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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde é uma ferramenta
norteadora das ações de desenvolvimento e de caráter dinâmico, devendo ser
permanentemente avaliado e atualizado às necessidades que surjam a partir dos
indicadores de saúde, do processo de gestão administrativa e financeira da Educação
Permanente dos trabalhadores da rede pública municipal de saúde de Ibirapitanga,
integrando ações de capacitação, treinamento e melhor qualidade de vida, proporcionando
um crescimento pessoal e laboral aos servidores, gerando melhor atuação e desempenho
nas Instituições de Saúde.
O Plano deve ser construído a partir das demandas levantadas no município quanto
as áreas da gestão, atenção, vigilância e educação em saúde da população. O Plano é um
documento que deve ser entendido como uma proposta para orientação do planejamento
das ações de educação permanente na esfera da saúde de Ibirapitanga, junto às
necessidades de formação e qualificação profissional buscando atender com eficácia às
demandas de saúde da sociedade local.
A elaboração deste documento está orientada pela Portaria nº 1.996/2007 que
redefiniu a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS) no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2007).
A elaboração deste plano iniciou com o levantamento de necessidades apresentado
pelos trabalhadores, gestores e controle social, valorando a premissa do planejamento
participativo e ascendente do SUS (BRASIL, 2009).
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Brasileira de 1988 dispõe em seu Artigo 200, que ao Sistema Único
de Saúde-SUS, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei incisos II e III, que:
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador e III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
(Constituição Federal do Brasil,1988).
Desta forma, em 2003 o Ministério da Saúde cria em sua estrutura organizacional a
Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, e em 2007 a Portaria GM/MS nº
1.996 de 20 de agosto, dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde como forma de transformação das práticas
de atenção, de gestão, de formulação de políticas e de participação popular no setor
saúde.
A Saúde deve ser avaliada enquanto esfera necessária e fundamental para a
existência da população. é objeto complexo, cuja produção requer o aprendizado e a
constituição de novas práticas e saberes e que implica a necessidade de se constituir um
novo perfil de competências profissionais para os dirigentes do SUS e para o conjunto de
seus trabalhadores.
O Plano de Educação Permanente norteia as ações que visam capacitar, treinar e
qualificar o desempenho das atividades dos profissionais de saúde do município de
Ibirapitanga, a fim de promover uma melhor qualidade de vida para a população que
demanda os serviços da saúde, bem como, proporcionar um crescimento profissional e
pessoal aos profissionais, gerando um desempenho efetivo das instituições e unidades de
saúde.
Cumpre salientar que as ações de capacitação apresentadas no Plano de Educação
Permanente foram inseridas a partir de um estudo de principais demandas junto às
coordenações de área, que em conformidade com a Secretaria de Saúde Municipal e
Atenção Básica, delimitou a aplicabilidade direta e prática das ações durante o período de
doze (12) meses.
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As necessidades foram apresentadas por servidores integrantes dos vários
departamentos e coordenações existentes no município, como Atenção Básica, Atenção
Especializada, Vigilância na Saúde, Centro de Assistência Psicossocial, Atenção
Farmacêutica e Conselho de Saúde Municipal, buscando oferecer ações pertinentes para
os profissionais e para a população.
A capacitação e ações de aperfeiçoamento serão oferecidas por meio de cursos,
palestra, oficina, roda de conversa, vídeos explicativos, exposição dialogada, seminário e
simulação promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
A metodologia acima explicitada reluta o processo de formação que contemple os
princípios de uma educação transformadora e eficiente, onde os profissionais se insiram
como sujeitos da sua ação transformadores que participem ativamente da vida da
população que necessitam de acolhimento, de atendimento médico, de enfermagem,
psicológico, dentre outros.
A participação e consolidação da atuação da Gestão Municipal da Saúde, na
efetivação da educação permanente, englobam todos os momentos educativos nas
formações e ações visando a garantia da participação dos profissionais da saúde do
município, garantindo o fortalecimento, a qualificação e o aperfeiçoamento dos trabalhos
desenvolvidos nos setores, potencializando o diálogo, a atuação e qualidade de serviços
prestados entre os vários sujeitos que compõe o tripé gestão da saúde-profissional de
saúde-população, enfatizando na melhoria constante do modelo assistencial que a saúde
pública promove.
Diante o exposto, a Secretaria Municipal de Saúde, junto a Atenção Básica propõe a
elaboração do Plano de Educação Permanente para os trabalhadores da Saúde Municipal
de Ibirapitanga, cujos objetivos, metodologia e fundamentação serão descritos no Plano,
visando a contribuição eficiente na qualificação dos processos e desenvolvimento dos
trabalhos pela equipe, motivando e valorizando ainda mais os profissionais e melhorando a
qualidade na atenção da saúde ofertada aos usuários.
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2. OBJETIVOS
2.1.

