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DANIEL, Hedi Berwaldt. Análise da implantação e implementação da Política de 
Educação Permanente na Educação Profissional em Saúde do Sistema Único 
de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 2009. f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho) – Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 
2009. 
Orientadora: SANDRI, Juliana Vieira de Araújo. 
 
RESUMO 
A Portaria GM//MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, estabelece, no Brasil, novas 
diretrizes e estratégias para a implementação da Educação Permanente em Saúde 
(EPS) e inclui-se, nesta, a Educação Profissional em Saúde, cujo foco são os 
trabalhadores de nível médio do Sistema Único de Saúde (SUS). O presente estudo 
teve como objetivo analisar o processo de implantação e implementação da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) na Educação Profissional 
em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada por meio de um 
estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorreu 
em dois momentos: 1) Leitura dos documentos fornecidos das oficinas de 
sensibilização; 2) Entrevistas aplicadas aos gestores regionais, estaduais e técnicos 
das CRS integrados à Comissão Permanente de Integração de Ensino e Serviço 
(CIES), que participaram de oficinas de sensiblização; bem como os técnicos da 
Escola Estadual de Educação Profissional em Saúde do Rio Grande do Sul 
(ETSUS), responsáveis pela oficina de sensibilização. A análise dos documentos 
pautou-se em relatar o processo ocorrido nas oficinas e se estas alcançaram o 
objetivo proposto, que era de instrumentalizar e sensibilizar os participantes quanto 
à formação profissional de nível médio na saúde. Verificou-se que as oficinas foram 
exitosas. Para as entrevistas, foi utilizado um roteiro com perguntas 
semiestruturadas, gravadas e transcritas. Todos os critérios éticos foram cumpridos. 
Os resultados obtidos nas entrevistas estão analisados em duas categorias 
definidoras: 1) Conhecimento sobre a Portaria GM/MS 1996/ 2007; 2) Implantação e 
implementação da PNEPS na Educação Profissional em Saúde no RS. Os 
entrevistados demonstraram conhecimento teórico sobre a referida portaria, 
conforme as funções desenvolvidas em seu cotidiano de trabalho. A proposta de 
descentralização da ETSUS/RS e sua função como gestora da Educação 
Profissional em Saúde no estado é compreendida pelos entrevistados. As facilidades 
elencadas foram: o financiamento; o bom acesso junto ao Colegiado de Gestão 
Regional (COGERE); e o comprometimento dos segmentos da PNEPS. As 
dificuldades corresponderam: à falta de recursos humanos na Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), tanto em nível central como nas CRS; ao acúmulo de trabalho; à 
ETSUS ainda não se encontrar credenciada para desenvolver suas atividades 
educativas no estado; à dificuldade de liberação dos trabalhadores dos municípios 
para formação; à demora na descentralização da ETSUS; e aos entraves 
operacionais para a execução de recursos financeiros no estado. Contudo, as 
instâncias gestoras responsáveis vêm buscando alternativas para solucionar essa 
situação. Espera-se que este estudo traga uma reflexão sobre o processo de 
implantação da Política de Educação Permanente na educação profissional de nível 
médio no Estado do Rio Grande do Sul e que realmente haja investimento na 
concretude da educação profissional como uma política de saúde. 



 

Palavras-chave: Educação. Recursos Humanos em Saúde. Sistema Único de 
Saúde.1 
 

                                                 
1 Conforme os Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br). 
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ABSTRACT 
GM//MS (Ministerial Office/Ministry of Health) Ministerial Directive no. 1996 of August 
20, 2007 establishes new guidelines and strategies for the implementation of 
Continuing Education in Health (EPS), which includes Professional Education for 
intermediary-level workers of the Sistema Único de Saúde (SUS) - the Brazilian 
national health system. The objective of this study was to analyze the implementation 
process of the Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS 
(State Policy on Continuing Education in Health) in the State of Rio Grande do Sul. 
The research was carried out by means of an exploratory, descriptive study with a 
qualitative approach. The data were collected in two stages: 1) A reading of 
documents supplied by the awareness workshops; and 2) interviews with regional 
and state managers and experts of the CRS integrated with the Permanent 
Commission on Teaching and Service Integration (CIES), who took part in 
awareness workshops, as well as experts of the Escola Estadual de Educação 
Profissional em Saude do Rio Grande do Sul - ETSUS, (State School for 
Professional Health Education of Rio Grande do Sul) who were responsible for the 
awareness workshop. The document analysis focused on the process that took place 
in the workshops, and whether they achieved the proposed objective, which was to 
empower and raise awareness among participants regarding intermediary-level 
professional training in Health. It was seen that the workshops were successful. For 
the interviews, a script was used with semi-structured questions, which were 
recorded and transcribed. All the ethical criteria were followed. The results obtained 
in the interviews were analyzed in two defining categories: 1) Knowledge of GM/MS 
Ministerial Directive 1996/ 2007; 2) Introduction and introduction of the PNEPS in 
Professional Health Education in the State of Rio Grande do Sul. The interviewees 
demonstrated a theoretical knowledge on the Ministerial Directive in question, 
according to their functions in their day-to-day work. The proposal to decentralize the 
ETSUS/RS and its role as manager of Professional Health Education in the State is 
understood by the interviewees. The facilities listed were: financing, good access to 
the Colegiado de Gestão Regional – COGERE, (Regional Management College) and 
the commitment of sectors of the PNEPS. As to difficulties, they mentioned the lack 
of human resources in the State Secretary for Health (SES), both at central level and 
in the CRS, work overload, difficulty releasing community workers for training, delays 
in the decentralization of the ETSUS, and operational barriers in the execution of 
financial resources in the State. However, the authorities responsible are seeking 
alternatives for each situation. This study seeks to promote reflection on the process 
of implementation of the Continuing Education Policy in intermediary-level 
professional education in the State of Rio Grande do Sul, and hopes that there will be 
real investment on developing professional education as a health policy. 

Key words: Education. Human Resources in Health. Sistema Único de Saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As décadas de 1980 e 1990, no Brasil, segundo Machado (2006), foram 

marcadas por grandes transformações para o sistema de saúde brasileiro. A 

constituição de um Sistema Único de Saúde representou para gestores, usuários e 

trabalhadores uma nova forma de estruturar, pensar, desenvolver e produzir serviços 

e assistência em saúde com base em seus princípios doutrinários: universalidade de 

acesso, integralidade da atenção à saúde, à equidade, à participação da 

comunidade, à autonomia das pessoas e à descentralização.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de ações e de serviços dos 

três níveis de governo, do setor público ao conveniado, que se interagem para um 

fim comum, incluindo a ideia de unidade, ou seja, o mesmo sistema organizado em 

todo o país (BRASIL, 1991).  

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2002) e a Lei Orgânica da Saúde 

nº 8.080/90 (BRASIL, 1991) avançaram não somente na concepção de organização 

da saúde, mas também em atribuir ao SUS a função de “Ordenar a formação de 

recursos humanos na área da Saúde” (BRASIL, 2002, p. 120). 

No entanto, o sistema de saúde brasileiro ainda enfrenta sérios problemas, 

resultantes de demandas específicas da assistência, dos processos intersetoriais e 

de gestão que mobilizam a administração pública, principalmente em relação à 

formação de seus trabalhadores (CAMPOS et al., 2006).  

Para Machado (2006), estas demandas são constatadas por três 

movimentos em relação aos recursos humanos para o setor: o primeiro, no final da 

década de 70, com a expansão do setor da saúde, tanto no âmbito público quanto 

no privado, sendo um dos maiores empregadores no país; o segundo, com o 

encolhimento da rede hospitalar e o aumento da rede assistencial; e o terceiro 

movimento refere-se ao aumento de empregos, principalmente no setor público 

municipal. Em decorrência disso, segundo a autora, os anos 90 foram considerados 

os piores em relação à política de recursos humanos no setor da saúde, 

principalmente pela ausência de plano de carreira profissional e a precarização do 

trabalho, além do distanciamento entre ensino e serviço nos cursos de formação na 

área da Saúde. 
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Lopes et al. (2007) destacam que a preocupação com a formação dos 

trabalhadores no setor da saúde já era discutida nas Conferências de Saúde, bem 

como a de Recursos Humanos para o SUS. Destas originaram diferentes 

documentos que demonstram a preocupação com a formação dos trabalhadores da 

Saúde.  

Ceccim, Armani e Rocha (2002, p. 374) definem a formação como: 

Educação formal que gera uma certificação/habilitação profissional 
específica, podendo estar voltada ao pessoal inserido no serviço ou não, 
aparecendo, geralmente, sob esta mesma designação ou sob a 
identificação dos programas e cursos de educação profissional, educação 
superior e educação pós-graduada.  

 

Esta definição será adotada neste estudo como referência conceitual de 

formação profissional, porém com o olhar na formação técnica de nível médio. 

De acordo com Lopes et al. (2007), na América Latina, na década de 70, a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) iniciou estudos, diante da 

necessidade de formação adequada de profissionais para atuarem de acordo com a 

realidade dos serviços de saúde, buscando mais aproximação do ensino às 

realidades e às necessidades dos serviços. Dessa forma, a proposta de educação 

permanente, aproximando ensino/serviço, foi considerada como um dispositivo 

adequado para a mudança. 

O conceito de Educação Permanente no setor da Saúde na América Latina 

foi aos poucos sendo difundido pela OPAS, reconhecendo que somente a 

aprendizagem significativa seria capaz da adesão dos trabalhadores aos processos 

de mudanças no cotidiano. Tal definição agregou novos significados, sendo utilizada 

no Brasil como estratégia na Política de Educação Permanente (PEP).  

A PEP tem como princípio basilar qualificar os profissionais da Saúde, com o 

intuito de melhorar a assistência prestada e modificar a atenção de um modelo 

biologicista para um modelo preventivista. Conforme Haddad et al. (2008), no Brasil, 

tornou-se necessário modificar práticas antigas, fortemente instaladas no setor da 

Saúde, centradas na doença e desarticuladas do sistema público vigente. Machado 

(2006) destaca que há necessidade de certificação para trabalhadores da área da 

Saúde, visto esta área ser um campo inesgotável de conhecimento e de prática 

profissional, além da necessidade de valorização dos trabalhadores da Saúde, pois 

a década de 90 foi considerada de antipolítica de recursos humanos para o setor. 
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Evidenciando que o Ministério da Saúde reconhece como fundamental a 

articulação da educação e regulação da força de trabalho nos serviços de saúde, em 

2003 foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES) 

(BRASIL, 2003).  

Um dos princípios da SGTES como política de educação para o SUS é 

integrar o ensino com o trabalho em saúde, para motivar e propor mudanças na 

formação técnica, graduação e pós-graduação e promover um processo de 

educação permanente dos trabalhadores do SUS, a partir das necessidades de 

saúde da população (HADDAD et al., 2008). 

Em vista disso, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do SUS para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. 

A Educação Permanente em Saúde (EPS), segundo Campos et al. (2006, p. 

43):  

Utiliza como pressuposto pedagógico a noção de aprendizagem 
significativa, que vincula o aprendizado a elementos que façam sentido para 
os sujeitos envolvidos, de modo que os processos de capacitação sejam 
estruturados a partir da problematização dos processos de trabalho. 

 

A educação na Saúde está presente no cotidiano das várias ações de 

diversas práticas profissionais, seja no plano individual ou no coletivo, constituindo-

se um processo em constante construção, que se baseia na interação com o outro. 

Para Freire (1979), a educação ocorre o tempo todo. O homem é um ser de 

relações, e a educação acompanha a vida, tanto no individual como no coletivo.  

Conforme Vaz (1999, p. 60): 

O trabalho, por sua significação e movimento, compõe o significado da 
cultura do mundo, e nele a linguagem que permeia e permite a produção e 
reprodução de relações entre os indivíduos, seus modos de viver e pensar, 
suas criações, recriações e descobertas. 

 

Dessa forma, a educação permanente é entendida como aprendizagem no 

trabalho, na qual o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 

organizações e ao trabalho. Rovere (1994, p. 70) sintetiza a EPS como: “la 

educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo em los diferentes servicios, 

cuja finalidade es mejorar la salud de la población”. 

As ações do Ministério da Saúde buscam parcerias e diálogos constantes 

com os Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego, Ciência e Tecnologia, 
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Comunicações e Defesa, Casa Civil, Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho 

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

Municipais de Saúde (CONASEMS), representações de trabalhadores e profissões 

da Saúde, associações de ensino, conselhos profissionais e entidades de 

representação estudantil (HADDAD et al., 2008). 

Estas articulações instituem a cooperação entre os ministérios, 

especialmente o da Saúde e o da Educação, com vistas à maior adequação da 

formação e do desenvolvimento dos profissionais da saúde, envolvendo o nível 

técnico, graduação e pós-graduação. 

No que se refere à formação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a, p. 27.833), conhecida como 

LDB, descreve a educação de forma abrangente. No artigo 1º, refere que: “[...] a 

educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. Acrescenta que: “[...] a educação escolar deve vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”. 

Com relação aos princípios e aos fins da educação nacional, a LDB 

(BRASIL, 1996a, p. 27.833) descreve, no seu artigo 2º, que:  

[...] a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.  

 

E no artigo 3º, traz como um dos princípios a: “[...] vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. Ou seja, a educação fazendo 

seu papel imprescindível na formulação de políticas, ações e estratégias para o 

desenvolvimento humano, através da autonomia dos indivíduos, para a 

transformação das pessoas num mundo em constantes mudanças. 

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do 

Ministério da Saúde, gestor federal do SUS no que diz respeito à legislação e à 

ordenação da formação e do desenvolvimento de pessoal para o setor, em 13 de 

fevereiro de 2004, pela Portaria GM/MS nº 198/2004 (BRASIL, 2004b), instituiu a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como uma proposta 

de ação estratégica, visando contribuir para transformar e qualificar as práticas de 
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saúde, a organização das ações e dos serviços de saúde, os processos formativos e 

as práticas pedagógicas na formação e no desenvolvimento de trabalhadores da 

Saúde.  

Conforme a referida Portaria, a gestão da EPS ocorreria através dos “Pólos 
de Educação Permanente em Saúde” (PEPS), que são instâncias de 
articulação interinstitucional como “Rodas para a Gestão da Educação 
Permanente”.  

 

Com a discussão gerada pelo Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS nº 399 

[BRASIL, 2006a] e Portaria GM/MS nº 699 [BRASIL, 2006b]), em seus componentes 

Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e de Gestão, a Portaria GM//MS nº 198 

(BRASIL, 2004b) foi alterada pela Portaria GM/MS nº 1.996, em 20 de agosto de 

2007 (BRASIL, 2007b). Embora ambas as portarias sejam referentes à PNEPS, para 

este estudo será utilizado como referência a atual portaria. 

A Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b) reafirma os princípios da 

EPS como norteadores para a construção dos planos regionais (loco regional) de 

EPS e das ações educativas na Saúde.  

No que se refere à Educação Profissional, para trabalhadores de nível médio 

na saúde, essa portaria privilegia e fortalece as Escolas Técnicas do Sistema Único 

de Saúde (ETSUS) como instituições prioritárias na articulação e execução da PEPS 

no tocante à formação técnica de nível médio. 

A Educação Profissional em Saúde, também chamada de Ensino Técnico de 

Nível Médio, é uma modalidade de ensino integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, às ciências e às tecnologias. Ela conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e é voltada para o aluno 

matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou superior, bem como 

trabalhadores em geral, jovens ou adultos. Pela atual legislação, os cursos desse 

segmento estão distribuídos em três níveis: Formação Inicial e Continuada 

(capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização); Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio; e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-

graduação.  

