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Editorial
A partir desta edição, as Escolas de Saúde Pública
(ESP) e de Formação em Saúde (EFOS) e o Núcleo de
Educação em Urgência (NEU/SC) passarão a divulgar
bimestralmente as suas atividades num único boletim
de notícias.
Com isso, a Diretoria de Educação Permanente em
Saúde (DEPS) e a Superintendência de Urgência e
Emergência esperam aproximar as duas escolas e o
NEU, que, desde o início do ano, estão ocupando o
mesmo prédio, em Barreiros, São José/SC.
Vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde (SES), a
EFOS e a ESP são instituições públicas que apresentam
características peculiares. A primeira é destinada à
formação técnica e qualificação dos trabalhadores que
atuam no Sistema Único de Saúde. E a segunda visa
promover a produção de conhecimento e o
aprimoramento do SUS, contribuindo para a
efetivação do direito à saúde do cidadão.
Já o Núcleo de Educação em Urgência – NEU SC – faz
parte da Superintendência de Urgência e Emergência
da SES. E é responsável pela educação permanente
dos profissionais dos serviços de Urgência e
Emergência do Estado, através do desenvolvimento e
promoção de programas de formação e educação
continuada.
Esperamos, portanto, que a unificação do boletim
ratifique a concepção de que a Educação em Saúde é
sempre um trabalho coletivo.
Boa leitura!
Adriana Seixas de Oliveira Mello/EFOS
Ledronete Silvestre/ESP
Scheila Bianchi Marques/NEU

A Escola de Formação em Saúde (EFOS) completou no
mês de julho 26 anos de atividades voltadas para a
qualificação dos profissionais do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Criada em 09 de julho de 1993, através do Ato nº
873/93, publicado no Diário Oficial do Estado - DOE, em
07/10/93, a EFOS é uma instituição pública, vinculada à
Diretoria de Educação Permanente em Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde e integrante da Rede de
Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (RETSUS).
Cursos em andamento
Técnico em Enfermagem, em São José;
- Técnico em Enfermagem, em Canelinha;
- Especialização Técnica Nível Médio em Urgência e
Emergência, em São José;
- Auxiliar em Saúde Bucal, em São João Batista
(modalidade FIC);
-Agente Comunitário de Saúde, em São José.
Palavras da Coordenadora da EFOS, Adriana Seixas de
Oliveira Mello:
Ao longo desses 26 anos, a EFOS tem desempenhado
papel relevante na formação e qualificação dos
profissionais que atuam no SUS em Santa Catarina. E
aprova inequívoca desse sucesso são os números
alcançados pela Escola.
Por ser uma instituição pública, e em consonância com o
seu Projeto Político Pedagógico (PPP), a EFOS associa o
ensino ao serviço, permitindo ao seu corpo discente
vivenciar a teoria na prática, através dos convênios
firmados com os Hospitais que integram a Rede Pública
da SES e garantindo a sua excelência na formação
profissional na área da Saúde.
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Acolhimento e Cuidados de
Enfermagem em UTI Neonatal

No dia 24 de julho, a equipe técnica e pedagógica da
EFOS supervisionou os campos de estágio do Curso
Técnico em Enfermagem, Turma EFOS IX, da
disciplina de Fundamentos de Enfermagem.

No mês de julho, a EFOS finalizou a primeira turma da
Capacitação em Acolhimento e Cuidados de
Enfermagem em UTI Neonatal, numa parceria com o
Projeto Itinerário do Saber/MS.

No Hospital Regional de São José, foram avaliados os
alunos e alunas que estão estagiando na unidade de
UTI, na Clinica Cirúrgica B; no Instituto Catarinense
de Cardiologia, os que estão atuando na ala 3C e, por
último, no Hospital Nereu Ramos, os estagiários da
Unidade de Pneumonologia.
A tutoria foi realizada pela Enfermeira e especialista em
UTI Neonatal e Pediatria, Luiza Pilati de Lemos, que atua
como Enfermeira Assistencial na UTI Neonatal do
Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis.
***

Acolhimento ao Usuário na Atenção
Básica
Dando continuidade às Capacitações oferecidas pela
EFOS em parceria com o Projeto Itinerários do Saber e
Ministério da Saúde/SGTES, estão sendo oferecidas
Capacitações em Acolhimento ao Usuário na Atenção
Básica, nos seguintes municípios: Xanxerê, Criciúma e
São José.

O objetivo da visita foi avaliar in loco o desempenho
dos estagiários nesse importante momento de
formação, melhorando a qualidade do ensino
prestado.

As Capacitações são oferecidas na modalidade
presencial, possui carga total de 60 horas-aula e tem
como público-alvo os trabalhadores de nível
técnico/médio das Unidades Básicas de Saúde.

