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Contexto	  	  
	  Programa	  de	  Fortalecimento	  da	  rede	  de	  serviços	  do	  

Ministério	  de	  Saúde	  de	  El	  Salvador	  
	  
	  
	  
	  
	  Obje"vo:	  	  es%mular	  a	  Reforma	  da	  Saúde	  Pública,	  
desenvolvendo	  os	  RRHH	  e	  os	  quadros	  dire%vos	  do	  sistema	  
público.	  	  

	  

	  Incluindo:	  capacitação	  em	  matéria	  de	  Gestão	  
	  

	  Realizado	  por	  a	  Escola	  Andaluza	  de	  Saúde	  Pública	  (EASP)	  com	  
o	  financiamento	  da	  Agência	  Andaluza	  de	  Cooperação	  e	  
Desenvolvimento	  (AACID).	  	  



El	  Salvador	  

População:	  6,288,895	  hab.	  	  
Área:	  21.040	  km²	  	  
Maior	  densidade	  pop	  da	  
América	  con%nental	  299h/km²	  
IDH	  (2013):	  	  0,680	  –	  Médio	  
Pais	  de	  renda	  média	  baixa	  
30	  hospitales,	  750	  US	  e	  UCSF	  
+30.000	  trabalhadores	  no	  SNS	  

    



Iniqüidades	  e	  desigualdades	  socioeconômicas	  

Fonte:	  Doris	  Cardona,	  Laura	  Débora	  Acosta	  e	  Carola	  Le7cia	  Bertone.	  Iniqüidades	  em	  saúde	  em	  
América	  La7na	  e	  Caribe	  (2005-‐2010).Gac	  Sanit.	  2013;	  27	  (4):	  292-‐297.	  

Pais	   PIB	  per	  capita	  
US$	  

Índice	  de	  Gini	  
(0-‐1)	  

Pobreza	  (%)	   Gasto	  em	  
saúde	  (%PIB)	  

Gasto	  total	  
saúde	  per	  cápita	  

Argen"na	   9.124	   0,509	   11,4	   8,1	   610	  

Brasil	   10.993	   0,576	   24,9	   9,0	   721	  

Colômbia	   6.238	   0,578	   45,7	   7,6	   317	  

Costa	  Rica	   7.774	   0,492	   18,9	   10,9	   618	  

El	  Salvador	   3.460	   0,474	   47,9	   6,9	   217	  

Guatemala	   2.873	   0,585	   54,8	   6,9	   184	  

Honduras	   2.019	   0,567	   68,9	   6,8	   121	  

México	   9.133	   0,481	   34,8	   6,3	   588	  

Nicarágua	   1.139	   0,532	   61,9	   9,1	   105	  

Panamá	   7.614	   0,519	   25,8	   8,1	   493	  

Venezuela	   13.658	   0,394	   27,6	   4,9	   597	  



Obje"vo	  	  

	  Avaliar	  a	  transferência	  do	  “Curso	  de	  Gestão	  
Sanitária”,	  2013,	  desenvolvido	  dentro	  do	  Programa.	  	  

	  

	  Avaliação	  da	  transferência:	  determinar	  o	  grau	  de	  
transferência	  e	  aplicação	  dos	  conhecimentos	  e	  
habilidades	  adquiridos	  durante	  a	  formação	  no	  posto	  
de	  trabalho.	  

	  

	  Conteúdo:	  aplicação	  prá%ca,	  a	  u%lidade,	  a	  adaptação	  
de	  contexto.	  



Metodologia	  	  
•  Ques%onário	  em	  linha,	  anônimo.	  	  

•  Entregado	  depois	  de	  terminar	  a	  formação,	  com	  uma	  
taxa	  de	  resposta	  de	  62’45%	  

•  Extensão	  limitada	  (11	  perguntas,	  10-‐15	  min.),	  fácil	  de	  
preencher.	  Foram	  enviados	  lembretes.	  

•  Outra	  fonte	  de	  informação	  	  ques%onário	  de	  
avaliação	  ao	  terminar	  cada	  módulo:	  	  

	  	  Sa"sfação	  global	  (média)	  de	  9,5	  sobre	  10.	  



O	  nosso	  alunato	  



Caracterís"cas	  das	  pessoas	  pesquisadas	  
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•  Idade	  média	  43	  anos	  (entre	  30	  e	  78)	  
•  Igual	  proporção	  de	  ambos	  sexos	  
•  Mais	  do	  80	  %	  profissionais	  da	  medicina	  e	  13,3%	  de	  

enfermaria	  
•  93%	  das	  pessoas	  tem	  um	  posto	  ou	  cargo	  dire"vo	  



Resultados:	  U"lidade	  	  
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Resultados:	  U"lidade	  	  
U"lidade	  dos	  dis"ntos	  conteúdos	  do	  curso	  



Resultados:	  Aplicação	  

Muito	  	  
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Resultados:	  Aplicação	  
Aplicação	  de	  dis"ntos	  conteúdos	  do	  curso	  ao	  posto	  de	  trabalho	  



Resultados:	  Barreiras	  	  	  
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Conclusões	  
	  O	  alunato	  considera	  que	  os	  
conteúdos	  são	  úteis	  e	  que	  os	  
pôde	  usar	  no	  seu	  trabalho.	  

	  
	  Efeito	  posi%vo	  da	  
transferência	  de	  experiência	  
prá"ca	  entre	  sistemas	  
sanitários	  públicos.	  	  

	  
	  Contribui	  ao	  desenvolvimento	  
do	  setor	  da	  saúde,	  apoiando	  a	  
gestão	  pública	  e	  o	  
fortalecimento	  da	  rede	  de	  
serviços	  

	  obje"vo	  final…	  



Obrigada	  por	  a	  sua	  atenção	  

Melhorar	  a	  saúde	  e	  qualidade	  de	  vida	  da	  cidadania	  
salvadorenha	  


