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RESUMO 

 

 

Os princípios e diretrizes propostos pela Constituição de 1988 para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) fomentaram a construção de uma política que estruturasse a qualificação dos recursos 
humanos. Nesse sentido, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS) por meio da Portaria Gabinete Ministerial/Ministério da Saúde no 198, de 13 de 
fevereiro de 2004. Com o intuito de adequar a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde ao Pacto pela Saúde, foi instituída a Portaria no 1.996 Gabinete Ministerial/Ministério 
da Saúde, de 20 de agosto de 2007, que propõe, em termos gerais, descentralizar a gestão da 
educação na saúde. Este estudo pretende analisar a implantação da Política de Educação 
Permanente no Estado do Tocantins, conforme diretrizes apontadas na Portaria no 1.996 
Gabinete Ministerial/Ministério da Saúde. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativa 
descritiva exploratória. Vale destacar o cumprimento de todos os critérios éticos previstos na 
Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foram entrevistados atores que 
possuem interface com o processo de implantação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde no estado, sendo: trabalhadores das esferas municipais e estaduais, 
representantes do controle social, instituição de ensino e gestores municipais de saúde. A 
coleta e análise de dados foram realizadas por meio de duas etapas, sendo a primeira o 
levantamento de documentos da Política Nacional de Educação Permanente no Tocantins, os 
quais foram norteadores para a construção do relato histórico do processo de implantação da 
Política de Educação Permanente no Tocantins. A segunda etapa foi obtida por meio de 
entrevistas gravadas com os sujeitos citados anteriormente. Para maior fidedignidade na 
escrita dos momentos de entrevista, foi utilizado o diário de campo, com anotações de 
impressões do pesquisador. Nesta etapa, utilizou-se a técnica de análise temática, que propõe 
a compilação, análise e categorização dos dados adquiridos. Como produto desta análise, 
obteve-se duas categorias definidoras, quais sejam: 1) Conhecimento da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde e 2) A Operacionalidade da Política Nacional de Educação 
Permanente no Estado do Tocantins, ambos tendo como foco a Portaria no 1.996 GM/MS. 
Concluiu-se que o Tocantins possui fragilidades para o desenvolvimento da PNEPS devido a 
algumas barreiras em pontos estruturantes, como a insuficiência de recursos humanos e 
financeiros, e para que haja melhor desenvolvimento deste setor o estado deverá desenvolver 
uma Política Estadual de Educação Permanente em Saúde, visando a organizar estes pontos 
ainda fragilizados no contexto atual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Recursos Humanos em Saúde. Políticas, Planejamento e 
Administração em Saúde.



ABSTRACT 

 

 

The principles and guidelines proposed by the 1988 Constitution for the Sistema Único de 
saúde (SUS) - the Brazilian national healthcare system – have led to the construction of a 
policy for structuring the qualification of human resources.  Thus, the National Policy for 
Continuing Education in Health (PNEPS) was instituted, through Ministerial Office/Ministry 
of Health (GM/MS) Decree 198 of February 13, 2004. In order to ensure that the PNEPS 
fulfils the criteria of the Pacto pela Saúde (Pact for Health), Ministerial Office/Ministry of 
Health Decree 1996 of August 20, 2007 was instituted, which proposes, in general terms, to 
decentralize the management of education for health workers.  This study, which is 
qualitative, descriptive and exploratory in nature, analyzes the implementation of the Policy 
for Continuing Education in the State of Tocantins, according to guidelines indicated in 
Ministerial Office/Ministry of Health Decree 1996. The fulfilment of all the ethical criteria 
provided for in Resolution 196/96 of the National Health Council should be emphasized.  
Interviews were carried out with subjects involved in the process of implementing the 
National Policy for Continuing Education in Health in the State. These included: workers at 
municipal and state levels, representatives of social control, teaching institutions, and 
municipal health managers.  The data collection and analysis were carried out in two stages. 
The first stage involved a survey of documents relating to the National Policy for Continuing 
Education in Tocantins, which were guided by the construction of the historic report of the 
process of implementation of the Policy for Continuing Education in Tocantins. The second 
stage involved gathering data from interviews recorded with the subjects cited above. To 
ensure the interviews were faithfully recorded, a field diary was used, in which the 
researcher’s impressions were noted down. The technique of thematic analysis was used in 
this stage, to compile, analyze and categorize the data acquired. As a product of this analysis, 
two defining categories were obtained: 1) Knowledge of the National Policy for Continuing 
Education in Health and 2) The implementation of the National Policy for Continuing 
Education in the State of Tocantins, both of which are geared towards GM/MS Decree 1996. 
It is concluded that Tocantins faces some challenges in the development of its PNEPS, due to 
some structural barriers, such as the lack of human and financial resources. In order to better 
develop this sector, the State should develop a State Policy for Continuing Education in 
Health, seeking to organize these points, which are still weak in the present context. 

 
KEY WORDS: Education. Human Resources in Health. Policies, Planning and 

Administration in Health.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema formado por diversas instituições 

públicas dos três níveis de governo e pelo setor privado, em caráter complementar. (BRASIL, 

2007a). Criado em 1988 e, posteriormente, regulamentado pela Lei nº 8080/90, de 19 de 

setembro de 1990, tem características diferentes das demais políticas de saúde adotadas no 

Brasil, dentre elas a obrigação de manter a mesma filosofia em todo o território nacional, o 

atendimento integral e independente de pagamento à Previdência Social. Nesse sentido, o 

poder de decisão para resolução dos problemas de saúde locais deve ser tomado por aqueles 

que são responsáveis pela ação, respeitando seus níveis de inserção: municipal, estadual ou 

federal. 

Ceccim e Feuerweker (2004) relatam que a formação dos profissionais da saúde tem 

sido mantida alheia ao debate crítico e à organização da gestão no que se referem à 

estruturação do cuidado, conformando um dos maiores nós para a mudança do modelo 

tecnoassistencial. Para eles, a formação deve ser mais do que atualização tecnológica, pode 

ser um espaço de acolhimento da subjetividadade, objetivando a transformação das práticas 

profissionais e a organização do trabalho, para melhor compreensão das necessidades de 

saúde da população. 

Os mesmos autores apontam que diversas iniciativas de formação praticada pelo 

Ministério da Saúde, tais como: Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), 

Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED), de 

Capacitação e Formação em Saúde da Família, entre outros, objetivavam a mudança de 

pensamento dos profissionais na prática profissional. Contudo não houve o sucesso desejado 

porque a lógica pedagógica fragmentada apresentada manteve-se, não ocorrendo a mudança 

esperada. O processo de aproximação entre trabalho e educação tem ficado relegado, ou seja, 

não tem sido priorizado o desenvolvimento individual e institucional na busca de melhorias 

efetivas do serviço prestado à população. 

Ainda, como estratégia de melhorar a formação, a qualificação e o desenvolvimento 

do trabalho no SUS, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Educação 

Permanente (PNEPS) por meio da Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004.  

Ela propõe a Educação Permanente em Saúde (EPS) sob duas perspectivas: 1) define 

pedagogicamente a Educação Permanente em Saúde (EPS) como um processo educativo que 

permite a construção de espaços coletivos de reflexão e avaliação das práticas em saúde, 
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implicando a construção de políticas efetivas às necessidades do SUS. (CECCIM, 2005). 

Nessa perspectiva, para Cyrino e Toralles-Pereira (2004), o trabalhador é o principal ator do 

processo construtivo do conhecimento, sendo capaz de, segundo Haddad, Roschke e Davini 

(1994), buscar soluções para os problemas do cotidiano dentro do próprio ambiente de 

trabalho. 2) A Educação Permanente (EP) é definida como Política de formação e 

desenvolvimento de trabalhadores do setor saúde. A principal estratégia para condução da 

PNEPS era os colegiados de gestão, configurados como Pólos de Educação Permanente em 

Saúde para o SUS. Os Pólos eram instâncias locorregionais e interinstitucionais que tinham 

entre suas funções a identificação das necessidades de formação dos trabalhadores de saúde 

de acordo com a necessidade do serviço, de propor políticas de organização de acordo com a 

necessidade do SUS, de fortalecer a capacidade docente e de gestão a partir da formulação de 

políticas, de estabelecer permanente negociação e pactuação entre os atores do SUS, dentre 

outras atividade. (BRASIL, 2004a). 

A portaria definia a composição dos Pólos de Educação Permanente, bem como seus 

Colegiados de Gestão, instância constituída por representantes do gestor estadual; do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS); do gestor de saúde do município; 

de instituições de ensino; dos profissionais do SUS, controle social e de instituições que 

prestam atendimento de saúde.  

A Portaria Ministerial GM/MS nº 198 apresentava um novo modelo de 

financiamento para a implementação da política e das ações de formação, sendo necessária 

para a liberação de recursos a aprovação de projetos pactuados pelos Colegiados de Gestão, 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Conselho Estadual de Saúde (CES), os quais eram 

encaminhados pelos Pólos ao Ministério da Saúde (e vice-versa). (BRASIL, 2004a). 

Com a necessidade de consolidação do SUS através dos princípios da 

descentralização e da regionalização propostas pela Constituição Federal de 1988, o Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários Municipais 

de Saúde (CONASEMS) e Ministério da Saúde construíram, em diversos fóruns de discussão, 

novas diretrizes que juntas conformaram o Pacto pela Saúde. (SCHNEIDER et al, 2007). O 

Pacto pela Saúde contempla três grandes áreas: a) Pacto pela Vida, composto por um conjunto 

de prioridades sanitárias; b) Pacto em Defesa do SUS, com o objetivo de discutir o sistema a 

partir de seus princípios fundamentais e c) Pacto de Gestão do SUS em que suas diretrizes se 

referem à “regionalização, ao financiamento, ao planejamento, à programação pactuada e 

integrada à saúde, à regulação da atenção à saúde e da assistência, à participação e controle 

social, à gestão do trabalho e à educação na saúde.” (SCHNEIDER et al, 2007, p. 10 e 13). 
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Nesse sentido, com o objetivo de readequar a estratégia de implementação da PNEPS 

“às novas diretrizes operacionais e ao regulamento do Pacto Pela Saúde”, o Ministério da 

Saúde substitui as diretrizes da PNEPS impressas na Portaria GM/MS nº 198, pela Portaria 

GM/MS nº 1.996, em 20 de agosto de 2007. Esta nova Portaria, além de redefinir a EPS como 

concepção pedagógica e política para o desenvolvimento dos Recursos Humanos na Saúde 

redesenha a estrutura operacional, inserindo as instâncias de cogestão e pactuação, descritas 

na Portaria GM/MS nº 399, formada por gestores municipais de saúde de uma região e 

representantes dos gestores estaduais, denominados Colegiados de Gestão Regional (CGR), 

responsáveis pela “instituição do processo de planejamento regional” (BRASIL, 2007a, p. 2-

3), conforme os Termos de Compromisso e Planos de Saúde dos municípios da região.  

Com a finalidade de apoiar tecnicamente, bem como contribuir no processo de 

monitoramento e avaliação das ações educativas em saúde previstas, conforme Brasil (2007a, 

p. 3) no Artigo 14 da Lei no 8.080/1990 e na NOB/RH – SUS, foram instituídas as Comissões 

de Integração Ensino-Serviço (CIES). Segundo a Portaria GM/MS no 1.996/2007 constam em 

sua composição gestores municipais e estaduais ou seus representantes, trabalhadores do SUS, 

instituições de ensino (com cursos na área da saúde) e movimentos sociais. As Comissões de 

Integração Ensino-Serviço, de acordo com Brasil (2007a, p. 5), além de serem instâncias 

regionais, vinculadas aos Colegiados de Gestão Regional, obtêm espaço no âmbito estadual 

vinculadas à CIB que, dentre outras finalidades, apresenta no Art. 10 da Portaria GM/MS no 

1.996/2007 assessorar nas discussões sobre elaboração de uma Política Estadual de Educação 

Permanente em Saúde.  

O financiamento para as ações de EP deverá ser adequado ao Pacto Pela Saúde, de 

acordo com o Art. 17 da Portaria GM/MS no 1.996, dando-se por meio do Bloco de Gestão do 

SUS, compondo o Limite Financeiro Global dos Estados, Distrito Federal e Municípios por 

meio de repasse direto aos respectivos Fundos de Saúde, conforme Brasil (2007a, p. 6). Toda 

locação de recurso para ser utilizado na EP pela Comissão de Integração Ensino-Serviço 

regional seguirá os critérios adotados pelo Ministério da Saúde na distribuição destes, os quais 

deverão obter, obrigatoriamente, a aprovação da CIB. 

O Estado do Tocantins, criado na mesma constituição em que foi concebido o SUS, 

vem acompanhando o processo de desenvolvimento e estratégias para consolidação do SUS. 

Segundo Teske e outros (2007), o Estado do Tocantins iniciou sua trajetória de estruturação 

da Educação na Saúde no ano de 2001 com a estruturação do Pólo de Capacitação e Educação 

Permanente para equipes de Saúde da Família, desenvolvendo desde ações de capacitação de 

curta duração até pós-graduação. 



14 

 

 

Em 2002, conforme Teske e outros (2007), foi criada a Coordenação de Capacitação 

de Recursos Humanos com a principal responsabilidade de atender as áreas técnicas da 

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) e, mais tarde, no ano de 2003, com a 

publicação do documento ministerial Políticas de Formação e Desenvolvimento para o SUS: 

Caminhos para a Educação Permanente – Pólos de Educação Permanente, a Diretoria de 

Recursos Humanos da SES-TO implantou a Coordenação de Gestão da Educação na Saúde 

(CGES), que trabalhou no intuito de aprimorar as práticas educativas relacionadas ao serviço 

em saúde. 

Ao ser instituída a Portaria GM/MS nº 198, em 2004, o Pólo de Educação 

Permanente no Tocantins teve a sua Secretaria Executiva localizada na CGES, entretanto, a 

partir das discussões e diferentes interpretações no âmbito do Ministério da Saúde, COSEMS 

e CONASEMS sobre a Educação Permanente e sobre sua estratégia de implementação que 

culminaram na elaboração do Pacto pela Saúde descrito anteriormente, os Pólos sofreram um 

processo de desestruturação. 

A SES-TO por compreender a importância da Educação Permanente optou por dar 

continuidade às ações de fortalecimento desta estratégia por meio da implantação dos Núcleos 

de Educação Permanente nas unidades hospitalares com o objetivo de refletir sobre as práticas 

de saúde sob a égide da metodologia da problematização e, por fim, construir novos modelos 

de serviço a partir das reflexões. 

A Educação Permanente em Saúde continuou seu processo de fortalecimento no 

Tocantins no período entre 2006 e 2007. Nesse intervalo, a CGES se tornou a Diretoria de 

Gestão da Educação na Saúde através do Decreto nº 2.915, de 02 de Janeiro de 2007, 

conforme Tocantins (2007a), absorvendo a responsabilidade de desenvolver a Ciência e a 

Tecnologia em saúde. 

O Pacto pela Saúde traz para a SES-TO a necessidade de discussão sobre a 

adequação do Estado às novas diretrizes. A Diretoria de Gestão de Planejamento e 

Descentralização na Saúde foi o setor responsável pelo processo de implementação. Nesse 

sentido, foram desenvolvidas Oficinas de Descentralização com a participação de gestores e 

técnicos municipais e estaduais, com o objetivo de construir o novo Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) e constituir os Colegiados de Gestão Regional. 

O novo PDR divide os 139 municípios em 15 Colegiados de Gestão Regional, 

conforme diretrizes estabelecidas pelo Pacto pela Saúde. Contudo, a realidade populacional 

do estado, maioria dos municípios com menos de 5.000 habitantes, impõe empecilhos por não 

apresentar estrutura mínima para o desenvolvimento das diversas atribuições da gestão no 
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setor saúde em nível municipal, o que comprometeria o desenvolvimento dos Colegiados e 

assim sucessivamente. Sendo assim e objetivando enfrentar este desafio foi implantada a 

estratégia dos Apoiadores dos Colegiados de Gestão, com a finalidade de auxiliar os 

colegiados de gestão regional no processo de planejamento em saúde, incluindo a educação na 

saúde. 