Para a formação técnica de nível médio na área da saúde para o SUS, estão 

as Escolas Técnicas do SUS (ETSUS), que fazem parte de uma rede governamental 

de Escolas Técnicas (RET-SUS). Foram criadas pelo Ministério da Saúde em todo o 

território nacional e têm o objetivo de facilitar a articulação entre as 37 Escolas 
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Técnicas do SUS. A rede foi instituída pela Portaria GM/MS nº 1.298, de 28 de 

novembro de 2000 (BRASIL, 2000c) e foi criada para fortalecer a formação do 

pessoal de nível médio que atua na área da Saúde (GALVÃO et al., 2006). 

As ETSUS têm como missão promover a educação profissional por meio da 

oferta de cursos de habilitação e qualificação profissional para trabalhadores do 

SUS. Sua clientela é formada, majoritariamente, de servidores, sejam do setor 

público ou privado. A Coordenação Geral da RET-SUS fica a cargo da Coordenação 

de Ações Técnicas do Departamento de Gestão da Educação na Saúde da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde 

(DEGES/SGTES/MS) (GALVÃO et al., 2006, p. 62). 

Dessa forma, a criação da ETSUS no Rio Grande do Sul visa atender aos 

trabalhadores de nível médio de ensino, área que concentra a maior demanda para 

profissionalização. Além disso, o Rio Grande do Sul também era o único estado da 

Federação que ainda não possuía uma ETSUS. No momento, a escola está sendo 

estruturada no estado. 

De acordo com Machado, Daniel e Reinhard (2008), a implantação da 

ETSUS/RS ocorreu em maio de 2007. Desde então, vem cumprindo as etapas legais 

estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação (CEED - RS). A criação da 

escola, primeira etapa do processo de implantação, recebeu o parecer favorável do 

CEED em janeiro de 2008, com decreto de criação publicado no Diário Oficial do 

Estado em março de 2008, sob o nome de Escola Estadual de Educação 

Profissional em Saúde do Rio Grande do Sul (ETSUS/RS). 

Para o funcionamento como escola autorizada pelo Ministério da Educação -

MEC, a ETSUS necessita credenciar-se junto ao Conselho Estadual de Educação 

(CEED), cujo laudo é fornecido após vistoria do prédio para verificar as instalações e 

se os equipamentos contidos atendem às necessidades educacionais (MACHADO; 

DANIEL; REINHARD, 2008). E também, principalmente, se há um corpo técnico-

pedagógico habilitado para exercer as atividades docentes. No entanto, esse 

processo ainda não foi consolidado, em virtude de se estar aguardando a remessa 

de equipamentos permanentes necessários ao laboratório multiuso, os quais 

deverão ser encaminhados pelo Ministério da Saúde, além de ser imperativa a 

contratação de funcionários pelo governo estadual, tanto administrativo quanto 

docente.  
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Destaca-se que a ETSUS/RS está inserida no organograma da Secretaria 

Estadual da Saúde, vinculada diretamente à ESP/RS, porém ainda não de forma 

oficial. 

Diante da abrangência e da complexidade de se instituir como órgão 

responsável pela gestão e pela execução da Política de Educação Profissional em 

Saúde, a ETSUS/RS propõe-se a avançar em sua forma de organização curricular e 

gestão descentralizada, considerando ser a melhor forma para o desenvolvimento da 

formação técnica de nível médio, levando em conta os perfis e as competências 

exigidas para o enfrentamento e a resolutividade da problemática da saúde no 

Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2007d).  

Em vista disso, a equipe da ETSUS/RS realizou, durante o ano de 2008, 

encontros regionais em 17 das 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), 

oportunizando a reflexão dos conceitos que norteiam a formação profissional, bem 

como as estratégias de gestão da educação profissional técnica de nível médio e 

considerando o papel das CRS na orientação e na execução descentralizada dessa 

política. Esses encontros, sob forma de oficinas, tiveram a finalidade de orientar 

profissionais e trabalhadores da Saúde sobre a importância do entendimento do 

conceito e das estratégias de EPS e de subsidiá-los quanto à participação na 

Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES) de cada região 

(MACHADO; DANIEL; REINHARD, 2008).   

Portanto, considerando a importância de Planos de Educação Permanente 

em Saúde para a expansão da educação profissional de forma regionalizada, tanto 

em nível de formação técnica quanto em nível de formação inicial e continuada de 

trabalhadores e diante da necessidade de institucionalização da ETSUS/RS, cuja 

atuação descentralizada em todas as regiões do estado deverá consolidar a 

formação de profissionais técnicos de nível médio, este estudo propôs responder às 

seguintes questões de pesquisa:  

a) Os representantes das CRS e da ETSUS-RS que participam das CIES conhecem 

os aspectos legais que embasam a Política da Educação Permanente em Saúde 

e a sua função nesta política? 

b) Quais as dificuldades e as facilidades para a implantação e a implementação da 

Política de Educação Permanente em Saúde, em relação à formação profissional 

técnica de nível médio, na percepção dos participantes da oficina? 
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c) A Oficina de Sensibilização sobre educação permanente, realizada pela 

ETSUS/RS para as equipes das Coordenadorias Regionais de Saúde, alcançou 

seus objetivos, sensibilizando os participantes quanto à necessidade de 

implantação e implementação de cursos de formação profissional a serem 

desenvolvidos no estado? 

Para obter tais respostas, este estudo tomou como objetivo geral analisar 

o processo de implantação e implementação da Política de Educação Permanente 

na Educação Profissional em Saúde do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio 

Grande do Sul, de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b).  

Para melhor compreender a complexidade desse processo e atingir o 

objetivo geral, foi necessário desmembrá-lo de forma mais específica: a) descrever 

o processo de sensibilização desencadeado pela equipe da ETSUS/RS com 

gestores e equipes técnicas e administrativas das CRS sobre a PNEPS (com ênfase 

na Portaria GM/MS nº 1.996/2007) e o funcionamento da ETSUS; b) detectar se os 

representantes das CRS e da ETSUS-RS que participam das CIES conhecem os 

aspectos legais que embasam a PNEPS e reconhecem a sua função nesta política; 

c) identificar as facilidades e as dificuldades das equipes da escola e das CRS para 

a implantação e a implementação dessa política em relação à educação profissional 

em saúde. 

O interesse nesta temática partiu da trajetória da pesquisadora na ESP/RS, 

onde, num momento de estruturação do seu quadro, foi designada para fazer parte 

da equipe responsável pela implantação da ETSUS no Rio Grande do Sul. A fim de 

subsidiar as ações pedagógicas e gerenciais que seriam desenvolvidas, houve 

necessidade de mais aproximação, com referenciais da área da Educação, em 

especial a educação profissional. Simultaneamente a esse processo de apropriação 

conceitual, surgiu a oportunidade oferecida pelo Ministério da Saúde para cursar o 

Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Pelo momento 

histórico em que se encontrava o Estado do Rio Grande do Sul, optou-se por 

estudar o processo de implantação da ETSUS/RS em andamento.  

Este estudo é composto de: fundamentos teóricos sobre a EPS, PNEPS –

(Portaria GM/MS nº 1996/ 2007 [BRASIL, 2007b]) e Formação Profissional Técnica 

de Nível Médio na Saúde; descrição da metodologia, mostrando como foi realizada a 

investigação e a análise; apresentação dos dados e sua análise teórica, em dois 

momentos. O primeiro descreve a oficina de sensibilização promovida pela 
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ETSUS/RS aos técnicos e gestores da Saúde. O segundo refere-se às PNEPS na 

formação técnica de nível médio, apresentadas em duas categorias: 1) 

conhecimento sobre a Portaria GM/MS 1996/ 2007; 2) implantação e implementação 

da Política Nacional de Educação Permanente na Educação Profissional em Saúde 

no RS; e as Considerações Finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 

2.1 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

 

 

Em fevereiro de 2004, o Ministério da Saúde, pela Portaria GM/MS nº 

198/2004 (BRASIL, 2004b), instituiu a Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde (PNEPS), como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor da Saúde. Para implantação desta política e da gestão 

da Educação na Saúde no âmbito dos estados e municípios, foram criados espaços 

de articulação interinstitucional e de negociação para a construção de projetos de 

educação. Essas instâncias locorregionais eram chamadas de “Rodas” ou de “Polos” 

de Educação Permanente em Saúde e funcionavam através de um colegiado 

composto por representantes dos segmentos (gestão, assistência, ensino e controle 

social). Estes segmentos integram o quadrilátero da Educação Permanente em 

Saúde, sendo os representantes respectivamente: gestores, profissionais, 

educadores de instituições formadoras, estudantes e usuários integrantes de 

movimentos sociais (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Essa portaria foi alterada em 20 de agosto de 2007 pela Portaria GM/MS 

1.996 (BRASIL, 2007b), que dispõe sobre novas diretrizes e estratégias para a 

implementação da PNEPS e reafirma os princípios da EPS como norteadores para a 

construção dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde e das ações 

educativas na Saúde, estabelecendo o valor do repasse para execução destas 

ações. Reforça, também, a questão de que as demandas para a formação e o 

desenvolvimento sejam implementadas a partir das necessidades de saúde da 

população. 

A portaria vigente regulamentou as Comissões Permanentes de Integração 

Ensino-Serviço (CIES) em substituição aos Polos como instâncias de articulação 

regional da EPS, conforme disposto na Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 1991), avançando 

na implementação das instâncias do SUS, previstas em lei e em sua consolidação. 

Possibilita que sejam considerados como instrumentos de gestão do SUS, no Pacto 

pela Saúde, os planos de educação permanente, com o financiamento federal 

regular e automático, fundo a fundo para os gestores, para a realização de ações de 
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educação na Saúde. Para desenvolver os Planos Regionais de Educação 

Permanente, é necessário que os gestores, os profissionais e o controle social 

participem efetivamente das instâncias de discussão e deliberação (BRASIL, 2007b).  

O Estado do Rio Grande do Sul segue o que determina a Portaria GM/MS nº 

1996/2007 (BRASIL, 2007b), no Artigo 2º: 

A condução regional da Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde se dará por meio dos Colegiados de Gestão Regional, com a 
participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço 
(CIES).  

 

As CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que 

participam da formulação, condução e desenvolvimento da PNEPS e devem seguir 

os mesmos princípios da regionalização instituída no Pacto pela Saúde, sendo que 

nenhum município deverá ficar fora desse processo. As CIES deverão ser 

compostas pelo gestor estadual e pelos gestores municipais de saúde e, ainda, 

conforme as especificidades de cada região, por: gestor estadual e gestores 

municipais de educação e/ou seus representantes; gerentes de serviços de saúde; 

trabalhadores do SUS e/ou suas entidades representativas; instituições de ensino 

com cursos na área da Saúde, por meio de seus distintos segmentos; e movimentos 

sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS. 

As CIES: 

Deverão contar com uma secretaria executiva para encaminhar as questões 
administrativas envolvidas na gestão dessa política no âmbito regional, 
devendo estar prevista no Plano de Ação Regional da Educação 
Permanente em Saúde (Artigo 8º). 

 

A Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 1991), em seu Artigo 14, já previa a necessidade 

de uma comissão permanente relacionada com a formação e os serviços: “[...] 

deverão ser criadas Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de 

saúde e as instituições de ensino profissional e superior”. E em seu Parágrafo Único, 

diz: 

Cada uma dessas comissões terá como finalidade propor prioridades, 
métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos 
recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera 
correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica 
entre estas instituições.  
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Para fortalecer essa lei, existe a Norma Operacional Básica dos Recursos 

Humanos do SUS, que também reconhece a necessidade de articular a formação 

com os serviços, quando descreve que é preciso: 

[...] estabelecer mecanismos de negociação intersetorial – Saúde/Educação 
– com os respectivos gestores da educação ou dirigentes de escola, para 
um progressivo entendimento, com vistas a uma ação integrada e 
cooperativa que busque ajustar, qualitativa e quantitativamente, o aparelho 
formador às demandas dos sistemas municipais, estaduais e federal de 
saúde. (BRASIL, 2000d, p. 22). 

 

O Colegiado Gestor Regional (CGR), conforme a Portaria nº 399 GM/MS, de 

22 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a), é a instância de pactuação permanente e 

cogestão solidária e cooperativa, sendo composto pelos gestores municipais de 

saúde de uma determinada região, com a representação do gestor estadual (Artigo 

3º). No Rio Grande do Sul, os CGR foram nominados de COGERE, conforme a 

Resolução nº 045/07 CIB/RS, de 16 de maio de 2007 (RIO GRANDE DO SUL, 

2007a). 

C0GERE
(CGR)

A condução regional da 
PNEPS se dará por meio dos 

Colegiados de Gestão Regional 
(CGR), com o apoio das 

Comissões Permanentes de 
Ensino-Serviço (CIES).  

(Art. 2º)

CGR- COGERE (RS)  São  
instâncias  formadas : gestores 
municipais  e representantes 
do(s) gestor(es) estadual(ais).

(Art. 3.)

 

Figura 1: Colegiado Gestor Regional - COGERE. 
Fonte: Sandri (2009). 

 

Os COGEREs têm como função articular a PNEPS na sua região, construir o 

Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde e submeter o Plano à 

CIB para homologação, além de pactuar a gestão dos recursos financeiros 

destinados à EP em âmbito regional.  
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Construir  Plano 
Ação Regional de 
EPS para a região. 

Submeter o Plano  à 
Comissão 

Intergestores 
Bipartite (CIB) para 

homologação.

Pactuar a gestão dos 
recursos financeiros 
em âmbito regional.

Incentivar e promover 
a participação  dos 
componentes das 

CIES. 

Acompanhar, 
monitorar e 

avaliar as ações  
realizadas.

Avaliar 
periodicamente a 

composição, a  
dimensão e o trabalho 

das CIES e propor 
alterações.

 

Figura 2: Atribuições do COGERE. 
Fonte: Sandri (2009). 

 

A articulação com a CIES deve ser constante e contínua, porque tem o papel 

de incentivar e de promover a participação dos componentes das CIES, bem como 

acompanhar, monitorar e avaliar as ações realizadas. 

A operacionalização da PNEPS não se encerra nas CIES e nos COGEREs. 

Ela conta também com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e com o Conselho 

Estadual de Saúde (CES). 

A CIB deverá ter o apoio de uma CIES de nível estadual (CIES BIPARTITE) 

(Artigo 9º), formada por: representantes de todas as CIES do estado; gestores e 

técnicos (municipais, estaduais e do Distrito Federal) indicados pela CIB; e 

representante de cada segmento que compõe as CIES (BRASIL, 2007b). 

São atribuições da CIES Bipartite (Artigo 10º): 

Assessorar a CIB nas discussões sobre EPS, na elaboração de uma Política 
Estadual de Educação Permanente em Saúde; estimular a cooperação e a 
conjugação de esforços e a compatibilização das iniciativas estaduais no 
campo da educação na saúde, visando à integração das propostas; e 
contribuir com o acompanhamento, monitoramento e avaliação da 
implementação da Política de Formação e Desenvolvimento no âmbito do 
SUS e das ações e estratégias relativas à educação na Saúde, constante 
do Plano Estadual de Saúde. 

 

Já a CIB, com relação às PNEPS, tem como responsabilidade (Artigo 11):  

Elaborar e pactuar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde; 
definir o número e a abrangência das CIES, sendo no mínimo uma e no 
máximo o limite das regiões de saúde estabelecidas para o Estado; pactuar 
os critérios para a distribuição, a alocação e o fluxo dos recursos financeiros 
no âmbito estadual; homologar os Planos Regionais de Educação 
Permanente em Saúde; acompanhar e avaliar os Termos de Compromisso 
de Gestão estadual e municipais, quanto às responsabilidades de educação 



 24

na Saúde; avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho 
das CIES e propor alterações caso necessário. (BRASIL, 2007b, p. 5). 

