PRIORIDADES
VACINA BRASIL
AMPLIAÇÃO DO TURNO NAS UBS
HOSPITAIS FEDERAIS
INOVAÇÃO – EMENDAS PARLAMENTARES
NOVOS MEDICAMENTOS PARA O SUS

SGTES
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão,
formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na
área da saúde no Brasil;
Promover a integração dos setores de saúde e educação para fortalecer as
instituições formadoras de profissionais atuantes na área;
Integrar e aperfeiçoar a relação entre as gestões federal, estaduais e
municipais do SUS, quanto aos planos de formação, qualificação e
distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde.
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Criação do Programa

Saúde de Qualidade para o Brasil

QUALISAÚDE-BRASIL
Programa interministerial para
qualificar a saúde por meio da
educação em temas estratégicos e
da qualificação da força de
trabalho.
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Elaboração de

Termo de Referência para
Ofertas Educacionais
em Saúde
Orientar novos projetos educacionais do
Ministério da Saúde, buscando maior
qualidade para a educação em saúde.
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Conselhos

Profissionais
de Saúde
Objetivo: fortalecer o diálogo
entre o Ministério da Saúde e os
Conselhos Profissionais, a SGTES
realizou reuniões para viabilizar a
construção coletiva das pautas.
Meta: implantar um novo grupo
de trabalho com a participação
dos Conselhos Profissionais de
Saúde com reuniões mensais.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conselho Federal de Medicina (CFM),
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen),
Conselho Federal de Farmácia (CFF),
Conselho Federal de Odontologia (CFO),
Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA),
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV),
Conselho Federal de Educação Física (CONFEF),
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN),
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER),
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CONFFITO)
Conselho Federal de Biologia (CFBIO)
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Reuniões

com o MEC
Reuniões sistemáticas com MEC para a debater pautas correlacionados
aos dois ministérios:
Entre os assuntos, a qualidade da formação de profissionais de
graduação:
• nos cursos presenciais de graduação na área da saúde
• na modalidade Ensino à Distância (EaD)
• nas residências médica e multiprofissional.
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Reformulação do edital do Prêmio
INOVASUS 2019.
O objetivo do Prêmio é identificar,
reconhecer, valorizar, incentivar e
premiar as experiências inovadoras em
Gestão do Trabalho em Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) que proponham ações que
levaram à melhorias de indicadores
assistenciais e/ou redução de custos.
O edital foi lançado no dia 29 de abril e
as inscrições seguem até 28 de junho.

Temas desta edição:
-

Gestão Solidária: conjunto de ações desenvolvidas por um único ente,
detendo como beneficiários mais de um município ou estado.

-

Educação e Segurança do Trabalho: experiências destinadas à educação
e qualificação profissional e à segurança do trabalhador.

-

Saúde Mental do Trabalhador da Saúde: promoção da Saúde Mental do
Trabalhador da Saúde.

-

Gestão Administrativa: experiências destinadas à melhoria dos
processos relacionados à gestão de pessoas.

-

Arquitetura Hospitalar: experiências destinadas à resolução de
problemas relacionados às estruturas de arquitetura e equipamentos
utilizados pelos trabalhadores na assistência.
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Dimensionamento

da Força de Trabalho
Objetivo: dimensionar a força
de trabalho dos profissionais de
saúde no SUS
Ações: projeto-piloto de
“Dimensionamento da Força de
Trabalho no Sistema Único de
Saúde” na 1ª macrorregião de
Fortaleza (CE)

O projeto-piloto visa implantar o Dimensionamento
nos três níveis de atenção à saúde de Fortaleza:
• Atenção primária (unidades básicas de saúde).
• Atenção secundária (referências e especialidades
médicas)
Resultado esperado: economia para o estado,
eficiência para o paciente e melhoria das condições
de trabalho para os profissionais.
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Diretrizes e Boas Práticas
QUALISAÚDE-BRASIL

8

PERSPECTIVAS
Impacto das inovações
Inovações Tecnológicas
Inovações de Processos
Ciência + Técnica + Ética
Necessidades crescentes
Orçamentos limitados
Carreira e Provimento
Qualidade SEMPRE