Identificar os problemas de saúde e as necessidades de educação
permanente em saúde no âmbito do SUS no município de Ibirapitanga;

2.2.

Buscar melhorias na qualidade da prestação dos serviços de saúde e o
fortalecimento do SUS por meio da integração ensino, serviço e
comunidade;

2.3.

Inserir ações de educação permanente em saúde para o enfrentamento
das necessidades identificadas;

2.4.

Viabilizar a inserção de estratégias ou tecnologias que possam adequar as
ações de Educação Permanente em Saúde na realidade dos serviços de
saúde existentes no Município.
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3. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO¹

Ibirapitanga é um município brasileiro situado no estado da Bahia. Localizada na
microrregião cacaueira do Sul do estado, Ibirapitanga limita-se com os municípios de
Camamu, Gandu, Igrapiúna, Maraú, Piraí do Norte, Ubatã e Ubaitaba e possui três distritos
em sua composição, sendo Itamarati, Novo Horizonte e Camamuzinho. Fica a
aproximadamente 350km da Capital baiana [Salvador]; é cortado pela BR 101 – principal
via de acesso, que passa a 3km da sede municipal. A outra via de acesso ao município é
BR 330, que liga Ibirapitanga aos municípios de Ubatã, Barra do Rocha, Ipiaú, Jitaúna e
Jequié e possui uma área equivalente a 472.264km2.
Figura1: Mapa com localização de Ibirapitanga.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013.
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, o Índice de
Desenvolvimento Humano- IDH do município passou de 0,391 em 2000 para 0,558 em
2010 - uma taxa de crescimento de 42,71%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja,
a distância entre o IDH do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em
27,42% entre 2000 e 2010. Entre 2000 e 2010, a população de Ibirapitanga teve uma taxa
média de crescimento anual de 0,46%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média
de crescimento anual foi de -1,94%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e
2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02%
entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 4,81%.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Ibirapitanga é 0,558,
segundo dados do Programa Nacional das Nações Unidas- PNUD em 2010. O município
está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre
2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,215), seguida por Renda e por Longevidade. Entre 1991 e 2000, a
dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de
0,146), seguida por Longevidade e por Renda.
A População de Ibirapitanga em 2010 era de 22.598 habitantes. A população
estimada para o ano de 2017 era de 24.293 habitantes no município, que está dividido
administrativamente em sede e mais três distritos, contando ainda com uma zona rural
populosa. Os distritos que compreende o município são: Itamarati, Camamuzinho e Novo
Horizonte. O nome Ibirapitanga significa Pau-Brasil em tupi-guarani. Antigamente a cidade
também era conhecida como Cachoeira do Pau. Fundada em 1961, Ibirapitanga está a 113
m de altitude e seu município ocupa uma área total de 472 km².
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em
Ibirapitanga reduziu 39%, passando de 45,7 por mil nascidos vivos em 2000 para 27,8 por
mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das
Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil
em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 21,7 e 16,7
por mil nascidos vivos, respectivamente.
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O combate a doenças envolve a ampliação dos serviços saneamento básico,
principalmente o abastecimento de água e a extensão dos serviços de esgotamento
sanitário, bem como a incorporação de hábitos de higiene pela população.
A população atendida com água encanada em 2010 é de 79,88% e a coleta de lixo
da zona urbana é de 94,54%.
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4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA

4.1 Mortalidade Infantil *¹

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no
município passou de 45,7 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 27,8 óbitos por mil
nascidos vivos, em 2010, uma redução percentual de 19,9.
A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1995, era de 84,8 óbitos a
cada mil nascidos vivos; em 2012, este percentual passou para 22,5 óbitos a cada mil
nascidos vivos, representando redução de 73,4% da mortalidade. O número total de óbitos
de crianças menores de 5 anos no município, de 1995 a 2012, foi 231.
O número total de óbitos infantil no município de Ibirapitanga entre os anos de 2014
a 2017 foi 29. Enquanto o número de nascidos vivos neste mesmo período totalizou 1.497
nascituros, registrando um percentual de 1,9% na avaliação nascimento infantil versus
óbito infantil no período em tese.

4.2 Imunização

A imunização é considerada uma das ações que contribuem para a redução da
mortalidade infantil.
As vacinas que compreendem este grupo são a BCG, Meningocócica, Pentavalente,
Pneumocócita, Poliomielite, Rotavírus Humano e Febre Amarela.
Em 2013, 88% das crianças menores de 1 ano estavam com a carteira de vacinação
em dia.
Em 2014, o percentual de crianças menores de 1 ano com a vacinação em dias era
de 76%. No ano de 2015 este percentual aumentou para 89%. As crianças com vacinação
em dias no ano de 2016 alcançou um percentual de 96% e no ano de 2017 este percentual
foi de 75%. Vejamos no gráfico mais detalhadamente.
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Figura 1: Percentual de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia 2006/2017.
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Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, 2018.
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5. METODOLOGIA

O Plano de Educação Permanente em Saúde é um conjunto de informações do
território e diretrizes pedagógicas, técnicas, metodológicas e políticas que permite o
planejamento, implantação, monitoramento e avaliação de estratégias e ações de cunho
educativo, com objetivo de aperfeiçoar o processo do trabalho desenvolvido na área, e
fortalecer a autonomia dos gestores, trabalhadores, servidores e até mesmo os usuários
como autores de mudanças.
A construção do Plano de Educação Permanente em Saúde do município de
Ibirapitanga está vinculada a necessidade de estruturação da política municipal de
educação em saúde da Rede da Atenção Básica.
O Plano de Educação Permanente contribui com o desenvolvimento dos trabalhos e
educação na área da saúde, impactando consistentemente na saúde da população
Ibirapitanguense.
A construção do Plano de Educação Permanente advém da necessidade de
qualificar os profissionais da saúde, analisando o funcionamento dos serviços de saúde e
suas abordagens voltadas ao fortalecimento da Atenção Básica de Saúde em seus
diversos eixos.
A elaboração do Plano parte do levantamento das necessidades local e municipal ao
longo dos anos de 2017 e 2018. Para esta elaboração foi garantido ao planejamento a
participação de representantes da saúde no que tange as coordenações da Atenção
Básica, Vigilância Sanitária, Centro de Atenção Psiquiátrica, Conselho de Saúde, Agente
de Saúde e Endemias, e Secretaria Municipal de Saúde.
A seguir exemplificaremos os passos/momentos da construção do Plano de
Educação Permanente:
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PASSO 1:Formação de Grupo de Trabalho e Propostas apresentadas.

Foi instituída uma comissão após reunião da Unidade de Saúde da Família Nelson
Pinheiro, para análise das principais necessidades e propostas elencadas no Plano.
Inicialmente foi instituída uma apresentação simplificada do objetivo central do Plano
de Educação Permanente e suas necessidades. Assim os articuladores da Secretaria de
Saúde e Coordenação da Atenção Básica em conformidade com os representantes de
coordenações, áreas e Conselho, selecionou os temas mais discutidos e que se
apresentam como desafio na área da saúde para ser trabalhado e enfatizado.
Destacou a competência dos articuladores locais para a aplicação das rodas de
conversas e oficinas, palestras e cursos, a fim de minimizar despesas.