 

O Artigo 12 da Portaria GM/MS nº 1.996 (BRASIL, 2007b p. 6) descreve as 

atribuições do CES com relação à PNEPS, quais sejam: definir as diretrizes da 

Política Estadual e do Distrito Federal de Educação Permanente em Saúde; aprovar 

a Política e o Plano de Educação Permanente em Saúde Estadual e do Distrito 

Federal, que deverão fazer parte do Plano de Saúde Estadual e do Distrito Federal; 

e acompanhar e avaliar a execução do Plano de Educação Permanente em Saúde 

Estadual e do Distrito Federal. 

 

Figura 3: Segmentos envolvidos na PNEPS. 
Fonte: Sandri (2009). 

 

Todos os recursos financeiros destinados à PNEPS “[...] serão transferidos 

aos Fundos Estaduais, do Distrito Federal ou de um ou mais municípios, conforme 

as pactuações estabelecidas nos órgãos de gestão colegiada” (BRASIL, 2007b, p. 

6). 

Com relação aos critérios de distribuição dos recursos financeiros 

destinados à EPS, referentes ao período de 2007 e 2008 para o Estado do Rio 

Grande do Sul, ficou definido, através da Resolução nº 170/07 CIB/RS, de 19 de 

setembro de 2007 (RIO GRANDE DO SUL, 2007c), que: I – Do total de R$ 

1.196.567,82 do recurso da Portaria GM/MS nº 1.996/2007, alocado para a 

Educação Permanente em Saúde para o Rio Grande do Sul, um total de dez por 

cento (10%), ou seja, R$ 119.631,72, será destinado à SES/RS para a estruturação 
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(gestão, formação, capacitação das CIES das COGEREs e da CIB/RS) da Educação 

Permanente em Saúde no estado, e R$ 1.076.936,10 será distribuído regionalmente. 

II – Do total de R$ 1.709.382,61, do recurso da Portaria GM/MS nº 1.996/2007 

alocado para a Educação Profissional em Saúde para o Rio Grande do Sul, um total 

de dez por cento (10%), ou seja, R$ 170.920,10, será destinado à ETSUS/RS para a 

estruturação da Educação Profissional em Saúde no estado, e R$ 1.538.462,51 será 

distribuído regionalmente. 

Com relação à distribuição das CIES no Estado do Rio Grande do Sul, a 

mesma seguiu a formação igual ao do Pacto pela Saúde, conforme a Resolução nº 

143/07 – CIB/RS de 22 de agosto de 2007 (RIO GRANDE DO SUL, 2007b), ficando 

assim configurada nas macrorregiões: I. Região Metropolitana: 1 CIES – 1ª, 2ª e 18ª 

CRS. II. Região Centro-Oeste: 2 CIES – 4ª e 10ª CRS (uma CIES em cada CRS). III. 

Região Missioneira: 4 CIES – 9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRS (uma CIES em cada CRS). IV. 

Região Norte: 2 CIES – 6ª e 15ª CRS (uma CIES) e 11ª e 19ª CRS (uma CIES). V. 

Região Serrana: 1 CIES – 5ª CRS. VI. Região dos Vales: 3 CIES – 8ª, 13ª e 16ª 

CRS (uma CIES em cada CRS).VII. Região Sul: 1 CIES – 3ª e 7ª CRS.  

Entretanto, conforme Torres et al. (2008), estas distribuições de CIES 

encontraram dificuldades logo nas primeiras tentativas de aprovação dos Planos de 

Ação e de Projetos, devido a distância geográfica para as articulações 

locorregionais, o que gerou uma nova distribuição da regionalização da Educação 

Permanente em Saúde no RS, que foi estabelecida pela Resolução CIB/RS 78/08 

(RIO GRANDE DO SUL, 2008a).  

As áreas de abrangência de cada CIES no Estado do Rio Grande do Sul 

estão demonstradas no Quadro 1. 

 

Macrorregião Sanitária CRS CIES Município Sede 

I – Região Metropolitana 

1ª CRS 

2ª CRS 

18ª CRS 

1ª CIES 

2ª CIES 

18ª CIES 

Porto Alegre 

Porto Alegre 

Osório 

.II - Região Centro-Oeste 
4ª CRS 

10ª CRS 

4ª CIES 

10ª CIES 

Santa Maria 

Alegrete 

III - Região Missioneira 

9ª CRS 

12ª CRS 

14ª CRS 

17ª CRS 

9ª CIES 

12ª CIES 

14ª CIES 

17ª CIES 

Cruz Alta 

Santo Ângelo 

Santa Rosa 

Ijuí 
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Macrorregião Sanitária CRS CIES Município Sede 

IV - Região Norte 

6ª CRS 

11ª CRS 

15ª CRS 

19ª CRS 

6ª CIES 

11ª CIES 

15ª CIES 

19ª CIES 

Passo Fundo 

Erechim 

Palmeira das Missões 

Frederico Westphalen 

V - Região Serrana 5ª CRS 5ª CIES Caxias do Sul 

VI - Região dos Vales 

8ª CRS 

13ª CRS 

16ª CRS 

8ª CIES 

13ª CIES 

16ª CIES 

Cachoeira do Sul 

Santa Cruz do Sul 

Lajeado 

VII - Região Sul 
3ª CRS 

7ª CRS 

3ª CRS 

7ª CRS 

Pelotas 

Bagé 

Quadro 1: Áreas de Abrangência das CIES 
Fonte: Torres et al (2008, p. 29). 

 

 

2.2 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde na Educação 

Profissional em Saúde 

 

 

Na Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b), a Política Nacional de 

Educação Permanente e Profissional é regida pelas mesmas diretrizes. Entretanto, a 

Educação Profissional exige um regulamento próprio que deve ser respeitado: 

Considerando que, para a formação dos trabalhadores em nível médio da 
área da Saúde, é necessário observar as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional de Nível Técnico estabelecidas pelo Ministério 
da Educação, conforme Parecer nº 16/1999, Resolução nº 4/1999 e Decreto 
nº 5.154/2004. (BRASIL, 2009, p. 7).  

 

Desta forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), conhecida como LDB ou Lei Darci 

Ribeiro, complementada pelo Decreto 2.208, de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 1997), 

e reformulada pelo Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004a), 

considera a educação profissional uma importante modalidade que pode ser 

desenvolvida em todos os níveis de ensino (SAVIANI, 2008). 

A educação profissional tem como objetivos não só a formação de técnicos 

de nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a reprofissionalização para 

trabalhadores com qualquer escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a 

habilitação nos níveis médio e superior. A educação profissional deve levar ao 
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“permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BERGER FILHO, 

1999, p. 88). 

A Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b) apresenta, em seu anexo 

III, as Diretrizes e a Orientação para a Formação dos Trabalhadores de Nível 

Técnico no âmbito do SUS, e cita que a responsabilidade das ações para a 

formação e para o desenvolvimento dos trabalhadores de nível técnico da área da 

Saúde deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre as três 

esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços de saúde e o controle 

social. 

Na atual portaria, as ETSUS são consideradas instituições prioritárias para 

execução da política de educação profissional em saúde, conforme Portaria GM/MS 

1.996 (BRASIL, 2007b):  

As instituições executoras dos processos de formação dos 
profissionais de nível técnico no âmbito do SUS deverão ser 
preferencialmente as Escolas Técnicas do SUS/Centros Formadores, 
Escolas de Saúde Pública (vinculadas à gestão estadual ou municipal) 
e Escolas de Formação Técnica Pública. Contudo, outras instituições 
formadoras poderão participar desse processo, desde que 
validamente reconhecidas e habilitadas para a formação de nível 
técnico. A formação técnica, também, pode acontecer por meio das 
equipes formadoras do Estado/Município em parceria com as 
Escolas Técnicas. Porém, as ETSUS deverão acompanhar e avaliar 
a execução da formação pelas instituições executoras.  

 

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004c, p. 27): 

Uma das formas de contribuir para o aumento da escolaridade e o resgate 
da cidadania dos trabalhadores em saúde é ampliar a oferta de cursos de 
qualificação profissional básica, de formação técnica e de educação 
fundamental, garantindo a execução, por meio das escolas técnicas do SUS 
em todos os estados, e o desenvolvimento da capacidade desta rede 
oferecer ações educacionais para as diferentes necessidades do nível 
ocupacional e técnico na área da Saúde (formação de docentes, construção 
de desenhos curriculares por competência e produção e disseminação de 
conhecimento nesse campo). 

 

Dois importantes marcos da Educação Profissional em Saúde que deram 

origem às ETSUS foram o Projeto de Formação em Larga Escala (na década de 80) 

e o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da Enfermagem 

(PROFAE – década de 90/00) (GALVÃO et al., 2006; PEREIRA; RAMOS, 2006).  

Segundo Galvão et al. (2006), o Projeto Larga Escala, na década de 80, 

tinha como proposta uma formação articulada ensino/serviço e a criação de escolas 

técnicas do SUS (ETSUS), na concepção de escola flexível, atuando de forma 
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descentralizada; possibilitando o acesso aos alunos trabalhadores; e implementando 

um currículo integrado aos serviços e aos profissionais da rede como docentes. 

Essa iniciativa constituiu base para a implantação da Profissionalização dos 

Trabalhadores na área da Enfermagemn (PROFAE). O PROFAE  foi financiado por 

contrato estabelecido entre o Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), que financiou parcialmente o projeto. 

O contexto que originou o PROFAE pode ser caracterizado por 

trabalhadores inseridos nos serviços de saúde, realizando ações próprias de 

enfermagem, sem habilitação técnica profissional necessária para o exercício de 

suas funções, pouca escolaridade e de baixa renda, com impedimento ou dificudade 

de acesso aos cursos de formação profissional ofertados pelo mercado educativo. 

Este cenário, segundo Galvão et al. (2006, p. 72), proporcionava prejuízo na 

qualidade dos serviços de saúde ofertados à população, visto que eram 

trabalhadores com contato direto com os usuários no atendimento e na prestação de 

serviços, acarretando consequências e inviabilizando a ampliação de serviços. 

A Rede de Escolas Técnicas do SUS, do Ministério da Saúde, portanto, visa 

à implementação da formação para trabalhadores de nível médio em saúde, 

seguindo as demandas do SUS e promovendo a articulação das instituições 

formadoras no país (BRASIL, 2008c). 

No ano de 2007, foi tomada a decisão política de implantar uma ETSUS, 

visto que a ESP/RS já possuía um setor de educação profissional com curso técnico 

de Enfermagem, mas este necessitava de adequações, a fim de cumprir as 

exigências do Ministério da Saúde, como também do Conselho Estadual de 

Educação (CEED), para ser identificada como uma ETSUS. Assim, foi formada uma 

equipe com a responsabilidade de levar adiante o processo de implantação da 

ETSUS. Desde então, estão sendo cumpridos todos os requisitos legais para a 

formalização da escola, dos quais fazem parte: criação, credenciamento e 

autorização de cursos técnicos.  

A escola está sendo estruturada no estado para atuar na formação técnica 

de nível médio na área da Saúde. Os cursos descentralizados serão oferecidos 

conforme demanda das CIES e COGEREs de cada região, observando-se a Política 

de Educação Permanente em Saúde, segundo a Portaria GM/MS nº 1.996/2007 

(BRASIL, 2007b).  
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Simultaneamente ao processo técnico/burocrático que tramita junto às 

Instituições da Educação, a equipe técnica da ETSUS/RS está desenvolvendo ações 

no sentido de implantar e qualificar a Política de Educação Profissional em Saúde no 

estado: é integrante da CIES Estadual; assessora as regiões na elaboração de 

processos de formação; estabelece aproximação com as escolas técnicas estaduais 

que mantêm cursos na área da Saúde, discutindo seus processos pedagógicos; 

discute as necessidades de formação junto às coordenações das políticas estaduais 

de saúde; participa das ações de fortalecimento dos NURESC, assim como realiza 

cursos de qualificação profissional e de formação inicial e continuada para 

trabalhadores do nível médio do Sistema de Saúde. 

 

 

2.3 O Sistema de Saúde do Rio Grande do Sul 

 

 

O Estado do Rio Grande do Sul é constituído por 496 municípios, com área 

total de 281.734 Km². Possui uma população de 10.187.798 e Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)2 de 0,814 (RIO GRANDE DO SUL, 2008c). 

O Rio Grande do Sul e seus municípios melhoraram suas posições com 

relação ao desenvolvimento humano na última década. O estado passou de 0,753 

em 1991 para 0,814 em 2000, e todos os municípios, sem exceção, aumentaram 

seus valores de desenvolvimento. Em 2000, nenhum município apresentou índice 

inferior a 0,665, o que ocasionou um acentuado aumento no número de municípios 

nas classes superiores (RIO GRANDE DO SUL, 2008c). 

Com relação à administração do setor Saúde, os municípios estão divididos 

em 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), que têm o objetivo de 

implementar as políticas públicas em nível regional:  

As CRS são responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e 
gerenciamento do sistema de Saúde, incluindo as ações e serviços no 
âmbito regional, numa relação permanente de cooperação técnica, política, 
financeira, operacional e de diálogo com os municípios, com o objetivo de 
organizar os sistemas locais e regionais de Saúde, segundo os princípios do 
SUS. (FERLA et al., 2002, p. 21). 

                                                 
2 Sendo considerado para o cálculo do IDH educação, longevidade e renda em índices que variam 

entre 0 (pior) e 1 (melhor) e a combinação destes índices em um indicador síntese. Os municípios 
com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano; municípios 
com IDH-M maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto. (RIO GRANDE DO 
SUL, 2008c). 
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A área de abrangência de cada CRS no Estado do Rio Grande do Sul está 

demonstrada através da Figura 4 e do Quadro 2.  

 

 

Figura 4: Distribuição Geográfica das CRS. 
Fonte: Bellini (2006). 

 

 

Coordenadoria Município sede Nº municípios que compõem 

1ª CRS Porto Alegre 24 

2ª CRS Porto Alegre 42 

3ª CRS Pelotas 23 
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Coordenadoria Município sede Nº municípios que compõem 

4ª CRS Santa Maria 32 

5ª CRS Caxias do Sul 50 

6ª CRS Passo Fundo 58 

7ª CRS  Bagé 13 

8ª CRS Cachoeira do Sul 07 

9ª CRS Cruz Alta 12 

10ª CRS Alegrete 13 

11ª CRS  Erechim 31 

12ª CRS  Santo Ângelo 23 

13ª CRS  Sta. Cruz do Sul 12 

14ª CRS  Santa Rosa 21 

15ª CRS Palmeira Missões 26 

16ª CRS Lajeado 41 

17ª CRS Ijuí 20 

18ª CRS Osório 22 

19ª CRS Frederico 
Westphalen 

28 

Quadro 2: Distribuição das Coordenadorias Regionais de Saúde e Municípios (CRS) 
Fonte: Angnes (2003).  

 

O Estado do Rio Grande do Sul, ao assinar o Termo de Compromisso de 

Gestão (TCG), considera que todos os gestores são plenos na responsabilidade 

pela saúde de sua população, comprometendo-se com o cumprimento da totalidade 

dos objetivos expostos no Pacto pela Saúde, sendo considerados todos os entes 

federados.  

