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Editorial

Capacitação em Acolhimento ao
Usuário na Atenção Básica

A Escola de Formação em Saúde (EFOS) abre
espaço em sua estrutura para acolher a Escola de
Saúde Pública (ESP-SC) e o Núcleo de Educação
em Urgência (NEU). Uma articulação que
possibilita a superação da fragmentação das
ações de educação permanente em saúde do
estado, pois são unidades que compartilham
empenho numa formação para atuação de forma
colaborativa, buscando a qualificação de maneira
positiva da força de trabalho em saúde, que
contribua para um SUS universal, integral e
equânime. A produção de conhecimento técnico
e científico amplia competências e habilidades
relacionadas às demandas de atenção balizada na
reflexão crítica acerca das práticas nos serviços de
saúde
com
ações
que
estimulam
o
aprimoramento destas e a produção de pesquisas
para o SUS. Buscam o emprego de metodologias
pautadas em abordagem participativa, que
fomentam
a
aprendizagem
significativa,
articulando teoria e prática para redefinição dos
processos de trabalho, e da adequada utilização
de técnicas e instrumentos para a análise e
intervenção na saúde.

Boa leitura!
Adriana Seixas de Oliveira Mello/EFOS
Ledronete Silvestre/ESP
Scheila Bianchi Marques/NEU

A EFOS/DEPS/SES, em parceria com o Projeto Itinerários
do Saber/Fiocruz/MS, iniciou no mês de setembro três
turmas da Capacitação em Acolhimento ao Usuário na
Atenção Básica. Uma turma na Região de Saúde do
Meio Oeste, no município de Joaçaba, outra na Região
de Saúde Carbonífera, em Criciúma e a terceira na
Região Nordeste, no município de Massaranduba.
Foram 117 profissionais de saúde regiões que
participaram das aulas, ministradas por tutores
enfermeiros e psicólogos com doutorado e mestrado na
área da educação e saúde.
Ainda no mês de setembro, foram finalizadas mais
quatro turmas da Capacitação em Acolhimento ao
Usuário na Atenção Básica. Em Criciúma, foram 25
alunos capacitados sob a tutoria dos enfermeiros
Valdemira Santina Dagostine e Jacks Soratto. E, na
Região de Saúde de Xanxerê, participaram 126 alunos,
que tiveram como tutoras as enfermeiras Cirlene dos
Anjos DallIgna e Gabrielle Curti.
Segundo os alunos, valeu muito terem participado
dessa capacitação, pois, além de melhorar a forma
como desempenham as atividades no local de trabalho,
também reavaliaram várias questões da sua própria
história que acabam refletindo positivamente no
atendimento realizado aos usuários do SUS.
Desde o início do Projeto Itinerários do Saber foram
capacitados cerca de 500 trabalhadores do SUS.
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No dia 10 de outubro, os alunos e alunas do Curso
Técnico em Enfermagem – Turma EFOS IX – assistiram a
uma palestra sobre a prevenção ao suicídio.
A Psicóloga da EFOS, Magda Gonçalves, lembrou que se
tem observado cada vez mais o adoecimento psíquico
de uma parte considerável da população, estando entre
os principais tipos, os transtornos de ansiedade e de
humor e entre eles a depressão, que pode inclusive, se
não tratados, levar ao suicídio.

Infelizmente e erroneamente, segundo a Psicóloga,
mesmo após todo movimento de luta antimanicomial,
da reforma psiquiátrica, falar em saúde mental ou o
contrário disso, transtorno mental, muitas vezes ainda
remete a ideia equivocada e por vezes pejorativa, de
que pessoas acometidas por algum tipo de transtorno
mental são “loucas” e que se encontram totalmente
alienadas da realidade, portanto totalmente incapazes
do convívio social. E não é bem assim. Hoje é sabido
que existem pessoas que durante suas vidas, convivem
ou sofrem diária e/ou anonimamente com algum tipo
de transtorno, porém tendo suas vidas profundamente
marcadas e/ou prejudicada por este sofrimento.
Após a apresentação da Psicóloga, o Administrador e
Auditor da empresa IL Campanario Villaggio Resort –
Jurerê Internacional, Cláudio Luis Mota Silva, falou da
Campanha Setembro Amarelo, movimento de
conscientização sobre a prevenção ao Suicídio.
Afinal, como frisou a Psicóloga Magda, “assim como
qualquer outra doença, o transtorno mental também
precisa ser devidamente tratado”.

A historiadora da EFOS, Andréa A. de Moraes Cândido
de Carvalho, na noite desta quarta-feira, 16, apresentou
aos alunos e alunas do Curso Técnico em Enfermagem –
Turma EFOS IX – o Projeto “Oficina do Filme”.
A historiadora abordou o uso da cinematografia
brasileira na educação nos diferentes contextos
históricos do Brasil e o uso do “cinema na escola” como
possibilidade de ampliar outras linguagens para além da
escrita e com potência para despertar processos
sensoriais, entre outros sentidos, sentimentos,
sensibilidades,
memórias;
a
importância
da
cinematografia para a ampliação dos aprendizados e
sua importância para formação cultural, educacional,
social e humanística dos alunos.
A temática do filme, diretamente contextualizada e
articulada aos conteúdos da grade curricular do Curso
Técnico em Enfermagem/EFOS, foi relacionada à
bioética, com foco nos cuidados da saúde da pessoa
idosa.