PASSO 2:Verificação do diagnóstico municipal de saúde.

Este momento foi de avaliação e reconhecimento frente aos determinantes e
condicionantes problemas de saúde que afetam a população nacional, com ênfase nos
problemas de cunho municipal de Ibirapitanga, ao funcionamento da rede, aos dados
epidemiológicos reais, às necessidades das ações educativas em todo segmento de saúde
municipal.

PASSO 3: Elaboração do Plano considerando os problemas apresentados.

Esta etapa se refere a construção do documento final. Assim sendo, foi elaborado o
texto a partir de uma estrutura orientada pela DAB, consolidando em sua composição as
informações necessárias a confecção e referencias do texto, bem como informações
demográfica e dados epidemiológicos registrado no Plano Municipal de Saúde que norteou
as principais necessidades da área e orientou na construção do documento.
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PASSO 4: Proposição das atividades educacionais

Para a construção do Plano foi considerado as prioridades descritas pela equipe
selecionada para construção do plano, ou seja, as coordenações e lideranças de áreas, em
conformidade com o Plano Municipal de Saúde. Foi feito um levantamento das
necessidades urgentes em atenção às demandas de educação a saúde, visando
transformar a e fortalecer práticas de trabalho desenvolvidas pelos servidores da saúde.
Espera-se a implantação do Plano de Educação Permanente e envolvimento dos
servidores da saúde, na realização dos projetos e na participação dos eventos.
O Plano de Educação Permanente propõe por sua vez, implementar ações que
viabilizem atender as demandas identificadas nos serviços e participação dos profissionais
da saúde, conhecendo o público alvo para aplicação de cada atividade de cunho
educacional e de formação, analisar o público alvo e quantitativo de profissionais para cada
ação a desenvolver, carga horária, estratégia de aplicação e metodologia, bem como
materiais e recursos financeiros disponíveis.
Desta forma, recomendamos que as áreas técnicas correspondentes aos
profissionais da saúde utilizem informações que venham definir as habilidades e
competências desenvolvidas para afrontar os desafios existentes no município. Como
forma de proposta segue no Quadro 1 as propostas de ações e atividades de educação
permanente no município de Ibirapitanga para o ano de 2018-2019, alinhadas
posteriormente ao roteiro de cursos programados para execução após o diagnóstico das
necessidades de aplicação de Educação Permanente em Saúde.

Quadro 1: Propostas de ações e estratégias educacionais de Educação Permanente em saúde.

TEMAS
Relação Interpessoal/ Acolhimento/ Humanização

PROFISSIONAIS/ PÚBLICO
Todos

Suporte básico de vida: Urgência e emergência Enfermeiros e técnicos em
(IAM- AVC- RCP)
enfermagem
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Arboviroses

Agente
Comunitário
Endemias

de

Vacinação/Calendário

Agente Comunitário de Saúde

Suporte Básico de vida: Socorristas

Porteiros/ Motoristas

Risco Biológico

Serviços
(Copa/Cozinha)

Postura Ética/ Atribuições

Atendentes/Recepção/
Portaria

Atualização de curativos/ Vacinas

Técnicos de Enfermagem

Gerais

Quadro 2: Metodologia e aplicação do Plano Permanente em Saúde.

Metodologia

Prazo/ Periodicidade

Palestras, Roda de conversa, vídeos

06 horas

Bimestral

explicativos,

capacitação,

04 horas

Trimestral

Seminário,

08 horas

Semestral

Exposição

oficinas,
dialogada,

Simulação.
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6. CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO PERMANENTE