Dos 496 municípios do Estado, 270 possuem mais de 5.000 mil habitantes e 

abrigam 93,8% da população (9.550.847 hab.), sendo que 84,7% da população 

estão em zona urbana. A maioria dos municípios com população abaixo de 5.000 

hab. é área rural emancipada do município-mãe e, mesmo com reduzida receita, 

prioriza investimentos em áreas de mais impacto imediato como educação, saúde e 

infraestrutura urbana (iluminação, calçamento, abastecimento de água) (NETTO, 

2006). 
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Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Dezembro/2007), o 

Estado do Rio Grande do Sul possui 1.200 equipes de Saúde da Família (ESF), 

8.441 agentes comunitários de saúde e 612 equipes de saúde bucal, com uma 

cobertura de 33% do estado. Dos 496 municípios, 435 têm o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde e 397 têm implantada o ESF, onde são realizados 

atendimentos em unidades básicas de saúde por equipes multiprofissionais. Estas 

equipes (mínima) são formadas por médico; enfermeiro; agentes comunitários de 

saúde (ACS); auxiliares/técnicos de enfermagem, em alguns casos acrescidos das 

equipes de saúde bucal, das quais fazem parte o cirurgião dentista e os auxiliares de 

saúde bucal (ASB). Estas são responsáveis pelo acompanhamento de um número 

definido de famílias agrupadas por áreas geograficamente delimitadas 

(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, 

2008).  

Neste cenário, vale ressaltar as dificuldades, não somente de caráter 

quantitativo, na implementação da Equipe de Saúde Bucal, mas também quanto ao 

perfil de qualificação dos auxiliares de saúde bucal, o que dificulta a expansão desse 

serviço por parte dos municípios. Há a necessidade urgente de desenvolvimento de 

processo de formação e educação permanente para a atuação desses profissionais 

(WARMILING; DAMIÃO; PEZZATTO, 2008). 

Em relação à gestão estadual, no que diz respeito à Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), as regiões estão em distintas fases. 

Algumas em elaboração do planejamento regional e outras já na execução de seus 

Planos de Ação Regionais. Dentre as ações de educação permanente aprovadas 

pela CIES Estadual, há em desenvolvimento Cursos de formação profissional, 

especializações, extensões, rodas de discussão, além de estruturação das próprias 

CIES nas regiões. As temáticas concentram-se na área de Gestão, Educação 

Profissional, Estruturação das CIES, Saúde Mental, Saúde Coletiva, Saúde da 

Família e Atenção Básica, Auxiliar de Saúde Bucal ( ASB) e Técnico em Saúde 

Bucal (TSB), Controle Social, Humanização, HIV/AIDS e Drogas, Formação 

Docente, Assistência Farmacêutica, mudança na graduação e Educação 

Permanente (TORRES et al., 2008). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

3.1 Delineamento do Estudo 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa. De 

acordo com Minayo (1998): 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, como um nível de realidade que não pode 
ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos a operações de variáveis. (MINAYO, 1998, p. 22).  

 

Conforme Gil (1989), a pesquisa exploratória visa proporcionar mais 

familiaridade com o problema, de modo a torná-lo mais explícito. Afirma ainda que o 

estudo deve ter como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de intuições, ressaltando que seu planejamento é bastante flexível, de forma que 

possibilite a consideração de vários aspectos que se relacionam com o fenômeno 

estudado. 

 

 

3.2 Local do Estudo 

 

 

O estudo foi realizado nas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) do 

Estado do Rio Grande do Sul. Algumas dessas localizam-se em municípios distantes 

da capital, cerca de até 500 km. A maioria das coordenadorias possui sede própria e 

está localizada na região central na cidade. O espaço físico é variado, entre amplos 

e restritos. Todas as CRS possuem uma área de recepção, setor da telefonista, área 

administrativa, sala do delegado de saúde e do delegado adjunto, área de 

imunizações, de ações em saúde, da vigilância em saúde, planejamento e 

almoxarifado. 

É importante conhecer a realidade de cada CRS no contexto de seu espaço 

físico, sua localização, estrutura funcional e humana para a participação das 

reuniões da CIES estadual, que fica localizada na capital, haja vista que o 
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deslocamento é custoso devido a distância e à diversidade de condições funcionais 

e humanas de cada CRS. 

 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Primeiramente, foram selecionadas para o estudo as CRS que desenvolvem 

cursos profissionais e/ou projetos de educação profissional em saúde e que 

participaram da Oficina de sensibilização. 

A Oficina de Sensibilização foi programada para a implantação da Política 

de Educação Profissional em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul no contexto da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Assim, as CRS 

selecionadas para a pesquisa foram: 8ª CRS (Cachoeira do Sul), 11ª CRS (Santo 

Ângelo), 12ª CRS (Erechim), 13ª CRS (Santa Cruz), 14ª CRS (Santa Rosa), 15ª 

CRS (Palmeira das Missões), 16ª CRS (Lajeado) e 18ª CRS (Osório). 

Posterior a isso e identificadas as CRS, foram selecionados os sujeitos da 

pesquisa, tendo como critérios de inclusão: 1) Ter participado da Oficina de 

Sensibilização; 2) Ser representante na CIES (regional ou estadual). Desta seleção, 

obtiveram-se oito técnicos das CRS e quatro gestores regionais. Contudo, 

considerou-se importante incluir mais dois representantes da gestão estadual. Um 

da Política de Educação Permanente e outro da Educação Profissional, por se 

entender que eles possuem grande importância no processo de educação 

permanente para o estado, além dos dois oficineiros (termo referente aos 

profissionais da ETSUS responsáveis pela realização das oficinas). Desse modo, 

somou-se um total de dezesseis sujeitos. 

 

 

3.4 Coleta e Análise de Dados 

 

 

A coleta dos dados aconteceu entre os meses de março a junho de 2009 e 

seguiu as seguintes etapas: 
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I Etapa: Foi realizado o contato com a equipe da ETSUS/RS para identificar os 

instrumentos utilizados, os textos de apoio e a dinâmica de trabalho planejado, bem 

como os instrumentos de avaliação e os documentos obtidos após a oficina. 

II Etapa: Realizou-se a leitura dos documentos fornecidos pela equipe da 

ETSUS/RS, inclusive a lista de presença e o relatório com a avaliação das Oficinas 

de sensibilização efetivada por eles. Todos esses documentos auxiliaram na 

compreensão de como ocorreu a Oficina de Sensibilização e para a elaboração da 

sua descrição. 

III Etapa: Houve um contato prévio com os sujeitos da pesquisa, conforme os 

critérios de inclusão estabelecidos, utilizando-se o recurso do telefone, o meio 

eletrônico ou pessoalmente. Neste momento foi explicado o objetivo do estudo e 

solicitada a participação espontânea deles. Ao aceitarem, ficou agendado um 

encontro para a realização da entrevista.  

IV Etapa: Cumprido o agendamento prévio, reiteirou-se o convite e celebrou-se a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Somente 

após estes trâmites é que se iniciou a coleta de dados, com a entrevista gravada em 

MP3, seguindo-se um roteiro de perguntas semiestruturadas e perguntas referentes 

aos dados de identificação dos sujeitos participantes (Apêndice B). Segundo Minayo 

(1993), a entrevista é um procedimento usual no trabalho de campo. Através dela, 

busca-se obter informações na fala dos atores sociais, o que não significa uma 

conversa despretensiosa e neutra, pois estes vivenciam uma determinada realidade 

focalizada, tornando-se um instrumento privilegiado na coleta de dados. 

V Etapa: À medida que a entrevista terminava, era transcrita na íntegra e enviada ao 

respondente para a validação das respostas. Em algumas situações, houve 

alterações, em outras não. Também foram descritas no diário de campo todas as 

informações pertinentes à entrevista que não estavam nas respostas e as 

observações da pesquisadora durante o processo de coleta de dados. 

VI Etapa: A sistemática utilizada para a análise dos dados coletados nas entrevistas 

foi a análise de conteúdo, do tipo categorial e temática. 

[...] descobrir os núcleos de sentido que compõe uma comunicação cuja 
presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico 
visado. Tradicionalmente, a análise temática era feita pela contagem de 
freqüência das unidades de significação como definindo o caráter do 
discurso. Para análise de significados, a presença de determinados temas 
denota estruturas de relevância e modelos de comportamento presentes ou 
subjacentes ao discurso. (MINAYO, 2007, p. 316). 
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Operacionalmente, a análise temática desenvolve-se em três etapas 

(MINAYO, 2007): 

a) Pré-análise: Realizou-se a leitura flutuante das respostas obtidas por meio das 

entrevistas. Em seguida, fez-se a constituição do corpus, que ocorreu através 

da organização do material em unidades de registro, significativas para o tema 

proposto, utilizando a norma de validade da pertinência. Trata-se do momento 

mais importante da análise, porque, a partir da identificação dessa etapa, foi 

possível seguir adiante; 

b) Exploração do material: Diante de todos os dados identificados e agrupados na 

etapa anterior, verificou-se o que havia de similaridade nas respostas dos 

entrevistados (E), para poder identificar as categorias temáticas juntamente com 

as suas subcategorias, objetivando alcançar os objetivos do estudo e responder 

aos questionamentos da pesquisa. Assim, foram estabelecidas as categorias, 

como se mostra no Quadro 3; 

c) Tratamento e interpretação dos resultados obtidos: Corresponde à explicação 

dos significados evidenciados nas respostas, utilizando o referencial teórico 

relacionado à temática da Política de Educação Permanente em Saúde e da 

Educação Profissional em Saúde. 

 

Quadro 3: Categorias e Subcategorias. 
Fonte: Elaborado pela autora (2009). 

 

 

 

Categorias Subcategorias 

Conhecimento sobre a Portaria GM/MS 

1.996/2007 

Domínio teórico da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde 

Reconhecimento de sua função na 
PNEPS 

Implantação e implementação da PNEPS 

na Educação Profissional em Saúde no 

RS 

Ações desenvolvidas pela ETSUS 

Expectativas quanto à atuação da 
ETSUS/RS 

Facilidades e dificuldades 
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3.5 Procedimentos Éticos 

 

 

Antes de iniciar o processo da pesquisa, solicitou-se a autorização para a 

Direção da Escola de Saúde Pública e para o Diretor do Departamento de 

Coordenadorias das Regionais do Estado do Rio Grande do Sul, apresentando a 

proposta de estudo, a fim de obter a aquiescência de ambos, fato este que ocorreu 

de forma exitosa. 

Encaminhou-se o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI-SC) (Parecer 12/12/2008, cadastro 516/08) 

e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul (Parecer 443/09), para o qual se obteve o parecer favorável de 

ambos. Todos os cuidados éticos, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde 

pela Resolução 196/96 (BRASIL, 1996b), que dispõe sobre a Pesquisa que envolve 

seres humanos, foram cumpridos. Elaborou-se o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em duas vias, sendo uma pertencente ao entrevistado e outra à 

pesquisadora, no qual está estabelecido o compromisso com o sigilo do relato, bem 

como o direito da pessoa entrevistada retirar seu consentimento quando quiser, sem 

prejuízo algum. Para a utilização dos documentos da ETSUS/RS, utilizou-se também 

o Termo de Compromisso de Utilização de Dados (Apêndice C). 

Para preservar a identidade dos participantes, foram utilizados números 

crescentes, conforme a cronologia das entrevistas. Assim, as entrevistas (E) ficam 

identificadas como: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, 

E15 e E16.  

Os dados serão devolvidos tanto para a ETSUS-RS quanto para a 

Secretaria Estadual de Saúde, Comissão Intergestores Bipartite, Conselho Estadual 

de Saúde, Colegiado de Gestão Regional e Comissão Permanente de Integração 

Ensino e Serviço. Os dados serão utilizados somente para fins acadêmicos, como 

relatórios, trabalhos de conclusão de curso, artigos, livros e resumos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA 
 

 

Os resultados e a discussão deste estudo serão apresentados em duas 

partes: a primeira está constituída pela descrição das Oficinas de Sensibilização, 

que foram realizadas em 2008 pela equipe de oficineiros da ETSUS/RS, em 17 das 

19 Coordenadorias de Saúde do Estado. Na segunda parte, está apresentada a 

análise das entrevistas realizadas com sujeitos da pesquisa, trazendo como foco a 

Implantação e Implementação da Política de Educação Profissional em Saúde 

no contexto da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no Estado do 

Rio Grande do Sul. 

 

 

4.1 Descrevendo as Oficinas de Sensibilização 

 

 

Pelo acesso aos relatórios das oficinas, foi possível descrever o processo 

desencadeado pela equipe da ETSUS/RS que, durante o ano de 2008, se propôs a 

desenvolver encontros regionais planejados em forma de Oficinas de 

Sensibilização nas CRS do Estado. O propósito das oficinas foi apresentar a 

Política Estadual de Educação Profissional em Saúde como parte da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde e o papel da ETSUS/RS nesta 

Política. 

O responsável pelo NURESC em cada uma das CRS ficou incumbido da 

articulação com os profissionais e a organização das reuniões, cuja agenda foi 

cumprida em dois turnos no mesmo dia.  

A maioria das  oficinas aconteceram na sede das próprias CRS, no período 

de maio a novembro de 2008, com média de 20 a 30 participantes por turno. Para 

esses encontros, foram convidados todos os trabalhadores/servidores das CRS, 

vigilantes, motoristas, recepcionistas, telefonistas, coordenações de programas 

específicos, delegados regionais e demais funcionários das CRS, sendo que 

algumas CRS fecharam suas portas para atendimento externo, para que um maior 

número de pessoas pudesse participar desse encontro.  
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As oficinas foram planejadas pela coordenação técnica-pedagógica da 

ETSUS/RS e contou com dois oficineiros e uma secretária. A média de oficinas 

realizada foi de duas por semana, devido a distância de algumas CRS em relação à 

capital e à disponibilidade dos oficineiros para o deslocamento.  

Para a efetiva implantação da Política de Educação Profissional em Saúde 

na PNEPS no estado, como estratégia de formação de recursos humanos para o 

SUS, foi preciso, primeiramente, o envolvimento dos trabalhadores da CRS para que 

conhecessem a proposta. Em vista disso, foi estimulada a participação do maior 

número possível de pessoas naquele momento.  

As oficinas tinham o intuito de instigar a reflexão de conceitos que norteiam 

a formação profissional, considerando o papel da educação profissional na PNEPS e 

a função da ETSUS/RS na implantação e na implementação da educação 

profissional técnica de nível médio. Outro objetivo era estimular a discussão das 

estratégias de gestão da Educação Profissional em Saúde no estado, considerando 

a função das CRS na orientação descentralizada desta política. Elas foram divididas 

em três momentos: 

a) Primeiro momento – Apresentação coletiva – com duração de 30 minutos, 

utilizando uma dinâmica de “quebra-gelo”, cada participante escolhia um cartão 

colorido. No verso, escrevia uma palavra que representasse a sua cor do cartão. 

Todos os participantes que tivessem a mesma cor de cartão foram reunidos para 

comentar brevemente a palavra escrita e, posteriormente, deveriam formar uma 

frase, um verso ou um desenho que sintetizasse a percepção do grupo sobre a 

atividade; 

b) Segundo momento – Cenários da educação profissional técnica de nível 

médio: conceitos e perspectivas – com duração de 1h30m. Com base nas 

palavras colocadas no painel anterior, os oficineiros selecionavam uma palavra-

chave lançando algumas ideias para serem trabalhadas em pequenos grupos, 

com o auxílio de um texto sobre Educação Profissional em Saúde. A turma 

participante era dividida em grupos para leitura e discussão do texto, destacando 

conceitos discutidos no grande grupo, com apoio e esclarecimentos da equipe de 

oficineiros da ETSUS/RS; 

c) Terceiro momento – Apresentação ETSUS/RS e da Política Estadual de 

Educação Profissional em Saúde – com duração de 1h aproximadamente. 
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Nesse momento, foi apresentada uma síntese contextualizada do papel da escola 

na gestão descentralizada da PNEPS no Estado. 