No que concerne à PNEPS, a DGES inicia, após o desenho do novo Plano Diretor de 

Regionalização, a reflexão sobre a necessidade de estruturação da Comissão de Integração 

Ensino-Serviço Regional e Estadual junto ao setor de Planejamento da SES-TO e a CIB/ 

Tocantins (CIB/TO). As análises dos fatores anteriormente relacionados sobre as 

características do estado favoreceram a criação da Comissão de Integração Ensino-Serviço 

Estadual vinculada à CIB/TO, instituída pela Resolução – CIB nº 53, de 11 de julho de 2008. 

Para o fortalecimento da Comissão de Integração Ensino Serviço - CIB/TO, a 

Diretoria de Gestão da Educação na Saúde tem solicitado a indicação de representantes dos 

Colegiados de Gestão Regional, instituições de Ensino Superior e Técnico com cursos na área 

da saúde, controle social e setores da SES -TO para compor a Comissão de Integração Ensino 

Serviço. No ano de 2008, foi realizado um levantamento das demandas nas ações de atenção e 

gestão da saúde que pudessem ser qualificadas a partir de processos pedagógicos. A partir 

destes dados, foram marcadas duas reuniões para a elaboração do Plano Estadual de Educação 

Permanente, com a participação de nove dos 15 Colegiados de Gestão Regional, 

representantes das áreas técnicas da SES-TO e instituições de ensino e pesquisa vinculadas à 

SES-TO. 

A minha inserção no serviço público efetivou-se em 2005, quando iniciei as minhas 

atividades profissionais durante o processo de implantação da PNEP no Estado de Tocantins, 

trabalhando na CGES. A aproximação com a PNEPS e a discussão sobre a descentralização 

da gestão veio a partir das discussões no grupo de trabalho para desenvolver a estratégia dos 

Núcleos de Educação Permanente em 2006. 

Com a instituição das novas diretrizes trazidas pela Portaria no 1.996, tive a 

oportunidade de ter como objeto de trabalho o processo de fortalecimento da comissão de 

integração ensino-serviço vinculada à CIB/TO. O contato intenso com as Portarias que trazem 

as estratégias e diretrizes para o desenvolvimento da PNEPS e com a realidade do Estado 

despertou a necessidade individual e institucional de refletir sobre a estrutura do Estado do 

Tocantins para desenvolver a PNEPS nos moldes trazidos pelo Ministério da Saúde.  

O mestrado proporcionou materializar tal necessidade, trazendo contribuições à 

Gestão da Educação no Estado do Tocantins a partir de uma reflexão crítica do processo de 
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implantação das diretrizes definidas na Portaria no 1.996 GM/MS, em especial, dos 

Colegiados de Gestão Regional, da Comissão de Integração Ensino Serviço Estadual/TO e da 

CIB/TO como instâncias de pactuação das ações de desenvolvimento da PNEPS estadual. 

Portanto, teço a seguinte reflexão como questão de pesquisa: Como a Política de Educação 

Permanente em Saúde está estruturada no Estado de Tocantins? E como vem se readequando 

as diretrizes da Portaria no 1.996 GM/MS?  

Sendo esta uma política recente e que envolve a articulação de diversos atores 

sociais, seja institucional, seja governamental, seja do controle social e sendo o Tocantins um 

estado que demonstra ao longo dos anos preocupar-se com a qualificação de seus servidores, 

tendo como finalidade a melhoria dos serviços prestados à população, este estudo se apresenta 

como objetivo geral de analisar a implantação da Política de Educação Permanente no Estado 

do Tocantins, conforme diretrizes apontadas na Portaria no 1.996 GM/MS. Porém, para 

melhor entender como este processo acontece no Estado de Tocantins foi necessário 

desmembrar o objetivo central em outros, de forma mais específica, tais como: levantar o 

histórico do processo de implantação da política de educação permanente em saúde; averiguar 

a formação, configuração e funcionamento (operacionalização) dos Colegiados de Gestão 

Regional e Comissões de Integração Ensino e Serviço e investigar se o plano de ação estadual 

de educação permanente segue a Política de Educação Permanente, bem como o seu respaldo 

no Pacto pela Saúde.  

A construção teórica deste estudo está pautada no processo da reforma sanitária 

brasileira por meio da legislação específica para a organização da educação na saúde, 

juntamente a suas discussões e encaminhamentos provindos das Conferências Nacionais de 

Saúde e Conferências Nacionais de Saúde e Gestão do Trabalho. A Educação na Saúde no 

Brasil foi outro ponto teórico pesquisado, tendo como ênfase a relação educação permanente e 

trabalho até chegar à elaboração da Política Nacional de Educação Permanente, por meio de 

ambas as Portarias: Portaria no 198 GM/MS, com a estratégia dos Pólos de Educação 

Permanente em Saúde, e a Portaria no 1.996 GM/MS, que traz novas diretrizes para a 

operacionalização desta Política de qualificação e reorganização dos serviços de saúde. 

O caminho metodológico, nesse estudo, está delineado para apresentar de forma 

objetiva o percurso realizado na obtenção dos dados e sua construção de análise. Já a 

apresentação dos resultados com suas discussões foram organizadas em duas etapas: 1) Relato 

histórico do processo de implantação da Política de Educação Permanente no Tocantins e 2) 

Política de Educação Permanente no Estado do Tocantins, a qual foi descrita partindo das 

categorias definidoras. Finalizo o estudo com as considerações finais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Reforma Sanitária 

 

 

Historicamente, segundo Paim e Almeida Filho (1998), a humanidade vem 

experimentando profundas transformações socioeconômicas, políticas e culturais a partir da 

segunda metade do século XX. Tais transformações alcançam a área da saúde pública com a 

discussão da concepção de saúde na Primeira Conferência Internacional sobre a Promoção da 

Saúde, em Otawa, no ano de 1986. Em documento oficial deste mesmo ano, a Organização 

Mundial de Saúde definiu a promoção da saúde como meio necessário para que pessoas 

exerçam um maior controle sobre sua saúde, melhorando, assim, a qualidade de vida. 

No Brasil, na década de 80, o conceito de saúde foi definido como direito de todos e 

dever do estado, visualizando um sistema equânime. Segundo Castro (2003), o processo 

democrático de discussões que havia entrado em ebulição neste período resultou na VIII 

conferência Nacional de Saúde que definiu saúde como direito de todos e dever do estado, 

cuja responsabilidade é a provisão de um sistema de atenção à saúde universal e equânime, 

tendo como diretrizes a descentralização, a integralidade da atenção e a participação popular 

por meio do Controle Social. Tal processo teve como desdobramentos principais a 

constituição da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, composta pelo Governo e a 

sociedade civil, e a conformação da Plenária Nacional de Entidades de Saúde. (CASTRO, 

2003). 

Ainda conforme o autor, a inserção da comunidade, sociedade civil organizada, nas 

discussões sobre o modelo do sistema de atendimento à saúde permitiu uma visão integral de 

fatores condicionantes e determinantes à vida dos sujeitos como alimentação, moradia, 

saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos 

bens e serviços expressos na Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080) do ano de 1990. 

Uma das diretrizes da Reforma Sanitária foi a implantação de uma política de 

educação em saúde que norteasse os processos educacionais e de trabalho dos funcionários da 

saúde, assegurando, a formação e capacitação dos trabalhadores para que pudessem 

desenvolver carreira, culminando num atendimento de qualidade ao usuário do sistema além 

de demais atividades como administração de pessoal, utilização de fontes de informação intra 
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e extra setorial, análise de sistemas de relações de trabalho e gestão dos planos de carreira 

cargos e salários. (BRASIL, 2005b) 

Apesar de toda essa política de valoração, de integralidade, de formação dos 

trabalhadores, deparou-se com a fragmentação do setor saúde no qual se percebem várias 

áreas técnicas que não se conversam, não se planejam como uma saúde que vê o sujeito na 

sua integralidade, negando o princípio que levantou a bandeira da reforma sanitária brasileira. 

A fragmentação, conforme descrito em Brasil (2005b), é um modelo seguido tradicionalmente 

pelo Ministério da Saúde, como também das Secretarias de Saúde, em que cada especialidade 

é transformada em setores que não se integram. Santana (1993) afirma que tal fragmentação 

não permite à gestão responder efetivamente às necessidades dos usuários quanto à sua 

necessidade cotidiana, causando, conforme o autor, conflitos entre usuário e prestador.  

Diante de tal situação e havendo a necessidade de programar uma política de 

recursos humanos no SUS, bem como de estabelecer parâmetros para a Gestão do Trabalho, o 

Ministério da Saúde resolve aplicar por meio da Resolução nº 330, de 04 de novembro de 

2003, os Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS, a NOB/RH – SUS. Para a 

efetivação destes princípios se faz necessário construir um processo de participação bilateral e 

paritária por meio de Colegiados Gestores, compostos por trabalhadores, gestores/prestadores 

de serviço conveniados ou contratados. (BRASIL, 2005b) 

Tal política é considerada como necessária para valorização dos profissionais e 

melhoria nos serviços prestados aos usuários por possibilitar aos atores acima referenciados 

analisarem e criarem novas estratégias para o desenvolvimento das ações em saúde. 

(BRASIL, 2005b) 

A reforma das políticas de recursos humanos tem trazido novos modelos de gestão. 

Segundo Pierantoni, Varella e França (2004), as formas verticalizadas das gerências têm a 

intenção de serem substituídas pela gerência horizontal, com uma diminuição das funções de 

chefia e a introdução de sistemas mais participativos e abertos de decisão que incluem os 

trabalhadores nos processos decisórios de interesse da empresa. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Educação em Saúde no Brasil 
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Educar, por muito tempo remeteu ao processo de aquisição de conhecimentos pré-

definidos nos projetos pedagógicos do ensino fundamental e médio, respectivamente, onde o 

professor é detentor do saber a ser transmitido. Nas academias, local para reflexão e produção 

de novos saberes, a lógica não parece ter sido diferente (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 

2004).  

As instituições formadoras “têm dificuldade em implementar mudanças necessárias 

para aproximar o processo formativo do processo de trabalho.” (SAUPE; CUTOLO; 

SANDRI, 2007/2008, p. 434). Os gestores em saúde, diante da problemática citada 

anteriormente, propõem aos trabalhadores deste setor “cursinhos à exaustão, que consomem 

recursos imensos e que não vêm gerando efeitos positivos e mudanças nas práticas destes 

profissionais.” (MERHY, 2005, p. 172). 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004), a formação em saúde deveria enfatizar a 

transformação das práticas, bem como a organização do trabalho em saúde a partir da 

problematização destes processos, retirando o trabalhador da “condição de recursos para o 

status de atores sociais das reformas, do trabalho e do ordenamento de práticas acolhedoras e 

resolutivas de gestão e atenção à saúde.” (CECCIM, 2005, p. 163). Conforme o autor, a 

“Educação Permanente em Saúde pode ser orientadora das iniciativas de desenvolvimento dos 

profissionais e das estratégias de transformação das práticas em saúde.” (CECCIM, 2005, p. 

165).  

A instituição de processos educacionais permanentes ou contínuos é trazida por 

Motta, Buss e Nunes (2001) como uma reflexão fortalecida no início do século XX por haver 

um reconhecimento da necessidade de instituição de programas sob tais perspectivas. Da 

mesma forma, a Educação Permanente e atenção básica fazem parte do SUS desde seus 

primórdios e a questão conceitual tem sido uma preocupação evidente entre os estudiosos da 

temática. Os termos como treinamento em serviço, educação no trabalho, educação em 

serviço, educação continuada, educação permanente são conceitos que foram se apresentando 

na área da saúde, mas mantendo significados entre si. (SAUPE; CUTOLO; SANDRI, 

2007/2008). 

Por conseguinte, há dúvidas conceituais sobre educação continuada e educação 

permanente, porém ambas têm igual importância nos processos educacionais em saúde. 

Saupe, Cutolo e Sandri (2007/2008) conceituam a educação continuada como um processo 

que objetiva a atualização técnica, tendo a transmissão de conhecimento como seu principal 
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eixo pedagógico. Ribeiro e Motta (1996) afirmam que a educação continuada englobaria as 

atividades de ensino após o curso de graduação com finalidades mais restritas de atualização, 

aquisição de novas informações e/ou atividades de duração definida através de metodologias 

tradicionais, permeando o campo das competências. Davini (1994) complementa quando 

conceitua a educação continuada como um aglomerado de experiências educativas que 

permite ao trabalhador melhorar sua competência.  

A educação permanente, segundo Haddad, Roschke e Davini (1994), não se trata da 

transmissão de conhecimentos técnicos, mas da busca de soluções a problemas que permitam 

a construção de novos conhecimentos por meio de metodologias inovadoras. Nesse sentido, 

segundo Motta, Buss e Nunes (2001), a educação permanente trata de uma modalidade 

educacional que se relaciona diretamente com os processos de trabalho e que tem o 

profissional como sujeito ativo no processo de transformação do cotidiano do trabalho a partir 

da problematização.  

Saupe, Cutolo e Sandri (2007/2008, p. 449) propõem um conceito ampliado de 

educação permanente:  

 

Direito de cidadania que inclui a produção, incorporação, re-elaboração, aplicação e 
testagem de conhecimentos, habilidades, atitudes e tecnologias, através de um 
processo multidimensional de perspectivas e prioridades, efetivado na relação 
dialógica e participativa entre os diferentes saberes dos sujeitos sociais, negociada 
entre as partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, desenvolvida a 
partir de projetos de curta, média longa duração, promovendo a valorização da 
subjetividade, a cooperação, a solidariedade, a troca, a superação da realidade 
existente, para construção da realidade almejada e possível. Os espaços de interação 
desta educação incluem a vida cotidiana, a educação formal e informal, o preparo 
para o trabalho, a organização e controle social, a cultura e o lazer. 

 

Este conceito ultrapassa a continuidade de estudo após a formação acadêmica ou o 

preparo e atualização para atuar no mundo do trabalho, mas adquire uma conotação inclusiva 

e processual, ou seja, inclusiva porque prevê a participação de todos os atores (indivíduos, 

grupos e instituições) e processual porque investe na continuidade de desenvolvimento de 

projetos articulados entre as instituições. (SAUPE; CUTOLO; SANDRI , 2007/2008).  

 

 

 

 

 

2.3 Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
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A grande maioria dos cursos de saúde sejam técnicos, de graduação ou pós-

graduação, não têm fomentado profissionais preparados para o SUS, o que desqualifica o 

atendimento à população mediante a sua real necessidade de atendimento em saúde. Para 

Saupe, Cutolo e Sandri (2007/2008, p. 434): 

 

É consenso na área que as instituições que lidam com a formação e a assistência têm 
dificuldade em implementar as mudanças necessárias para aproximar o processo 
formativo do processo de trabalho – em frequente descompasso com as demandas 
sociais por saúde. 

 

De acordo com Pierantoni, Varella e França (2004), é imperativa a necessidade de 

haver um local responsável pela gestão dos processos organizacionais. Com este intuito, foi 

criada, em 09 de junho de 2003, pelo Decreto no 4.726, a Secretaria de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde. Dentre suas atribuições, destacamos a 

responsabilidade de apresentar novas alternativas para a formação e aperfeiçoamento de 

profissionais do SUS. (BRASIL, 2003) 

Para que a educação permanente pudesse de fato ser reconhecida como estratégia 

para os processos educacionais no âmbito da saúde, fez-se necessária a implementação da 

Política de Educação Permanente, por meio da Portaria nº 198/GM/MS, em 13 de fevereiro de 

2004. Esta portaria enfatiza a responsabilidade do Ministério da Saúde em ordenar os recursos 

humanos e incrementar seu desenvolvimento científico e tecnológico, a qualificação das 

práticas de saúde e da educação dos profissionais de saúde. (BRASIL, 2004a) 

O Ministério da Saúde por meio desta Portaria considera a Educação Permanente o 

conceito pedagógico que faz ponte entre a formação, a gestão, o desenvolvimento 

institucional e o controle social por meio de uma reflexão crítica sobre o trabalho. Como 

estratégias para a gestão, descentralização e reflexão sobre a Educação Permanente em Saúde, 

foram constituídos espaços interinstitucionais/locorregionais denominados de Pólos de 

Educação Permanente em Saúde. (BRASIL, 2004a, p. 2). 

