
Boletim Educação
em Debate

Nesta edição convidamos o professor Sergio Ricardo 
de Oliveira, graduado em Física, Doutor em Ciências, com 
ênfase em Biociências em Saúde e pesquisador em Saúde 
Pública da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ para falar 
sobre a importância das pesquisas para o SUS.

“Nos últimos meses, em virtude da pandemia de CO-
VID-19 que vem assolando o mundo, temos presenciado 
grandes mudanças em nossas vidas, muitas das quais 
provocadas por questões necessárias para garantir não 
apenas a própria segurança, como a de toda a sociedade. 
Inúmeros foram as proposições e debates apresentados 
sobre quais medidas deveriam ser tomadas em relação 
aos comportamentos, mas todas elas foram pautadas 
sob um único aspecto fundamental: a ciência.

Nunca se falou tanto em ciência, principalmente apli-
cada à saúde, quanto nos últimos tempos. Mesmo em 
nosso país, que possui um histórico de descaso e falta de 
investimento nas ciências básicas e em infraestrutura, as 
principais decisões dos gestores se pautaram em posi-
cionamentos dos cientistas.

No entanto, fazer pesquisa em saúde não se resume 
apenas à aplicação de soluções básicas e imediatas quan-
do necessário, além do que não se consegue nem mesmo 
pensar em soluções a curto prazo sem nem ao menos um 
aprofundamento maior nos conhecimentos científicos e 
tecnológicos disponíveis para a aplicação em saúde.

Este processo de estudo em saúde é dinâmico e os 
questionamentos e proposições compõem a base para 
se objetivar ações que decorrem cotidianamente, antes 
mesmo que os desafios sejam impostos pelas situações 

adversas. Não é possível imaginar a estruturação de uma 
gestão forte, que vise promover atividades, políticas e 
desenvolvimento em saúde, sem pensar na estruturação 
de pesquisas sólidas, que auxiliem na estruturação de 
um planejamento para construção social da saúde.

No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, o 
fortalecimento da pesquisa em saúde tem início com a 
elaboração de sólidos programas de fomento à pesqui-
sa e direcionados aos pesquisadores regionais, além de 
incentivos à ampliação da formação de seus trabalhado-
res, principalmente dos servidores que exercem funções 
diretamente ligadas ao planejamento de ações e políti-
cas que auxiliam na assistência à saúde.”

Editorial
Nesta edição, apresentaremos um pouco da construção coletiva 
do Plano Estadual de Educação Permanente para o ano de 2022, 
com o cuidado de articulação com os instrumentos de planeja-
mento do SUS e orçamentários; o infográfico com as ações edu-
cativas de enfrentamento ao COVID-19; o perfil das Pesquisas no 
âmbito da SES-RJ no período de 2019-2021; o novo período de 
avaliação do Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento - 
PCA. E, por fim, o Processo Seletivo de Residência Médica Hos-
pitalar SES 2022, com oferta de 152 vagas distribuídas em várias 
unidades de saúde SES/RJ. 

A equipe da SUPES, aproveita a oportunidade para desejar um ano 
novo com muita saúde e paz!

A importância da pesquisa para a gestão e assistência à saúde no estado.
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Em mais uma estratégia de articulação 
e integração visando a qualificação das 
ações de educação em saúde no estado do 
Rio de Janeiro, a Coordenação de Educação 
Permanente da Superintendência de Edu-
cação em Saúde da SES-RJ, em parceria 
com as 9 regiões de saúde e as áreas téc-
nicas e unidades de saúde da SES/RJ, em 
um movimento ascendente e aquecido de 
debates e construções, vem elaborando as 
ações que irão compor o Plano Estadual de 
Educação Permanente para o ano de 2022.  

No que tange às áreas técnicas da SES, 
as ações programadas para 2022 foram 
delineadas e planejadas em estreita arti-
culação com os instrumentos de plane-
jamento do SUS e orçamentários, a saber: o Plano Estadual de Saúde (PES), a Programação Anual de Saúde 2022 
(PAS) e o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 (PLOA). Para este movimento foram realizados encontros com os 
apoiadores de educação de cada uma das áreas, apoiando o processo de elaboração das ações para o ano de 2022. 

Com as 9 (nove) regiões de saúde do estado foram planejadas, junto aos coordenadores das Comissões de Inte-
gração Ensino Serviço regionais (CIES regionais), profissionais de educação e representantes dos Grupos de Trabalho 
regionais, oficinas de mapeamento das principais potencialidades e problemas regionais e, com base no produto des-
ses encontros, novas oficinas de planejamento das ações educativas para 2022 foram realizadas com todas regiões de 
saúde. Além dessas oficinas a equipe que atua no apoio regional se manteve em estreita aproximação com todas as 
CIES regionais para dar suporte ao processo de elaboração do Plano de Educação Permanente das regiões para 2022.