No período da tarde, cada grupo realizou leitura orientada de texto e 

levantou questões para discussão, cujos temas foram: 

a) Proposta de gestão da educação profissional técnica de nível médio: desafios e 

possibilidades; 

b) Compromissos das Coordenações dos NURESC em relação à ETSUS e à 

Política de Educação Profissional em Saúde; 

c) Atores da implantação da Política de Educação Profissional em Saúde: CIES, 

COGERE, Escolas Técnicas Públicas com cursos de Saúde, Instituições de 

Ensino Superior, Conselhos Municipais de Saúde e de Educação, Secretarias 

Municipais de Saúde e de Educação; 

d) Requisitos para oferta de cursos técnicos por parte das Instituições de Ensino, em 

função das prioridades da Política de Educação Profissional e da disponibilidade 

de recursos financeiros da PNEPS do ano de 2007: Plano de Curso autorizado 

pelo Conselho Estadual de Educação (CEED), Plano de Execução de Curso, 

Plano de Formação Pedagógica para Docentes, Planilha de Custos; 

e) Necessidades e demandas regionais. 

No final de cada turno, os participantes eram convidados a preencher uma 

ficha de avaliação elaborada pela equipe da ETSUS sobre as atividades 

desenvolvidas.  

A partir destas avaliações, constatou-se que todos os participantes julgaram o 

encontro uma ótima oportunidade para a reflexão e o conhecimento sobre a Política 

de Educação Profissional e o funcionamento da ETSUS no Rio Grande do Sul. 

Mostraram-se sensíveis e abertos à Política de Educação Profissional na PNEPS. 

Alguns profissionais afirmaram na avaliação que deveriam ocorrer mais encontros 

desse tipo e que envolvessem um maior número de pessoas. Acrescentaram, ainda, 

ser um importante momento para questionamento e esclarecimento sobre temas 

propostos pela equipe.   
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4.2 A Política Nacional de Educação Permanente na Educação Profissional 

em Saúde do SUS no Rio Grande do Sul 

 

 

Ao analisar a implantação e a implementação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde na Política de Educação Profissional em Saúde, 

cuja base teórica é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e da 

Educação Profissional em Saúde, identificam-se, a partir da coleta de dados, duas 

categorias e suas respectivas subcategorias: 1) Conhecimento sobre a Portaria 

GM/MS nº 1.996/2007 – domínio teórico da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) e reconhecimento da sua função na PNEPS; 2) 

Implantação e implementação da Política Nacional de Educação Permanente 

na Educação Profissional em Saúde no RS – ações desenvolvidas pela ETSUS, 

expectativas quanto à atuação da ETSUS/RS, facilidades e dificuldades. 

A Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 2007b), visa 

implementar ações, sua organização e financiamento da PNEPS, à qual se atrela a 

Política de Educação Profissional. Mediante as falas dos respondentes, analisa-se o 

Conhecimento sobre a Portaria GM/MS 1.996/2007, através do domínio teórico 

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e o 

reconhecimento de sua função na PNEPS. 

Em relação ao domínio teórico da PNEPS, os sujeitos da pesquisa E1 e E9 

destacam a importância da educação permanente como aprendizagem no trabalho, 

reafirmada pela Portaria GM/MS nº 1.996/ 2007 (BRASIL, 2007b) como um dos 

princípios norteadores da EPS: 

[…] a Educação Permanente veio com toda uma proposta de educação em 
trabalho, de vinculação ao trabalho com toda uma proposta de 
aprendizagem significativa, de problematização. (E9) 

 

E acrescenta E1 que a EPS permite o levantamento das necessidades das 

demandas educativas a partir do seu cotidiano de trabalho, pois: 

A ideia principal é fazer a educação através do trabalho, a partir das 
experiências que as pessoas têm nos seus municípios, a partir dos 
conhecimentos dos indivíduos. (E1) 

 

A PNEPS é definida pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004c, p. 9) como a 

“[...] realização do encontro entre o mundo de formação e o mundo do trabalho, onde 
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o aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho”, pela aprendizagem significativa, problematizadora, considerando-se os 

problemas enfrentados no cotidiano das pessoas e das organizações. 

Nas falas de E1 e E9, percebe-se que os sujeitos relacionam a EPS a uma 

prática educativa significativa, considerando os conhecimentos e as experiências 

anteriores adquiridos pelo sujeito/trabalhador/aluno. Para Pelizzari et al. (2002, p. 

37), a aprendizagem significativa: 

[...] propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, 
para que possam construir estruturas mentais utilizando, como meio, mapas 
conceituais que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 
caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 

 

No entender de E9, a PNEPS promove mudanças no trabalho, porque 

possibilita ao profissional se manter atualizado através dos cursos de capacitação e 

de atualização e lhe permite mudar sua postura de atuação de um modelo 

biomédico para o preventivista:  

Política que promove mudanças na formação dos trabalhadores de saúde. 
Que pudesse aproximar mais a formação. E não só formação de escola. 
Mas também a capacitação e formação de profissionais dos que já estão no 
trabalho em virtude do distanciamento que se observa e que se continua 
observando, das necessidades de saúde e da formação dos profissionais 
de como eles saem das Instituições de ensino e como eles continuam 
repetindo, dentro dos serviços, um modelo tradicional biomédico. (E9) 

 

Para Haddad et al. (2008), ainda existe um distanciamento da formação 

profissional em saúde das reais necessidades do SUS. A formação do profissional 

da Saúde ainda está centrada na doença, hospitalocêntrica e desarticulada do 

sistema público vigente, o qual tem como um dos princípios basilares a promoção da 

saúde. Essa afirmação se confirma no desenvolvimento histórico da educação em 

saúde quando, à época, ações educativas se voltam para grupos específicos de 

profissionais, sua formação técnica, denominada educação continuada, visando 

apenas à competência técnica dissociada das necessidades do serviço (MOTTA, 

1998). 

É o que declara também E9: 

Eu sei que esta Política veio com este fim, propondo à educação 
permanente como uma forma de mudar aquela antiga ideia que se tinha 
ligada à educação continuada de capacitar as pessoas tecnicamente 
apenas, de uma forma muito fragmentada e muito longe do serviço. (E9) 
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Ceccim (2005a) diz que, tradicionalmente, o setor da Saúde trabalha de 

modo fragmentado: atenção primária separada da clínica; qualidade da clínica 

independente da qualidade da gestão; gestão separada da atenção; atenção 

separada da vigilância; vigilância afastada da proteção aos agravos externos, sendo 

que cada um desses fragmentos está dividido em tantas áreas técnicas quantos 

sejam os campos de saber especializado. 

Portanto, a EPS corresponde a uma estratégia capital para a recomposição 

das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social, 

propondo ações intersetoriais e regulares com o setor da educação, “submetendo os 

processos de mudança na graduação, nas residências, na pós-graduação e na 

educação técnica à ampla permeabilidade das necessidades/direitos de saúde da 

população e da universalização e equidade das ações e dos serviços de saúde” 

(CECCIM, 2005a, p. 164). 

Neste sentido, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, por meio 

de Portaria Interministerial, criaram o Programa Nacional de Reorientação em 

Saúde- Pró-Saúde, em 3 de novembro de 2005, cujo objetivo é a reorientação da 

formação voltada para Instituições de Ensino Superior integradas ao serviço público 

de saúde e que dê respostas às necessidades concretas da população brasileira na 

formação de recursos humanos, na produção do conhecimento e na prestação de 

serviços, em todos estes casos, direcionados a construir o fortalecimento do SUS 

(HADDAD et al., 2008). 

O Pró-Saúde, segundo Haddad et al. (2008), é mais uma ação da PEPS e 

tem uma abrangência nacional. Inicialmente, na sua primeira versão, visava atender 

aos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia. Já na segunda, outros cursos 

da área da Saúde foram incluídos. Todavia, a mudança de paradigma na formação 

profissional não acontecerá de forma imediata, mas sim em longo prazo, haja vista 

que a formação profissional ocorre em média de 4 a 6 anos e, quando se fala de 

mudança curricular para a reorientação da formação voltada para atender as 

necessidades do SUS, isto poderá levar mais tempo. 

A PNEPS surgiu dos muitos desafios do SUS, diante dos problemas de 

gestão, e também quanto ao cenário da formação educacional de seus 

trabalhadores, que segundo Campos et al. (2006, p. 41):  

No cenário da formação educacional, destacam-se pelo menos dois 
aspectos que tem merecido atenção dos formuladores e gestores da política 
e dos programas de saúde. O primeiro refere-se à necessidade crescente 
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de adequar os antigos currículos das escolas médicas e de enfermagem às 
mudanças sociais, aos novos perfis epidemiológicos e às demandas dos 
serviços. O segundo refere-se ao descompasso entre os serviços que 
configuram o primeiro nível de atenção e a suficiente disponibilidade de 
pessoal preparado para atender às necessidades da população. 

 

Já Lopes et al. (2007 p. 148) relatam que a PEPS apresenta a EP como 

estratégia de gestão para reorganizar o sistema de ensino em saúde, aproximando o 

cotidiano do profissional do SUS e as necessidades da população, com o intuito de 

buscar a melhoria dos serviços. E11 contextualiza, em seu depoimento, a 

necessidade da inserção da educação no trabalho e a importância da metodologia 

problematizadora:  

É esta questão da educação estar inserida no processo de trabalho, de 
estar voltada para as necessidades deste processo de trabalho. Uma 
metodologia muito mais participativa, uma metodologia permitindo uns 
cuidando dos outros, para se formar este novo conhecimento a partir desta 
prática. […] Então acho que vem como proposta para estar cuidando do 
SUS e estar realmente implementando o SUS. Uma das grandes 
dificuldades do SUS é a desqualificação dos profissionais. Não que não 
houvesse capacitações, mas aconteciam de forma diferenciada, valorizando 
um saber instituído, como pronto. E agora a Educação Permanente vem 
com este viés, de a gente poder estar construindo em cima desta prática, 
estar construindo o saber desta prática, com estes profissionais, com a 
escuta, procurando reinventar as metodologias. Acho que ficou diferente. E 
eu espero que se fortaleça e que a gente possa ter bons resultados. (E11) 

 

A fala de E11 tem ressonância com o dizer de Ceccim (2005b), quando 

afirma que a Educação Permanente é considerada uma estética pedagógica para a 

experiência da problematização e da invenção de problemas. Para o autor, esta 

estética é condição para o desenvolvimento de uma inteligência da escuta, do 

cuidado e do tratamento. Em síntese, diz Ribeiro (2004) que a EPS propõe que se 

considerem os problemas das práticas um objeto de reflexão, procurando explicá-

los. Caso se identifiquem lacunas no conhecimento como parte da explicação do 

problema, práticas educativas devem ser implementadas considerando a distância 

entre quem planeja e quem executa, quem sabe e quem faz, quem faz e quem 

avalia. 

A EPS é importante não somente para a formação do trabalhador/aluno, diz 

E16, mas, também, como sujeito na sociedade cujos conhecimentos adquiridos 

proporcionam melhorias ao serviço: 

A Portaria 1.996 surgiu para regulamentar a Educação Permanente e junto 
com ela a Educação Profissional em Saúde e a qualificação dos 
funcionários em serviço principalmente, porque ela prima por permitir 
atualização e propiciar financeiramente e também socialmente que o 
aperfeiçoamento do profissional de saúde seja executado em serviço e a 
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serviço. Em serviço quando no local de trabalho e a serviço no momento 
que ele está trazendo como bônus para próprio local de trabalho os novos 
conhecimentos adquiridos durante a sua capacitação ou qualificação. (E16) 

 

A fala de E16 vem ao encontro do que relata Albuquerque et al. (2008), de 

que a Educação Permanente possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento 

pessoal daqueles que trabalham na área da Saúde, das Instituições e serviços, da 

gestão e controle social 

Ainda em relação à Portaria GM/MS nº 1.996/2007 E8, acrescenta: 

A Portaria nº 1.996 avança e estabelece também uma coisa importante que 
é a educação profissional. Tem especificidades e está no anexo da Portaria 
que fala especificamente da educação profissional e fala das ETSUS como 
instituições prioritárias. (E8) 

 

E8 reforça que a atual portaria considera como uma das prioridades a 

formação de nível técnico da saúde. 

A PNEPS, diz Ceccim (2005b, p. 976), é “[...] estratégia fundamental às 

transformações do trabalho na área da Saúde para que venha a ser lugar de 

atuação crítica, reflexiva, propositiva, comprometida e tecnicamente competente”, 

buscando melhoria ao Sistema de Saúde e à qualidade de vida dos cidadãos. 

A Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b), Artigo 17, descreve que 

o financiamento da EPS do componente Federal ocorre por meio do Bloco de 

Gestão do SUS, instituído pelo Pacto pela Saúde e compõe o Limite Financeiro 

Global do Estado, Distrito Federal e Município para a execução dessas ações. Os 

recursos disponibilizados serão publicados para viabilizar a pactuação nas CIBs 

sobre o fluxo do financiamento dentro do estado, encaminhado à Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) para homologação. Já o Artigo 13 define que a 

formação dos trabalhadores de nível médio, no âmbito do SUS, deve seguir as 

diretrizes e as orientações constantes dessa portaria.  

No Anexo III da Portaria GM/MS nº 1.996/ 2007 (BRASIL, 2007b) consta que 

a formação dos trabalhadores de nível técnico é um componente decisivo para a 

efetivação da Política Nacional de Saúde, devido à importância destes trabalhadores 

para o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde. Todavia devem ser 

observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação técnica, conforme 

cada profissão.  
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Já E4 utiliza em seu depoimento o termo “ferramenta”3 ao ser questionado 

sobre a PNEPS e deixa clara a estratégia de EPS em relação à formação e à 

capacitação dos trabalhadores, utilizando a relação ensino e serviço para a melhoria 

das práticas cotidianas. Isso justifica a utilização dos termos “estratégia” ou 

“ferramenta” pelo Ministério da Saúde, ao visar à melhoria do atendimento aos 

usuários no SUS.  

Olha, nós temos visto a Educação Permanente como uma das ferramentas 
mais importantes hoje dentro da regional [...] de melhoria ao Sistema de 
Saúde [...] tudo isto é destinado para o atendimento à população […]. E 
como que se faz isso? Capacitando o pessoal e realmente fazer a 
conscientização sobre o papel de cada um. (E4) 

 

O trabalhador, portanto, é o protagonista no processo. Ele tem sua função 

no trabalho, nas equipes e no serviço. A educação dos trabalhadores da Saúde, diz 

Motta (1998) é um processo permanente em que o trabalho é destacado como eixo 

do processo educativo, fonte de conhecimento e objeto de transformação. Nesse 

processo de educação permanente, diz Freire (1996), educar não é treinar. Educar 

não é transmitir, mas se transformar por meio da problematização, participação e da 

relação entre as pessoas. 

Oliveira e Freitas (2006) relatam que a educação em serviço é uma proposta 

apropriada para trabalhar a construção desse modo de operar o sistema, pois 

permite articular gestão, atenção, ensino e controle social no enfrentamento dos 

problemas concretos de cada equipe de saúde. Para Albuquerque et al. (2008), 

diversas são as perspectivas de mudanças na formação dos profissionais da Saúde, 

as quais incluem a reflexão e a transformação da interface ensino/trabalho e 

relações entre o ensino e os serviços de saúde. No entender desses autores, a 

integração ensino/serviço são espaços de cidadania, na intersecção dos papéis 

sociais entre os usuários, trabalhadores dos serviços, alunos, professores e também 

gestores, visando à qualidade da formação profissional e à qualidade de atenção à 

saúde da população. 