Os Pólos eram responsáveis pela agregação de diversas instituições e municípios de 

determinado território com o papel de propiciar o debate sobre os problemas, prioridades e a 

construção de alternativas de formação que contribuam para a melhoria da qualidade da 

atenção. (BRASIL, 2004a) 
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Os Pólos de Educação Permanente deveriam conter um Colegiado que, dentre suas 

atribuições, definiria quais ações e projetos prioritários a serem implantados por meio de 

projetos apresentados ao Ministério da Saúde com a finalidade de angariar recursos. 

(BRASIL, 2004a) 

Após um período de implantação da PNEPS, foram detectados pelos gestores e 

controle social, limites implicados por uma grande burocracia ou normativas inaplicáveis à 

realidade, que dificultavam o avanço desta Política. Estas barreiras foram pontos de pauta de 

conferências e, principalmente, do Congresso do CONASS, no ano de 2004. A discussão para 

organização e funcionamento do SUS foi realizada, conforme Schneider e outros (2007), nas 

três esferas de governo (municípios, estados e União), juntamente ao Conselho Nacional de 

Saúde, gerando, após sua aprovação, o Pacto pela Saúde. 

O Pacto pela Saúde, segundo Schneider e outros (2007, p. 10 e 13), prevê estratégias 

para preservar os princípios do SUS previstos na Constituição. Tais estratégias estão divididas 

em três grandes áreas: a) Pacto pela Vida, que busca enfrentar os principais problemas de 

saúde do país; b) Pacto em defesa do SUS, que tem como objetivo discutir e “repolitizar o 

debate em torno do SUS” e c) Pacto de Gestão do SUS, que “define com maior clareza as 

responsabilidades de cada esfera de governo” e que reconhece a importância do Controle 

Social na estrutura do SUS.  

Com o objetivo de adequar a PNEPS às novas diretrizes estabelecidas pelo Pacto 

pela Saúde, foi instituída a Portaria GM/MS no 1.996, de 20 de agosto de 2007, que define 

qual o foco da Política para o desenvolvimento da Educação no SUS. Dentre as mudanças, 

encontra-se na Portaria a redefinição do papel dos Colegiados de Gestão Regional, auxiliados 

por Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES), em ambos os espaços ocorrerão as 

estratégias de condução regional da PNEPS, (BRASIL (2007a). 

Os Colegiados de Gestão Regional são espaços permanente de pactuação entre os 

gestores com o intuito de qualificar os processos de regionalização, instituindo o processo de 

planejamento regional. (BRASIL, 2006a) 

A Portaria no 1.996 institui, em seu artigo segundo, a “condução regional da política 

de Educação Permanente em Saúde por meio dos Colegiados de Gestão Regional.” (BRASIL, 

2007a, p. 2). O qual se vê instituir o processo e planejamento regional para a Educação 

Permanente em Saúde: 

 

O Colegiado de Gestão Regional deve instituir processo de planejamento regional 
para a Educação Permanente em Saúde, que definam as prioridades, as 
responsabilidades de cada ente e o apoio para o processo de planejamento local, 



24 

 

 

conforme as responsabilidades assumidas nos Termos de Compromissos e os Planos 
de Saúde dos entes federados participantes. 

 

Dentre suas atribuições, pode-se destacar a pactuação da gestão dos recursos 

financeiros regionais; acompanhar, monitorar e avaliar as ações de educação na saúde e 

incentivar a participação dos atores nas reuniões da Comissão de Integração Ensino-Serviço, 

bem como avaliar a sua composição periodicamente.(BRASIL, 2007a). 

As Comissões de Integração Ensino-Serviço são instâncias interssetoriais e 

interinstitucionais que têm como função auxiliar na formulação, condução e desenvolvimento 

da Política de Educação de forma a apoiar e cooperar tecnicamente os Colegiados de Gestão 

Regional na construção dos Planos Regionais de Educação Permanente, articular-se com 

instituições para desenvolvimento de estratégias de intervenção para o desenvolvimento da 

Educação Permanente. Para o desenvolvimento das atividades relativas à Comissão de 

Integração Ensino-Serviço cada comissão deverá contar com uma Secretaria Executiva. 

(BRASIL, 2007a). 

Há dois tipos distintos de Comissão de Integração Ensino-Serviço dispostos na 

Portaria GM/MS no 1.996. Conforme o documento citado anteriormente, há as Comissões que 

são ligadas diretamente aos Colegiados de Gestão Regional e as ligadas à Comissão 

Intergestores Bipartite, porém, ambas possuem as mesmas atribuições em foros diferentes. 

(BRASIL, 2007a) 

A Portaria no 1.996 GM/MS propõe responsabilidades ao Conselho Estadual de 

Saúde (CES) e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no que se refere à implantação da 

Política de Educação Permanente. As atribuições da CIB estão em elaborar e pactuar o Plano 

Estadual de Educação Permanente em Saúde, definir a quantidade de Comissões de 

Integração Ensino-Serviço, pactuar critérios para o fluxo dos recursos, homologar os Plano 

Regionais de Educação Permanente, dentre outros. Aos CES ficam as responsabilidades de 

definir diretrizes à Política Estadual de Educação Permanente, aprovar o Plano de Educação 

Permanente em Saúde e acompanhar e avaliar a execução do Plano. (BRASIL, 2007a) 

Outro ponto importante descrito no documento, é o repasse dos recursos, que 

deverão ser pactuados pela CIB e encaminhados à Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

Estes serão transferidos na modalidade fundo a fundo: “Os recursos financeiros de que trata 

esta portaria [...] serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, de forma regular e 

automática, aos respectivos Fundos de Saúde.” (BRASIL, 2007a, p. 7). 

A distribuição e alocação de recursos obedece a três grupos de critérios. O primeiro, 

cujo peso na distribuição dos recursos corresponde a 30% do montante, trata da “adesão às 
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políticas setoriais de saúde que propõem a alteração do desenho técnico assistencial em 

saúde.” (BRASIL, 2007a, p. 9). O segundo grupo de critérios também corresponde a 30% do 

total e trata da população total do estado e do quantitativo de profissionais de saúde que 

prestam serviços ao SUS; o terceiro critério equivalente a 40% dos recursos e evidencia as 

iniquidades sociais. 

Dessa forma, percebe-se que a Política Nacional de Educação Permanente por si só 

também sofre alterações a partir do momento em que é inserida e revista na práxis do 

cotidiano, na busca em atender de forma eficaz ao que vem sendo preconizado pelas diretrizes 

que compõem o Sistema Único de Saúde. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

A pesquisa em questão foi realizada por meio de um estudo descritivo e exploratório 

com abordagem qualitativa. A pesquisa descritiva exploratória tem como objetivo descrever 

um fenômeno a partir de suas características com a utilização de questionários e observação 

do fenômeno como ferramentas para a coleta de dados. (GIL, 1991). 

Para Deslandes e Minayo (1998), a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser quantificada, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

valores e atitudes, o que corresponde a processos e fenômenos que não podem ser 

minimizados à operacionalização de variáveis. 

 

 

3.2 Lócus de Atuação 

 

 

O lócus da pesquisa é o Estado do Tocantins com toda sua estrutura referente à 

política de Educação Permanente em Saúde, qual seja: Colegiados de Gestão Regional, 

Comissão de Integração Ensino-Serviço e CIB–TO, conforme estabelecido pela Portaria 

GM/MS no 1.996.  

O Tocantins é o mais novo Estado da Federação, criado em 05 de outubro de 1988 e 

instalado em 1º de janeiro de 1989, integrando a Região Norte. O Estado possui uma área de 

277.620,914 km² e se limita ao norte com os Estados do Maranhão e Pará; ao sul com o 

Estado de Goiás; ao leste com os Estados do Maranhão, Piauí e Bahia e ao oeste com os 

Estados do Pará e do Mato Grosso. (TOCANTINS, 2007). Demograficamente, apresenta uma 

evolução populacional no período de 1970 a 2007, conforme Figura 1. Os municípios têm 

uma característica populacional em que a maioria possui uma população de até 5.000 

habitantes. 
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O novo Plano Diretor de Regionalização divide os 139 municípios em 15 Regiões de 

Saúde, sendo um colegiado para cada região, totalizando 15 (quinze) Colegiados de Gestão 

Regional, como demonstrado na Figura 2. 

 

LANO IRETOR DE EGIONALIZAÇÃO
EGIÕES DE AÚDE ACTO PELA AÚDE

P  D   R  - PDR 2008
R   S  - P   S

Governo do Estado do Tocantins - Secretaria da Saúde
Esplanada das Secretarias / Praça dos Girassóis – Centro / 77.003 – 020 – Palmas/TO

www.saude.to.gov.br

Região de Saúde do Bico do Papagaio

Região de Saúde Capim Dourado

Região de Saúde - Lobo Guará

Região de Saúde - Cultura do Cerrado

Região de Saúde Sul - Angical

Região de Saúde do Cantão

Região de Saúde Araguaia- Tocantins

Região de Saúde Centro Sul

Região de Saúde do Médio Norte

Região de Saúde Portal do Bico

 

Figura 2 - Plano Diretor de Regionalização – PDR. 
Fonte: Governo do Estado do Tocantins. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde possui em sua estrutura administrativa o gabinete do 

subsecretário, núcleo setorial de controle interno, assessoria técnica, assessoria de 

Região do Bico do Papagaio 

Região do Médio Araguaia 

Região Portal do Bico 

Região do Médio Norte 
Região Araguaia-Tocantins 
Região Lobo Guará 
Região Cultura do Cerrado 

Região de Miracema 
Região do Cantão 

Região Capim Dourado 

Região de Porto Nacional 

Região Centro Sul 

Região Sul Angical 
Região Sudeste 

Região Extremo Sudeste 

Figura 1 - Evolução da População Total do Estado do Tocantins 
Fonte: SEPLAN-TO/DPI. 
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comunicação, diretoria jurídica, diretoria de gestão de planejamento e descentralização da 

saúde, ouvidoria e comissão especial de licitação, vinculadas diretamente ao gabinete do 

secretário. Além dos setores citados, existem: Superintendência de Gestão Adminsitrativa e de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, Superintendência de Gestão do Fundo Estadual de 

Saúde, Superintendência de Atenção e Promoção à Saúde e a Superintendência de Vigilância 

e Proteção à Saúde. Destaca-se, aqui, a Diretoria de Gestão da Educação na Saúde, inserida na 

Superintendência Administrativa. 

 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Corresponderam aos representantes dos órgãos colegiados e instituições apontadas na 

Portaria no 1.996 GM/MS, envolvidos direta ou indiretamente com o desenvolvimento da 

Política de Educação Permanente no Estado do Tocantins.  

Para compor o universo de sujeitos a serem submetidos ao processo de entrevista, 

pensou-se inicialmente na seguinte constituição:  

Colegiados de Gestão Regional: 1) Região do Cantão, composta por 16 municípios e 

com população estimada em 110.000 habitantes. 2) Região Sul Angical, composta por 05 

municípios e cerca de 29.400 habitantes. 3) Região Centro Sul, com 13 municípios e uma 

população estimada em 140.356 habitantes. 4) Região Porto Nacional, com 12 municípios e 

cerca de 100.504 habitantes. O quantitativo de sujeitos corresponderia a dois gestores 

municipais de saúde de cada região citada, totalizando 08 gestores municipais.  Estas regiões 

foram escolhidas de forma proposital em função da diversidade de realidades em relação ao 

desenvolvimento da PNEPS nas suas bases locorregionais. 

Comissão de Integração Ensino Serviço CIB/TO (Estadual): Foram escolhidos 

representantes de cada um dos segmentos, quais sejam: instituições de ensino; profissionais da 

saúde; controle social e gestores de saúde. Constituindo 06 representantes.  

A meta de entrevistas com os Gestores Municipais de Saúde, anteriormente descrita, 

não pôde ser alcançada devido este ser um processo livre de escolha destes sujeitos em 

responder ao questionário aplicado pelo pesquisador, sendo apresentado como justificativa o 

acúmulo de atividades ocasionando incompatibilidade entre as agendas, ou seja, obtivemos o 

aceite de  05 (cinco) Gestores Municipais de Saúde em vez de 08 (oito), como havia sido 

sugerido. 
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Conforme traz Minayo (2000) acerca da amostra qualitativa, o quantitativo de 

entrevistas será delineado a partir da repetição das falas trazidas pelos sujeitos, ou seja, da 

saturação de dados. 

 

Os dados para caracterização dos sujeitos da pesquisa estão impressos no quadro a 

seguir: 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

Segmento Integrante 
ID FORMAÇÃO 

ATUAÇÃO 
NO SUS 

TEMPO 
NO SUS CIES CGR CIB-TO 

IDADE SEXO 

G1 Bioquímico Gestão 30 anos X   58 anos M 

G2 Nível Médio Gestão 
03 

meses 
 X  37 anos M 

G3 Enfermagem Gestão 25 anos X X  51 anos F 

G4 Enfermagem Gestão 01 ano  x  24 anos F 

G5 Pedagogia Gestão 03 anos X X  26 anos F 

CS1 Pedagogia 
Controle 

Social 
01 ano   X 32 anos F 

CS2 Não informou Sindicalista 30 anos X   50 anos M 

GE Fisioterapia Gestão 06 anos X X  26 anos F 

PS1 
Processamento 

Dados 
Gestão 10 anos X   37 anos M 

PS2 Pedagogia Gestão 15 anos X   50 anos F 

IE Odontologia ETSUS 16 anos X   46 anos F 
Legenda: G – Gestor(a) Municipal CS – Controle Social GE – Gestão Estadual PS - Profissional da Saúde IE – 
Instituição de Ensino. 
 
Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos de pesquisa entrevistados 

 

Além dos representantes de cada um desses segmentos foi verificada a memória do 

processo de EP no Estado do Tocantins através de documentação oficial obtida na DGES/TO. 

 

 

3.4 Coleta e Análise dos Dados 

 

 

Os dados foram coletados no período de maio a julho de 2009, seguindo as seguintes 

etapas: 
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− I Etapa: Levantamento documental: A busca de dados em fontes impressas auxiliou o 

pesquisador na obtenção de dados ricos em menor tempo. Utilizou-se como fonte de 

dados primária os registros institucionais escritos, tais como: projetos de lei, atas de 

reuniões, portarias estaduais e ministeriais, resoluções, documentos oficiais, 

correspondências eletrônicas impressas, conforme orienta Gil (1999). Neste estudo, 

utilizou-se de resumos executivos de reuniões entre as áreas técnicas da SES-TO, 

elaboração das oficinas de regionalização e relatórios das reuniões de implementação da 

Comissão de Integração Ensino-Serviço-CIB/TO.  

Como instrumento para descrição temporal e objetiva dos dados obtidos nestas 

fontes, desenvolveu-se um formulário referente à história da política de educação permanente 

em Tocantins (Apêndice E), que pode ser “uma lista informal, catálogo ou inventário à coleta 

de dados resultante quer da observação, quer de interrogações, cujo preenchimento é feito 

pelo próprio investigador.” (BECK; GONZALES; LEOPARDI, 2002, p. 166). 

Para o processamento da avaliação dos documentos, eles foram descritos de forma 

temporal para que o leitor pudesse compreender os caminhos percorridos em Tocantins para a 

implantação da PNEPS e, assim, situar-se na historicidade desse processo, possibilitando um 

melhor entendimento da situação vivenciada no Estado.  

− II Etapa: Entrevista: A identificação dos sujeitos para a realização das entrevistas foi 

realizada de duas formas. Foram escolhidos sujeitos que trabalham em setores que 

fazem parte da composição da Comissão de Integração Ensino-Serviço estadual. Os 

sujeitos dos colegiados escolhidos foram os secretários municipais de saúde de 

municípios que obtêm setores de gestão da educação na saúde e municípios que ainda 

não possuem esta estrutura de gestão1. 

O primeiro contato ocorreu via telefone e nas reuniões de colegiado ocorridas no mês 

de agosto de 2009.  