O Coordenador Pedagógico da EFOS, Ascendino
Roberto dos Santos, e a enfermeira Carla Beatriz
Marques Machado Montibeller foram os responsáveis
pela supervisão.
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Especialização em Saúde Pública

No dia 29 de agosto, Foi realizada a Aula Magna que
marcou a abertura da Especialização em Saúde Pública.
O objetivo é preparar o profissional para ele busque a
reflexão crítica acerca dos valores e princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS). O Secretário de Estado
da Saúde, Helton de Souza Zeferino, participou da
abertura do curso e reforçou a importância da
especialização para a saúde pública catarinense.

Curso Preceptoria/ Residência
Multiprofissional: Conhecendo as
Metodologias Ativas, Refletindo Sobre
Preceptoria
A ESP/SC está promovendo o Curso de Preceptoria da
Residência Multiprofissional, intitulado “Conhecendo as
metodologias ativas, refletindo sobre Preceptoria”,
conduzido por Aparecida de Cássia Rabetti do Programa
de Residência Médica da DEPS/SES/SC. O público-alvo
do curso são os coordenadores de Programas de
Residência Multiprofissional em Saúde da SES/SC, o
qual foi organizado em encontros, que buscam
estimular à construção de pactos de convivência nos
grupos, discutindo Metodologias Ativas. A organização
dos Módulos são os seguintes: Processamento de
situações-problema, utilizando a Espiral Construtivista;
apresentar a ferramenta do Portfólio; promover a
discussão sobre “retorno efetivo ou feed-back”,
compartilhar emoções sobre o processo de
aprendizagem e iniciar a simulação de feed-back.

A ESP/DEPS/SES prossegue atuando frente à Educação
Permanente dos trabalhadores do Sistema Único de
Saúde (SUS), incentivando a: produção e disseminação
do conhecimento; produção de pesquisas de interesse
da saúde coletiva, contribuindo de maneira positiva
para a efetivação do direito à saúde dos cidadãos e ao
aprimoramento do SUS. Além dos cursos de pósgraduação, a ESP/DEPS/SES oferta formação conjunta
com outros setores da SES, tais como, o de Preceptoria,
de Formação de Conselheiros de Saúde e da Política
Nacional de Humanização. Apoia ao desenvolvimento
das ações nos NUSEPS (Núcleos de Segurança do
Paciente), por meio da participação no COSEP (Comitê
de Segurança do Paciente), desenvolvendo ferramentas
que garantam a qualidade dos serviços nas unidades de
saúde. Participa da Comissão de seleção pública de
projetos de base comunitária de Organizações da
Sociedade Civil (OSC´S) voltados à promoção da saúde e
da prevenção às infecções sexualmente transmissíveis
(IST´S) entre populações chave definidas com base em
dados epidemiológicos. Compôs a Comissão de
Relatoria da Conferência Estadual de Saúde, coordena o
Colegiado de Humanização por meio da abordagem
transversalizada da Política Nacional de Humanização
(PNH), desenvolve estudos programados sobre
Educação Permanente, visando à qualificação dos
profissionais do SUS. Dentre os desafios, a
ESP/DEPS/SES vem buscando ao fortalecimento,
mediante a ampliação das ações inerentes à
Coordenação da ESP e do quadro funcional, a garantia
dos recursos para a oferta e abrangência (estadual) de
cursos lato sensu e de formações de curta duração.
Além disso, a ESP/DEPS/SES busca promover a sua
visibilidade interna e externa, por meio dos recursos de
comunicação e na divulgação nas mídias sociais, no
fortalecimento da formação e pesquisa, no âmbito da
saúde.
Contatos da ESP/DEPS/SES.
Fone: (48) 3665-4658.
E-mail: espsc@saude.sc.gov.br.
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Curso de Pós Graduação Lato Sensu
em Sistematização da Assistência de
Enfermagem
O Curso Pós Graduação Lato Sensu em Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE), em andamento,
na ESP/DEPS/SES, possui como objetivo geral, qualificar
enfermeiros (as) da Secretaria de Estado da Saúde de
SC. Visa, a implementação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem em unidades da SES.

A Coordenação é realizada pela equipe técnica da
ESP/DEPS/SES, sendo o corpo docente, formado por
profissionais da saúde, especialistas, mestres e
doutores, com notório saber nas áreas técnicas que são
abordadas no curso.
Apresenta os seguintes módulos: MÓDULO I –
Contextualização Histórica: Políticas Públicas de Saúde e
Sistematização da Assistência de Enfermagem;
MÓDULO II – Fundamentação Teórico-Metodológica da
SAE I; MÓDULO III – Fundamentação TeóricoMetodológica da SAE II; MÓDULO IV – Projetos e
Estudos em SAE.

