rede SUS

Oficina/roda de conversa, capacitações
sobre o tema, compartilhamento de
vivências, estágios, etc

Necessidade de uma agenda protegida
para trabalhar os processos de trabalho

Ter uma agenda protegida determinada
pela Superintendente da Pasta

69

70

71
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dentro da gerência
SESMT a partir da pesquisa do clima
organizacional

72

Estímulo motivacional e Laboral

73

Melhor estrutura para as Regionais de
Saúde,
principalmente
recursos
humanos qualificados e estrutura física
(Fragilidade)

Melhorar a estrutura das sedes de
regional

74

Melhorar o desenvolvimento de
habilidades em relação a ensino,
pesquisa.

Capacitação sobre ensino e pesquisa
através da Gerência de Pesquisa da
SEST-SUS e Instituições de Ensino.
Discutir um espaço comum entre a
SEST-SUS,
SUVISA,
SPAIS
e
Universidades.

75

Melhorar o desenvolvimento de
habilidades em relação à comunicação

Cursos de mídia training através do setor
de comunicação da SEST-SUS. Plano de
comunicação
das
ações
da
Superintendência

Não
apresenta
quantidade
de Vigilância em Saúde
profissionais suficientes para compor
cada equipe, apesar do volume de
pessoas (Fragilidade)

Ampliar o RH da vigilância em saúde

76

Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente
Gerência de Atenção à
Saúde

77

Gerência
de Curso para ambientação do SUS, novos
e
antigos
servidores.
Regionalização
e servidores
Conformação de Redes (trabalhar ética)
Introdutório ao Sistema Único de de Atenção à Saúde
Saúde com visão de todos os níveis
Coordenação
Geral
SPAIS
Gerência
Assistência
Assistência
Farmacêutica
Gerência
Mental

78

de

de
de

Saúde

Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
Introdutório nas Superintendências de do Adolescente
lotação do servidor
Gerência de Atenção à Curso para ambientação do SUS, novos
Saúde
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Gerência
de servidores
e
Regionalização
e (trabalhar ética)
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde
Coordenação
SPAIS

Geral

Gerência
Assistência
Assistência
Farmacêutica

de
de

Gerência
Mental

de

antigos

servidores.

Saúde

Gerência de Programas
Especiais
Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente

79

Ferramentas
informações

dos

Sistemas

de

Gerência de Atenção à
Saúde
Gerência
de Capacitações e oficinas
Regionalização
e
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde
Coordenação
SPAIS

Geral

Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente
Gerência de Atenção à
Saúde
80

Ferramentas de planejamento

Gerência
de Capacitações e oficinas
Regionalização
e
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde
Coordenação
SPAIS

Geral

Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente

81

Formação para os servidores em análise
Curso de análise em situação de saúde Gerência de Atenção à
de situação de saúde, utilizando as
Saúde
ferramentas do Conecta SUS
Gerência

de
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Regionalização
e
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde
Coordenação
SPAIS

Geral

Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente
82

Curso de Organização das redes de Gerência de Atenção à
Capacitações e oficinas
Saúde
atenção
Gerência
de
Regionalização
e
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde

Gerência de Saúde da
Mulher, da Criança e
do Adolescente.
Gerência de Atenção à
Saúde
83

84

Gestão de pessoas

Gestão e planejamento estratégico

Gerência
de Capacitações e oficinas
Regionalização
e
Conformação de Redes
de Atenção à Saúde
Coordenação
SPAIS

Geral

Coordenação
SPAIS

Geral

Gerência
Assistência
Assistência
Farmacêutica
Gerência
Mental

85

Comunicação assertiva

86

Articulação de políticas públicas

87

Avaliação em tecnologia de saúde

88

Gestão em saúde

de

Coordenação
SPAIS
Gerência
Assistência
Assistência

de Capacitações e oficinas
de

Saúde Capacitações, oficinas, especialização,
mestrado e doutorado;
Aproximação das Gerências com a
Escola de Saúde Pública para a
construção dos projetos de curso
Geral

Capacitações e oficinas

de
de Capacitações e oficinas
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Farmacêutica
89

Relações interpessoais

90

Etiqueta no serviço público

91

Análise de situação de saúde

92

Planejamento de eventos (tipos)

93

Especialização, mestrado e doutorado
em monitoramento e avaliação.