A entrada no campo de pesquisa, como afirma Flick (2004), é uma questão crucial na 

pesquisa qualitativa porque o pesquisador necessita exercitar suas competências de 

comunicação e cognição para aquisição das informações. Nesse sentido, buscou-se 

estabelecer um rapport (GIL, 1999) para que o sujeito se sentisse livre para responder às 

questões. Antes da aplicação do Roteiro de Entrevista, foi realizada a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o qual precisou da assinatura de ambos os envolvidos: 

pesquisador e pesquisado. 

                                                 
1 Já citados nos sujeitos da pesquisa. 
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O Roteiro de Entrevista escolhido foi o semiestruturado. A utilização deste 

instrumento pelo pesquisador visou a “apreender o ponto de vista dos atores sociais.” 

(MINAYO, 2000, p. 99). As características deste instrumento é a pequena quantidade de 

questões com a finalidade de orientar uma conversa (MINAYO, 2000) e facilitada pelo 

pesquisador para um aprofundamento da comunicação estabelecida. Deve ser flexível às 

situações em que está sendo aplicado e cada questão deve conter um marco teórico que a 

subsidie. Junto ao roteiro de entrevista foram incluídas algumas informações referentes ao 

entrevistado para que se pudesse obter uma caracterização através dos seus dados de 

identificação.  

Ainda segundo Flick (2004), este modelo de entrevista tem sido amplamente aceito 

por proporcionar ao entrevistado expressar melhor seu ponto de vista. Minayo (2000) afirma 

ainda que a entrevista é como uma conversa dirigida e organizada e que o modelo 

semiestruturado tem a peculiaridade de combinar perguntas fechadas e abertas sem que o 

entrevistado se sinta preso a somente uma resposta. As entrevistas foram gravadas com 

equipamento MP3 que foi acoplado ao computador para a execução da sua transcrição. As 

entrevistas foram realizadas em espaços diversos por não se obter um espaço exclusivo para a 

sua realização e, por se tratar de entrevistas com sujeitos residentes em diversos municípios, 

foi necessária a adaptação destes espaços para maior conforto e privacidade dos sujeitos, na 

maioria das vezes, o pesquisador teve que se deslocar ao município de origem do secretário da 

saúde municipal. 

Vale destacar que foram convidados três experts em Política de Educação 

Permanente em Saúde para avaliar o roteiro de entrevista. O instrumento foi reconstruído a 

partir das considerações impressas para a sua melhoria, feita com base nos objetivos 

propostos.  

− III Etapa: Análise dos dados: As entrevistas foram transcritas na íntegra. O processo foi 

moroso devido a alguns sujeitos manterem certa distância do aparelho, tornando-se 

difícil o entendimento. A abordagem aos sujeitos foi realizada de diferentes maneiras, 

alguns foram contatados via telefone para agendar um horário que fosse mais tranquilo 

e outros foram abordados em meio às atividades, como, em intervalos de reuniões. 

Contudo, alguns agendamentos não funcionaram devido a atividades de última hora do 

entrevistado. 

As impressões das entrevistas e um breve resumo do processo foram anotados pelo 

pesquisador no diário de campo. O instrumento em questão, segundo Minayo (2000), tem 

função de registro de observações que fujam da entrevista, como expressões, conversas 
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informais, comportamentos, dentre outros. Dessa forma, este instrumento foi utilizado para o 

registro das impressões sempre no mesmo dia da realização da entrevista ou sempre antes da 

realização de outra entrevista que estivesse marcada para o mesmo dia, na tentativa de não 

confundir as impressões de cada entrevista.  

A operacionalização da análise dos dados ocorreu sob a Técnica de Análise Temática 

que, de acordo com Minayo (2000), realiza uma análise de unidades de registro em busca de 

significados que definam os dados coletados. Ela se compõe de três etapas: 

− 1ª – Pré-Análise: Realizada após a coleta de dados por meio das entrevistas. Com as 

entrevistas transcritas foi realizada a leitura flutuante de todas as respostas dos sujeitos, 

compreendendo o sentido das respostas, o que o sujeito realmente quis dizer e, após, 

marcavam-se as palavras chave que correspondiam aos objetivos específicos apontados 

na proposta do estudo. Em seguida, foi realizado um recorte das falas dos sujeitos, 

agrupando-as de acordo com os núcleos de sentido ou afinidade de respostas de acordo 

com os objetivos do trabalho, transformando-as em subcategorias.  

− 2ª – Exploração do Material: Após a criação das subcategorias, elas foram decodificadas 

e agrupadas em núcleos de sentido maiores, transformando-se em categorias de análise. 

− 3ª - Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: Foi realizado um confronto 

entre as categorias e subcategorias obtidas das falas dos sujeitos com a teoria levantada, 

produzindo uma conversa entre os sujeitos, autores e dados trazidos da vivência do 

pesquisador.  

 

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

 

O projeto foi inscrito no Sistema Nacional de Ensino e Pesquisa (SISNEP) e 

encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí. Como se trata de uma 

pesquisa envolvendo seres humanos, foram tomados os devidos cuidados éticos estabelecidos 

na Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, bem como a apresentação do Termo 

de Compromisso de Utilização de Dados (Apêndice C), haja vista que o estudo se utilizou de 

documentos para a composição da coleta e análise dos dados, além da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). A proposta foi aprovada pelo Comitê de 

Ética da Universidade do Vale do Itajaí através do Parecer nº 87, de 24 de abril de 2009.  
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Foi assegurando o sigilo do relato, bem como o direito de a pessoa entrevistada 

retirar seu depoimento quando quisesse sem prejuízo algum. Com o intuito de garantir o sigilo 

dos sujeitos de pesquisa, optou-se por identificá-los com a seguinte nomenclatura: CS: 

Controle Social; GE: Gestão Estadual; GM: Gestão Municipal; PS: Profissionais de Saúde e 

IE: Instituições de Ensino. 

Foi solicitada a assinatura da Diretora da Gestão da Educação na Saúde no Estado do 

Tocantins para que o pesquisador pudesse ter acesso aos documentos e à relação dos sujeitos a 

serem pesquisados. 

Procurou-se com este estudo analisar uma política governamental em fase de 

implantação, trazendo à gestão estadual uma reflexão crítica sobre o processo de 

implementação da PNEPS através das estratégias definidas pela Portaria do GM/MS no 1.996. 

Contudo, foi condição sine qua non, valorizar o sinergismo entre os determinantes vinculados 

a essa política, por exemplo, a estrutura política administrativa funcional e os recursos 

humanos disponíveis nos serviços de saúde, os quais poderão interferir e/ou contribuir no 

desenvolvimento do Plano Estadual de Educação Permanente (PEP).  

O mestrando Cleberton Henrique Andrade de Castro obteve orientação da Professora 

Dra. Juliana Vieira de Araújo Sandri (Apêndice D).  

Uma cópia do trabalho desenvolvido será entregue à Diretoria de Gestão da 

Educação na Saúde, que ficará arquivada em sua biblioteca à disposição dos servidores e 

setores da SES-TO, após aprovação da banca de defesa do mestrado.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1 Relato Histórico do Processo de Implantação da Política de Educação Permanente 

em Saúde  

 

 

Para uma melhor compreensão do processo histórico da implantação da Educação 

Permanente em Saúde no Estado do Tocantins, seguir-se-á uma linha do tempo, conforme a 

publicação de documentos oficiais ou materiais produzidos pela Secretaria de Estado da 

Saúde. 

 
Figura 3 - Histórico da implantação da Educação Permanente em Saúde no Estado do Tocantins. 
Fonte: Tocantins (2004, 2008, 2009). 

 

Com a implantação da PNEPS pela Portaria GM/MS no 198, de 13 de fevereiro de 

2004, o Governo do Estado iniciou o seu processo de implementação por meio da Portaria 

Estadual no 1.509, de 06 de novembro de 2003, assinada pelo Secretário de Estado da Saúde, 

que designava a constituição da comissão gestora de implantação e coordenação da Educação 

Permanente na Saúde, denominada como Coordenação de Gestão da Educação na Saúde 

(CGES), visto que, anterior à publicação desta Portaria, havia sido aprovada a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde nº. 335, em 27 de novembro de 2003, denominada Política de 

Educação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde, 

trazendo os Pólos ou Rodas de Educação Permanente como estratégia de implantação da 

política. 
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Esta coordenação teve como atribuição o desenvolvimento das diretrizes 

preconizadas pelo documento e, no mês de dezembro de 2003, na sala de reuniões da SESAU-

TO, foi organizada a primeira oficina de Educação Permanente que contou com a participação 

de assessores e técnicos do Ministério da Saúde, técnicos da SESAU, técnicos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Palmas/TO, instituições de Ensino Superior (Universidade Federal do 

Tocantins, Universidade Regional de Gurupi, Universidade Luterana do Brasil, Fundação 

Universidade do Tocantins, Instituto Tocantinense Antônio Carlos, Fundação de Medicina 

Tropical), instituições de Ensino Técnico (Colégio Supremo, SENAC), Secretaria Estadual de 

Educação e estudantes da área da saúde. Nesta oficina foi apresentada a proposta da Educação 

Permanente em Saúde e estabelecida uma próxima reunião para a discussão da estruturação 

do Pólo do Tocantins. (TOCANTINS, 2004).  

No mês de dezembro deste mesmo ano ocorreu a segunda oficina, com duração de 

dois dias, para discussão mais aprofundada sobre Educação Permanente em Saúde e como 

encaminhamento foi estabelecida a terceira reunião para a estruturação do regimento interno e 

eixos que comporiam o Projeto do Pólo. (TOCANTINS, 2004). 

Neste ínterim, nos dias 12 e 13 de fevereiro, foi realizada uma oficina de 

operacionalização regional do Pólo de Educação Permanente em Saúde do Estado do 

Tocantins no município de Araguaína. Estabeleceram-se dois grupos, tendo um a tarefa de 

levantar problemas relacionados ao processo de trabalho, verificar as relações existentes entre 

os problemas e o processo educativo e, por fim, definir o que seria Educação Permanente. Já o 

segundo grupo trabalhou em uma crítica do conceito de Educação Continuada e Educação 

Permanente e a aplicabilidade destes conceitos à prática a partir da realidade do cotidiano dos 

membros do grupo. 

Após o momento de discussão, os produtos foram apresentados em duas plenárias. 

Como encaminhamento da oficina foi acordada a data da segunda oficina operacional, criação 

de agenda do grupo de estudos e participação na terceira oficina de Educação Permanente. 

No âmbito nacional, a Política de Educação Permanente ganhou forças com a 

instituição da Portaria nº 198/GM MS, em 13 de fevereiro de 2004, instituindo os princípios e 

as diretrizes para a implantação da política em todo o território nacional. 

Retornando ao contexto local do estado, a terceira reunião, segundo Tocantins 

(2004), foi realizada no mês de março de 2004 com cerca de 200 pessoas. Nessa reunião 

houve a aprovação do Regimento do Pólo do Tocantins e a constituição do Conselho Gestor, 

sendo:  

a) dois representantes do Gestor Estadual;  
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b) dois representantes do Gestor Municipal;  

c) dois representantes do município sede do Pólo;  

d) nove representantes dos serviços de atenção básica, média e alta complexidade;  

e) três representantes dos movimentos sociais;  

f) três representantes das instituições de Ensino Superior,  

g) três representantes das instituições de Ensino Técnico;  

h) um representante dos trabalhadores de saúde;  

i) três representantes dos estudantes; 

j) um representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. 

Após ter sido aprovado o regimento interno, o Pólo de Educação Permanente do 

Tocantins realizou a sua primeira reunião em abril de 2004, tendo como pauta a discussão 

sobre a construção dos projetos do Pólo. 

Na segunda reunião, em maio de 2004, foram apresentados e aprovados pela plenária 

do Pólo sete projetos, sendo eles: a) estruturação da secretaria executiva do Pólo de Educação 

Permanente em Saúde no Estado do Tocantins; b) implantação de Núcleos de Educação 

Permanente nos municípios, considerando a gestão, o controle social, os serviços e o ensino; 

c) diagnóstico da formação de profissionais de saúde e capacidade docente do Estado do 

Tocantins; d) fortalecimento e mobilização dos segmentos sociais, estudantes e outros para 

participarem efetivamente da roda; e) formação de facilitadores e docentes para Educação 

Permanente; f) articulação dos processos educativos em andamento na lógica da Educação 

Permanente no Tocantins e g) especialização em Enfermagem Obstétrica. 

Com a institucionalização da Portaria no 198/GM/MS, o Tocantins também avançou 

na regulamentação das instâncias para o funcionamento da Política em âmbito estadual e, 

conforme a Resolução do Conselho Estadual de Saúde nº 014, de 29 de junho de 2004, foi 

aprovada a criação do Pólo de Educação Permanente em Saúde do Estado do Tocantins. 

Após a instituição do Pólo do Tocantins, o Conselho Gestor apresentou o projeto de 

Estruturação da Secretaria Executiva do Pólo, sendo aprovado e entrando em vigor por meio 

da Resolução CIB nº 043, de 01 de julho de 2004. 

Os projetos aprovados pela Plenária do Pólo na reunião de maio de 2004 foram 

aprovados por meio da Resolução CIB nº 062, de 05 de agosto de 2004. No bloco aprovado 

estavam os projetos:  

a) implantação de Núcleos de Educação Permanente nos Municípios;  

b) diagnóstico da formação de profissionais de saúde e da capacidade docente do Estado 

do Tocantins;  



39 

 

 

c) fortalecimento e mobilização dos segmentos identificados – municípios, trabalhadores 

de saúde, movimentos sociais, estudantes e outros – para participarem efetivamente da 

roda de Educação Permanente do Estado;  

d) articulação dos processos educativos em andamento na lógica da Educação Permanente 

no Tocantins,  

e) implantação do curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica. 

Em 2005, a Coordenação de Gestão da Educação na Saúde do Estado inicia um 

processo interno de assimilação do significado da Educação Permanente, enquanto 

mudança,nos processos de trabalho, com o objetivo de obter um alinhamento teórico entre os 

servidores do setor. A Secretaria de Saúde realizou um convênio com a Escola Nacional de 

Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ) para a realização de uma 

assessoria técnica no desenvolvimento de Eixos de Trabalho que permitissem cumprir o que 

estava sendo designado pela PNEPS e que viesse a atender as necessidades do Estado.  

Com a desarticulação e o enfraquecimento nacional da estratégia dos Pólos de 

Educação Permanente devido ao modelo de financiamento que não atendia as necessidades 

dos estados e, ainda, por readequação às novas diretrizes trazidas pelo Pacto pela Saúde, a 

CGES resolve, neste momento de transição entre a Portaria no 198/GM/MS e a Portaria 

GM/MS no 1.996, apostar no trabalho de descentralização da gestão da Educação Permanente, 

criando uma estratégia estadual denominada Núcleos de Educação Permanente em Saúde 

(NEPS). Esses núcleos, primeiramente instalados nos dezenove hospitais de referência, 

tinham como principais atribuições: apontar os problemas que pudessem ser resolvidos com 

processos educacionais, dando subsídios para o trabalho da gestão da educação na saúde, e 

desenvolver ações educativas no ambiente de trabalho. 

A Coordenação de Gestão da Educação na Saúde (CGES) desenvolveu três oficinas 

com os responsáveis pelos Núcleos para que eles compreendessem a metodologia de trabalho 

sob a lógica da Educação Permanente em Saúde e enumerassem os problemas nos setores e as 

ações educativas que auxiliassem na melhoria dos serviços prestados. 

Em 2007, com a instituição da Portaria GM/MS no 1.996, de 20 de agosto de 2007, a 

CGES ganhou maior credibilidade institucional e assumiu uma nova posição no organograma 

da SESAU como Diretoria de Gestão da Educação na Saúde, composta pelas Coordenações 

Administrativas, responsáveis pela gestão dos recursos de Pós-Graduação, Ciência e 

Tecnologia e Pedagógica. Devido à liberação tardia do recurso da Portaria no 1.996 GM/MS 

no ano de 2007, mas com a preocupação de desenvolver as novas diretrizes propostas pela 
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portaria, a DGES construiu o Plano Estadual de Educação Permanente, embasado nas 

necessidades indicadas pelos Núcleos. 