Visita da ESP/SC à Escola de Saúde
Pública do Paraná
Os técnicos da Escola de Saúde Pública Professor
Osvaldo de Oliveira Maciel, da Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina ESP/DEPS/SES visitaram, nos
dias 26/04/2019 e 28/05/2019, a Escola de Saúde
Pública do Paraná (ESP/PR), situada em Curitiba. A
finalidade da visita foi a de conhecer a estrutura da
Instituição, sua organização física e de suas atividades,
da mesma forma, fortalecer os vínculos com esta
instituição. A ESP/PR atua de forma relevante no
desenvolvimento da política estadual de formação e
qualificação profissional para o SUS, que tem como eixo
estruturante, a Educação Permanente.

Núcleo de Educação em Urgência –
NEU SC
O NEU – SC existe desde 2004 e surge com a
implementação do SAMU no Estado de Santa Catarina.
Atualmente
é
formado
por
uma
equipe
multiprofissional composto por seu coordenador, um
enfermeiro, um médico, um socorrista, um assistente
administrativo, um psicólogo e um designer. Além de
promover ações de educação permanente aos
profissionais, o NEU – SC também atua no processo de
integração dos atendimentos pré-hospitalares entre o
SAMU SC e CBMSC, por meio de cursos, capacitações e
treinamentos visando o aperfeiçoamento dos
profissionais e a qualidade do serviço prestado.

Capacitação para Condutor/Socorrista
de veículos de emergência
O curso é desenvolvido com acompanhamento do
grupo de apoio à implementação da SAE, em parceria
com o COREN/SC. A abordagem metodológica Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), na qual a
prática se incorpora no processo de pesquisa e, viceversa, foi oferecida aos discentes do curso, pelas
próprias autoras: Mercedes Trentini e Lygia Paim.

O NEU iniciou em agosto e será ampliada para as oito
macrorregiões, junto as esquipes de multiplicadores, a
capacitação para condutores/ socorristas dos veículos
de emergência com o objetivo de melhorar a utilização
dos veículos, diminuir acidentes, diminuir tempo
resposta, trazer revisão sistemática da legislação e
protocolos que embasam as práticas destes
profissionais.
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Curso de atualização em Suporte
Básico de Vida

multiplicar a capacitação aos demais profissionais. Este
trabalho já capacitou desde junho mais de 100
profissionais da Central de Regulação.

No último semestre, o NEU – SC esteve nas
macrorregiões de saúde do Estado levando um curso de
atualização em manobras de Suporte Básico de Vida,
com as temáticas de Reanimação Cardiopulmonar em
adultos, pediátricos e neonatais, Extração veicular em
ângulo zero, Obstrução de Vias Áreas por Corpo
Estranho (OVACE) e Humanização no Atendimento. Em
agosto, o NEU – SC finalizou na região da Grande
Florianópolis este ciclo de capacitações. Foram mais de
2000 profissionais capacitados dos serviços do SAMU,
Bombeiro Militar, Comunitário e Voluntário, Hospitais,
UPAS e Atenção Primária.

I Fórum Catarinense de Trauma:
Restrição de Movimento da Coluna
No dia 06 de agosto, foi realizado o I Fórum Catarinense
de Trauma, referente a discussão sobre Restrição do
Movimento da Coluna (RMC). Atualmente a temática
sobre o protocolo de restrição do movimento da coluna
para casos de trauma e/ou suspeita de lesão na coluna
tem sido debatido mundialmente. Alguns países como
Estados Unidos, Austrália, Canadá, entre outros que já
discutem e implementaram uma abordagem mais
seletiva para estes casos.

Formação de Multiplicadores
Treinamento de TARM e RO

Neste sentido, o Núcleo de Educação em Urgência de
Santa Catarina – NEU SC preocupa-se em trazer tal
assunto a ser discutido com as portas fixas e móveis,
assim como o restante do país, a fim de
proporcionarmos a população atendimentos ainda mais
eficazes, seguros e ágeis.
Considerando a Política de Educação Permanente em
Saúde e os princípios e objetivos do regimento interno
do NEU – SC, em junho demos início a uma ação voltada
para a capacitação de multiplicadores. O foco foram os
profissionais da Central de Regulação do SAMU 192,
Técnico Auxiliar de Regulação Médica e Rádio
Operador. Como modo de sistematizar o atendimento e
padronizar as condutas em todas as oito Centrais de
Regulação do SAMU 192 do Estado de Santa Catarina.
Reuniram-se 18 profissionais, entre TARM, RO e
Educadores que receberam treinamento para

EXPEDIENTE
Adriana Seixas de Oliveira Mello
Andréa Ap. de Moraes C. de Carvalho
Andrea Kasper
Ledronete Silvestre
Marcos A. Meira
Scheila Bianchi Marques
Informações de contato
EFOS – (48) 3665 4660
ESP – (48) 3665 4658
NEU – (48) 3665 4666
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