
Escola reafirma 
compromisso com 

a formação dos 
profissionais do SUS 

de Goiás, adotando 
estratégias da 

educação permanente 
e metodologias 

ativas de ensino-
aprendizagem.

CEP-Saúde: dez anos de 
comprometimento com a 
formação técnica

escola em foco
Há 10 anos, o Decreto nº 5.647, de 27 de agosto de 2002, criava o Centro 

de Educação Profissional de Saúde do Estado de Goiás (CEP-Saúde), visando 
promover a formação de trabalhadores da área de saúde comprometida 
com a construção da cidadania. De lá para cá, a escola formou 13.800 pro-
fissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) do estado, adotando estratégias 
da educação permanente e metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 
cujo princípio teórico é a autonomia do sujeito, contrapondo-se, dessa for-
ma, às metodologias conservadoras (ou tradicionais), que, em geral, são 
fragmentadas e reducionistas. 

A experiência da escola na formação profissional em Saúde remonta o 
Programa de Formação em Larga Escala de Pessoal de Nível Médio e Ele-
mentar para os Serviços Básicos de Saúde, conhecido como Projeto Larga 
Escala, do Ministério da Saúde, que fomentou a formação na área na década 
de 1980. Nesse contexto, a extinta Escola de Auxiliar de Enfermagem — que 
mais tarde deu lugar ao Cepsaúde —, criada em 1981, surgiu com a função 
de qualificar o enorme contingente de trabalhadores do Hospital Geral de 
Goiânia que atuavam sem a devida formação. “A transformação em Centro de 
Educação Profissional de Saúde deu-se em função da necessidade de amplia-
ção da cobertura, não apenas em termos numéricos, e, sobretudo, em razão 
da diversidade de formações que foram apoiadas pelo Ministério da Saúde”, 
afirma Meire Incarnação Soares, Superintendente de Educação em Saúde e 
Trabalho para o SUS da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 

Hoje, o CEP-Saúde faz parte da estrutura da Escola Estadual de Saúde 
Pública de Goiás Cândido Santiago, que, por sua vez, integra a Secretaria 
de Saúde do estado. A escola funciona em prédio do governo estadual e 
sua estrutura física, atualmente em reforma, conta com salas de aulas, la-
boratórios e um auditório. Mas, entre os principais planos para o futuro da 
instituição está o de construir uma sede própria e ampliar as certificações 
oferecidas. “Queremos construir uma nova sede. Temos um terreno e uma 
planta que atende as especificações da Educação. Precisamos de um espaço 
maior, mais adequado e que seja construído segundo o ideal de escola”,  
defende a superintende.

Da estrutura da instituição, faz ainda parte a Biblioteca Professora Ena 
Galvão, integrando a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), o que permite acesso 
ilimitado às fontes virtuais de informação em saúde. Especializada nas áreas de 
Saúde e Educação, o seu acervo atinge cerca de mil títulos e 2.500 exemplares. 
“O espaço fica à disposição de toda a comunidade, para consultas e estudos no 
local, durante o período de funcionamento da escola (matutino e vespertino), 
e tem um grande acervo, permitindo o empréstimo de livros e publicações 
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aos profissionais do SUS, docentes e alunos”, descreve 
Alessandra Cardoso, gerente da Escola de Saúde Pública 
Cândido Santiago. Segundo ela, está no plano da escola 
uma ampla reforma da biblioteca, com criação de espa-
ços de áudio e vídeo e mesas separadas por baias.

Duas unidades móveis, destinadas aos cursos 
realizados no interior, se integram à Biblioteca, que 
conta com computadores ligados à internet “Essas 
unidades móveis já contemplaram os cursos de Técni-
co de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde”,  
exemplifica Alessandra. 

Passado, presente e futuro

Muitos são os projetos em andamento. Atualmente, 
a escola conta com duas turmas do curso de Atualização 
em Cuidador de Idosos, por meio de uma parceria com a 
Organização das Voluntárias de Goiás. Mas, o CEP-Saúde 
já ofertou formações técnicas nas áreas de Enfermagem 
e Saúde Bucal, além da Qualificação Inicial para Agentes 
Comunitários de Saúde. Para 2013, a instituição pretende 
ofertar 11 turmas do curso de Auxiliar em Saúde Bucal, 
duas turmas do curso Técnico em Vigilância em Saúde e 
da Especialização Pós-Técnica em Gerontologia, voltada 
aos técnicos em enfermagem. Também estão em fase 
de elaboração projetos para a execução de turmas da 
Qualificação do Agente de Combate às Endemias. 

O comprometimento da escola com a formação de 
trabalhadores se estende às regiões periféricas do esta-
do. Entre 2008 e 2009, a instituição qualificou 20 agen-
tes comunitários de saúde pertencentes à comunidade  
Kalunga. “Estes agentes comunitários trazem consigo 
traços culturais arraigados, frutos de uma convivência 

isolada. Durante muitos anos, eles só se relacionaram 
com os índios Ava-Canoeiros”, explica João Batista de 
Melo, integrante do núcleo docente do CEP-Saúde. 
Nesse sentido, a formação considerou desde o início 
aspectos geográficos e culturais peculiares ao grupo.  
“Quando o Programa de Agentes Comunitários de Saú-
de surgiu no estado, em 1996, foram feitas nele algumas 
concessões e adaptações. Enquanto os agentes de todo 
o país recebiam bicicletas como transporte de trabalho, 
os Kalungas recebiam burros e mulas para sua locomo-
ção”, exemplifica Melo, o que já justifica um modelo di-
ferenciado aplicado nesta formação. 

Para o curso destinado aos remanescentes dos Ka-
lungas, executado na cidade de Cavalcanti, a escola ela-
borou estratégias especiais de condução do processo 
ensino-aprendizagem. Como lembra Maria Zélia Pinheiro, 
responsável técnica pelo Centro de Educação Profissional 
de Saúde de Goiás, foi preciso pensar uma metodologia 
que atendesse os analfabetos funcionais sem prejudicar 
os outros alunos. “A professora responsável pelo grupo, 
que se reunia quinzenalmente, utilizou recursos audio-
visuais, jogos lúdicos, dramatizações, teatro de bonecos 
etc. Conseguimos, ao término da formação, alcançar os 
objetivos propostos no primeiro módulo do curso, além 
de acumular experiências riquíssimas”, resume.

Remanescentes de antigos quilombos, os Ka-
lungas habitam há quase 200 anos a região da Serra 
Geral, localizada no nordeste goiano, a 600 km da 
capital. Os primeiros contatos com habitantes de ci-
dades vizinhas datam a década de 1930, intensifican-
do-se somente a partir de 1970
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Biblioteca Profª Ena Galvão disponibiliza cerca de 
mil títulos e 2.500 exemplares para a comunidade.
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