No processo de construção do PEP 2008, foi realizado, por intermédio dos 

Apoiadores dos Colegiados2, um diagnóstico de problemáticas que envolvessem ações 

educativas nas 15 regiões de saúde no período de agosto a setembro de 2008. Para tanto, foi 

utilizada uma planilha com os seguintes pontos a serem preenchidos:  

a) problemas no processo de trabalho que envolvem desenvolvimento de competências e 

habilidades;  

b) proposta de ação educativa;  

c) valor previsto;  

d) período de realização.  

Tal instrumento foi utilizado também nos setores da SESAU-TO, hospitais e demais 

serviços prestados pela rede de atenção estadual. Após a compilação de todas as demandas, a 

DGES realizou três oficinas com representantes dos Colegiados de Gestão Regional. As 

oficinas tiveram como produto a distribuição das demandas nos eixos da Gestão, Urgência e 

Emergência, Saúde da Família e Promoção e Educação na Saúde. Foram realizadas duas 

reuniões para a finalização do processo de priorização das demandas. 

Em 2009, a partir da ação de Implantação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, presente no Plano Estadual de Educação Permanente 2008, foi 

possível desenvolver reuniões com as áreas técnicas da SESAU, instituições públicas ou 

privadas de Ensino Superior ou Técnico que ofertassem cursos na área da saúde, controle 

social com os Colegiados de Gestão Regional para explanar sobre a Portaria no 1.996 GM/MS 

e obter indicação de titulares e suplentes na Comissão de Integração Ensino-Serviço 

vinculados à CIB. A nova composição da Comissão de Integração Ensino-Serviço-CIB/TO 

foi aprovada por meio da Resolução – CIB nº 43, de 18 de junho de 2009, composta por 06 

representantes de gestores e técnicos estaduais, 01 representante das Instituições Públicas de 

Ensino Superior, 01 representante das Instituições Privadas de Ensino Superior, 01 

representante das Instituições Privadas de Ensino Técnico, 01 representante do Controle 

Social, 01 representante da Fundação de Medicina Tropical, 01 representante da Escola 

Técnica do SUS e 01 representante de cada Colegiado de Gestão Regional, perfazendo um 

total de 15 representantes dos Colegiados de Gestão Regional. 

                                                 
2 A definição da estratégia dos Apoiadores dos Colegiados de Gestão poderá ser encontrada na página 15 deste 
trabalho. 
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Foram realizadas reuniões com os 18 hospitais de referência para a identificação de 

demandas educativas. Em uma dessas reuniões foi utilizada uma planilha que estabelecia uma 

relação entre os problemas de saúde e as necessidades de processos educacionais em saúde, 

discutindo sobre os problemas do processo de trabalho, as causas, a natureza do problema, as 

necessidades educacionais vinculadas ao problema, o problema prioritário, as ações 

educativas propostas como solução para o problema priorizado e os possíveis responsáveis 

por sua execução. 

Nesse mesmo sentido, realizou-se um fórum de sensibilização e identificação de 

demandas para construção do plano de educação permanente 2009 com técnicos e gestores 

municipais dos 139 municípios. O fórum se desdobrou em três oficinas, sendo cada oficina 

com um grupo de 05 Colegiados. Cada colegiado teve um problema prioritário para ser 

discutido na Comissão de Integração Ensino-Serviço-CIB/TO. 

As áreas técnicas também obtiveram seu espaço de discussão de demandas com uma 

reunião específica para cada área com superintendentes, diretores e gerentes. 

A primeira reunião da Comissão de Integração Ensino-Serviço-CIB/TO, em 2009, 

foi de caráter informativo sobre a Portaria GM/MS no 1.996, para avaliação do PEP 2007 e 

para a pactuação da agenda de reuniões. A segunda reunião da Comissão de Integração 

Ensino-Serviço-CIB/TO teve como pauta a análise das demandas condensadas e a avaliação 

do andamento do PEP 2008. Nessa reunião, as demandas foram separadas em eixos e 

determinadas os tetos financeiros para cada ação. Na terceira reunião, o trabalho foi realizado 

em torno dos objetivos de cada projeto, público alvo e modalidade de curso. A partir desses 

encaminhamentos dados na terceira reunião, foram designados grupos de trabalho para o 

desenvolvimento dos projetos para serem apresentados na quarta reunião, que ainda está para 

ser agendada. 

É importante destacar que o processo de construção do Plano Estadual de Educação 

Permanente 2009 ainda não está concluído, tendo como próximos passos a finalização de 

todos os projetos, a incorporação deles em um único plano estadual para aprovação na CIB, 

CES e CIT para, então, haver o repasse do recurso. 
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4.2 Política de Educação Permanente no Estado de Tocantins 

 

 

Como já foi relatada, a PNEPS passou por atualizações em 2006 como o objetivo de 

adequar-se às diretrizes trazidas pelo Pacto pela Saúde. A Portaria no 1.996 GM/MS revela 

que a PNEPS deve considerar para o seu processo de implementação:  

[...] as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as 
necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a 
capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 
saúde. (BRASIL, 2009, p. 08). 

 

Regionalmente, o desenvolvimento da política deverá ser regido por meio dos 

Colegiados de Gestão Regional com a participação da Comissão de Integração Ensino-

Serviço. (BRASIL, 2009). Este novo modelo de educação na saúde busca, conforme Davini 

(1994), tornar o trabalhador protagonista no seu processo de transformação institucional por 

meio de uma análise estratégica dos processos de trabalho que culminam nos serviços 

prestados à população. 

Com o intuito de analisar o desenvolvimento da PNEPS no Tocantins por meio da 

percepção dos Gestores Municipais de Saúde, Representantes de segmentos que compõem a 

Comissão de Integração Ensino-Serviço Estadual, tendo como base a Portaria GM/MS no 

1.996, identificou-se duas categorias de análise com suas respectivas subcategorias, sendo 

elas: 1) Conhecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: qualificação 

profissional e reorganização dos serviços visando a resolutividade das ações em saúde; ações 

de Educação Permanente pautadas nas necessidades locais sem a verticalização, Pacto pela 

Saúde; colegiados de gestão regional; espaço de articulação interinstitucional e financiamento 

para a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 2) A Operacionalidade da 

Política Nacional de Educação Permanente no Estado do Tocantins: Pólos de Educação 

Permanente em Saúde; Diretoria de Gestão da Educação na Saúde; Comissão de Integração 

Ensino-Serviço Vinculada à Comissão Intergestores Bipartite; fortalecimento dos colegiados 

de gestão regional; levantamento de demandas; Plano Estadual de Educação Permanente; 

insuficiência de recursos financeiros; insuficiência de recursos humanos e o papel Gestor 

Municipal de Saúde. 
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4.2.1 Conhecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

 

 

A PNEPS tem sido implantada nacionalmente desde o ano de 2003, com a aprovação 

pelo Conselho Nacional de Saúde da proposta intitulada Política de Formação e 

Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde, apresentada 

pelo Ministério da Saúde. Tal documento definia que os Pólos de Educação Permanente em 

Saúde seriam uma estratégia de implementação e descentralização da Gestão da Educação na 

Saúde. Porém, a Política sofreu mudanças em sua operacionalização por compreender a 

necessidade de inserir instâncias previstas na Lei no 8.080/90 e nas Normas Operacionais 

Básicas dos Recursos Humanos do SUS (NOB/RH-SUS), gerando a Portaria no 1.996, de 20 

de agosto de 2007.  

De acordo com algumas falas dos sujeitos pesquisados, observou-se que a PNEPS é 

compreendida como uma política voltada para a qualificação profissional e reorganização dos 

serviços, visando a resolutividade das ações de saúde que têm sido desenvolvidas por seus 

profissionais sem o conhecimento dos fluxos dos serviços oferecidos pelo SUS, resultando na 

sua falta de organização. Representantes do controle social e dos profissionais de saúde 

afirmam isto quando definem a PNEP como uma estratégia de qualificação dos profissionais 

do SUS para a melhoria na reorganização do trabalho em saúde, culminando em ações com 

maior resolubilidade, como discorre CS1: 

[...] Eu vejo hoje a Política Nacional de Educação Permanente como uma das 
Estratégias de mais resolutividade na reorganização de trabalho profissional [...] que 
aconteceu nos últimos anos. (CS1). 

 

Dois profissionais da saúde (PS1; PS2) corroboram com a fala anterior quando 

definem a Política Nacional de Educação Permanente como uma qualificação para os recursos 

humanos: 

Eu acho que a política veio para dar uma qualificação no âmbito do SUS, focando a 
questão dos recursos humanos no sentido de qualificar os trabalhadores do SUS. 
(PS1). 
 
A minha concepção é que ela veio para melhorar os serviços da saúde, a capacitação 
dos servidores [...]. (PS2). 

 

Para Rovere (1994), a definição de Educação Permanente em Saúde tem sido uma 

educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços com a finalidade 

de melhorar o serviço de saúde para a população. 
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A PNEPS, instituída pelo Ministério da Saúde através da Portaria Ministerial no  198, 

segue esta linha de raciocínio, bem como a descreve em seu Art. 6º como uma “estratégia do 

SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor.” (BRASIL, 2004a, p. 

4). 

A qualificação de trabalhadores para o SUS nasce de uma necessidade de o serviço 

transformar suas práticas a partir das necessidades da população, fugindo da lógica 

verticalizada e atendendo as diretrizes de uma atenção integral. Desse modo, a Educação 

Permanente é “aprendizagem no trabalho.” (BRASIL, 2007a, p. 13). 

Há uma relação íntima entre a reflexão sobre os processos de trabalho e a 

resolubilidade das ações. Ao se questionar sobre o motivo dos adolescentes não estarem 

utilizando preservativo, apesar de terem sido orientados pelos profissionais, percebe-se que, 

conforme Ribeiro e Motta (1996), a teoria não se encaixa com as representações mentais 

(realidade) dos sujeitos do processo de aprendizagem.  

Os autores apresentam outros dois motivos para a disparidade entre a necessidade 

apresentada pela população e a resposta ineficaz. O primeiro se refere à frequente 

modernização de técnicas e de instrumentos de trabalho, estabelecendo mutabilidade na 

padronização do trabalho. O segundo é relacionado às diferentes visões sobre o trabalho e a 

coerência do desenvolvimento de suas práticas com estas visões. A Educação Permanente 

pode alterar estes pontos de vista a partir da análise crítica de seu trabalho com a sociedade ou 

comunidade em que seu trabalho está sendo desenvolvido. (RIBEIRO; MOTTA, 1996).  

Como se afirmou anteriormente, as ações de Educação Permanente são pautadas nas 

necessidades locais sem a verticalização Estadual e/ou Federal. A visão dos trabalhadores da 

gestão estadual (GE) corrobora com esta afirmação quando aponta que os municípios têm tido 

abertura para se inserirem nas discussões sobre as ações educativas propostas de acordo com a 

necessidade da população local, sendo analisadas regionalmente e, por fim, desenharem um 

mapa estadual das demandas educativas: 

Acho que a Política de Educação Permanente hoje ela realmente está se efetivando, 
está chegando aos municípios e está fazendo valer o que ela se propõe. Que é fazer 
uma educação de qualidade e que venham as propostas de baixo, venha sendo 
geradas com a necessidade da região, do município, venha atender aquilo que é a 
necessidade do munícipe da região e consequentemente do estado. (GE). 

 

A estruturação dos serviços de atenção parte, de uma ideia de rede, a qual deverá 

acolher os aspectos sócio-históricos e culturais da população a qual se referem. (BRASIL, 

2007a) Quintana, Roschke e Ribeiro (1994) corroboram com esta estratégia quando afirmam 

que os profissionais que estão nos serviços devem perceber que todas as suas ações, 
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desenvolvidas em cada etapa do processo de trabalho, têm a mesma finalidade de 

proporcionar um cuidado adequado às necessidades dos usuários. 

Haddad, Roschke e Davini (1994) afirmam que parte dos problemas na qualificação 

dos recursos humanos é a divergência entre os programas de qualificação dos recursos 

humanos em saúde ofertados e as necessidades dos profissionais ou até mesmo da população. 

Os autores apontam, ainda, como proposta para a gestão da Educação Permanente, o conceito 

de necessidade como a pertinência dos processos de educação, considerando o impacto na 

transformação dos serviços, ligada ao conceito de pertinência social, frente à eficiência e 

eficácia das respostas e ao conceito de pertinência técnica para o desenvolvimento do 

trabalho, tanto individual quanto coletivo das equipes de atenção. Esta reflexão trazida pelo 

autor vem ao encontro da estratégia das Comissões de Integração Ensino-Serviço por 

descentralizar a gestão, diminuindo a ação verticalizada do Ministério da Saúde. 

Outro apontamento, desta vez identificada pela instituição de ensino (IE), foi a 

assinatura do Pacto pela Saúde. Segundo a IE, a adesão ao Pacto de Gestão, que compõe o 

Pacto pela Saúde, possibilitou a organização dos municípios em Colegiados de Gestão 

Regional. A PNEPS incorporou esta estratégia de descentralização da gestão de forma a 

disseminar a importância da Política de Educação permanente por meio do levantamento de 

demandas de formação, conforme as necessidades locorregionais: 

Primeira coisa foi assinar o pacto de gestão. Nosso estado assinou o pacto de gestão 
e depois começaram a se formar os colegiados; e a política de educação permanente 
ela tem trabalhado nos colegiados de forma a conscientizar a importância desse tipo 
de educação nos colegiados e mostrando para os colegiados, municípios como que 
eles levantam essas demandas de necessidades na área de formação. (IE). 

 

A Portaria no 1.996 GM/MS absorve as diretrizes de descentralização da gestão do 

SUS como estratégia de regionalização da educação na saúde. Conforme a Portaria no 

399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, os Colegiados de Gestão Regional são instâncias 

formadas pelos gestores municipais de uma determinada região, sempre com a presença de 

um representante do gestor estadual. Cada Colegiado de Gestão Regional instituirá, conforme 

a Portaria no 1.996 GM/MS, seu processo de planejamento em Educação na Saúde, definindo 

as demandas prioritárias, conforme assinado no termo de gestão municipal. (BRASIL, 2007a) 

Para auxiliar os Colegiados de Gestão Regional no processo de discussão sobre a 

Educação Permanente em Saúde foram estabelecidas Comissões de Integração Ensino-

Serviço. Tais comissões já haviam sido previstas, na Lei no 8.080/90 e na NOB/RH-SUS para 

auxiliar na formulação, condução e desenvolvimento da PNEPS. (BRASIL, 2007a) 
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Profissionais de Saúde reconhecem que o Tocantins tem desenvolvido a PNEPS e 

afirmam que tem sido uma política inclusiva, construindo um espaço de articulação 

interinstitucional, envolvendo diversos atores na Comissão de Integração Ensino-Serviço 

estadual vinculada à CIB e dando qualidade ao processo de definição de demandas educativas 

por meio dos Colegiados de Gestão Regional. Destaca-se, a seguir, a fala de PS1:  

[...] a Política de Educação Permanente no Estado do Tocantins tem sido feita e eu 
tenho visto assim que ela tem buscado realmente envolver todos os atores, tem 
buscado envolver dentro da Secretaria de Saúde todas as áreas, na Comissão de 
Integração Ensino-Serviço estadual montada na CIB, qualificar a educação no estado 
através dos Colegiados de Gestão Regional. (PS1). 

 

A fala anterior é reforçada pela Gestão Estadual que percebe a inclusão do município 

no processo de definição de demandas a partir de sua representação na Comissão de 

Integração Ensino-Serviço Estadual, espaço de articulação interinstitucional composto por 

gestores municipais, estaduais, instituições de ensino, que podem analisar o desenvolvimento 

da PNEPS no âmbito estadual. 

[...] hoje o município ele pede, reivindica o espaço de fala, ele tem oportunidade de 
dizer o que é demanda de educação para ele, para região, através desse colegiado e 
da representação na Comissão de Integração Ensino-Serviço. Ele tem um espaço que 
pode estar junto com todo o grupo, a instituição de ensino superior, representantes 
da secretaria de estado da saúde; ele vai decidir sobre a Política de âmbito estadual 
que vai envolver ele e envolvendo todo o estado. (GE). 