Um dos exemplos da ligação ensino/serviço é o Programa de Educação pelo 

Trabalho na Saúde (PET-Saúde). Outra parceria entre o Ministério da Saúde e da 

Educação que  viabiliza o aperfeiçoamento, a especialização e o serviço para 

profissionais da Saúde, tanto de instituições públicas quanto privadas. São estágios 

com bolsa-auxílio, iniciação ao trabalho e vivências, com o objetivo de sensibilizar e 
                                                 
3 Grifo nosso. 
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preparar os profissionais, contribuindo para uma formação adequada às 

necessidades do SUS. O PET-Saúde é mais uma iniciativa da PNEPS (BRASIL, 

2008a). No Estado do Rio Grande do Sul, tanto o Pró-Saúde quanto o PET-Saúde 

estão em fase de implantação e estão sob a coordenação dos cursos de graduação 

das instituições formadoras de recursos humanos em saúde.  

As mudanças que ocorreram nos últimos anos no Brasil para a valorização 

do trabalho em saúde, com foco na formação e no desenvolvimento dos 

trabalhadores do setor, iniciaram-se como Política de Saúde, com a criação dos 

“Polos de Capacitação Permanente em Saúde da Família”, segundo Campos et al. 

(2006, p. 46). Estes Polos, por meio de Instituições de Ensino Superior, contendo em 

sua lista cursos da área da Medicina e/ou Enfermagem, tinham o propósito de 

capacitar as Equipes de Saúde da Família. Existiam 31 Polos de Capacitação em 

Saúde da Família em todo o território nacional (TORRES et al., 2008). 

Os mesmos autores mencionam ser esse período marcado por “oferta de 

cursos” por grandes instituições de ensino, sem a participação de gestores, 

trabalhadores da Saúde e usuários, nas proposições de cursos de formação, que, 

nem sempre, contemplavam as necessidades locais que ocorriam por Concorrência 

Pública junto ao Ministério da Saúde.  

Assim, no depoimento de E12 sobre o período dos Polos, surge o relato de 

que grandes Instituições de Ensino ofereciam cursos de formação, tornando-se uma 

compra e venda de cursos: 

Foram quatro anos de discussão e construção de projetos e até o Brasil 
entender a lógica muita coisa aconteceu. Algumas Instituições de Ensino, 
por exemplo, iam por fora dos Polos e conseguiam recursos em Brasília, 
outras instituições que participavam dos Polos, nunca conseguiam. Não se 
tinha clareza sobre qual era o valor que se estava lidando. E pela lógica que 
estava instituída ali, acabou virando balcão de projetos mesmo. Era uma 
instituição tal que queria vender um curso e o Polo avaliava se queria ou 
não, se servia ou não, era uma compra e venda de cursos. (E12). 

 

Campos (2006, p. 52) confirma a fala de E12, ao relatar que a ausência de 

processos sistematizados de acompanhamento das atividades pactuadas fez com 

que estes Polos fossem vistos apenas como “intermediários financeiros de projetos”.  

A Portaria GM/MS nº 198/2004, instituidora dos “Polos de Educação 

Permanente em Saúde” em âmbito nacional para toda a rede de saúde, envolve 

vários segmentos da formação: docentes, discentes, gestores, usuários e 

trabalhadores da Saúde. A proposta utilizou o marco de “rodas” de gestão para 
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planejar e implementar ações para a formação dos trabalhadores e demais atores 

que atuassem na área de atenção, gestão, formação e do controle social. As ofertas 

de cursos de formação eram discutidas e pactuadas nos Colegiados de Gestão a 

partir das necessidades locorregionais (BRASIL, 2004b).  

As funções dos Polos, então, eram de identificar as necessidades de 

formação e de desenvolvimento dos trabalhadores, criando estratégias para 

qualificar a atenção, a gestão e fortalecer o controle social, além de propor políticas 

e estabelecer negociações interinstitucionais e intersetoriais orientadas pelas 

necessidades de formação locorregionais (BRASIL, 2004b). 

No Rio Grande do Sul existiam sete Pólos de Educação Permanente em 

Saúde, um em cada uma das sete macrorregiões do Estado. Esta divisão dificultava 

as necessidades de formação locorregional pelas diferenças regionais dentro de 

uma mesma macrorregião. Desse modo, foi criado o Fórum de Educação 

Permanente em Saúde, instância institucional, articuladora da implementação da 

Política de Educação Permanente no Estado e tinha como responsável a Escola de 

Saúde Pública (ESP/RS) (TORRES et al., 2008). 

Como o Estado do Rio Grande do Sul é muito extenso territorialmente e 

possui uma população densa, articular uma política nacional desse volume exige 

estratégias de articulação macro e locorregional. Assim, foram instituídos, na 

Portaria 39 de 1º de dezembro de 2000, o Núcleo Regional de Saúde Coletiva 

(NURESC) em cada uma das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) do estado. 

Os NURESC foram criados como estratégia de descentralização da Escola de 

Saúde Pública nas CRS, buscando viabilizar ações educativas em saúde junto aos 

municípios, aproximar as Instituições de Ensino e os órgãos formadores existentes 

na região, coordenar ações educativas para a consolidação do conceito de 

Educação Permanente em Saúde para o SUS (RIO GRANDE DO SUL, 2000b). 
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Figura 5: Atribuições e competências dos NURESC. 
Fonte: Rio Grande do Sul (2000a).  
 

A ESP/RS é considerada o “elo” entre o estado e os NURESC, pois a 

vinculação do nível estadual do Sistema de Saúde com os municípios acontece 

através das CRS, para assuntos relacionados à formação, aos programas e às 

políticas estaduais.  

Na atual Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b), os Polos se 

transformam em Comissões Permanentes de Integração Ensino/Serviço (CIES), 

nome utilizado conforme disposto na Lei Federal nº 8.080/1990 (BRASIL, 1991), as 

quais são instâncias de articulação regional da EPS, conforme relata E1.  

Com a Portaria 1996, os antigos Polos de EP, viraram Comissões 
Permanentes.” (E1)  

 

E2 reforça que, com a nova portaria, há a possibilidade de existir uma CIES 

em cada regional, próxima aos municípios, levantando as necessidades das regiões, 

o que já não acontecia com os Polos.  

[…] e ela veio a se reestruturar de uma forma diferente, dando a 
possibilidade de a gente ter dentro de cada regional as Comissões de 
Integração Ensino-Serviço. (E2) 

 

Assim, de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b, p. 

5), Artigo 7º, “a abrangência do território de referência para as Comissões 

Permanentes de Integração Ensino/Serviço deve seguir os mesmos princípios da 
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regionalização instituída no Pacto pela Saúde”. E nenhum município e nenhum CGR 

(COGERE) deverão ficar sem sua referência a uma CIES. Isso porque as CIES são 

consideradas câmara técnica, ou seja, prestam assessoria às demais instâncias, 

envolvendo os vários segmentos da PNEPS, conforme se constata no comentário de 

E12: 

Quer dizer, na medida em que a CIES é uma câmara técnica que congrega 
diferente atores, basicamente os quatro elementos: movimentos sociais, 
trabalhadores de saúde, instituições de ensino e gestores que esta 
diversidade de atores também possa estar envolvida com o problema, e 
pensando estratégias que não serão verticais, mas horizontais. (E12) 

 

E1 destaca que a PNEPS é uma política integradora, porque envolve várias 

instituições e atores para a efetividade nas ações da Educação Permanente. E12 

sabe que na CIES há a participação e a representação do quadrilátero gestão/ 

ensino/controle social/trabalhadores. São ações que envolvem parceria entre os 

municípios e as instituições parceiras com as Secretarias Municipais de Saúde e de 

Educação, junto aos Movimentos Sociais e ao Conselho de Saúde (BRASIL, 2004c). 

É uma Política para integrar mesmo: Instituições de Ensino, trabalhadores 
da saúde, Movimentos Sociais, Controle Social. (E1) 

 

Segundo a Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007), as CIES deverão 

ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e, ainda, conforme as 

especificidades de cada região, por: gestores estaduais e municipais de educação 

e/ou seus representantes; trabalhadores do SUS e/ou entidades representativas; 

instituições de ensino com cursos na área da Saúde, por meio de seus distintos 

segmentos; e movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e 

do controle social no SUS.  

Nesse sentido, a PNEPS congrega, articula e coloca em roda/rede diferentes 

atores para analisar, pensar/providenciar a EPS, destinando a todos um lugar de 

protagonismo na condução dos sistemas locais de saúde, pois, como diz Ceccim 

(2005b, p. 979), “[...] uma política tem responsabilidade compartilhada de condução 

e acompanhamento”, e todos os segmentos são importantes. A execução da PNEPS 

envolve não somente os profissionais, mas também a formulação de pactos, 

políticas e/ou de produção de práticas e redes sociais para as execuções de 

implementação da PNEPS. 

Ao falarem sobre a PNEPS, E2, E13 e E15 comparam as duas portarias e 

dizem que a mais recente (Portaria GM/MS nº 1.996/2007) veio apenas modificar a 
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operacionalização da política, alterando sua estratégia de implantação. Reportam-se 

aos Polos de Educação Permanente, lembrando a portaria anterior (Portaria GM/MS 

nº 198/2004), como se observa em alguns dos depoimentos:  

Em minha opinião, a Portaria GM/MS 1996/2007 veio implementar o 
trabalho que a gente já fazia nas regiões dentro da constituição dos Polos 
de Educação Permanente em Saúde. (E2) 

 

O que eu conheço é que ela mudou a Política que antes era dos Polos de 
Educação Permanente. (E13) 

 

Participei deste processo dos Polos […]. (E15) 
 

Compreendem-se esses relatos em virtude de os sujeitos estarem 

envolvidos na PEPS desde a Portaria GM/MS 198/2004 (BRASIL, 2004b). Nessa 

portaria, os Polos eram considerados “dispositivos”, ou seja, instâncias de 

articulação interinstitucional para o estabelecimento do diálogo e da negociação 

entre os atores das ações e serviços do SUS e das instituições formadoras. Porém, 

pela necessidade de monitorar e avaliar as ações, e com o advento do Pacto pela 

Saúde, com seus componentes Pacto pela Vida, em Defesa do SUS, e Pacto de 

Gestão (Portaria GM/MS 399/2006 [BRASIL, 2006a] e 699/07 [2006 b]), a Portaria 

GM/MS 198/2004 altera-se para a atual Portaria GM/MS nº 1.996/2007, que dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação da PNEPS, vinculada ao Pacto. Buscando 

se adequar às diretrizes do Pacto pela Saúde, a PNEPS considera em seu Artigo 1º 

- Parágrafo Único: 

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, 2007b, p. 2). 

 

A condução da PNEPS acontece através dos CGR (COGERE), com o apoio 

dos CIES (BRASIL, 2007b p. 3): “Artigo 2º - A condução regional da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde se dará por meio dos Colegiados de 

Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes de Integração 

Ensino/Serviço (CIES)”. No Rio Grande do Sul, os CGR são denominados de 

COGERE, conforme resolução da CIB nº 045/07 (RIO GRANDE DO SUL, 2007a). 

Esses COGERE têm nas CIES sua Câmara Técnica, com seus atores – 

protagonistas, no processo de educação na saúde, para melhorar o sistema de 



 52

saúde junto à população. E2 comenta que as atribuições do COGERE são amplas e 

devem ser realizadas no coletivo:  

E ela, também, descreve de uma forma relativamente clara o papel dessas 
CIES, o papel dos COGEREs, que para mim é uma das coisas que ficou 
bastante ampla, no sentido de que o COGERE, que são os Conselhos 
Gestores Regionais devem estar diretamente atreladas na construção da 
Educação Permanente em Saúde da região e que hoje você não tem como 
pensar Educação Permanente de uma forma isolada e nem mesmo com as 
Instituições formadoras pensando nesse processo também. (E2). 

 

E2 diz que as decisões do COGERE se ampliaram, em comparação com a 

portaria anterior. As necessidades e as demandas educacionais da região são 

discutidas coletivamente com todos os segmentos do quadrilátero. E12 fala sobre a 

função da CIES e o importante papel dos COGEREs para resolubilidade das 

necessidades da região: 

Os gestores têm papel importante na medida em que legitimamente foram 
eleitos e ele conhece a necessidade de saúde da região, então vai 
endereçar este pedido aos conselheiros de gestão regional. A CIES é uma 
câmara técnica. Então ela vai discutir e vai propor como resolver esta 
questão, ou com que contribuição a Educação Permanente pode dar. (E12). 

 

As CIES, previstas na Lei 8.080/90, não foram instituídas na Portaria GM/MS 

nº 198/2004, sendo evidenciadas somente na Portaria GM/MS nº 1.996/2007. Há 

dois tipos de CIES: as CIES Regionais, compostas por representantes estaduais e 

municipais de educação, trabalhadores do SUS, instituições de ensino com cursos 

na área da Saúde e do controle social, cuja função é assessorar os COGEREs no 

desenvolvimento da PNEPS nas regiões de saúde; e as CIES Estaduais, compostas 

por representantes das CIES Regionais, gestores e técnicos indicados pela CIB e 

um representante de cada segmento que compõe as CIES regionais, cuja função é 

assessorar a CIB na elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente, 

dentre outras: articular estratégias de intervenção no campo de formação; incentivar 

a adesão de instituições de formação e desenvolvimento de trabalhadores, à luz dos 

conceitos e princípios da educação permanente; propor e planejar ações que 

contribuam com responsabilidades assumidas pelos municípios (BRASIL, 2006a). 

No Estado do Rio Grande do Sul, há CIES implantadas nas 19 regiões de 

saúde e COGEREs constituídos em cada uma delas. A estruturação das CIES 

Regionais no estado ocorre mediante amplo processo de discussão, com cada uma 

das 19 Coordenadorias Regionais de Saúde. Em cada região realiza-se, à época, 

uma reaproximação da gestão de saúde com as instituições participantes dos Polos 
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de Educação Permanente e identificam-se outras instituições e movimentos 

interessados em participar dessa construção. A dinâmica utilizada em cada uma das 

regiões assume características diferentes em função das especificidades locais e da 

subjetividade inerente ao processo. A consistência dos movimentos empreendidos 

depende, então, de particularidades, por exemplo: o estilo de gestão; a trajetória 

participativa de cada uma das instituições; a permanência dos atores envolvidos, 

desde os tempos do Polo e também da motivação, porque, em alguns lugares, a 

experiência com os Polos de Educação Permanente não havia sido positiva.  

De acordo com Torres et al. (2008), inicialmente, foram implantadas 14 

CIES, obedecendo à divisão do estado em macrorregiões de saúde. Essa divisão 

corresponde à mesma por ocasião dos Polos de Educação Permanente em Saúde. 

Com o amadurecimento das discussões, as próprias CIES decidem que essa divisão 

macrorregional não atende às necessidades de cada região, e propõem à CIES 

Estadual a redefinição da área de abrangência de cada CIES, ficando configuradas, 

então, 19 CIES: uma em cada uma das regiões de saúde, correspondendo também 

à mesma definição territorial dos COGEREs. Esta definição é homologada na CIB 

pela Resolução CIB/RS nº 78/08 (RIO GRANDE DO SUL, 2008a). 

Quanto à composição, as CIES regionais são formadas por representantes 

da gestão regional dos setores da Saúde e da Educação, representantes dos 

municípios, Instituições de Ensino superior e médio, representantes de trabalhadores 

da saúde de diferentes níveis, representantes docentes, discentes e Movimentos 

Sociais. A distribuição das vagas na CIES ocorre de forma diversificada em cada 

uma das regiões e a participação nas discussões tem sido definidora até hoje da 

permanência das instituições nesse importante fórum. 

A configuração da CIES Estadual é semelhante à das CIES regionais, 

acrescida da participação de representantes da ESP/RS e da ETSUS/RS, 

composição homologada pela CIB, através da Resolução nº 170/07 (RIO GRANDE 

DO SUL, 2007c). 

A CIES Estadual, logo após estabelecida sua composição, abre discussões 

para a elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente, o qual é desenhado 

a partir das discussões regionais, contribuindo para o fortalecimento das regiões. 