94

Especialização em saúde mental

95

Formação em educação permanente

96

Formação em economia solidária

97
98

Gestão e financiamento em saúde
mental
Gerência
Mental
Curso de tecnologia grupal

99

Ferramentas de planejamento

Gerência de Programas
Capacitações e oficinas
Especiais

de

Capacitações, oficinas, especialização,
mestrado e doutorado;
Saúde
Aproximação das Gerências com a
Escola de Saúde Pública para a
construção dos projetos de curso

100 Curso de Organização das redes de
atenção
101 Capacitação para a saúde mental da
criança e o adolescente
102 Redução de danos/álcool e outras
drogas

7. NECESSIDADES DE FORMAÇÃO EM SAÚDE LEVANTADAS NO ESTADO DE
GOIÁS
Em todo o estado e nas unidades da SES GO foi possível identificar que são
muitos os problemas do cotidiano do trabalho que demandam ações de educação
permanente e, em sua maior parte, a resolutividade destes problemas deve partir das
iniciativas da gestão através de planejamento adequado, com base em indicadores de
desempenho, gestão de processos, princípios constitucionais e com boa capacidade de
gestão de pessoas para o desenvolvimento de suas competências.
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O Plano Estadual de Educação Permanente do estado de Goiás deve ser
compreendido como um instrumento público de gestão para a formulação de propostas,
organização e execução das ações de educação permanente ofertadas em todos os níveis
de atenção. Para a construção deste plano, foi tomado como ponto de partida a análise
dos problemas do cotidiano dos serviços entre os profissionais do SUS do estado de
Goiás, considerando como necessidade de educação permanente situações de
insuficiência de conhecimentos, habilidades ou atitudes para o enfrentamento dos
problemas relacionados à assistência e ao próprio Sistema Único de Saúde.
Como em todo plano, frente aos problemas levantados, as propostas de
intervenção serão apresentadas de forma planejada, trazendo os objetivos da ação, a
quem esta se destina, como se pretende intervir, por quanto tempo será realizada a
intervenção/ação, como se pretende avaliar o impacto desta ação nos serviços.

Foto 12: Oficina Preparatória para Facilitadores Abril/2018

Fonte: GESAP/2019

8. FINANCIAMENTO
Considerando que o financiamento das ações de EPS em Goiás acontece
mediante pactuação de projetos nas instâncias intergestoras, este plano conteve-se em
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apresentar o levantamento dos problemas de saúde que podem ser resolvidos total ou
parcialmente com ações de EPS. Desse modo, a previsão orçamentária deverá constar
nos projetos que serão desdobrados a partir das metas apresentadas no item 09.
Vale ressaltar que há ações de EPS que são financiadas diretamente pelo
Ministério da Saúde, sendo a coordenação pedagógica feita localmente pela SEST-SUS
ou outra superintendência do Estado. Também é importante ressaltar que os projetos
poderão ser pactuados com financiamento tripartite, bipartite, ou através da fonte de
saúde estadual ou mesmo municipal.
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9. METAS PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 2019-2022
Linhas de ação

Metas

Objetivos

Público-alvo

Metodologia

Duração

Atenção de
vigilância em
saúde

Ampliar as ações
de
vigilância
sanitária,
ambiental e do
trabalhador.

Tornar
reais
os
registros de agravos,
aumentar a cobertura
vacinal através de
uma maior integração
das
ações
de
vigilância e atenção.

Profissionais que atuam
na vigilância e as equipes
de atenção básica.

Semestral de 2019
a 2022.

Profissionais que atuam
no controle de vetores.

Realização
de
seminários
integradores
para
discussão de casos e
análise de indicadores
(trabalhar
o
desenvolvimento de
competências para o
planejado,
baseado
em evidencias).

Profissionais que atuam
na atenção básica.

Ampliar a oferta de
Educação em saúde.

Oferta contínua
mediante
necessidade 2019 a
2022.

Aumentar as ações de
vigilância ambiental e
sanitária, em especial
no
controle
de
vetores.

Atenção básica

Ampliar a as ações
de prevenção e
promoção da
atenção básica e
torná-la resolutiva,
respeitando os
princípios e
diretrizes do SUS.

Apresentar o conceito
de atendimento em
rede e princípios
básicos do SUS.
Melhorar a qualidade
da assistência na
atenção básica,
estabelecer
protocolos de
atendimento,
melhorar as relações
interprofissionais,

Intensificar/ampliar as
tutorias da
planificação, promover
rodas de conversa nas
unidades para
discussão de casos e
solução dos
problemas.

Um seminário
semestral nas cinco
macrorregiões do
estado com
duração de dois
dias .