 

As Comissões de Integração Ensino-Serviço têm por atribuição, conforme a Portaria 

no 1.996 GM/MS, “articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de 

intervenção no campo da formação e desenvolvimento de trabalhadores.” (BRASIL, 2007a, p. 

10). Identificam-se na Portaria no 1.996 GM/MS dois tipos de Comissões: uma vinculada a 

cada Colegiado de Gestão Regional, tendo como composição a presença dos gestores 

estaduais e municipais de educação e/ou representantes, trabalhadores do SUS ou entidades 

que os representem, instituições de ensino que ofertem cursos na área da saúde e movimentos 

sociais; e outra vinculada à Comissão Intergestores Bipartite, formada por representantes das 

Comissão de Integração Ensino-Serviço regionais, gestores e técnicos estaduais e municipais 

indicados pela Comissão Intergestores Bipartite e um representante de cada seguimento que 

integra as Comissões de Integração Ensino-Serviço regionais. Esta composição não é fixa, 

tendo o Colegiado a liberdade de definir a inserção de outras instituições representativas. 

(BRASIL, 2007a). 

Os representantes das instituições deverão obter apoio para a participação efetiva e 

para tomar decisões quanto a arranjos institucionais para o desenvolvimento das ações 

propostas pelo coletivo. (BRASIL, 2007a). 
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A importância de haver financiamento para a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, garantido para o desenvolvimento das ações, também foi trazido como 

fator importante, inclusive, como um ponto forte da revisão da Política, trazida na Portaria no 

1996 GM/MS. Isto é identificado na fala do Profissional da Saúde quando afirma a 

importância do financiamento para a implementação da PNEPS: 

[...] Então essa política, ela veio, muito importante, porque ela veio inclusive, com 
recursos garantidos que vai possibilitar implementar de fato uma política de 
estruturação da formação dos Recursos Humanos. (PS1). 

 

Em outra fala, o entrevistado reafirma a importância do financiamento para a Política 

Nacional de Educação Permanente, agora como ponto forte desta Política, por compreender 

que o financiamento é uma questão fundamental para o desenvolvimento dela e que sem o 

recurso não se desenvolve política: 

Os pontos fortes é como eu já citei. A própria instituição da Política Nacional, 
através da Portaria, a garantia dos recursos também é um ponto forte porque sem 
recurso não se faz política. (PS1). 

 

O financiamento desta Política está, conforme o Pacto pela Saúde, alocado no Bloco 

de Gestão do SUS, que integra o Pacto de Gestão. Este componente federal, conforme Art. 17, 

comporá o Limite Financeiro Global do Município, Estado e Distrito Federal. O repasse 

Fundo a Fundo é realizado do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, 

conforme critérios:  

a) cobertura das Equipes de Saúde da Família,  

b) cobertura das Equipes de Saúde Bucal;  

c) cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial;  

d) número de Profissionais de saúde que presta serviço para o SUS;  

e) população total do Estado;  

f) índice de Desenvolvimento Humano Municipal referente ao ano do repasse e  

g) inverso da Concentração de Instituições de Ensino (Instituições de Ensino Superior com 

Curso de Saúde - MEC/INEP) e Escolas Técnicas do SUS (MS/RETSUS), citados 

anteriormente. 

Fica a cargo dos Colegiados de Gestão Regional criar mecanismos para alocação de 

recursos para as regiões de saúde, de acordo com as diretrizes operacionais do Pacto pela 

Saúde. (BRASIL, 2007a). 

Apesar de todos os apontamentos relativos ao conhecimento da Política de Educação 

na Saúde, ainda há certo desconhecimento sobre o desenvolvimento da Política Nacional de 
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Educação Permanente em Saúde no âmbito nacional e estadual, conforme afirma um sujeito 

do Controle Social (CS1): 

No âmbito nacional eu não tenho muito conhecimento da política permanente, mas a 
gente acompanha pela mídia e a gente vê que as coisas estão paralelas, mas a gente 
vê o seguinte. Hoje, o que o governo federal faz o estado copia, o município copia 
do estado, então é mais ou menos a mesma linha. Então eu não vejo certa diferença. 
(CS1). 

 

Davini (1994) esclarece que a Educação Permanente no contexto do trabalho é tida 

como o método mais apropriado para reflexão e transformação coletiva no trabalho e da 

gestão dos processos em seu cotidiano. 

Motta (1998) se refere à Educação Permanente como um conjunto de ações 

contínuas de trabalho-aprendizagem em saúde, provindo de uma situação do cotidiano, que 

visa a transformação desta em uma situação desejada. 

A Portaria no 1.996 GM/MS, em seu Anexo II, reforça que a Educação Permanente é 

a incorporação de processos de ensino-aprendizagem no cotidiano de trabalho, ressaltando as 

demandas que proporcionem mudanças neste ambiente a partir da análise desses processos de 

trabalho. 

Nesse sentido, a afirmação de reprodução das ações e estratégias pelas três esferas de 

governo se torna infundada. O Tocantins remontou, à luz da Portaria no 1.996 GM/MS, seu 

modelo de funcionamento da Comissão de Integração Ensino-Serviço, garantindo a 

representação das Regiões de Saúde e demais componentes descritos na Portaria para a 

produção do Plano Estadual de Educação Permanente, mesmo ainda não tendo as Comissões 

Regionais de Educação Permanente. 

Dessa forma, percebe-se que há um conhecimento, mesmo que superficial, por parte 

dos sujeitos, do que trata a Política Nacional de Educação Permanente, a Portaria no 1.996 

GM/MS e sua interface com os Colegiados de Gestão Regional para o fortalecimento desta. A 

garantia de financiamento é vista como ponto positivo da PNEPS, pois possibilita a 

autonomia de suas ações sem que haja a verticalização, ou seja, a reprodução de cursos pré-

moldados que não se adequam as necessidades dos serviços. 

 

 

4.2.2 A Operacionalidade da Política de Educação Permanente em Saúde no Estado do 

Tocantins 
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A Educação Profissional em Saúde foi ao longo dos anos desenvolvida, segundo 

Motta (1998, p. 29), a partir de programas educativos para determinados grupos profissionais, 

com o objetivo de garantir sua eficiência. Foi detectada, então, pelo “grupo de consulta sobre 

os programas de educação continuada para América Latina e Caribe”, a falta de relação entre 

os programas de educação continuada e as necessidades da população. 

No Brasil, este tema foi amplamente discutido desde a primeira Conferência 

Nacional de Saúde, porém, foi na oitava Conferência que a qualificação dos Recursos 

Humanos da saúde se tornou um dos principais pilares da reforma sanitária brasileira. Em 

decorrência desse fato, foram organizadas a I e II Conferências de Recursos Humanos, tendo 

como foco de discussão a importância da educação continuada e a proposição de estruturas 

que operacionalizassem o desenvolvimento dos Recursos Humanos nas Secretarias Estaduais 

de Saúde. (MOTTA, 1998). 

Com a aprovação do documento Política de Educação e Desenvolvimento para o 

SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde pelo Conselho Nacional de Saúde, 

em 2003, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde a partir da 

publicação da Portaria nº 198 GM/MS, em 13 de fevereiro de 2004, tendo como estratégia 

para desenvolvimento local da Política os Pólos de Educação Permanente em Saúde, fato 

relembrado pelo sujeito entrevistado da Instituição de Ensino (IE). (BRASIL, 2004a): 

[...] para mim a Educação Permanente começou com os Pólos de Educação 
Permanente eu me lembro quando começaram as rodas de conversa que pela 
primeira vez reuniu as instituições formadoras, reuniu os serviços, reuniu os 
estudantes[...]. (IE). 

 

A estratégia dos Pólos de Educação Permanente em Saúde auxiliou no 

desenvolvimento da qualificação dos profissionais da saúde na lógica ascendente, a partir dos 

problemas do trabalho. Os Pólos eram instâncias interinstitucionais com o objetivo de 

estabelecer o diálogo entre atores e dos serviços e instituições de ensino, bem como identificar 

as “necessidades para a construção de estratégias e de políticas no campo da formação” 

(BRASIL, 2004a, p. 11), ou seja, era o ponto de encontro entre os vários responsáveis pela 

análise de nós críticos na formação do profissional e no desenvolvimento do trabalho em 

saúde, com o objetivo de desenvolver estratégias eficazes para a sua resolução. 

O Tocantins, segundo Teske e outros (2007), estruturou o seu único Pólo de 

Educação Permanente, denominado Pólo Tocantins. Este desenvolveu várias ações, quais 

sejam: Diagnóstico da Formação Profissional em Saúde no Tocantins, Implantação dos 

Núcleos de Educação Permanente e Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica. 
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A estratégia dos Pólos, em 2006, tornou-se fragilizada nacionalmente, levando ao 

retrocesso do que havia sido conquistado até aquele momento. Brasil (2005a) afirma que para 

a efetivação da PNEPS seria preciso uma redefinição dos processos administrativos, incluindo 

outras modalidades de repasse, dentre elas, a modalidade fundo-a-fundo, fato este 

contemplado na Portaria no 1.996 GM/MS. 

A Secretaria de Estado optou em dar continuidade à estratégia estadual dos Núcleos 

de Educação Permanente implantados nos hospitais de referência e nas Secretarias Municipais 

de Saúde, como afirma o sujeito entrevistado IE: 

Ah! Foram formados também os NEPS, os NEPS são uma consequência dessa 
política onde teria a representação [...], de um pólo que cuida dessa área, da área de 
formação. (IE). 

 

Um trabalhador da Gestão Estadual (GE) corrobora com a afirmativa anterior, porém 

detecta a falta de recursos destinados ao desenvolvimento e fortalecimento da estratégia 

proposta pelo Estado: 

[...] o Núcleo de Educação Permanente, que já eram propostas interessantes e com 
um conteúdo bom, mas, que precisava estar atrelada a recursos, que é o que faz uma 
Política realmente conseguir ganhar, ser introduzida e perpassar por todas as coisas. 
(GE). 

 

Conforme Teske e outros (2007), os NEPS foram criados para descentralizar as ações 

de Educação Permanente em saúde nestas unidades a partir da análise do processo de trabalho 

e construção coletiva de soluções que respondam com eficácia a necessidade do lócus de 

atuação. A não priorização da educação na saúde, juntamente com o componente financeiro 

insuficiente e insuficiência de pessoas qualificadas na área de conhecimento de metodologias 

ativas fragilizaram o processo estadual. Contudo, a estratégia dos NEPS ainda persiste e é 

reconhecida por Profissionais da Saúde: 

 

[...] essa Política está sendo construída ainda, ela não está sinalizada como acabada, 
mas eu acredito que foi um grande passo que o Estado realizou através do DGES de 
estar implantando também esses NEPS municipais. (PS2). 

 

Com o processo de revisão da operacionalização da PNEPS, a gestão da educação na 

saúde do estado foi novamente acreditada e, a partir de uma revisão da estrutura 

organizacional da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU-TO), a CGES se transformou em 

Diretoria de Gestão da Educação na Saúde, conforme o Diário Oficial do Estado do Tocantins 

nº 2.319, de 3 de janeiro de 2007, detectado pelo Controle Social. Esta Diretoria continua sua 

função essencial no desenvolvimento da PNEPS no estado e nos municípios, porém amplia o 
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leque de ações com a inclusão da ciência e tecnologia e de auxílio pedagógico às ações 

educativas dos demais setores da Secretaria de Estado: 

[...] ficava muito solto e hoje nós temos uma diretoria que ela opera, operaciona essa 
lei, dentro do estado e todos participam. (CS1). 

 

Nacionalmente, a PNEPS é reestruturada com a instituição da Portaria no 1.996 

GM/MS. Esta nos revela, no Anexo II, que uma política de formação e desenvolvimento dos 

recursos humanos do SUS, seja qual for a esfera de governo, deve atender ao conceito de 

Educação Permanente em saúde e articular o desenvolvimento de seu pessoal com as 

necessidades do serviço, como também com a capacidade resolutiva dos serviços de saúde. 

(BRASIL, 2009). 

Percebe-se que a nova Portaria veio complementar a Portaria no 198 GM/MS e, 

segundo aponta o Controle Social (CS1), a nova Portaria traz a Comissão de Integração 

Ensino-Serviço estadual vinculada à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) como uma nova 

estratégia na qual a sua operacionalização está sendo amadurecida no âmbito estadual: 

A Comissão de Integração Ensino-Serviço, como ele está começando, eu acredito 
que já é fruto, a Comissão de Integração Ensino-Serviço já é fruto da Educação 
Permanente, hoje é vinculado à CIB né, estamos amadurecendo a forma de como 
trabalhar essa questão. (CS1). 

 

Em consonância com a afirmação anterior, um sujeito entrevistado afirma que, tanto 

a política de descentralização da gestão quanto a estratégia da Comissão de Integração 

Ensino-Serviço da Educação Permanente são experiências recentes: 

Hoje tanto a Comissão de Integração Ensino Serviço, como a Política de Educação 
Permanente, como o Colegiado de Gestão Regional são experiências que estamos 
experimentando agora. (PS1). 

 

Contudo, apesar de serem estratégias recentes de gestão na saúde, o Controle Social 

tem percebido um desenvolvimento satisfatório na organização dos colegiados e da Comissão 

de Integração Ensino-Serviço: 

O Colegiado, hoje, de Gestão Regional ele já está bem mais desenvolvido, em fase 
de estruturação ainda, ou seja, a Educação Permanente já conseguiu avançar, eu 
acredito que cinquenta por cento junto a estes dois pólos, ou seja, a Comissão de 
Integração Ensino-Serviço e o Colegiado de Gestão Regional pra que eles se 
organizem. (CS1). 

 

A implantação das novas diretrizes trazidas pela Portaria no 1.996 GM/MS para a 

organização da gestão regional da PNEPS tem gerado grandes desafios para o estado e para o 

fortalecimento dos Colegiados de Gestão Regional no tocante às suas características locais 
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que criam barreiras para a estruturação das Comissões de Integração Ensino Serviço, 

conforme descrito na Portaria em questão.  

A mesma Portaria sugere que seja implantada a Comissão de Integração Ensino-

Serviço em cada Colegiado de Gestão Regional, obedecendo a lógica do Pacto de Gestão. A 

regionalização é uma das diretrizes do SUS que visa a “descentralização das ações e serviços 

de saúde e o processo de negociação e pactuação entre os gestores.” (BRASIL, 2007a, p. 20). 

Nesse processo, foi instituída a criação de recortes geográficos que obtivessem 

características sócio-econômico-culturais semelhantes, além de infraestrutura de comunicação 

e transporte semelhantes, denominadas regiões de saúde. Os gestores de saúde desta região 

devem integrar um espaço de pactuação e cogestão, juntamente a representantes da gestão 

estadual, denominado Colegiado de Gestão Regional, com o papel de desenvolver o 

planejamento regional. (BRASIL, 2007a). 

Foram desenvolvidas no Tocantins oito oficinas descentralizadas com a participação 

dos gestores e técnicos municipais, estaduais, Ministério da Saúde e Controle Social. Nestas 

oficinas foram definidas 15 regiões de Saúde: 1) Região do Bico do Papagaio; 2) Região do 

Médio Araguaia; 3) Região Portal do Bico; 4) Região do Médio Norte; 5) Região Araguaia-

Tocantins; 6) Região Lobo-Guará; 7) Região Cultura do Cerrado; 8) Região de Miracema; 9) 

Região do Cantão; 10) Região Capim Dourado; 11) Região de Porto Nacional; 12) Região 

Centro Sul; 13) Região Sul Angical; 14) Região Sudeste e 15) Região Extremo Sudeste. 

Conforme Brasil (2009), a CIB, amparada no Art.11 da Portaria no 1.996 GM/MS, 

tem como atribuição definir o quantitativo de Comissões de Integração Ensino-Serviço 

regionais e a abrangência de cada uma delas. Através da fala de um dos gestores municipais 

(G1), detectou-se o anseio pela implementação da PNEPS em todo o estado por meio da 

instituição destas comissões nos municípios. Segundo o gestor, esta estratégia auxiliaria na 

melhoria da capacitação de profissionais e no financiamento das ações: 

Agora é de fundamental importância que se mantenha uma Política de Educação 
Permanente no Estado como um todo, direcionando para cada município a criação 
de uma Comissão Permanente de Educação em Saúde. Aí nós poderíamos tirar do 
papel essa parte teórica que está sendo feita como a capacitação de profissionais, 
como a busca de recursos financeiros. (G1). 