Nesse processo de elaboração do Plano 2022 cabe destaque a estratégia adotada junto às unidades de saúde da 
SES, a qual contemplou a inscrição dos profissionais que atuam nos Núcleos de Educação Permanente (NEPS) e Cen-
tros de Estudo e Aperfeiçoamento (CEAs) das unidades de saúde no curso de Metodologias Aplicadas a Educação 
Permanente, conduzido em parceria pela Coordenação de Educação Permanente da SUPES e a Escola de Contas e 
Gestão/TCE. A proposta do curso foi desenhada com o objetivo de instrumentalizar esses profissionais em ferramen-
tas de metodologias ativas de ensino, mas também e prioritariamente, de elaborar o Plano de Educação Permanente 
das unidades para 2022. Ao longo do curso várias atividades foram desenvolvidas para apoiar a elaboração do Plano e 
o trabalho final foi a matriz de ações educativas para o ano de 2022, tendo sido os profissionais sempre apoiados pela 
equipe de apoio às ações de educação permanente para as unidades hospitalares. 

momento eps Plano de Educação Permanente 2022
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A conjunção de todas essas ações e trabalhos culminou no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde 
2022, instrumento que reflete o planejamento das ações das áreas técnicas e unidades de saúde da SES e das 9 (nove) 
regiões de saúde do estado para o próximo ano.  Destaca também a relevância e o trabalho das áreas envolvidas com 
a educação em saúde e permite a transparência e controle social pela sua articulação com a Comissão de Integração 
Ensino Serviço Estadual (CIES RJ) e a divulgação e pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

Ações educativas de enfrentamento à COVID-19

Durante os anos de 2020 e 2021, em virtude da Pandemia de COVID-19, o planejamento das ações educativas pre-
cisou ser reformulado, visando o desenvolvimento de ações de qualificação da gestão, dos serviços e dos profissionais 
de saúde para o enfrentamento da pandemia. 

Nessa direção a Superintendência de Educação em Saúde, por meio da Coordenação de Educação Permanente 
formulou instrumento de coleta de dados sobre as ações educativas desenvolvidas pelas regiões de saúde do estado 
do Rio de Janeiro, áreas técnicas e unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, no período de março/2020 a 
agosto/2021, produzindo infográficos a partir dos dados coletados. 

A Coordenação de Educação Permanente optou pela formulação de infográficos, uma vez que estes dialogam com 
uma proposta mais objetiva e dinâmica de apresentação dos dados, dando destaque as principais informações sobre 
as ações educativas desenvolvidas.

A análise dos dados coletados permitiu identificar a importante produção no campo da educação em saúde, 
seja nas regiões ou nas áreas e unidades da SES-RJ, gerando contribuições relevantes à qualificação do quadro 
de profissionais que atuam nas secretarias municipais e estadual de saúde e principalmente ao enfrentamento 
da pandemia de COVID-19.

Infográfico 1

AGOSTO DE 2020 – AGOSTO DE 2021

AÇÕES EDUCATIVAS
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENETE

Entende-se por ação educa�va: Folder, Nota Técnica, Instru�vos, Vídeos, Podcast, Oficinas, Seminário, 
Webinar, Palestras e Cursos de capacitação. 

Ações  educativas realizadas pelas
8 regiões respondentes

1
•Metro I

2
•Centro Sul

3
•Norte

As 3 regiões que mais executaram 
ações educativas
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Infográfico 2

Infográfico 3

MARÇO DE 2020 – AGOSTO DE 2021

AÇÕES EDUCATIVAS
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENETE

1
•Hospital Estadual Getúlio Vargas

2
• Instituto Estadual do Cérebro Paulo 
Niemeyer

3
•Hospital Estadual da Mulher Heloneida
Studart

4
•Hospital Estadual Adão Pereira Nunes 

5
•Hospital Regional do Médio Paraíba 
Doutora Zilda Arns Neumann

Hospitais e Institutos que mais executaram  
ações educativas

Total de profissionais 
capacitados pelas 43 unidades 

respondentes

Hospitais  e Institutos
(29.985)

UPA’s 
(4.758)

Total de ações  educativas 
executadas pelas 43 

unidades respondentes

UPA Botafogo UPA 
Copacabana

UPA Engenho 
Novo

UPA Ilha do 
Governador

UPA Irajá
UPA 

Jacarepaguá/
Taquara

UPA Maré UPA Tijuca
Entende-se por ação educa�va: Folder, Nota Técnica, Instru�vos, 
Vídeos, Podcast, Oficinas, Seminário, Webinar, Palestras e Cursos 

de capacitação. 

