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Fonte: SES/MS 2019

• Mato Grosso do Sul é o 6º Estado do País em 
extensão;

• Possui 79 municípios, sendo a capital Campo 
Grande;

• População estimada em 2018:  2.748.023 
habitantes;

• 2ª maior população indígena do Brasil com 
aproximadamente 77.025 pessoas;

• O Estado abriga 70% do Pantanal. 



Mapa das Macrorregiões de Saúde de MS

Fonte: SES/MS 2019
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CRIAÇÃO:  DECRETO Nº 4993 20/02/1989
Credenciamento da ESP: Deliberação CEE/MS nº 11.394 de 25/06/2018



Equipe ESP

Diretor: André Vinicius Batista de Assis
Secretaria acadêmica: 
Helizene Moreira da Silva
Valdir da Silva
Ricardo Alexandre do Amaral
Núcleo de Pesquisa, Extensão e Inovação: 
Edgar Oshiro
Maria de Lourdes Oshiro
Inara Pereira da Cunha
Núcleo de Educação Permanente em Gestão e Atenção à Saúde:
Ana Paula Rezende Goldfinger
Marcia Naomi Santos Higashijima
Bianca Corrêa de Castro
Estela Marcia Rondina Scandola



MISSÃO, VISÃO, VALORES

MISSÃO

Planejar e desenvolver atividades de formação, educação

permanente, pesquisa e extensão dos trabalhadores da área de

saúde pública fomentando a inovação e a produção tecnológica, a

partir das necessidades locorregionais identificadas.



VISÃO

Constituir-se referência nas ações de formação, educação
permanente, desenvolvimento, pesquisa, inovação e extensão no
âmbito da saúde coletiva visando melhor qualidade de vida das
pessoas.

VALORES

Os valores norteados pela ética, crenças democráticas, inclusão
social, respeito às diversidades e aos direitos humanos.



MARCOS HISTÓRICOS
• Trajetória expansionista dos cursos descentralizados da Escola 

Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz 
(ENSP/FIOCRUZ)

• Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES/MS) em 
manter atualizada com as inovações teóricas e metodológicas no 
campo da formação e desenvolvimento de recursos humanos em 
saúde.

• Proposta de criação ao Governo do Estado, da Escola de Saúde 
Pública de Mato Grosso do Sul (ESP/MS), que ocorreu em 20 de 
fevereiro de 1989;

• Formação e qualificação dos trabalhadores para atender os 
princípios do SUS.



Art. 2º – Compete à Escola de Saúde Pública:

I – Promover o aperfeiçoamento, especialização e treinamento de pessoal
técnico, necessário aos serviços de saúde do Estado;

II – Desenvolver estudos e pesquisas sobre temas ligados ou do interesse da
Saúde Pública.

Parágrafo Único – Para atendimento das finalidades prevista neste artigo a
Escola poderá, dentre outras modalidades, realizar:

a) cursos de especialização e/ou residência em Saúde Pública,
destinados aos diplomados em cursos de nível universitário;

b) cursos de aperfeiçoamento e extensão destinados à formação
de pessoal técnico auxiliar dos serviços de saúde.

A ESP/MS foi instituída por meio do Decreto nº 4.993 
de 20/02/1989 com as seguintes competências:



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Oficinas de gestão
(SES/SMS)

Oficinas de formação de 
facilitadores de educação 

permanente em saúde

Plano Estadual de Educação 
Permanente em Saúde 

2019-2022



LINHAS DE AÇÃO DO EPS

Após o diagnóstico das necessidades de educação
permanente em saúde construiu-se as linhas de ação:

• Educação na Saúde;

• Atenção e Cuidado à Saúde;

• Gestão em Saúde.

Publicado o PEEPS no DO 9.902, 15/05/2019 a
Resolução nº 07/CIB/SES DE 27/02/19



 2018/2019

Gestão da Clínica 
Gestão de vigilância em saúde
Qualidade e Segurança no Cuidado do Paciente
Políticas de Saúde Informadas por Evidências
Cursos de acolhimento com classificação de risco nas redes de 
atenção à saúde 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/FORMAÇÃO

2019- 2020

Cursos de Especialização em Saúde Pública
Metodologias ativas - 40 especializandos



RESIDÊNCIAS  UNI E MULTIPROFISSIONAL

SES/UFMS/SESAU/ HSJ/ HU/IPED-APAE

MULTIPROFISSIONAL

Cuidados Continuados Integrados

Reabilitação Física

UNIPROFISSIONAL

Enfermagem Obstétrica 

Saúde da Família e Comunidade

Oftalmologia 

Clínica Médica



PRODUÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO

Revista de Saúde Pública de 
Mato Grosso do Sul

Encontros de curta duração

Participação em pesquisas 
científicas

Participação de bancas TCC, 
lato sensu, stricto sensu na 
área de saúde pública



Desafios

• Reestruturação da Força de Trabalho, com a ampliação do 

quadro de profissionais qualificados, bem como investimento 

na qualificação dos profissionais atuais;

• Mudança da Cultura organizacional, superando o conceito de 

Recursos Humanos, fortalecendo a gestão do trabalho;

• Processo de Credenciamento de docentes (formas de 

pagamento aos docentes);



• Inserção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem nas 

ofertas, por meio de estratégias de problematização das práticas 

de trabalho;

• Aproximação com as áreas técnicas da SES para o planejamento 

de ações educacionais de maneira compartilhada;

• Fortalecer os projetos e ações de extensão junto à comunidade, 

superando os “muros” da escola;

• Desenvolver pesquisas que dialoguem com às necessidades do 

sistema local de Saúde;

Desafios



• Manter a periodicidade da Revista de Saúde Pública de MS;

• Monitoramento e Avaliação das ações educativas na saúde;

• Fortalecer a CIES conforme preconizado na Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde;

• Articular com Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS o 

financiamento para a Educação Permanente em Saúde.