A situação que se estabelece no Rio Grande Sul atende às normativas do 

Ministério da Saúde em relação aos Colegiados de Gestão Regional, que: “[...] 

considerando as especificidades locais e a PNEPS nas três esferas de gestão, 
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elaborarão um Plano de Ação Regional de EPS coerente com os Planos de Saúde 

Estadual e Municipal, da referida região, no que tange a educação na saúde” 

(BRASIL, 2007b, p. 3). 

No Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, estabeleceram-se 

as prioridades de formação/qualificação de trabalhadores para o SUS do Estado, e 

definem-se os critérios para a utilização dos recursos provenientes da Portaria 

GM/MS nº 1.996/2007. Fica definido que, desses recursos, 10% ficariam no Fundo 

Estadual de Saúde para as atividades de gestão estadual, e os 90% restantes 

repassados diretamente a Fundos Municipais definidos por cada CIES regional. 

Merece destaque, aqui, a descentralização dos recursos da Educação Permanente 

em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, que ocorre desde o momento inicial de 

implementação da política. 

Atualmente, ocorrem reuniões mensais das CIES regionais e da estadual, 

conforme agenda definida pelo próprio grupo. As reuniões da CIES Estadual 

ocorrem na ESP/RS, que mantém a sua secretaria executiva. Nas regionais, a 

estrutura operacional é dada pelas CRS. Em relação às reuniões, a pauta é definida 

conforme as necessidades locais. Porém a pauta permanente é a discussão de 

todos os projetos de formação, cuja formatação final é dada somente a partir das 

discussões. Os projetos construídos coletivamente e aprovados pelos COGEREs 

são remetidos à CIES Estadual, que também mantém este item como pauta 

permanente. Após a análise da CIES Estadual, todos os projetos são remetidos à 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB)  e Conselho Estadual de Saúde (CES) para 

homologação. 

O Entrevistado E12, pela sua vivência de gestão, sintetiza muito bem a 

PNEPS e mostra seu conhecimento ampliado sobre ela, ao destacar detalhes da sua 

criação e operacionalização: 

Esta Portaria é fruto de toda a experiência que se teve com a Portaria 
GM/MS nº 198/2004, de todos os problemas, todas as críticas, todas as 
discussões feitas com o CONASS, CONASENS e com todas as instâncias 
envolvidas. A partir disto tudo, se construiu a Portaria GM/MS nº1.996/2007, 
que é a Portaria então que vai regular a Educação Permanente a partir daí. 
É uma Portaria interessante porque, além de definir o que é para o governo 
a Educação Permanente, também regula como tem que ser organizado a 
estratégia de operacionalização desta Portaria. Que segmentos têm que 
estar envolvidos? Qual é a função dos Conselhos Regionais? Qual é a 
função da Comissão Intergestora Tripartite? Qual é a função do Conselho 
Estadual de Saúde? Qual é a função de todas as instâncias centralizadas. 
Como é que vão participar as Instituições de Ensino em todos os segmentos 
e os Movimentos Sociais, os trabalhadores de saúde e o gestor? Atenderá o 
Pacto pela Saúde? (E12). 
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Percebe-se que E12 acompanha, desde o início, todo o processo de 

discussão em relação à antiga portaria (Portaria GM/MS 198/2004) para a 

construção da Portaria GM/MS nº 1.996/2007, realizada nas instâncias 

centralizadas, Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS), Conselho 

Nacional de Secretários Municipais (CONASEMS) e Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Destaca, ainda, as diretrizes do Pacto pela Saúde, as diretrizes para a 

implementação da PNEPS, atribuindo aos COGEREs a condução regional da 

Política, com a cogestão das CIES na definição de um Plano Estadual de Educação 

Permanente em Saúde, a partir dos municípios e regionais, estabelecendo 

atribuições às instâncias e aos segmentos que a compõem.  

Percebe-se, pelo depoimento de E12, que a Portaria GM/MS nº 1.996/2007 

é muito ampla e complexa. Entretanto, ao contemplar as Diretrizes do Pacto pela 

Saúde (Portaria nº 399/ 2006) e o Regulamento dos Pactos pela Vida e de Gestão 

(Portaria GM/MS nº 699/2006), a atual portaria deve seguir os mesmos princípios 

orientadores de gestão – descentralização e regionalização. Refere que já havia 

uma discussão sobre a necessidade de atribuir a responsabilidade da educação na 

Saúde, junto aos municípios que foram contemplados no Pacto de Gestão.  

Conforme o CONASS (BRASIL, 2007a, p. 73), é responsabilidade sanitária 

da Educação na Saúde no Estado no Pacto de Gestão:  

Formular, promover e apoiar a gestão da EPS e os processos relativos a 
ela, no âmbito estadual; promover a integração de todos os processos de 
capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à PEP, no âmbito da 
gestão estadual do SUS; apoiar e fortalecer a articulação com os municípios 
e entre os eles, para processos de educação e desenvolvimento de 
trabalhadores para o SUS; articular o processo de vinculação dos 
municípios às referências para o seu processo de formação e 
desenvolvimento; articular e participar das políticas regulatórias e de 
indução de mudanças no campo da graduação e das especializações das 
profissões da Saúde; articular e pactuar com o sistema estadual de 
educação processos de formação, de acordo com as necessidades do SUS, 
cooperando com os demais gestores para processos na mesma direção; 
desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com 
capacidade de execução descentralizada no âmbito estadual. 

 

A regionalização é configurada de acordo com cada realidade. A ideia é de 

gestão compartilhada, com a criação das instâncias regionais que garantam a 

participação da totalidade dos municípios que as compõem (SILVA; DOBASHI, 

2006). 
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O Rio Grande do Sul, ao assinar o Termo de Compromisso de Gestão 

(TCG), comprometeu-se com o cumprimento do exposto no Pacto pela Saúde, 

apesar de somente um pequeno número de municípios terem assinado o termo. O 

processo formal de assinatura do Pacto de Gestão pelos municípios ainda se 

encontra em estágio incipiente, pois até o momento somente 15 municípios aderem 

ao Pacto. A demora para esta definição parece atrelar-se a outras definições 

relativas ao financiamento do sistema como um todo, o que poderá comprometer 

futuros repasses de recursos estabelecidos na Política de Educação Permanente ao 

Estado oriundos do Ministério da Saúde (RIO GRANDE DO SUL, 2006). 

O Financiamento da PNEPS é garantido, além de ser considerado 

fundamental para que ocorra efetivamente a implementação da PNEPS. Conforme 

E4: 

Como envolve recursos, acho que ela também obriga o gestor dos 
municípios a trabalhar educação, se não fosse o recurso demoraríamos 
três, quatro, cinco anos para atingir o que conseguimos em um ano. (E4) 

 

E4 reforça que, sem recurso, torna-se difícil efetivar as ações de formação e 

desenvolvimento para os trabalhadores. E demonstram preocupação quanto à 

dificuldade de alguns gestores municipais entenderem que, melhorando a atenção 

básica com a implantação de equipes de PSF, melhora-se todo o Sistema de Saúde. 

Então, por que não temos 100% de ESF no Estado? Porque que se o gestor 
não entende que ESF é a melhor maneira de se fazer uma saúde mais 
preventiva e não curativa que muitas vezes fazem. […] Se estiver bem 
organizada a atenção básica, se for bem atendido e for resolutivo… (E4) 

 

O entrevistado acrescenta que a qualificação dos trabalhadores e a 

reorganização dos serviços visam à resolutividade das ações e às melhorias no 

Sistema de Saúde: 

Se hoje temos a melhor saúde, não é de graça. O estado está trabalhando 
com objetivo bem focado: que é a prevenção e a promoção da saúde. Hoje 
observamos as estatísticas com redução nas internações. E o que é isso? È 
o trabalho dos técnicos lá na base. Então é um conjunto de coisas 
desencadeadas no Estado que vai melhorar. Estamos com a menor taxa de 
mortalidade infantil no Brasil. Não com tanto recurso. Mas porque está 
melhorando a qualificação dos técnicos lá na base. Isso aqui agora vai 
fechar, pois vamos ter um treinamento da base até os técnicos de terceiro 
grau. Estava faltando o ensino médio e agora vai suprir esta lacuna. (E4) 

 

E6 ressalta que consulta e trabalha com a portaria no seu cotidiano. 

Considera que ela revela outra forma de obter recursos financeiros para a execução 

de ações de educação, necessários para atender à demanda municipal, e que esses 
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recursos são repassados Fundo a Fundo, sem a preocupação de bancos de 

projetos.  

Eu trabalho com esta portaria na mão. Ela é permanente. Ela é monitorada. 
Ela é avaliada. Ela tem outra maneira de você ganhar a verba. Nela você 
não ganha só através dos projetos, tem que ter um contexto para receber a 
verba, pelo número de CAPS e o recurso é Fundo a Fundo. Isto valorizou o 
trabalho dentro do município. Não ficou formar sem ter a necessidade, com 
o interesse só no dinheiro. [...] e sim a necessidade de formação do pessoal. 
(E6). 

 

O Conselho Nacional de Secretários estabelece os critérios para alocação 

orçamentária à PNEPS (BRASIL, 2007b, ANEXO I). Um dos critérios é a adesão ao 

grupo de políticas que propõem a alteração do desenho tecno-assistencial em 

saúde. Quanto maior a adesão a esse grupo de políticas, maior a necessidade de 

investimento na qualificação e no desenvolvimento de profissionais para atuarem na 

lógica da Educação Permanente. Nesse critério entram: cobertura de Equipes de 

Saúde da Família, cobertura das Equipes de Saúde Bucal e cobertura dos Centros 

Psicossociais. O segundo critério é: quanto maior o número de profissionais e maior 

a população a ser atendida, maior a necessidade de recursos para investir nessas 

ações. O terceiro, e último critério, é o IDH, que é o inverso da concentração de 

instituições de ensino com cursos na Saúde, ou seja, quanto menor o IDH, maiores 

as barreiras sociais a serem enfrentadas para a melhoria junto à população. Por 

outro lado, quanto menor a concentração de Instituições de Ensino, maior a 

dificuldade e maior o custo para a formação. Considera-se, também, a necessidade 

de formação pedagógica. Em resumo, é ofertar mais recursos para quem tem mais 

necessidade de recursos para a formação. 

E8 considera que a Portaria GM/MS nº 1.996/2007, ao estabelecer critérios 

de rateio aos recursos de EP Estadual, dá um passo à frente. E12 comenta sobre as 

facilidades advindas da descentralização do financiamento da PEPS no estado e 

sobre a pactuação na CIES Estadual, CIB e COGERE: 

A Portaria GM/MS nº 1.996/2007 deu um passo a frente em função da 
organização que estabelece e também estão estabelecidos os recursos, o 
rateio de recursos com rateio estadual. No nosso Estado teve toda uma 
discussão de como esse recurso seria usado. E optou-se por descentralizar 
o recurso então cada região recebeu um tanto de acordo com os critérios 
estabelecidos. (E8). 

 

Com a Portaria GM/MS nº 1.996, a Escola (ESP/RS) continua protagonista, 
só que de um modo completamente descentralizador. Descentralizamos 
90% do recurso. Ficamos com 10% para tocar a Política, para fazer os 
encontros da CIES, organizamos toda a parte de legislação junto à CIB. Não 
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fizemos um regimento interno por entender que sempre tem que ser 
pactuado, então já fez direto via resoluções, não regimento. Então os fluxos, 
planos tudo via CIB. Tudo via aprovação do COGERE e CIB. (E12). 

 

O fluxo a que E12 se refere foi homologado pela CIB, Resolução nº 170/07 

(RIO GRANDE DO SUL, 2007c) e complementa, dizendo em relação à amplitude da 

referida portaria: 

É uma Portaria bem ampla e que propõe em nível nacional isso tudo e cada 
Estado está fazendo do seu jeito. (E12) 

 

Os critérios estabelecidos a que E8 e E12 se referem relacionam a 

pactuação na CIB, por meio das Resoluções 143/07 e 170/07 CIB/RS. A Resolução 

170/07 CIB/RS (RIO GRANDE DO SUL, 2007c) estabelece o critério de alocação 

dos recursos destinados à EP e à Educação Profissional para cada região de Saúde 

do Rio Grande do Sul, considerando os mesmos critérios estabelecidos na Portaria 

1.996/07 (Anexo I): cobertura da Estratégia Saúde da Família; cobertura de Saúde 

Bucal; cobertura de CAPS; público ou população-alvo: número de profissionais da 

Saúde, população total do Estado; iniquidades regionais: Indice de Desenvolvimento 

Humano  e o inverso da capacidade docente universitária e técnica instalada no 

municipios/região.  

A Portaria GM/MS 1.996/2007 define que os recursos financeiros sejam 

encaminhados em parcela única, de forma regular e automática, pelo Fundo 

Nacional de Saúde aos respectivos Fundos de Saúde Estaduais ou Municipais para 

a implementação da PNEPS, conforme as pactuações estabelecidas nos órgãos de 

gestão colegiada, que poderão ser alteradas conforme as situações previstas na 

Portaria GM/MS 699, de 30 de março de 2006 (BRASIL, 2007b). Já quanto ao 

financiamento para a Educação Profissional, E12 destaca que não há recursos 

exclusivos para a Educação Profissional em Saúde dentro da PNEPS.  

Eu vejo que a Educação Profissional, o recurso da Portaria GM/MS 
1.996/2007, não é exclusivamente para os trabalhadores de nível médio, ele 
pode ser para o nível superior. (E12). 

 

Mesmo que o recurso seja único, há uma divisão estabelecida pela CIB, 

seguindo a portaria, devido à decisão estratégica do Ministério da Saúde de garantir 

que os trabalhadores do nível médio, historicamente fora dos processos formativos, 

sejam contemplados como público-alvo dos projetos.  
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Em relação, ainda, ao conhecimento teórico da Portaria GM/MS nº 1.996, E7 

e E13 consideram que os projetos de EPS não têm dono, são construídos 

coletivamente para a região da abrangência das CIES com anuência dos COGEREs. 

E12 complementa que os projetos não mais precisam do consentimento do MS para 

a sua execução, mas da CIES. Porém, esquece-se de citar que a decisão final da 

efetivação da ação de EP precisa passar pela aprovação do COGERE. 

A construção dos projetos não é mais só do gestor, nem só das instituições 
[de ensino]. A Instituição não mais é a dona do saber. Tem que ser 
construído coletivamente. Para depois ter a deliberação do COGERE. (E7). 

 

O que eu conheço é que ela transformou-se em uma nova Política. Em que 
houvesse repasse de recursos direto para os fundos municipais de cada 
município. Mudou também a metodologia de aprovação. Porque hoje, todos 
os cursos pretendidos devem ser aprovados pelos Conselhos, pelos 
COGEREs – que é o Conselho de Gestor que a gente tem aqui. Depois eles 
[os projetos de cursos] devem passar pelo CIES Estadual, e depois vai para 
a Bipartite e CES para ser aprovado novamente. (E13). 

 

A outra coisa que achei muito importante de mudança que foi a 1.996 então, 
não permitiu mais esta ida direto [projeto] ao Ministério por fora, os debates 
cada vez mais têm passado dentro da CIES. E o Ministério da Saúde, neste 
sentido, tem tentado amarrar todas as outras estratégias [por ex: PET-
Saúde] deveria passar pela CIES a discussão. (E12). 

 

O relato de E12 demonstra que, cada vez mais, percebe-se o fortalecimento 

das instâncias de pactuação, o fortalecimento das CIES e, consequentemente, do 

SUS. 

