
Fundação Estatal 
conquista quarta 
colocação no 
prêmio InovaSUS

Reconhecimento

 A Fundação Estatal 
Saúde da Família (Fesf-SUS) 
recebeu uma honraria, na 
última semana, em Brasília, 
durante o evento que o� cia-
liza a entrega do Prêmio Ino-
vaSUS 2015. Mais uma vez, a 
Fundação é reconhecida pela 
experiência, inscrita pelo Nú-
cleo de Pesquisa e Desenvol-
vimento (Nuped), da Gestão 
por Resultados, com foco no 
Prêmio por Inovação e Quali-
dade (PIQ).

Fundação recebeu prêmios 
referentes a experiências inscritas 
em 2012 e 2014
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 A gestora do Nuped - com-
posto, ainda, por Angélica Mota, 
Mariana Borges, Carla Valentim, 
Mara Vieira e Ester Mascarenhas -, 
Grace Rosa, foi à capital brasileira, 
representando a Fesf-SUS e rece-
beu a prêmiação pelo quarto lugar 
conquistado. Nesta edição, foram 
340 trabalhos inscritos, sendo que 
destes 71 foram classi� cados e, 
apenas, 20 premiados. Grace enfa-
tiza que essa premiação reforça a 
estratégia traçada pela Fundação 
para realizar o SUS, na Bahia. “Este 
prêmio é o reconhecimento do ca-
ráter inovador de tudo que a Fesf-
SUS vem produzindo para o Siste-
ma Único de Saúde, nestes quase 
seis anos de muito trabalho”, desta-
ca a gestora.
 Durante o evento, que cele-

brou a conquista da Fundação 
nos anos de 2012 e 2014, foram 
lançados dois livros e a institui-
ção baiana ilustra páginas em 
ambas as publicações. Grace 
torce para que “o Ministério da 
Saúde (MS) consiga olhar para 
estas experiências exitosas e 
aproveite os potenciais ineren-
tes a cada uma delas para in-
vestir, efetivamente, na despre-
carização e construção de uma 
carreira para o SUS”.
O prêmio | Promovido pelo MS 
– por meio do Departamento 
de Gestão e da Regulação do 
Trabalho em Saúde (Degerts) 
da Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde 
-, o ImovaSUS tem por objetivo 
identi� car, valorizar e premiar 
experiências inovadoras imple-

mentadas pelos governos 
estaduais, municipais e 
do Distrito Federal; Con-
sórcios Públicos e Funda-
ções, no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

O Prêmio por Inovação e 
Qualidade (PIQ) faz parte da 
política de gestão por resul-
tados da FESF/SUS que tem 
como foco a valorização e o 
reconhecimento de iniciati-
vas que quali� quem proces-
sos de trabalho, o desenvol-
vimento institucional e do 
trabalhador.