UPA’s que mais executaram 
ações educativas

MARÇO DE 2020 – AGOSTO DE 2021

AÇÕES EDUCATIVAS
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENETE

Superintendência 
de Educação em 

Saúde

Superintendência 
de Vigilância 

Epidemiológica e 
Ambiental

Superintendência 
de Informações 
Estratégicas de 
Vigilância em 

Saúde 

Superintendência de 
Atenção Psicossocial e 

Populações em Situação 
de Vulnerabilidade

Superintendência 
de Vigilância 

Sanitária 

Assessoria Técnica 
de Humanização

Superintendência 
Atenção Primária a 

Saúde

Áreas Técnicas participantes

Cursos de capacitação

Folder, Nota Ténica,
Instrutivos, Videos e Podcast

Oficinas, Seminário, Webinar e
Palestras

88

277

144

Ações educativas realizadas

Total de ações 
Educativas realizadas

As  áreas que mais elaboraram 
Folder, Notas Técnicas, Instrutivos, Vídeos e Podcast 

Sup.de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Sup. de Atenção Psicossocial e Populações em 
Situação de Vulnerabilidade

Sup. de Vigilância Sanitária 
Sup. de Infor. Estratégicas de Vigilância em Saúde 

Total de profissionais 
capacitados

As  áreas que mais realizaram
Oficinas, Webinars e Cursos

Sup. de Educação em Saúde

Sup. de Atenção Primária em Saúde

Assessoria de Humanização em Saúde



5

O debate sobre a importância das pesquisas para os sistemas e serviços de saúde vem ganhando força como 
componente indispensável à incorporação de novos conhecimentos e práticas ao SUS. Neste sentido, a Coorde-
nação de Pesquisa é responsável pelo acompanhamento e disseminação dos produtos e resultados das pesquisas 
desenvolvidas no âmbito da saúde no Estado do RJ. Em 2021 foi publicada a Resolução SES nº 2361 que normatiza o 
fluxo para pesquisa na SES-RJ, viabilizando a obtenção da carta de anuência e/ou banco de dados pelos pesquisa-
dores e promovendo o debate sobre os resultados das investigações científicas.

No período de janeiro de 2019 a novembro de 2021, foram submetidas 276 pesquisas (97 para gestão e 179 para 
unidades de saúde da SES-RJ), as temáticas são variadas como mostram os gráficos a seguir:

você sabia? Apresentação do perfil das Pesquisa no âmbito da SES-RJ (2019-2021)



Processo Seletivo de Residência Médica SES-RJ 2022
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Com o foco na formação de mais profissionais nos ce-
nários do SUS, está acontecendo nesses próximos meses 
o Processo Seletivo de Residência Médica Hospitalar SES 
2022, com participação da Secretaria de Estado da Polí-
cia Militar - SEPM/RJ e da Fundação Municipal de Saúde 
de Niterói - FMS/Niterói.

Neste ano, serão oferecidas 152 (cento e cinquenta e 
duas) vagas para 19 (dezenove) especialidades de Aces-
so Direto e Pré-Requisito e 10 (dez) especialidades de 
Área de Atuação, distribuídas pelas unidades da Secreta-
ria de Estado de Saúde. 

O edital está disponível no endereço do site da orga-
nizadora do processo seletivo, o Centro de Produção da 
UERJ - CEPUERJ, www.cepuerj.uerj.br. A prova acontecerá 
no dia 15 de janeiro de 2022. Divulguem!

E FIQUE ATENTO! Os canais oficiais da SES estão veiculando vídeos contanto o perfil de cada um desses pro-
gramas de residência que acontecem nos hospitais da rede SES-RJ, com depoimento de seus coordenadores e dos 
residentes atualmente em formação nesses serviços.

acontece

O  Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento (PCA), no ciclo atual, está abordando o tema Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).  O material de estudo já está disponível e foi desenvolvido em parceria com a Superintendência 
de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade. A 1ª Avaliação estará disponível no período de 
03/01 à 01/02/2022 até às 12 horas.

O que está acontecendo na Educação em Saúde?

No início de dezembro de 2021 foi realizado o “I FÓRUM DE 
PESQUISAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO 
DE JANEIRO: Disseminação de resultados e divulgação científi-
ca” para discutir os resultados das pesquisas realizadas na SES. 

Esse movimento faz parte de uma nova fase de valorização 
da produção técnica, incentivo ao desenvolvimento de pesqui-
sas científicas e difusão do conhecimento produzido sobre a 
saúde no Estado do Rio de Janeiro. Para que se concretize é fun-
damental a parceria com as áreas estratégicas desta secretaria.

Pesquisadores: 
Dr. Luiz Amorim - Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HEMORIO) 
Dra. Janaina Janini - Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) 
Dra. Hedi de Oliveira - Hospital Estadual Santa Maria (HESM) 
Debatedora: Luciane de Souza Velasque - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
Organização: Marcela Cunha – Coordenação de Pesquisa (SUPES/COOPES)

Link do I Fórum de Pesquisas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro https://www.youtube.com/watch?-
v=PbxI9HKvi1w

Fórum de Pesquisas: Disseminação de resultados e divulgação científica

Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento (PCA)

http://www.cepuerj.uerj.br
https://www.youtube.com/watch?v=PbxI9HKvi1w
https://www.youtube.com/watch?v=PbxI9HKvi1w