A exibição do filme foi no dia 29/10 na EFOS e teve
como ministrante da “Oficina do Cinema”, a odontóloga
e mestranda em bioética, a Sra. Luciana Teixeira
Waltrick. Após o filme foi realizado o debate,
oportunizando a interação e devolutiva da oficina.
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Participação da ESP no GT de Acolhimento às
Pessoas Trans

Oficina Pedagógica para os
docentes/orientadores (as) de TCC do
Curso de Especialização em Saúde Pública
A oficina aconteceu em 07/10/2019 cumprindo a
perspectiva de curso de Especialização em saúde
Pública oferecido pela ESP-SC em parceria com a
ENSP/Fiocruz, que tem como proposta a intervenção
sobre as práticas concretas, aproximando a discussão
teórica das demandas oriundas das experiências dos/as
discentes no SUS. Busca desenvolver atitude
investigativa na elaboração de atividades de pesquisa
com vistas a realização de Projeto de Intervenção como
Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). A oficina foi
estruturada pelo apoio pedagógico e contou com a
presença de todos (as) os (as) orientadores (as) e
docentes do módulo de metodologia da pesquisa
cientifica e de seminários em saúde publica.

O GT fora criado em função de demanda proveniente
da Superintendência dos Hospitais (SUH), possuindo na
sua constituição, representantes da ESP, da SUH, do
DAPS, do HRSJ, do HNR, do IPQ e do NEU. Objetiva
aproximar o acolhimento das pessoas trans aos (as)
servidores (as) das vinte Unidades de Saúde da SES-SC.

Qualificação das Práticas de Cuidado a partir
das Portas de Entrada do SUS – ACOLHESUS
A ESP-SC participa no apoio junto a Coordenação Geral
da PNH do Ministério da Saúde deste projeto com
implementação no Hospital Regional São José – Homero
de Miranda Gomes.
O Projeto é de atuação a nível local e regional e articula
processos de educação permanente em diferentes
temáticas, permeados pelos princípios, diretrizes e
dispositivos da PNH. Os resultados preliminares foram
apresentados em reunião com o Secretário de Saúde de
SC e os superintendentes da SES-SC no dia 14/10/2019
pela Coordenadora da ESP/SC e pelo Gerente de
Enfermagem do HRSJ com perspectiva de ampliação às
unidades de saúde SES-SC por meio da
Superintendência dos Hospitais Públicos.

1º Curso de Preceptoria para o SUS
Encerrou dia 30 de outubro o primeiro curso de
preceptoria para o SUS. O curso formou coordenadores
e tutores das residências multiprofissionais da SES-SC. A
ESP/DEPS-SC implanta esta iniciativa atendendo a
demanda de qualificação dos programas de residência
uni e multiprofissional.
Estão previstos novos cursos para 2020. Fiquem
atentos aos sites da ESP http://esp.saude.sc.gov.br/ e
SES/SC

Comitê de Segurança do Paciente (COSEP)
Foi realizada no dia 24/10/2019 a Reunião do Comitê de
Segurança do Paciente (COSEP), com a presença de 13
representantes das Unidades da Rede da SES/SC. O
intuito da reunião foi o de tratar da Organização do
Seminário Anual que abordará a qualidade dos serviços
nas unidades de saúde da rede SES/SC, focada na
Segurança do Paciente. A data para o seminário será em
04/12/2019 na sede da ESP/SC.
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Participação da ESP no GT de Educação
Permanente
A ESP-SC compõe o GT de Educação Permanente da
Diretoria de Educação Permanente em Saúde (DEPS),
constituído recentemente. O Grupo se propõe a realizar
o levantamento, organização e avaliação das demandas
de educação permanente em saúde no estado de SC.
Em reunião com os Núcleos de Educação Permanente
das Unidades da SES/SC no dia 16/10/2019 foi
consolidado o instrumento - Formulário que poderá ser
preenchido pelos servidores até o dia 08/11/2019,
consta na página da ESP, EFOS e NEU, no
link:http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?
id_aplicacao=51271 ,

O GT espera contar com a participação de todos (as) os
(as) servidores (as) para que possa oferecer ações de
EPS alinhadas a suas reais necessidades.

VIII Mostra de Humanização: HumanizaSUS
na contemporaneidade.

A ESP-SC realizou no dia 25/10/2019, a VIII Mostra
HumanizaSUS como parte do planejamento anual do
Colegiado Gestor Estadual de Humanização. Para esta
edição foram selecionados 68 trabalhos para
apresentação nas modalidades oral e pôster,
abordando experiências de humanização na gestão e na
atenção do SUS. As experiências compartilhadas
referem-se a vivências no cotidiano do SUS, levando em
conta as diretrizes e dispositivos da PNH. Os eixos
temáticos abordados foram: a Valorização do Trabalho
e do Trabalhador e os Direitos do Usuário e Participação
Social.