A capacitação é uma das formas mais utilizadas para enfrentamento dos diversos
problemas que cerceiam a saúde da população.
Este método visa qualificar os profissionais das mais diversas áreas, ao desenvolver
as habilidades e competências, impactando diretamente no atendimento das pessoas que
demandam algum serviço na área da saúde.
São a partir da capacitação e do treinamento dos servidores/ funcionários que as
organizações conseguem ter uma melhora na produtividade, qualidade, na entrega e no
desempenho, diminuindo os erros dentro das Unidades que prestam serviços de saúde
para as pessoas.
As ações de capacitação visam fortalecer conhecimentos, habilidades e práticas que
dinamizem o bom serviço de saúde a toda população, estimulando a prevenção de doença,
participação da população, promoção de saúde e consequentemente a melhoria de vida.
A Educação Permanente em Saúde é uma política de educação na saúde, uma
estratégia para fomentar a mudança no sistema de saúde, visando aprimorar a capacitação
contínua dos profissionais, a partir dos problemas enfrentados pela sociedade.
Para Ceccim (2005) a educação permanente em saúde, corresponde à educação
em serviço, quando colocado à pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a
formação técnica quando submetido a projetos de mudanças institucionais ou da
orientação da política das ações prestadas em dado tempo e lugar.
O Ministério da Saúde conserva um significativo processo de educação permanente.
De acordo com a Portaria n° 198/MS, de 13/02/2004, a Política Nacional de Educação
Permanente para o SUS, busca uma integração entre os diversos segmentos dos serviços
de saúde, sugerindo mudanças nos métodos formativos e nas práticas pedagógicas da
administração e gerenciamento da saúde. Objetiva, contudo a contribuição das
transformações dos processos de trabalho, visando a melhoria da qualidade dos serviços
prestados e a minimização das desigualdades, a partir da interação e compromisso dos
profissionais da saúde com a população que demanda os serviços da área.
¹Conteúdo extraído do Plano Municipal de Saúde de Ibirapitanga 2018-2021
1ª Travessa Maria Amélia Santos, s/n – centro – Ibirapitanga/Ba.
CEP 45.500-000
E-mail smsibirapitanga@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RQWULKXSVX8ELQCIO3DH6W

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ibirapitanga

Quinta-feira
7 de Fevereiro de 2019
21 - Ano - Nº 1885

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ 13.846.753/0001-64
- SECRETARIA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA –
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAPITANGA
CNPJ 12.184.475/0001-64

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma proposta ético-político-pedagógica
que visa transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas
de educação em saúde, além de incentivar a organização das ações e dos serviços numa
perspectiva intersetorial. (MINISTÉRIO DA SAÚDE)
Dessa forma, o Ministério da Saúde propôs a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do Sistema Único de Saúde- SUS,
visando o aperfeiçoamento da formação e o desenvolvimento dos seus trabalhos
realizados pelos profissionais da saúde, articulando o tripé ensino-serviço-comunidade,
como base para o desenvolvimento de iniciativas qualificadas ao enfrentamento das
necessidades e dificuldades existentes no sistema nacional.
A PNEPS é uma estratégia que pretende promover transformações nas práticas do
trabalho, com base em reflexões críticas, propondo o encontro entre o mundo da formação
e o mundo do trabalho, através da interseção entre o aprender e o ensinar na realidade dos
serviços.
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7. DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Educação Permanente se fundamenta em uma aprendizagem expressiva e
coletiva, que se baseia nas necessidades reais do trabalho, incorporadas ao cotidiano
profissional.
O principal objetivo da Educação Permanente em Saúde é adequar as equipes às
realidades locais, buscando melhores soluções para a resolução dos problemas da saúde,
através da conjuntura articulada entre a Gestão, a Atenção Básica e demais áreas que
englobam a saúde de determinada localidade, além de auxiliar na qualificação das ações
de saúde, tornando-se uma tática educacional para o desenvolvimento do SUS, e de modo
inclusivo seguindo os princípios norteadores da universalidade, integralidade e equidade,
que conglomera o Sistema de Saúde existente no país. A Educação Permanente denota-se
como uma reorganizadora da Atenção Básica.
Alguns problemas ou necessidades que tangem a saúde, e são caracterizados como
prioridades, foram representados no quadro abaixo em breve síntese.
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8. ROTEIRO DE CURSOS PROGRAMADOS PARA 2018/2019

8.1-ATENÇÃO À SAÚDE
Suporte Básico de Vida- Urgência e Emergência IAM/
AVc/ PCR
PROBLEMA/DESAFIO/NECESSI
DADE

OBJETIVOS

Necessidade de preparar as
equipes para eventuais
incidentes e/ou emergencias
na Atenção Básica e
realização da Classificação de
risco.