 

Conforme a Portaria no 1.996 GM/MS, as Comissão de Integração Ensino-Serviço 

devem ser compostas nas instâncias estadual e regional. A DGES, como gestora da política no 

estado, pretende instituir duas comissões regionais, sendo uma para a Macrorregião 

Araguaína, composta por 07 (sete) regiões de saúde, e outra para a Macrorregião Palmas, 

composta por 08 (oito) regiões de saúde. As duas Comissões de Integração Ensino-Serviço 
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fariam, a princípio, o papel de auxiliar no fortalecimento dos colegiados no levantamento de 

demandas educativas e na construção do Plano Macrorregional de Educação Permanente. Os 

planos macrorregionais provavelmente serão disponibilizados à Comissão de Integração 

Ensino Serviço - CIB/TO para análise e aprovação na CIB e CIT, correndo o fluxo instituído 

pela Portaria. 

A Comissão de Integração Ensino Serviço - CIB/TO tem buscado fortalecer-se, de 

acordo com o sujeito entrevistado da Gestão Estadual, inserindo diversos atores que têm 

interface com o desenvolvimento da educação na saúde no Tocantins, tanto da gestão estadual 

quanto da municipal, através da representação regional na Comissão de Integração Ensino-

Serviço. Esta comissão tem sido também auxiliadora na qualificação das discussões sobre as 

demandas educacionais com o intuito de consolidar a PNEPS: 

[...] a Política de Educação Permanente no Estado do Tocantins tem sido feita e eu 
tenho visto assim que ela tem buscado realmente envolver todos os atores, tem 
buscado envolver dentro da Secretaria de Saúde todas as áreas, na Comissão de 
Integração Ensino-Serviço estadual montada na CIB, qualificar a educação no estado 
através dos Colegiados de Gestão Regional com a adesão de um representante na 
Comissão de Integração Ensino-Serviço estadual de cada Colegiado de Gestão 
Regional, trazendo a necessidade regional, discutindo isso dentro da Comissão de 
Integração Ensino-Serviço tem sido um processo de qualificação dessas propostas de 
Educação Permanente de consolidação da Política no Tocantins. (GE). 

 

Foi determinado também pela CIB que o desenvolvimento da Comissão de 

Integração Ensino-Serviço-CIB/TO esteja a cargo da Diretoria de Gestão da Educação na 

Saúde por compreender que este setor é o organizador da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde no Estado, portanto, é competência deste a sua implementação. A 

DGES, analisando a Portaria no 1.996 GM/MS, no que se refere à composição da Comissão 

de Integração Ensino-Serviço estadual, convidou um representante de cada Colegiado, um 

representante de cada superintendência da SESAU, um representante da Escola Técnica de 

Saúde e um da Fundação de Medicina Tropical. As reuniões iniciaram, conforme Tocantins 

(2008), em agosto de 2008, para discussão sobre a PNEPS e sobre o levantamento de 

demandas para a construção do Plano Estadual de Educação Permanente.  

De acordo com a Gestão Municipal, o Plano Estadual de Educação Permanente 

contemplou a necessidade dos municípios em suas demandas de qualificação e, a partir da 

experiência em seu município, percebeu que os profissionais foram bem qualificados. 

O nosso município, no ano passado eu participei dessa reunião da Comissão de 
Integração Ensino-Serviço, uma vez que eu tava sendo suplente, eu vim quando foi 
pra votar o plano de educação permanente 2008 eu tava presente e ele contribuiu 
muito porque muito dos nossos profissionais lá foi bem capacitado. (G5). 
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As demandas da gestão estadual e dos Colegiados foram pauta das reuniões que, 

segundo Tocantins (2008), tiveram como produto a construção de quatro eixos de formação 

sendo: a) Gestão; b) Urgência e Emergência; c) Saúde da Família e d) Promoção e Educação 

em Saúde. Nos meses de outubro e novembro, deu-se a conclusão do processo de priorização 

e construção dos projetos que compõem o Plano 2008, pactuado em CIB por meio da 

Resolução CIB nº. 87, de 20 de novembro de 2008.  

O Plano Estadual de Educação Permanente 2008 foi subdividido em dois grandes 

blocos de financiamento, de acordo com os critérios e valores de alocação, sendo: No 

primeiro bloco, o recurso total foi de R$ 1.711. 057,36 (um milhão, setecentos e onze mil, 

cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) a ser desenvolvido em forma de ações de 

educação permanente em consonância com o Plano Estadual de Educação Permanente. 

Contudo é um recurso a ser utilizado para qualificar os profissionais do SUS desde que não 

seja na Educação Profissional de Nível Técnico. Já no segundo bloco, o recurso total foi de 

R$ 2.908.797,51 (dois milhões, novecentos e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta e um centavos), exclusivamente para a Educação Profissional de Nível Técnico.  

O primeiro bloco foi composto por dez projetos sendo:  

a) fortalecimento da Comissão de Integração Ensino-Serviço;  

b) curso de Aperfeiçoamento de Processos Educacionais em Saúde;  

c) implementação da Política de Educação Permanente em Saúde nos Municípios do 

Tocantins;  

d) aperfeiçoamento em Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social;  

e) qualificação para Secretários Municipais em Saúde;  

f) oficinas de Articulação e Qualificação em Educação Popular em Saúde;  

g) capacitação em Processos de Execução Orçamentária da Administração Pública em 

Saúde;  

h) curso Introdutório do SUS;  

i) qualificação dos Núcleos de Educação Permanente,  

j) curso Básico da Estratégia Saúde da Família.  

O segundo bloco foi composto por cinco projetos:  

a) curso pós-técnico em instrumentação cirúrgica;  

b) curso de Atualização em Urgência e Emergência para Técnicos de Enfermagem;  

c) formação de Apoiadores em Humanização para o Estado do Tocantins;  

d) capacitação em Serviço de Controle de Infecção Hospitalar;  

e) curso Técnico de Vigilância em Saúde. 
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Um dos pontos negativos trazidos pelos Profissionais de Saúde foi uma falha no 

processo de monitoramento das ações do plano em execução, tendo em vista que esta é uma 

atribuição da Comissão estadual. Esta avaliação teria um efeito balizador no processo de 

desenvolvimento do plano. Contudo, enfatiza que, apesar das deficiências, a elaboração do 

plano e sua pactuação foi um avanço para a Política no Estado. 

Quanto a criação da Comissão de Integração Ensino-Serviço ainda não conseguiu 
fazer nenhuma ação de sentar, a comissão não sentou para fazer a avaliação do Plano 
que está em execução, penso que a comissão está falhando neste sentido. Precisa 
avaliar o que está sendo feito, o que está avançando, o que é que está travando, 
parado, o que precisa ser feito para avançar. A própria elaboração do Plano, a 
criação do plano e a aprovação na CIB, também considero um avanço, um ponto 
forte. (PS1). 

 

O Art. 10 da Portaria no 1.996 GM/MS apresenta que a Comissão Permanente de 

Integração Ensino Serviço, vinculada à Comissão Intergestores Bipartite, tem como atribuição 

acompanhar, monitorar e avaliar o processo de implantação da PNEPS e o desenvolvimento 

das ações e estratégias que dizem respeito ao Plano Estadual de Saúde. (BRASIL, 2009) 

A fala anterior é reforçada ao realizar-se uma análise entre o processo de construção 

do Plano de Educação Permanente Estadual – 2008 e as responsabilidades da Educação na 

Saúde previstas no Termo de Compromisso de Gestão Estadual do Pacto de Gestão. Nesta 

análise, detecta-se que o estado tem desenvolvido ações que respondem às questões inscritas 

no Pacto de Gestão para o desenvolvimento da Educação Permanente no âmbito estadual, 

tendo em vista que a SESAU-TO possui, dentro de sua estrutura organizacional, um setor 

responsável pelo desenvolvimento da Política e que os cursos descritos no Plano de Educação 

Permanente 2008 contemplam o desenvolvimento dos trabalhadores e o fortalecimento do 

SUS estadual. A ação de implementação da Política de Educação Permanente em Saúde nos 

municípios do Tocantins, que integra o PEP-2008, propõe, dentre outros objetivos, discutir a 

implantação de setores de gestão da educação na saúde nos municípios. (TOCANTINS, 

2008).  

Esta ação, juntamente à ação de fortalecimento da Comissão de Integração Ensino 

Serviço, corresponde à responsabilidade de apoiar a articulação entre os municípios no 

desenvolvimento da Educação Permanente, garantindo o pagamento de diárias aos 

componentes da comissão que são representantes dos Colegiados, bem como dos 

representantes das instituições de ensino. As demais ações correspondem às necessidades dos 

setores da gestão estadual, como atenção básica, vigilância em saúde, administrativo e de 

gestão financeira.  
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No ponto que trata sobre a estrutura de educação técnica, o estado possui a Escola 

Técnica do SUS/TO que, conforme identificado na fala do sujeito entrevistado da Instituição 

de Ensino (IE), possui um setor responsável pela integração com os municípios para a 

detecção de profissionais técnicos e das necessidades de qualificação destes profissionais, mas 

apesar do trabalho realizado ainda havia a barreira da conscientização da gestão municipal 

quanto à necessidade destas demandas para a melhoria da qualidade dos serviços: 

Na escola técnica de saúde a gente já percebe o resultado, o reflexo dessas políticas, 
igual a nós começamos a educação, a formação, nós levantávamos a demanda dessa 
formação através de uma diretoria que nós temos na escola, que é uma diretoria de 
integração social, onde ela entrava em contato com os municípios e perguntava 
quantos profissionais tinham da saúde, quais eram as necessidades e na verdade a 
gente conseguia às vezes suprir essa demanda, mas não existia essa conscientização 
do secretário e tudo para colocar essas demandas. (IE). 

 

As Escolas Técnicas do SUS têm a responsabilidade de desenvolver ações de 

identificação de demandas educativas para o nível técnico e atender estas necessidades tanto 

em nível municipal quanto estadual. (BRASIL, 2009). Para o desenvolvimento destas ações 

de forma descentralizada, a ETSUS-TO possui uma sede no município de Palmas e duas 

unidades descentralizadas nos municípios de Araguaína e Gurupi, atendendo as macro-regiões 

norte e sul respectivamente. No PEP-2008 foram incluidos os cursos Pós-técnicos em 

instrumentação cirúrgica, atualização em urgência e emergência para técnicos em 

enfermagem e curso técnico de vigilância em saúde.  

Outro desafio para a operacionalização da PNEPS no estado é a insuficiência de 

recursos financeiros, detectado por um gestor municipal: 

Um ponto negativo é mais uma vez a falta de recursos financeiros. (G1). 
 

Outro gestor detecta como ponto frágil a contrapartida dos municípios para o 

desenvolvimento das políticas, apesar do recurso disponibilizado pelo estado: 

A gente sabe que toda política, ela depende também de uma contrapartida e com 
essa crise que a gente ta vivendo, eu vejo uma dificuldade muito grande em relação 
ao município tá contribuindo né, porque quando você coloca uma Política de 
Educação e às vezes o Estado ele dispõe a estar ajudando, contribuindo na educação 
mas o município também tem que ter recursos prá ta dando sua contrapartida e eu 
vejo isso como um ponto mesmo de fragilidade muito grande. (G4). 

 

A realidade dos municípios do Tocantins é bastante delicada devido à baixa 

arrecadação municipal, o que impossibilita bastante o desenvolvimento de uma organização 

no âmbito da gestão do trabalho municipal e de cumprir suas responsabilidades no processo 

de cogestão das ações dos colegiados e do estado. (BRASIL, 2007). 
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Pode-se caracterizar a situação anteriormente descrita quando se apresentam os 

dados sobre o porte populacional do Tocantins, extraídos do DATASUS/IBGE/TABNET, em 

2009. Cerca de 54% dos municípios, ou seja, 75 municípios possuem população menor que 

5.000 (cinco mil) habitantes, enquadrando-os em municípios de pequeno porte e 39,6%, ou 

seja, cerca de 55 municípios estão classificados como municípios de médio porte por obterem 

um quantitativo populacional entre 5.000 (cinco mil) e 20.0000 (vinte mil) habitantes. 

Restaram apenas 6,4% de municípios de grande porte, acima de 20.000 (vinte mil) habitantes. 

Fica caracterizada a impossibilidade dos municípios desenvolverem ações devido a 

insuficiência de recursos humanos próprios, principalmente na área da educação na saúde, 

como observa o sujeito da gestão estadual: 

O ponto fraco é justamente estarmos iniciando então, necessita-se de mais recursos 
humanos para se por em prática os cursos e as propostas que são colocados, porque 
as necessidades de curso de educação são muitas. (GE). 

 

A DGES tem se preocupado com esta problemática desde o início da PNEPS no 

estado, com a implantação dos Núcleos de Educação Permanente, tendo como proposta 

discutir e compreender o que é Educação Permanente e suas estratégias metodológicas ativas, 

bem como com o aperfeiçoamento e especialização em processos educacionais em saúde, 

pulverizando sujeitos qualificados para o trabalho da educação na saúde, a exemplo de um dos 

sujeitos pesquisados que afirma que esta especialização permitiu dar conhecimentos para 

justificar a criação de um espaço de gestão em seu município: 

Algumas ações, algumas iniciativas que a Secretaria tem tomado dentro desta 
gestão, a exemplo o Conselho Gestor, tem sido fruto da minha experiência, do meu 
acúmulo de conhecimento na pós-graduação e por toda minha trajetória na saúde, 
que inclusive o meu projeto de intervenção era no sentido de implementar a 
Educação Permanente no município e eu venho tentando, ainda que de forma 
incipiente, implementar algumas das ações que naquela época do meu estudo como 
factível, viável e necessária. (PS1). 

 

O papel do Gestor Municipal de Saúde é percebido como de articulador e facilitador 

dos processos, deixando claro à sua equipe no município o que tem sido desenvolvido no 

âmbito estadual, conforme relata este sujeito da gestão municipal: 

Eu me percebo assim, como uma facilitadora, tento articular tudo, porque eu venho 
buscar e tudo que eu vejo aqui eu repasso pros meus colegas lá no meu município e 
sempre quando tem a oportunidade, eu sempre to falando nas reuniões, sempre 
explicando, orientando porque eu acho que isso é muito importante. (G5). 

 

O termo gestão, de acordo com Bergue (2005), pode obter o mesmo sentido de 

administração, dessa forma, o autor define gestão como um processo administrativo a ser 
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executado de forma contínua. Tal processo, conforme o autor, é composto pela interação de 

quatro fases, sendo elas: “planejamento, organização, direção e controle”.  

Historicamente, sabe-se que os municípios tinham uma participação insipiente na 

formulação das políticas públicas, fator alterado a partir da Constituição Federal de 1988, em 

seu Art. 198, que trata, dentre outras diretrizes, da descentralização, dando ao município o 

poder de gestão administrativa e financeira do SUS. (POLIGNANO, 2009). 

O Art. 7º da Lei no 8.808 reforça a participação municipal, juntamente ao Estado, da 

criação de redes regionalizadas e hierarquizadas. No Pacto de Gestão, a regionalização se 

transforma em um dos pilares estruturantes por reger o processo de criação das regiões e 

saúde. Este pacto imputa diversas responsabilidades à gestão municipal, dentre elas, o 

desenvolvimento da educação na saúde por meio do Termo de Compromisso de Gestão 

Municipal. (BRASIL, 1990) 

À gestão municipal, e consequentemente ao gestor e sua equipe, fica a 

responsabilidade de formular e promover a gestão da educação na saúde; promover processos 

de Educação Permanente em saúde, em cooperação com o estado; agregar conhecimentos 

sobre educação popular na formação dos profissionais da saúde; articular junto às instituições 

formadoras mudanças na graduação das profissões que tenham vínculo com a área da saúde, 

conforme as diretrizes do SUS, e obter junto às Escolas Técnicas de Saúde nova orientação 

para a formação do profissional técnico. (BRASIL, 2006). 