Formação de Conselheiros de Saúde
A Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESP/SC)
em parceria com a Universidade Federal de Santa
Catarina
(UFSC)
desenvolverá
Formação
de
Conselheiros de Saúde, a ser realizada em novembro e
dezembro deste mesmo ano, tendo como publico alvo:
conselheiros e/ou potenciais conselheiros de saúde. A
carga horária total do curso é 20 horas estruturadas
duas turmas. Os conteúdos abordados serão: a
estrutura e a organização do SUS e do Controle Social;
as normas, responsabilidades e conceitos utilizados no
âmbito do SUS; os instrumentos de gestão do SUS. Além
disso, será realizada a socialização de experiências, com
temáticas selecionadas pelos participantes da
Formação. Esta parceria se propõe a ofertar novas
turmas para o próximo ano (2020) as informações
estarão
disponibilizadas
sites
da
ESP
http://esp.saude.sc.gov.br/ e SES/SC.

O Núcleo de Educação em Urgência – NEU APH – tem
como objetivo fomentar o processo de educação
permanente com base em três eixos norteadores: a
aprendizagem significativa; humanização no ensino e
aprendizagem; e a participação do sujeito no processo.
Como forma de objetivar esse processo, algumas ações
foram realizadas.
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VIII Mostra HumanizaSUS
No dia 25 de outubro o NEU APH participou da VIII
Mostra HumanizaSUS, com a apresentação de trabalho
através do eixo temático Valorização do trabalho e do
trabalhador. O tema abordado apresentado pelo
Núcleo “Educação Permanente como estratégia de
valorização do trabalhador da urgência e emergência”.
Teve como objetivo demonstrar os reflexos e mudanças
para o profissional do serviço que participa e tem a
Educação Permanente como possibilidade de
qualificação do profissional e integração entre ensinoserviço através da aprendizagem. Um dos resultados
obtidos é a presença de profissionais mais motivados e
valorizados, segundo relato das próprias equipes.

RCP DAY
Alto Vale do Itajaí
Considerando que uma Parada Cardiorrespiratória pode
acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora, o RCP
Day tem como objetivo é que a população saiba a
importância dos quatro passos que salvam vidas:
Reconhecer uma PCR; solicitar ajuda corretamente;
iniciar a RCP de Alta qualidade; usar um Desfibrilador
Externo Automático (DEA).
No dia 05 de outubro o NEU APH apoiou a ação do
primeiro RCP DAY da região do Alto Vale do Itajaí,
realizado no Município de Rio do Sul. Cerca de 1500
pessoas da comunidade receberam treinamento para
saber como agir em casos de uma Parada
Cardiorespiratória.
Esta ação além de trazer a educação para a
comunidade, também possibilitou a integração de
diversos profissionais e serviços.

Ação Educativa: São José em Movimento
Com o objetivo de repassar a população a importância
dos quatro passos que salvam vidas: Reconhecer uma
PCR; solicitar ajuda corretamente; iniciar a RCP de Alta
qualidade; usar um Desfibrilador Externo Automático
(DEA), reconhecer uma OVACE (Obstrução de vias aérea
por corpo estranho), solicitar ajuda corretamente, fazer
a primeira abordagem, aplicar manobra de
desobstrução de vias aérea corretamente em adultos,
crianças e lactentes, juntamente com o Projeto Educa
SAMU com orientações as crianças quanto ao serviço e
os prejuízos do trote, através de atividades lúdicas, o
NEU-APH esteve na Beira Mar de São José o domingo
dia 27/10/2019 participando do projeto São José em
Movimento. O evento acoteceu em parceiria com a
Secretaria de Esportes de São José e contou com apoio
e auxílio e apoio do SAMU de São José, SAMU de Santo
Amaro, SAMU de ÁGuas Mornas, Batalhão de
Operações Aéreas (BOA), acadêmicos de enfermagem e
medicina das ligas de urgências da UFSC e Faculdade
Anhanguera. Ao todo passaram aproximadamente 1000
pessoas pela tenda do NEU.
Capacitação em Emergências Psiquiátricas em Joinville
No dia 28/10, em Joinville aconteceu uma Capacitação
em Emergências Psiquiátricas no Hospital Regional Hans
Dietes, para 42 profissionais da saúde (Médicos,
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Socorristas da
Macro Regional Norte/Nordeste). Treinamento com o
objetivo de garantir qualidade e otimizar o atendimento
às emergências /Urgências psiquiátricas, enfatizando
uma abordagem sistemática do diagnóstico das
principais patologias em emergência psiquiátrica,
principalmente para abordagens das urgências
psiquiátricas em situações de crise, além de
treinamento em dinâmica de equipe.

EXPEDIENTE
Adriana Seixas de Oliveira Mello
Andréa Ap. de Moraes C. de Carvalho
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Informações de contato
EFOS – (48) 3665 4660
ESP – (48) 3665 4658
NEU – (48) 3665 4666
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