Realizar e identificar a
classificação de risco de
mnaneira eficaz,
estabilizando o paciente
até a chegada do
socorro especializado.
Dar suporte básico
emergencial frente a um
AVC, IAM ou PCR e
encaminar a um serviço
de referencia;

ENVOLVIDOS

ESTRATÉGIAS
EDUCACIONAIS

METAS

PRAZO

PERIODICIDADE

Enfermeiros;
Técnicos de
enfermagem;

Oficinas, treinamentos,
cursos, vídeo educativos e
rodas de conversa

80% dos
profissionais
envolvidos

6 horas
(aos
sábados)

Trimestral

Coordenadore
s
SMS
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8.2- ACE/ ACS
Arboviroses/ Equipamento de Proteção Individual EPI
PROBLEMA/DESAFIO/NECESSI
DADE

Promover a extinção da
expectativa de epidemia de
arboviroses.
Evitar possíveis riscos que
ameaçam a segurança e a
sua saúde no trabalho.

OBJETIVOS

ENVOLVIDOS

Previnir e extinguir os
casos de arboviroses no
municipio;
Agente
Combate às
Endemias –
Proteger o trabalhador
dos possíveis riscos
ACE
que ameaçam a sua
segurança e a sua
Agente
saúde no trabalho;
Comunitário
de SaúdeACS

ESTRATÉGIAS
EDUCACIONAIS

Palestras, vídeos educativos,
rodas de conversa e
divulgação nas escolas.

METAS

100% dos
profissionais
envolvidos

PRAZO

PERIODICIDADE

6 horas
Trimestral
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8.3 Profissionais de Apoio
Atendimento/ Postura Ética/ Atribuições
PROBLEMA/DESAFIO/NECESSI
DADE

Qualificação no atendimento
aos pacientes nas Unidades
de Saúde que compõe o
quadro da Secretaria de
Saúde Municipal.

OBJETIVOS

Otimizar e melhorar a
qualidade do
atendimento do
apciente nas Unidades
de Saúde do municipio
e Hospital com ações
educativas

ENVOLVIDOS

ESTRATÉGIAS
EDUCACIONAIS

Recepcionistas;
Porteiros;

Palestra, vídeos educativos,
rodas de conversa e oficinas.

METAS

100% dos
profissionais
envolvidos

PRAZO

PERIODICIDADE

6 horas
Trimestral

Motoristas;
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8.4 Profissionais de Apoio
Suporte Básico de Vida- Socorrista

PROBLEMA/DESAFIO/NECESSI
DADE

OBJETIVOS

Qualificar os profissionais para
eventuais necesidades de
urgencia que requeira socorro
imediato da vítima.

Estabilizar e/ou
imobilizar a vítima e
remove-la o mais rápido
possível com
segurança, para
unidade de saúde de
referência mais
próxima, evitando o
agravamento das
lesões .

ENVOLVIDOS

ESTRATÉGIAS
EDUCACIONAIS

Motoristas;
Porteiros;

Palestras, vídeos educativos,
rodas de conversa e
simulação;

METAS

100% dos
profissionais
envolvidos

PRAZO

6 horas

PERIODICIDADE

Semestral
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8.5 Profissionais de Apoio
Risco Biológico/ EPI

PROBLEMA/DESAFIO/NECESSI
DADE

Evitar possíveis riscos que
ameaçam a segurança e a
saúde do trabalhador.

OBJETIVOS

Proteger o trabalhador
dos possíveis riscos
que ameaçam a sua
segurança e a sua
saúde no trabalho;

ENVOLVIDOS

Copa/
Cozinha;

ESTRATÉGIAS
EDUCACIONAIS

Palestras, vídeos educativos,
rodas de conversa.

