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Qualificação Técnica do Trabalhador do Sistema Único de 

Saúde - Qualitec 

 

Ação programada em consonância com as diretrizes da Política 

Nacional de Educação Permanente; 

 

Compromisso com um processo formativo orientado para a 

garantia do acesso à saúde com equidade e qualidade; 

 

Oferta de um itinerário formativo que valorize os processos 

cotidianos da saúde, mas que avance e caminhe junto com as 

reais demandas dos territórios; 

 

Lógica do cuidado como vetor para atenção integral à saúde. 

 

 

 

 

 

 



Qualificação Técnica do Trabalhador do Sistema Único de 

Saúde – Qualitec 

 

 

META: Oferta de 152.500 vagas, no período 2016-2018 

 

  2.5 mil vagas para facilitadores e orientadores; 

  150 mil vagas para profissionais de nível médio. 

 

Formação organizada em torno de eixos temáticos: 

Acolhimento em Saúde; Segurança do Paciente; Vigilância 

em Saúde e Saúde Mental. 

 



Acolhimento em Saúde 

 

Partindo dos Pressupostos da Política Nacional de Humanização do 

SUS, o ato ou efeito de acolher expressa, em suas várias definições, 

uma ação de aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou 

seja, uma atitude de inclusão. O eixo temático envolverá questões de: 

 

• ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do 

outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças; 

 

• estética, porque traz para as relações e os encontros do dia-a-dia a 

invenção de estratégias que contribuem para a construção de nossa 

própria humanidade; e 

 

• política, porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste 

“estar com”, potencializando protagonismos e vida nos diferentes 

encontros. 



Segurança do Paciente 

De acordo com a OMS, todos os anos, pacientes sofrem danos 

devido à falta de segurança em procedimentos médicos ou 

hospitalares e ficam com sequelas temporárias ou definitivas ao 

buscar assistência; 

 

Compreender a magnitude do problema em unidades de 

atenção à saúde e apresentar eventos básicos para preveni-los 

é o primeiro passo para garantir a segurança do paciente. 

 

Alinhamento com a Política Nacional de Segurança do Paciente. 



Vigilância em Saúde 

A partir das Diretrizes Nacionais de Vigilância em 

Saúde, esse eixo tem o objetivo de contribuir para a 

observação e análise permanentes da situação de 

saúde da população.  

 

Prevenção e controle de doenças e promoção da 

saúde, com foco na atenção à população dos territórios 

onde atuam. 



Saúde Mental 

Tem por objetivo ampliar as possibilidades de atuação no 

acolhimento e escuta embasando as práticas de cuidado em saúde 

mental.  

 

Desenvolvimento de ações de cuidado em saúde mental às pessoas, 

famílias e comunidade que fazem parte do território. 

 

O eixo terá como ênfase os problemas relacionados ao uso de crack, 

álcool e outras drogas. 



 

 OBJETIVO CENTRAL: 

 

 

 Desenvolver metodologias e infraestrutura, organizar e 

promover atividades de educação permanente por meio de 

processos formativos e da qualificação dos profissionais de 

nível médio em áreas prioritárias do SUS, com vistas a ampliar 

e fortalecer o cuidado como um vetor integrador da prática da 

saúde. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

Desenvolver infraestrutura, metodologias e módulos educacionais em 

áreas prioritárias do SUS, contemplando atividades presenciais e à 

distancia, por meio do AvaSUS (http://ufrn.avasus.br), uma plataforma de 

aprendizagem desenvolvida para profissionais e alunos da área da saúde;  

 

Organizar e produzir material didático e audiovisual de apoio pedagógico 

à formação. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

Desenvolver um modelo de demanda para formação técnica 

em saúde 

 

Ambicioso, mas possível em parceira, contando com a 

colaboração dos vários parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAPAS DO PROJETO 

 
 

1) FORMAÇAO COM DEMANDA CATIVA, CURSOS DE FORMAÇÃO 

INICIAL E CONTINUADA PRONTOS (OFERTA DE 22 MIL EM 2016) 

 

2) FORMAÇAO COM DEMANDA POTENCIAL, QUE PRECISA SER 

CONSTRUÍDA (AO LONGO DOS PROXIMOS ANOS, PARA ATENDER 

FORMAÇAO DE 130 MIL ATÉ 2018) 

 

3) DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE DEMANDA ( ATIVIDADE DE 

EDUCAÇAO PERMANENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTAS DE NOME PARA O PROJETO 

 

Itinerários do Conhecimento 

 

Itinerários do Saber 

 

Itinerários de Aprendizagem 

 

Itinerários de Aprendizagem Técnica 



PROPOSTA DE IDENTIDADE VISUAL 

 

Conceitos: 

 

1. Uso de elementos que indicam caminhos (linhas), 

direções (setas) e ensino (livros). O conjunto propõe 

a ideia de crescimento e de diferentes percursos. 

 

2. Uso de 5 peças em referência às 5 regiões do país, 

posicionadas representando encaixe, sintonia, parceria. 



VERSÃO HORIZONTAL: CORES NO FUNDO BRANCO 



VERSÃO HORIZONTAL: CORES NO FUNDO PRETO 



VERSÃO VERTICAL: CORES NO FUNDO BRANCO 



VERSÃO VERTICAL: CORES NO FUNDO PRETO 



VERSÃO HORIZONTAL: APLICAÇÕES MONOCROMÁTICAS 



VERSÃO VERTICAL: APLICAÇÕES MONOCROMÁTICAS 
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