Desafios



Muito Obrigada!

www.esp.ms.gov.br

(67) 3345-8000

“...que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem 
com balanças nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há 
que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”.

Manoel de Barros

http://www.esp.ms.gov.br/


ESCOLA TÉCNICA DO SUS 
PROFESSORA ENA DE ARAÚJO GALVÃO





Diretora: Deisy Adania Zanoni
Secretaria escolar: 
- Gislaine Ferreira Maggioni
- Maria Izabel de Sant’Ana da Silva

Setor administrativo e financeiro: 
- Letícia Lusena

Setor pedagógico:
- Ewângela Aparecida Pereira
- Marilene Arruda

Setor de gestão escolar:
- Landisneide Luiza da Silva

Setor de integração escola-serviço:
- Denise Rodrigues Fortes

Setor de educação permanente em gestão e atenção à saúde
- Bianca Bernardelli Almeidinha

Equipe



• Promover a educação profissional na área da saúde e a educação

permanente para os trabalhadores de nível médio da rede pública de

saúde e outras clientelas, fundamentadas nos princípios e diretrizes do

SUS, nas necessidades dos serviços e da sociedade, buscando a

integração entre o ensino-serviço-comunidade, contribuindo com a

formação de redes de apoio técnico, colaborativo e solidário para o

SUS. Busca ainda realizar e contribuir com pesquisas sobre a força de

trabalho de nível médio da saúde, fortalecendo a gestão do trabalho e

da educação na saúde, por meio de articulações e parcerias intra e

intersetoriais.

Missão



• Ser um centro de referência para formação profissional técnica

de nível médio na área de saúde, no âmbito estadual.

Visão



• Eficiência, inovação, respeito à diversidade, responsabilidade

socioambiental e transparência.

Valores



• 1986: Criação do Centro Formador de Recursos Humanos para a Saúde

(Decreto n. 3646 de 21/7/1986);

• 2000: CEFOR integra a Rede de Escolas Técnicas do SUS (RETSUS);

• 2006: Transformação em Escola Técnica do SUS “Professora Ena de Araújo

Galvão” (Decreto n. 12.127 de 20/7/2006);

• 2014: Normas para oferta da educação profissional técnica de nível médio

(Deliberação CEE/MS n. 10.603 de 18 de dezembro de 2014);

• 2018: ETSUS passa a integrar a Rede Internacional de Educação de Técnicos

em Saúde (RETS).

Marcos históricos



Curso Técnico em Enfermagem

Turmas: Campo Grande



Curso Técnico em Enfermagem

Turma: Costa Rica



• Programa de Qualificação para Agentes Indígenas de Saúde

(AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN);

• Público alvo: AIS e AISAN vinculados ao DSEI-MS;

• 06/maio a 26/julho/19: Encerrado módulo 1 (foram ofertadas

15 turmas, com um total de 319 alunos aptos neste módulo);

• 29/julho/19: Início do módulo 2.

AIS e AISAN





• .

SIG Segurança do Paciente

https://rute.rnp.br/web/rute/sigs



• Coordenação: Escola Técnica do SUS “Professora Ena de

Araújo Galvão” e Centro Regional de Desenvolvimento

Sanitário de Maputo;

• Apoio: Luiz Ary Messina (Rede Nacional de Ensino e

Pesquisa/RUTE); Luciana Yumi Ue (Especialista do Programa

Nacional de Segurança do Paciente/Ministério da Saúde);

Vanessa M. Rezende e equipe da Coordenação-Geral de

Ações Técnicas em Educação na Saúde (CGATES/DEGES/MS).

SIG Segurança do Paciente



• Objetivo: Promover encontros virtuais para o intercâmbio de

experiências, discussões de casos clínicos, além de promover

espaços para atualizações entre profissionais, professores e

alunos.

SIG Segurança do Paciente



• Tipo de grupo: Aberto;

• Agenda mensal: Terceira quarta-feira;

• Horário: 8h (Horário de Mato Grosso do Sul)

9h (Horário de Brasília)

14h (Horário de Maputo)

SIG Segurança do Paciente



SIG Segurança do Paciente

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sigsegpaciente



SIG Segurança do Paciente

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sigsegpaciente





Educação permanente em saúde na Rede de Atenção à 

saúde das pessoas com doenças crônicas



• Reestruturação da Força de Trabalho, com a ampliação do

quadro de profissionais, bem como investimento na

qualificação dos profissionais atuais;

• Processo de Credenciamento de docentes (modalidades de

pagamento aos docentes);

• Desenvolvimento de pesquisas que dialoguem com às

necessidades do sistema local de Saúde;

Desafios



• Articulação com o Conselho Estadual de Educação para

aprovação dos projetos dos cursos técnicos;

• Utilização das tecnologias de informação e comunicação na

oferta de cursos na modalidade à distância na educação

profissional;

• Modernização tecnológica da ETSUS;

• Articulação junto ao Ministério da Saúde, RETSUS, CONASS e

CONASEMS o desenvolvimento de ações voltadas à formação

e qualificação na área da educação profissional em saúde.

Desafios



Muito obrigada!

Deisy Adania Zanoni

E-mail: diretoriaetsusms@gmail.com
Telefones ETSUS-MS: (67) 3345-8019/8055/8056      Celular: (67) 99258-2292