METAS

100% dos
profissionais
envolvidos

PRAZO

PERIODICIDADE

6 horas
Semestral

Serviços
Gerais
(limpeza)/
Higienização;
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8.6 Vigilância em Saúde -ACS
Vacinação/ Calendário

OBJETIVOS

ENVOLVIDOS

PROBLEMA/DESAFIO/NECESSIDADE

Necessidade de atualizar e
promover a atualização dos
profissionais para a realização
das práticas de imunização
nas Unidades de Saúde, sob
orientação contínua dos
Supervisores e Coordenação.

Realizar atualizações
periódicas acerca das
práticas de imunização
e aprazamento do
calendário de vacinas e
campanhas.

Agentes
Comunitário
de Saúde –
ACS

ESTRATÉGIAS
EDUCACIONAIS

Palestras, Oficinas, vídeos
educativos, rodas de
conversa e curso prático.

METAS

100% dos
profissionais
envolvidos

PRAZO

6 horas

PERIODICIDADE

Semestral

Enfermeiros;
SMS

¹Conteúdo extraído do Plano Municipal de Saúde de Ibirapitanga 2018-2021
1ª Travessa Maria Amélia Santos, s/n – centro – Ibirapitanga/Ba.
CEP 45.500-000
E-mail smsibirapitanga@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RQWULKXSVX8ELQCIO3DH6W

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
7 de Fevereiro de 2019
29 - Ano - Nº 1885

Ibirapitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ 13.846.753/0001-64
- SECRETARIA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA –
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAPITANGA
CNPJ 12.184.475/0001-64

8.7 Conselho Municipal de Saúde -CMS
Formação

OBJETIVOS

ENVOLVIDOS

PROBLEMA/DESAFIO/NECESSIDADE

Necessidade de capacitar os
Conselhieros Municipais da
Saúde frente a
responsabilidade da função e
sua importancia na sociedade.

Capacitar os
Conselhieors da Saúde
quanto a sua atuação,
as principais legislações
que regem o Conselho
e a importancia do
Conselho Municipal no
Controle Social do SUS.

Conselheiros
e Suplentes

ESTRATÉGIAS
EDUCACIONAIS

Formação com palestras,
vídeos educativos e rodas
de conversa.

METAS

100% dos
Conselheiros
de Saúde

PRAZO

04 horas

PERIODICIDADE

Quadrimestral
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9. POLÍTICA-ORÇAMENTARIO-FINANCEIRA E RESULTADOS ESPERADOS

Diante as dificuldades em alocação de recursos do Ministério da Saúde para as
secretarias estaduais e municipais, e que constitui por sua vez, um desafio permanente
para a gestão da saúde, faz-se necessário a cautela no gerenciamento e monitoramento do
uso dos recursos públicos destinados as ações e serviços de saúde.
O Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em
Saúde no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS), objetiva estimular, acompanhar e
fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores 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)
Esta Portaria ainda institui os incentivos financeiros de custeio para implementação,
execução e gestão do PRO EPS-SUS, conforme disposto no artigo 9º: poderão solicitar a
habilitação ao recebimento do incentivo financeiro de que trata essa seção o Distrito
Federal e os municípios que possuam Equipes de Atenção Básica cadastradas no Sistema
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES. (BRASIL, 2017)
O município de Ibirapitanga foi contemplado ao recebimento do incentivo financeiro
conforme Portaria nº XX/2018. No tocante ao desenvolvimento faz ações de educação no
município, será considerado o alinhamento entre as necessidades e dificuldades
apresentadas no Plano Municipal de Saúde em conjunto com este Plano de Educação
Permanente em Saúde.
A proposta para 2018-2019 enfatiza a capacitação dos servidores/profissionais da
saúde do município de Ibirapitanga, buscando a ampliação e fortalecimento dos
conhecimentos, informações e atualizações através de formações realizadas por
profissionais especializados nas diversas áreas de conhecimentos prioritários que estão
presentes no diagnóstico das necessidades de educação permanente e no roteiro de
cursos programados (itens 7 e 8 ) do Plano em questão.
Para a execução do Plano de Educação Permanente em Saúde e suas
capacitações, será disponibilizada a infraestrutura física e tecnológica da própria Secretaria
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Municipal de Saúde, distribuídas em suas Unidades de Saúde das Famílias e Auditório do
Hospital Municipal de Ibirapitanga. Quando necessário será utilizado o auditório da
Secretaria Municipal de Educação, parceira da Secretaria de Saúde.
Estas capacitações e ações serão custeadas com recursos dos _________
destinados à capacitação, além de recursos financeiros oriundos de recursos próprios e
outras fontes, por meio de contratos e parcerias estabelecidas com entidades externas à
Secretaria Municipal de Saúde.
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10. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PMEP.

