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É uma política de governo que objetiva a formação dos 
profissionais de saúde “no e para o trabalho”, visa 
transformação das práticas em saúde, estimula a 
cogestão, a integração ensino serviço comunidade e 
consequentemente a melhoria dos processos de 
trabalho.

Quais os dispositivos da Educação 
Permanente em Saúde nos municípios?

- Programa Mais Médicos para o Brasil, PROVAB, Pró 
Residências, Pró Saúde, Ver SUS, Pet Saúde, Pet Saúde 
Gradua SUS e Telessaúde;

- Comissões de Integração Ensino Serviço (CIES) 
Macrorregionais I (sede Maceió) e II (sede Arapiraca);

- CIES Estadual (SESAU);

* Todo município deve estar representado em uma CIES.

Como a Política de Educação Permanente 
pode melhorar a assistência à saúde nos 

municípios?

- Qualificando os processos de trabalho no Sistema 
Único de Saúde (SUS);
- Promovendo maior integração nos processos de 
desenvolvimento de pessoas, numa perspectiva 
multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial.

Recomenda-se que a política de 
educação permanente seja evidenciada 
nos planos municipais de saúde por se 

tratar do indicador 27 do Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde 

(COAP). O COAP é uma ferramenta 
estratégica para orientar a organização 
e integração das ações e serviços de 

saúde de forma regionalizada.
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Lançada em 2003, a Política Nacional de 
Humanização (PNH), também conhecida como 
HumanizaSUS, busca pôr em prática os 
princípios do SUS no cotidiano dos serviços de 
saúde, produzindo mudanças nos modos de 
gerir e cuidar, qualificando a saúde pública no 
Brasil  e incentivando trocas solidárias entre 
gestores, trabalhadores e usuários.

Que espaços/ações meu município precisa 
conhecer e fazer parte sobre a Política 
Nacional de Humanização?

1. Câmara Técnica de Humanização do SUS de 
Alagoas (CTH) - Espaço democrático 
deliberativo, composto por serviços de saúde e 
de Alagoas, visando o fortalecimento do SUS. 
Reuniões mensais.
2. Plano Estadual de Humanização da Saúde 
de Alagoas (quadriênio 2016-2017) - Plano 
construído coletivamente junto a municípios, 
universidades e secretarias estadual e 
municipais de saúde, tendo por objetivo 
qualificação da assistência ao usuário do SUS e 

valorização do trabalho e do trabalhador da 
saúde.

O que está previsto para acontecer em 2017 
no qual meu município está inserido para 
humanizar as práticas de saúde?

1. Execução das ações prevista do Plano 
Estadual de Humanização referente ao ano
de 2017;
2. Mostra Anual das ações de humanização das 
práticas de saúde do estado;
3. VI Seminário Estadual da Humanização de 
Saúde de Alagoas;
4. Curso de Apoiadores da Política Nacional de 
Humanização para profissionais
de saúde do estado, na modalidade Educação à 
Distância – EAD;

Como a Política Nacional de Humanização 
pode melhorar a assistência à saúde de meu 
município?

1. Implantação da Diretriz: Acolhimento e 
Classificação de Risco nos serviços de saúde;
2. Adesão a uma Gestão Compartilhada 
implantando um grupo de Trabalho de
Humanização nos diversos serviços de saúde 
do município;
3. Comunicação direta com usuários do SUS: 
através do serviço de Ouvidoria, caixa de
sugestões e gerência porta aberta.
4. Qualificação sobre a Política Nacional de 
Humanização aos servidores municipais.

O que é Política Nacional de
Humanização?

Editais previstos para acontecer no 1º 
semestre de 2017

Entre 06/03/2017 a 15/03/2017
Especialização em educação para a saúde;

Entre 06/03/2017 a 15/03/2017
Desenvolvimento de profissionais do SUS para implementação da 
política de gestão do trabalho e educação na saúde;

Entre 06/03/2017 a 15/03/2017
Iniciação do trabalho na estratégia Saúde da Família - Introdutório;

Entre 06/03/2017 a 15/03/2017
IX E X Cursos de especialização em Saúde da Família para o estado 
de Alagoas;

Previsão para abril/2017
Especialização em gestão hospitalar pública;

Previsão para abril/2017
Especialização em Saúde Mental direcionado aos trabalhadores dos 
Centros de Atenção Psicossocial do Estado de Alagoas;

Previsão para abril/2017
Especialização em gestão de pessoas no âmbito dos serviços 
públicos de saúde;

Previsão para abril/2017
Capacitação e aperfeiçoamento profissional em gestão de 
equipamentos médico-hospitalares e informática nos hospitais de 
referência do estado de Alagoas;

Previsão para abril/2017
XI E XII Cursos de especialização em Saúde da Família para o 
estado de Alagoas;

Previsão para abril/2017
Capacitação de profissionais da área da saúde para atenção ao 
desenvolvimento infantil no estado de Alagoas;

Previsão para abril/2017
Capacitação multidisciplinar para Núcleos de Apoio às Equipes de 
Saúde da Família;

Previsão para abril/2017
Curso de atualização em emergência pediátrica e neonatal e 
transporte do RN no Estado de Alagoas para profissionais de nível 
médio da rede pública do Sus.

Contatos da Secretaria Executiva da CIES Estadual: 

Telefone: (82) 3315.1476 (Teresa, Sandra ou Quitéria)

educacaopermanente.al@gmail.com

Contatos do Setor de Humanização da Saúde: 

Telefone: (82) 3315.8233 (Luzia Prata, Sandra e Cidkeyla)

qvt.csgp@gmail.com
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