Monitoramento e
Avaliação
Os indicadores que
mostrem a
cobertura vacinal e
o aumento dos
registros de agravos
e redução nos
números de
notificações
incompletas.
Planejamento
conjunto das ações
de vigilância e
atenção à saúde.
Redução dos casos
de arboviroses
A tutoria deve ser
contínua e
acompanhada de
perto pelos
gestores das
unidades.
Melhora dos
indicadores de
cobertura e de
saúde.
Redução das
queixas.
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intensificar as ações
de prevenção e
promoção em saúde
para prevenção de
agravos na
comunidade.
Ampliar a rede
cegonha.

As rodas de conversa
devem ter agenda
protegida e acontecer
com intervalos
regulares.

relacionadas nas
ouvidorias

Oferecer um curso
introdutório para os
profissionais com
conceitos de rede,
princípios e legislações
do SUS.
Oferta de qualificação
para os profissionais
de nível médio e
fundamental para
acolhimento e
atividade especifica de
cada categoria.
A oferta de uma
especialização (lato
sensu) de gestão do
cuidado na atenção
primária para
profissionais de nível
superior.
Ofertar especialização
pós-médio para os
profissionais nos
cuidados ao idoso,
saúde mental e
vigilância em saúde.
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Atenção de
urgência e
emergência

Gestão de
pessoas

Reduzir o número
de óbitos e
sequelas
decorrentes da
falta de socorro
precoce

Qualificar a gestão
no SUS no âmbito
municipal

Melhorar a
resolutividade da
assistência prestada
na urgência com
melhor acesso as
tecnologias
disponíveis.
Ter profissionais
melhor qualificados
para atendimentos de
urgência. Processos
de regulação mais
resolutivos.
Ampliar a oferta de
vagas através da
gestão adequada de
leitos.
Melhorar a gestão de
pessoas e os
processos de trabalho
nos serviços de saúde

Profissionais que atuam
nos serviços de urgência
e emergência (pré e
intra-hospitalar) e nas
unidades básicas de
oferta mista.

Treinamentos
simulados para os
profissionais da
urgência (parceria com
os NEUs) das unidades
de SAMU e SIAT/CBM
GO.
Qualificar profissionais
de nível médio para
acompanhamento dos
os processos de
regulação (precisa ter
um fluxo estabelecido)

Oferta contínua
mediante
necessidade 2019 a
2022

Gestores das unidades
de saúde,
gerentes/coordenadores
de programas,

Oferta de curso de
gestão e eficiência no
serviço público
(indicadores de

Oferta contínua
mediante
necessidade 2019 a
2022

Treinamentos
devem ser
conforme
necessidade dos
serviços
considerando
também a
“rotatividade de
profissionais”.

Redução das filas de
espera para exames
e cirurgias.
Redução do número
de óbitos e sequelas
nos casos de
urgência clinica e
traumas.
Resolutividade dos
serviços.
Satisfação dos
usuários.

Melhora das
relações
profissionais,
redução dos
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secretários de saúde e
demais profissionais
envolvidos na gestão.

Controle social

Qualificar o
controle social

Gestão politico
administrativa
(SES GO, CES,
Sedes
Regionais)

Qualificar a gestão
no SUS no âmbito
estadual

Ter conselhos
municipais mais
participativos e
envolvidos nos
processos de
formulação dos
planos de municipais
de saúde e
comprometidos com
o monitoramento das
ações.
Qualificar
profissionais e
usuários para o
desenvolvimento de
competências do
controle social do SUS
Capacitar
profissionais para o
desenvolvimento de
pessoas com vistas
para o planejamento
com base em
evidências, análise de
situação de saúde e
gestão por processos.

Conselheiros municipais
e estaduais de saúde e
demais membros da
sociedade que tenham
interesse em participar

Profissionais gestores de
todos os níveis de
atenção

desempenho, gestão
de processos,
princípios
constitucionais,
modernização da
administração pública
e ética no serviço)
Oferta de curso para
conselheiros e
também um curso na
modalidade lato sensu
para a formação de
educadores sociais
comprometidos em
manter conselhos
atuantes e
participativos

(ser pré-requisito
para ingressar na
gestão), entender
aos municípios
critérios de
meritocracia para
cargos de gestão.
Oferta contínua
mediante
necessidade 2019 a
2022

números de
absenteísmo,
resolutividade dos
serviços.

Oferta de
treinamentos e cursos
para formação de
líderes
Cursos de
aperfeiçoamento com
carga horária de 180
horas

Oferta contínua
mediante
necessidade 2019 a
2022

Avaliação periódica
dos gestores

A formação
conselhos
municipais de saúde
atuantes e capazes
de acompanhar as
políticas públicas de
saúde dos
municípios
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Desenvolver
competências para o
tratamento de
informações
(comunicação eficaz e
positiva).
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