PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria de Saúde

NEPHC
(Núcleo de Educação Permanente – Humanização e
comunicação em saúde)
O Núcleo de Educação Permanente em Saúde na Secretaria de Saúde de Mogi Mirim
foi implantada no ano de 2008 seguindo as estratégica do MInistério da Saúde que
parte do pressuposto da aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos, e
sugere que a transformação das práticas profissionais esteja baseada na reflexão crítica
sobre as práticas reais, de profissionais reais, em ação na rede de serviços.
A educação permanente é a realização do encontro entre o mundo de formação e o
mundo de trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das
organizações e ao trabalho.
A Educação Permanente em Saude que em 2013 agregou a comunicação em saúde (
NEPHC) atua nos processos de qualificação dos trabalhadores da saúde tomem como
referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e
do controle social em saúde e tem como objetivos a transformação das práticas
profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da
problematização da atuação e da gestão setorial em saúde.
As demandas para a capacitação não se definem somente a partir de uma lista de
necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos níveis centrais mas,
prioritariamente, desde a origem dos problemas que acontecem no dia-a-dia do trabalho
referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho, considerando, sobretudo, a
necessidade de realizar ações e serviços relevantes e de qualidade. É a partir da
problematização do processo e da qualidade do trabalho - em cada serviço de saúde que são identificadas as necessidades de qualificação, garantindo a aplicação e a
relevância dos conteúdos e tecnologias estabelecidas.
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