Observa-se, portanto, que a nova estrutura de gestão sugere que a esfera municipal 

participe do processo e que, saindo da posição de espectador, seja ator na produção da 

educação na saúde. 

Percebe-se que o Tocantins, devido a insuficiência de recursos humanos e 

financeiros, possui dificuldade de operacionalizar a política, conforme descreve a Portaria no 

1.996 GM/MS, contudo, articulou uma CIES estadual com representações previstas na 

Portaria que possibilita desenvolver ações para garantir o financiamento previsto. 

Os sujeitos percebem, ainda, que os gestores municipais têm um papel importante na 

PNEPS ao utilizarem-se dela para a qualificação dos recursos humanos para a reorganização 

dos serviços. 

À guisa de finalização, percebe-se que a gestão da educação na saúde tem sido ponto 

de pauta no SUS estadual, contudo, a necessidade de melhoria na qualificação dos 

profissionais do SUS-Tocantins é reconhecida por todos os sujeitos entrevistados, destacando 

entre as dificuldades existentes, manter estes profissionais nas qualificações devido à 

insuficiência de Recursos Humanos nos municípios para a manutenção dos serviços de 
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atenção da saúde. Esta problemática permeia não apenas a atenção, mas a gestão como um 

todo e, consequentemente, a gestão da educação na saúde nos municípios que possuem, por 

exemplo, apenas uma unidade de saúde da família.  

Estes pontos críticos apontam uma fragilidade na política, que descarta a realidade 

destes municípios, estados e até regiões do país que não possuem autonomia financeira 

necessária para o desenvolvimento do setor saúde e, neste caso, da descentralização da gestão. 

A Portaria no 1.996 GM/MS abre para que cada estado encontre maneiras de operacionalizar a 

PNEPS a partir da superação das desigualdades regionais. A maior dificuldade será para a 

descentralização dos recursos, pois a maioria não assinou ou ainda está em processo de adesão 

ao Pacto pela Saúde. Dessa forma, a gestão dos recursos fica centralizada no estado, o que não 

quer dizer que o município não seja beneficiário das ações. Torna-se necessária a 

conscientização dos municípios sobre o objetivo do Pacto em relação à descentralização das 

responsabilidades sanitárias nas quais está inserida a educação na saúde. 

Quanto à operacionalização dos Colegiados de Gestão Regional e as Comissões de 

Integração Ensino-Serviço, foi notório o desconhecimento sobre a relação entre estas duas 

instâncias. Todos os sujeitos levantaram a bandeira da necessidade de qualificação, mas não 

reconheciam a Comissão de Integração Ensino-Serviço como uma instância para discussão 

sobre as demandas educativas de maneira locorregional. O processo de discussão relativo às 

demandas educativas desde a elaboração do primeiro plano estadual de educação permanente 

tem sido um ponto forte para a elucidação do que vem a ser a PNEPS. Fomentar a 

participação de cada representante nas reuniões da Comissão de Integração Ensino-Serviço, 

estabelecendo vínculos entre estado e municípios por meio dos Colegiados de Gestão 

Regional, torna-se uma estratégia de disseminação da PNEPS. 

Inicialmente, a pesquisa tinha como proposta identificar as características 

locorregionais do processo de implantação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde a partir das novas diretrizes apontadas na Portaria no 1.996 GM/MS. Contudo, 

percebeu-se que o Tocantins ainda possui barreiras na base da estrutura para a 

operacionalização desta política, como: a insuficiência de recursos humanos e financeiros de 

seus municípios. Tais barreiras impossibilitaram que o estado implantasse as Comissões de 

Integração Ensino-Serviço nas regiões de saúde, conforme descrito na Portaria em questão. 

Como encaminhamento deste estudo, fica a sugestão da construção da Política 

Estadual de Educação Permanente, levando em conta as diretrizes propostas pela Portaria no 

1.996 GM/MS relacionadas às características de desenvolvimento do SUS no estado, 

alocando recursos do tesouro estadual para os processos de gestão da Educação Permanente. 
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É necessário que nesta política estejam asseguradas estratégias para o alcance das instituições 

de ensino com o intuito de melhorar o desenvolvimento dos recursos humanos para o SUS 

desde a academia, como também no desenvolvimento das ações de pesquisa voltadas para o 

sistema. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este tema foi desafiador devido ao meu reencontro com a história de que participo 

junto à equipe da Diretoria de Gestão da Educação na Saúde. Percebi que a educação na saúde 

ainda precisa de maior comprometimento dos gestores das três esferas de governo para a 

melhoria da qualidade dos serviços por meio da reflexão do cotidiano de trabalho e de 

qualificações que retornem efetivamente para o atendimento à população. 

Em diversos momentos desse período de dois anos me questionei se conseguiria 

chegar ao final desta trajetória. Insegurança foi o maior sentimento que senti todo esse tempo. 

Insegurança em falar bobagem frente a pessoas com tanto tempo de trabalho na saúde, 

professores conceituados e com grande conhecimento teórico. Foi quando em uma de minhas 

leituras me deparei com uma frase de Paulo Freire: “Ninguém ignora tudo, ninguém sabe de 

tudo. Por isso aprendemos sempre.” Engraçado, pensei, poderia ter vindo de outra forma, mas 

tinha que ser o Paulo a me dizer isso! Quase pensei em uma nova modalidade da EP 

(Educação Póstuma). Tirando o humor sarcástico, logo me remeti a uma outra frase, desta vez 

bíblica: “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.” (Ec. 9:10). 

Daí as coisas tomaram outro rumo, enfrentar as situações difíceis estava sendo a ordem do 

dia. Percebi que as aulas tomaram outra dimensão. O processo de aprendizagem foi para além 

da sala de aula, foi uma aprendizagem para a vida, junto aos meus colegas e professores na 

construção coletiva de um conhecimento e isto ficou claro durante as aulas quando 

percebíamos o quanto tínhamos aprendido com a experiência uns dos outros, professores e 

alunos, às vezes, esquecíamos dessas formalidades, todos eram aprendizes. As maiores 

dúvidas vieram com o rigor da pesquisa: Método, metodologia, citação... e aquela conversa 

entre os autores; pensava que tinha aprendido isso na graduação.  

Percebo, enquanto sujeito pesquisador, que este estudo teve um significado de grande 

superação e realização pessoal e profissional de poder compreender melhor o meu objeto de 

trabalho, descrever e escrever sobre a minha prática sob um olhar crítico, coisa difícil de 

realizar, pois acredito que seria mais fácil ter este olhar crítico sobre o trabalho do outro.  

Para a Secretaria de Estado da Saúde e, particularmente, a Diretoria de Gestão da 

Educação na Saúde, este trabalho poderá ser utilizado como marco teórico para futuras 

análises do processo de implantação da Política Nacional de Educação Permanente, por trazer 

a percepção dos diversos atores que a compõem, auxiliando no desenvolvimento da Política 

Estadual de Educação Permanente. Acredito que, ao qualificar as discussões sobre o que 
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significa Educação Permanente em Saúde, as ações educativas propostas para os 

trabalhadores serão mais efetivas à população do estado.  

Este estudo teve como recorte o desenvolvimento da PNEPS à luz Portaria no 1.996 

GM/MS e ser um estudo sobre a base da organização da Política no Tocantins, servindo de 

subsídio para pesquisas posteriores, voltadas para as políticas públicas de saúde no estado. 

Enfim, o processo de mestrado me proporcionou um olhar mais crítico aos processos 

de desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente, ao perceber a distância 

entre o real e o ideal. O Tocantins tem sido pioneiro na região norte ao desenvolver processos 

inovadores frente às características do estado e o ideário embutido na Portaria no 1.996 

GM/MS, mas ainda há muitas barreiras a serem transpostas para que a Educação na Saúde 

seja uma prioridade estadual para a valorização do trabalhador da saúde por meio da 

qualificação que responda às necessidades reais da população tocantinense.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 

Título do Projeto: Implantação da política de educação permanente no estado do Tocantins: 

análise das características locorregionais. 

Pesquisador Responsável: Juliana Vieira de Araujo Sandri  

Telefone para contato: (47) 9987-3129 – 3341-7932 

Pesquisador colaborar: Cleberton Henrique Andrade de Castro 

Telefone para contato: (63) 92388496 

 

Este estudo pretende analisar as características locorregionais que influenciam na 

implantação da Política de Educação Permanente no Estado do Tocantins, conforme diretrizes 

apontadas na Portaria no 1.996 Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde. A pesquisa será 

realizada junto aos profissionais da saúde, controle social e técnicos da Secretaria de Estado 

da Saúde do Tocantins, representantes dos Colegiados de Gestão Regional. Utilizando como 

método de coleta de dados a entrevista gravada e a análise dos documentos obtidos nos 

resumos executivos de reuniões entre as áreas técnicas da Secretaria do Estado da Saúde de 

Tocantins, bem como o relatório das oficinas de regionalização e os relatórios das reuniões de 

implementação da Comissão de Integração Ensino e Serviço, vinculada a Comissão 

Intergestora Bipartite de Tocantins, possibilitando a efetivação de uma análise qualitativa. Os 

dados serão coletados no período de maio a julho de 2009. Como não será feito nenhum 

procedimento invasivo, não existe nenhum risco ou possibilidade de agravo a sua saúde. 

Destacamos que poderá retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo. O sigilo e anonimato serão mantidos em caráter confidencial de todas as 

informações obtidas. Poderá fazer questionamentos a respeito do processo. A sua participação 

estará contribuindo para a discussão e o fortalecimento da implantação e possíveis 

implementações da Política Nacional e Estadual de Educação Permanente no sentido de 
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analisar a possibilidade e não possibilidade de implantação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde. Os dados serão devolvidos, tanto na Secretaria de Estado da Saúde do 

Tocantins quanto na Comissão Intergestores Bipartite e Comissão de Integração Ensino-

Serviço e serão utilizados somente para fins acadêmicos, como relatórios, trabalhos de 

conclusão de curso, artigos, livros e resumos. Caso aceite participar, solicito que assine esse 

termo. 

 

Nome do Pesquisador:  Juliana Vieira de Araújo Sandri (CPF 447166809-91) e  

Cleberton Henrique Andrade de Castro (CPF 034.700.654-03) 

 

Assinatura do Pesquisador: ___________________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

RG ___________________________, CPF _________________________ abaixo assinado, 

concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Data: _____/_____/_____ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: __________________________________________ 

Telefone para contato:  

Residencial: (____) _______________ Celular: (____) ______________ 
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APÊNDICE B – Instrumento de Pesquisa 

 

 

 

 

PARTE 1: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Sexo: (     ) Masculino  (     ) Feminino 

1.2 Idade: ____________ anos completos 

1.3 Nível educacional: 

(      ) Fundamental completo  (      ) Fundamental incompleto 

PARTE 1: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Sexo: (     ) Masculino (     ) Feminino 

1.2 Idade: ____________ anos completos 

1.3 Nível educacional: (      ) Fundamental completo 

 (      ) Fundamental incompleto 

 (      ) Médio Completo 

 (      ) Médio Incompleto 

 (      ) Superior Completo 

 (      ) Superior Incompleto 

 

1.4 Área de atuação: ____________________________ 

1.5 Tempo de atuação na saúde (em anos):___________ 

1.6 Tempo de serviço na Instituição em que trabalha (em anos):_________ 

1.7 Tempo de formado (em anos):_______________ 

1.8 Possui graduação em: _____________________ 

1.9 Possui: (      ) Pós-graduação 

 (      ) Especialização 

 (      ) Mestrado (   ) realizado (   ) em andamento 

 (      ) Doutorado  (   )realizado (   ) em andamento 

 (      ) Nenhuma 

 (      ) Outro. Qual?_______________ 

 

Caro colega 
Solicitamos sua colaboração no sentido de responder as questões deste instrumento, o 
qual está composto de duas partes:  
 
Parte 1: corresponde às suas informações pessoais para melhor conhecer a pessoa que 
está respondendo o instrumento, mas sem identificação de seu nome.  
 
Parte 2: refere-se, exclusivamente, a um roteiro de entrevista com perguntas abertas, 
as quais serão gravadas e poderão ser modificadas ao longo desta (se você desejar) para 
a obtenção das informações necessárias com o intuito de alcançarmos os objetivos 
propostos neste estudo. 
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3 Você é integrante  (      ) Comissão de Integração 
Ensino-Serviço Estadual 

(      ) CIB-TO 

 (      ) Colegiado de Gestão Regional (      ) SES-TO 

 (      ) ___________ (      ) ___________ 

 

 

PARTE 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Qual a sua percepção sobre a Política Nacional de Educação Permanente? 

O que você compreende por Política Estadual de Educação Permanente? 

Do seu ponto de vista, como as ações de Educação Permanente desenvolvidas se relacionam 

com as políticas nacional e estadual de Educação Permanente? 

Qual a sua percepção quanto à formação, configuração e funcionamento dos Colegiados de 

Gestão Regional e Comissões de Integração Ensino-Serviço com relação à Política de 

Educação Permanente? 

Em sua opinião, quais os pontos frágeis e fortes na implantação da Política de Educação 

permanente no Estado de Tocantins? 

Para você, qual o papel da Política de Educação Permanente no desenvolvimento da saúde do 

estado? 

Sendo você um dos atores desse processo, qual é a importância da educação permanente e 

como você se percebe neste processo? 

Como você se percebe nesse processo de implantação da política? 
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APÊNDICE C – Termo de Compromisso de Utilização de Dados 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO EM SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

Através do presente “Termo de Compromisso de Utilização de Dados”, o qual se 

encontra em conformidade com a Instrução Normativa nº 004 CEP/UNIVALI, os autores do 

projeto de pesquisa intitulado: Implantação da política de educação permanente no estado do 

Tocantins: análise das características locorregionais comprometem-se a utilizar os dados 

coletados dos documentos referentes aos processos de construção do novo Plano Diretor de 

Regionalização e implementação da Comissão de Integração Ensino Serviço vinculada à 

CIB/TO somente para fins deste projeto, objetivando a elaboração da dissertação do Curso de 

Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, assim com possível divulgação científica através 

de resumo ou artigo a ser publicado em periódicos. 

Informamos, ainda, que a instituição foi previamente consultada, concordando e 

propiciando as condições necessárias para a obtenção dos dados. 

Outrossim, comprometemo-nos a manter o anonimato dos dados e retornar aos 

resultados da pesquisa à instituição, apresentando-os aos seus representantes legais. 

 

Itajaí, SC, 20 de março de 2009. 

 

______________________________ 
Juliana Vieira de Araújo Sandri 

Orientadora 
 
 

_______________________________________ 
Cleberton Henrique Andrade de Castro 

Mestrando 
 
 

__________________________________ 
Shirlaine Valeriano Alves Barbosa 

Diretora de Gestão de Educação na Saúde SES-TO 
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APÊNDICE D – Termo de Compromisso do Orientador 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM SAÚDE E GESTAO DO 
TRABALHO 

 

 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

Eu, JULIANA VIEIRA DE ARAUJO SANDRI, professora do Programa de 

Mestrado Profissionalizante em Saúde e Gestão do Trabalho, área de concentração em Saúde 

da Família, declaro que o mestrando CLEBERTON HENRIQUE ANDRADE DE CASTRO, 

é meu orientando, tendo como tema de dissertação: Implantação da política de educação 

permanente no estado do Tocantins: análise das características locorregionais. 

 

Itajaí, 20 de novembro de 2008. 

 

 

JULIANA VIEIRA DE ARAUJO SANDRI 
Orientadora 

 

 

 

CLEBERTON HENRIQUE ANDRADE DE CASTRO 
Mestrando 
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APÊNDICE E – Formulário Referente à História da Política de Educação Permanente 

em Tocantins 

 

 

Documento pesquisado: ________________________________________ 

Data: ________/_______/________ 

Origem: _______________________________________________________ 

Envolvidos: ____________________________________________________ 

Tema abordado: ________________________________________________ 

Local: _________________________________________________________ 

Resumo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO
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ANEXO A: Comissão de Ética – Parecer de Aprovação 

 

 