Diante a necessidade de formação e capacitação dos profissionais da saúde do
Município de Ibirapitanga, é importante salientar a necessidade da inserção de ferramentas
de monitoramento e avaliação permanentes da programação.
Assim, é indispensável conservar um sistema de avaliação eficiente, produzindo a
partir das ações e estratégias, uma análise crítica e reflexiva das possíveis transformações
dos sujeitos que compõe o tripé gestão-funcionário-população.
A avaliação, portanto, constitui uma forma de verificar o impacto causado pelas
ações e formação na prática cotidiana junto à comunidade. O planejamento, a execução e
o monitoramento das ações, serão acompanhados por uma equipe técnica composta por
membros da Secretaria Municipal de Saúde, que envolve os coordenadores das áreas
técnicas (Atenção Básica, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Farmacêutica, Regulação,
etc.), contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências nas áreas
diagnosticadas.
Como critérios avaliativos estão presentes a análise dos indicadores propostos no
PMEP, que se encontram em processo de elaboração e a realização de oficinas, palestras,
rodas de conversas, exposições, vídeos, etc., monitorando a cada término de ação uma
avaliação sobre os principais resultados e objetivos alcançados.
Duas avaliações serão propostas no monitoramento: Avaliação de Satisfação, que
analisará o grau de satisfação dos participantes quanto ao evento e a Avaliação de
Aprendizagem, que será uma avaliação realizada pelo palestrante/mediador mensurando o
aproveitamento dos participantes.
Ao

término

das

ações

será

conferido

aos

participantes

um

certificado

correspondente a formação após a análise da avaliação do palestrante/mediador.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Municipal de Educação Permanente de Ibirapitanga é uma produção
coletiva fundamentada na necessidade de ações e formações nas mais diversas áreas da
saúde, buscando fortalecer os profissionais de saúde para que atuem como
transformadores e modificadores de seus espaços de trabalho.
Desta forma, o Plano de Educação Permanente visa qualificar o trabalho
desenvolvido pelos profissionais da saúde, de forma participativa e colaborativa, atuando
como instrumento norteador das ações permanentes para o município de Ibirapitanga,
sendo analisado como uma ferramenta dinâmica e passível de alteração mediante as
necessidades e demandas locais.
Sendo a capacitação uma das formas mais empregadas para o enfrentamento dos
problemas de desenvolvimento dos serviços de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de
Ibirapitanga enfatiza sua responsabilidade por ações e formação da Educação Permanente
de seus servidores, contribuindo com a qualificação contínua e efetiva de seus
profissionais, diante a importância da Educação Permanente e sua qualificação no cenário
da prática cotidiana.
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Licitações
Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
Praça Manoel Jorge e Silva
CNPJ: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
PP-10-2019
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia comunica aos interessados
que fará realizar no dia 19 do mês de fevereiro de 2019 às 8:30h, no Prédio Sede da
Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste
Município, na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-10-2019, Menor Preço por lote, a
presente licitação tem por objeto e operação, contratação de empresa do ramo para
fornecimento de pães para manutenção das diversas Secretarias deste Município,
conforme o Edital e seus anexos. Quando serão recebidas as propostas e documentos de
habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido no Setor de
Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 18 de fevereiro de
2019, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio
www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na
internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do
Município, disponível no citado link,, imprensa oficial.
IBIRAPITANGA – BA, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.
PROC ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019
JOSÉ WILDES AZEVEDO SANTOS
Pregoeiro
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