E7 e E14 sintetizam de forma simples e ao mesmo tempo complexa os 

benefícios que podem ser alcançados quando se tem uma PEPS bem articulada e 

eficaz, capaz de atender às necessidades dos serviços de saúde e o Pacto pela 

Saúde: 

A Política é fascinante porque parte-se do princípio que a Educação em 
Saúde ela se dá na prática do seu serviço. E ela tem que mudar a prática de 
serviço lá na ponta. Senão ela não acontece. É aquele “fazer no serviço” e a 
“mudança de comportamento no serviço”. Mas ele exige comprometimento! 
Quando tu passas pela Educação Permanente, tu não ficas igual. Tu tens 
que estar inserido no serviço. Tu tens que estar inserido na proposta. Esta é 
a parte que eu acho mais complicada. E o Ministério está dando um recurso 
bom e que permite que a gente possa pensar e executar alguma ação que a 
gente tinha desejo de fazer antes e que não se tinha como fazer. (E7) 

 

Acho que esta Portaria, um dos aspectos, é que ela vem fortalecer o SUS 
enquanto serviço de saúde. Ela vem garantir também a implementação da 
PNEPS, obedecendo às realidades, às especificidades de cada uma das 
regiões. Ela fortalece, através do CIES e dos Colegiados de Gestão, a 
participação dos gestores, a participação das Instituições, a participação dos 
Conselhos. E, dentro deste processo de participação, consegue-se pactuar 
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com os gestores inclusive os recursos da região. Toda e qualquer 
qualificação, formação técnica e as necessidades dos municípios são 
discutidos. Temos recursos, temos comissões que elaboram os projetos 
dentro das CIES. Também temos o compromisso de acompanhar, avaliar as 
ações e as estratégias de Educação em Saúde implementados na nossa 
região. Esta Portaria dá competência aos gestores a elaboração do Plano 
Regional de Educação Permanente em Saúde. Também traz no bojo de sua 
constituição a função das Escolas Técnicas de executar os processos de 
profissionalização dos técnicos no âmbito do SUS. Então, de forma 
sintética, é garantir aquilo que o Pacto diz: a garantia de fortalecer a 
regionalização, fortalecer a participação e ter efetivamente o compromisso 
dos gestores da região. (E14). 

 

Diante das respostas apresentadas, percebe-se que cada um em particular 

conhece a Portaria GM/MS nº 1.996/2007 em dimensões diferentes e enfatiza 

pontos da PNEPS conforme seu envolvimento e sua atuação profissional no 

processo. Contudo, fica evidente que a proposta basilar da Educação Permanente já 

está incorporada ao cotidiano do trabalho. Merhy (2005) destaca que a Educação 

Permanente tem o desafio de ser construída no cotidiano dos serviços de saúde e 

precisa ser perseguida de forma implacável para quem, efetivamente, deseja mudar 

o modo de produção da saúde. Percebe-se, então, que os atores envolvidos na 

PNEPS, participantes desta pesquisa, tentam produzir saúde conforme a sua 

atuação profissional. 

Desse modo, verificou-se, por meio das falas dos entrevistados com relação 

ao reconhecimento da sua função na PNEPS, que de fato o fazem em 

conformidade com a sua atividade profissional, ou seja, na gestão o reconhecem 

como um protagonista e mediadores do diálogo entre os níveis centrais e regionais 

da gestão, tanto do Sistema de Saúde quanto da Educação.  

Então o Estado entra com este protagonismo no sentido de aglutinar as 
pessoas, provocar a discussão, organizar estes fluxos. Isto tudo no Estado 
foi feito. (E12). 

 

A função do gestor, apresentado por E12, está intimamente relacionada às 

suas atividades. No SUS, são considerados gestores os representantes de cada 

esfera de governo designados para o desenvolvimento das funções do executivo na 

Saúde, no âmbito federal, estadual e municipal. Gestão é: 

[...] a atividade e a responsabilidade de comandar um sistema de saúde 
(municipal, estadual ou federal), exercendo as funções de coordenação, 
articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, 
avaliação e auditoria. (BRASIL, 2008b, p. 13). 
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O relato de E12 traduz o conteúdo da Portaria GM/MS nº 1.996/2007, Artigo 

10º, quando descreve que a gestão por meio da CIES Estadual/CIB tem que 

estimular a participação e a aglutinação das iniciativas estaduais no campo de 

Educação na Saúde, visando à integração das propostas de Educação Permanente, 

além de fazer o acompanhamento operacional e avaliativo dessas ações. Isso 

corrobora com a Resolução CIB nº 170/07 (RIO GRANDE DO SUL, 2007c p. 7), 

quando determina a ação do Estado no fortalecimento da PEPS é: “[...] criar e 

fortalecer estruturas de gestão da educação e do trabalho em saúde no Estado e 

municípios, fortalecendo os atores sociais/políticos e organizando os fluxos de 

operacionalização da PNEPS 

Jesus (2006) destaca que o gestor tem função de provocar mudanças de 

gestão setorial, considerando-se as necessidades locorregionais – produzindo uma 

grande estratégia –, articuladas entre si e criadas a partir da problematização, 

envolvendo os diversos segmentos da formação. Estas mudanças referidas pelo 

autor levam à reflexão sobre a transformação do modelo de atenção à saúde, que, 

no fundo, é a base de todos os processos de formação de trabalhadores, pois como 

afirma Haddad et al. (2008), a criação da PNEPS propõe como eixo norteador da 

formação a transformação de um modelo médico-centrado para um modelo integral 

traduzido no cotidiano por uma prática problematizadora. 

Em relação à gestão em caráter regional, segundo o Artigo 6º da Portaria 

GM/MS nº 1.996/07 (BRASIL, 2007b), uma de suas atribuições é apoiar e cooperar 

tecnicamente com os Colegiados de Gestão Regional como protagonista articulador 

no processo de implementação da PNEPS. Essa normativa pode ser percebida na 

fala a seguir: 

Tudo é a articulação da regional com os municípios para explicar aos 
gestores [municipais] que os programas em si vão trazer os resultados para 
a população. (E4) 

 

Eu acredito […] que é articular e fortalecer sua região, estabelecer uma 
relação dialógica com a região e também com os serviços internos da 
coordenadoria, através da intersetorialidade com os demais programas. 
(E14) 

 

E14 enfatiza a importância de sua função na PNEPS, destacando a 

necessidade da intersetorialização com as demais instâncias dentro da própria 

Coordenadoria de Saúde em relação aos demais programas de saúde, porque a 

PNEPS não envolve apenas a educação, ela engloba vários segmentos da Saúde. 
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Jesus (2006) diz que a cogestão coletiva é importante, referindo-se à 

proposta de gestão alicerçada nas concepções de gestão democrática, o que 

somente é possível com a construção de sujeitos e coletivos, promovendo a 

qualificação das relações e a ampliação dos canais de comunicação entre os 

gestores do SUS, os trabalhadores de saúde e os usuários, fundamentados em 

valores da humanização e da solidariedade. O autor ressalta a importância da 

promoção da corresponsabilização destes atores com o processo de produção social 

na Saúde, no intuito de garantir o acesso integral e da equidade nos serviços de 

saúde. Assim, as instâncias organizadas de representação social fazem função de 

escuta das necessidades e das demandas dos trabalhadores e dos usuários, 

processando as informações para utilizá-las como “ferramentas” na gestão nas 

distintas esferas do SUS.  

E4 e E5, nas suas funções de gestores estaduais da Saúde, creem na 

importância de serem estimuladores e mediadores da efetivação de ações de EPS 

que possam atender às necessidades eminentes relativas ao preparo dos gestores 

municipais para o exercício de sua função municipal com afinidade no SUS: 

Na reunião da CIES da regional definimos o curso de gestores e colocamos 
a importância de que saibam como a Secretaria da Saúde se movimenta, 
pois envolve muitas pessoas, muitos recursos. (E4) 

 

Fizemos do recurso um curso de especialização em gestão de serviços em 
saúde. Para que isso? Para que cada município, do total de municípios da 
Coordenadoria, tivesse uma pessoa capacitada, que conhecesse realmente 
o SUS. O exemplo do secretário: Entra secretário, sai secretário. E o 
secretário é o que menos sabe das coisas, pois exerce um cargo, às vezes, 
estritamente político, não sendo nada técnico. (E5) 

 

Conforme a Resolução CIB/RS nº 170/07, Anexo II (RIO GRANDE DO SUL, 

2007c p. 7), é função do gestor estadual “[...] potencializar os atores que atuam no 

SUS a partir dos diversos segmentos – gestão, atenção, educação e controle social”. 

E4 relata que tem no NURESC de sua coordenadoria, com seus técnicos, o 

suporte para estabelecer suas ações, ficando seu papel voltado para a parte política 

junto ao COGERE: 

A gente tem reuniões rotineiras com o NURESC para ter as informações 
necessárias na sensibilização dos gestores. Então a gente anda mais […] 
na parte política como a gente diz. Então, essa é a nossa função e a gente 
deixa esta parte mais técnica, mais de saber como as coisas têm que 
funcionar mesmo para os nossos técnicos, Eles estão mais focados na parte 
minuciosa do sistema em si e das Portarias que vêm. Eles é que mais 
cuidam dessa parte. (E4) 
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O NURESC proporciona suporte importante para as decisões a serem 

abordadas, respeitando as necessidades locorregionais, trazendo-lhes subsídios 

para elaboração, execução, monitoramento ou avaliação de propostas de formação 

e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS, reforçando o fortalecimento das 

instâncias gestoras e do controle social, além de compromissos presentes no Pacto 

pela Saúde.  

E4 destaca que a estratégia de atuação para instrumentalizar os gestores 

municipais acontece também em consonância com as reuniões do COGERE. O 

primeiro momento é para discussão das demandas regionais; e o outro, para 

discussão e/ou apresentação de uma temática que possa instrumentalizar os 

gestores municipais no seu processo de trabalho, bem como discutir a possibilidade 

da organização de um seminário regional, com intuito de apresentar e avaliar as 

ações desenvolvidas em cada locorregião, porque consideram que todos são 

corresponsáveis no processo. 

Então nossa ideia é realizar este seminário regional e que vamos colocar 
em votação, na próxima reunião do Colegiado de Gestão - que também 
sempre realizamos capacitação, formação. Um turno é reunião do colegiado 
e no outro, temos sempre Formação Permanente e Educação aqui na 
Coordenadoria. Queremos reunir todos para que se possa fazer uma 
capacitação e mostrar o trabalho que está sendo feito em cada um dos 
municípios da nossa região. Eu acho que na medida em que eles  
participam e dizem o que querem [...] eles são corresponsáveis no 
processo. (E4) 

 

E6 relata a importância de sua função como gestor regional no sentido de 

incentivar e promover na CIES a participação de trabalhadores que garantam a 

continuidade no processo de implantação e implementação da PNEPS em sua 

região: 

Na minha gestão tenho que deixar subsídios para que isso continue. Então 
tenho que usar os servidores do quadro para que trabalhem juntos e que 
participem da CIES para que a educação não seja abandonada. (E6) 

 

Em seu depoimento, E6 defende a ideia de que é necessário, como gestor, 

garantir a continuidade no processo de implantação e implementação da PNEPS, 

contando com um trabalhador do quadro efetivo para dar continuidade ao processo 

de formação e de desenvolvimento de pessoal no setor de Saúde na sua região e 

que participe da CIES. Conforme Jesus (2006), o processo de construção de uma 

gestão coletiva e participativa depende da continuidade e do compromisso dos 

sujeitos sociais com a agenda da política de saúde pública local, equânime, de 
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qualidade e resolutiva. Desse modo, ter um profissional fixo, que dê continuação ao 

processo, é fundamental para a efetivação e para o desenvolvimento das ações da 

CRS. 

O gestor, protagonista das ações de educação em saúde, torna-se mediador 

do diálogo entre os níveis centrais e regionais da gestão. Ceccim (2005b, p. 983) 

afirma que: “quem participa da execução das políticas de formação e das políticas 

intersetoriais de educação permanente em saúde precisa estar entre os atores de 

negociação, da pactuação e da aprovação”. As instâncias de pactuação – 

Comissões Intergestores – são espaços governamentais, políticos e técnicos em que 

ocorrem a negociação e a implementação das políticas de saúde pública. É uma 

cogestão, em que todos os segmentos são protagonistas no processo (BRASIL, 

(2007a). 

Além dos gestores, há os técnicos de saúde que reconhecem a sua função 

na PNEPS como orientadores nos COGEREs, participantes do CIES e articuladores 

intersetoriais.  

E2 e E7, como profissionais do NURESC, revelam atribuições diferenciadas. 

E2 assume o papel de escuta das necessidades municipais, sendo a interlocutora 

com o estado. E7 atua mais na Educação Permanente em Saúde, na função de 

sensibilizar e de orientar a equipe sobre EPS, além de participar da elaboração do 

diagnóstico das necessidades de educação. 

Eu acho que minha função é mais direta […]: sou do planejamento, sou do 
COGERE, participo das reuniões, estou lá, sou do NURESC, faço poder de 
escuta […] tenho bom relacionamento com os municípios… (E2) 

 

Sensibilização da equipe de trabalho, dos gestores, de mostrar o que é 
Educação Permanente, o que difere da educação continuada […] outra 
coisa que a gente colaborou foi desencadear um processo de diagnóstico 
dos problemas necessidades de educação e saúde. Então as coisas foram 
acontecendo a partir da 1.996. Tudo isto o NURESC puxou. (E7) 

 

No entanto, nem todas as Coordenadorias possuem NURESC, conforme 

relato de E9 ao falar sobre a PNEPS: 

Quando mudou a legislação, de certa forma, abracei isto aqui dentro da 
Coordenadoria porque não temos NURESC aqui. Não havia ninguém 
interessado. Não tem ninguém. Tivemos troca de gestão e ninguém quis 
assumir isto. Como já participava desse processo todo dos Polos e 
considero fundamental este processo, eu abracei. Puxei a CIES. Então fico 
responsável, porque tem que ter alguém nas coordenadorias. Assim, vejo 
que as que estão funcionando é porque têm algumas pessoas nas 
coordenadorias que abraçaram esta causa. (E9) 

 



 65

Tanto E9 quanto E15 comentam que colaboram para a construção de 

projetos de EPS, apresentando-os ao COGERE para a aprovação. Certamente 

esses projetos relatados estão em concordância com o preconizado no Plano 

Regional de Educação Permanente e apresenta-se ao COGERE a proposta 

pedagógica e a operacionalização da ação. Ambos os respondentes são da CIES na 

representação dos Profissionais de Saúde. 

A gente tem coordenado o processo. Participo da elaboração dos projetos. 
E chamamos todas as pessoas dos quatro segmentos principais e estamos  
tentando fazer. (E9) 

 

E na apresentação do curso para o COGERE, a gente faz de forma 
humana, criativa que eles [os gestores] podem estar visualizando o que está 
sendo proposto. A equipe técnica trabalha e eles avaliam depois, sugerindo 
modificações. É desta forma que acontecem a elaboração dos projetos. 
(E15) 

 

Diz Albuquerque et al. (2008, p. 361): 

A proposta de Educação Permanente parte de um desafio central, coerente 
com os propósitos da integração ensino/serviço. O resultado esperado é a 
democratização dos espaços de trabalho, o desenvolvimento da capacidade 
de aprender e de ensinar de todos os atores envolvidos, a busca de 
soluções criativas para os problemas do cotidiano, a melhoria permanente 
da qualidade do cuidado à saúde e a humanização do atendimento. 

 

A Educação Permanente em Saúde torna-se eficaz ao conter estratégias de 

transformação e atualização para as mudanças necessárias às práticas na área da 

Saúde, e possibilita refletir com os diferentes atores (políticos/sociais) sobre a 

importância de sua função no quadrilátero (gestão, trabalhadores da saúde, controle 

social, instituições de ensino). Frente a essa demanda, da estrutura organizacional 

da Política, é possível efetivar o objetivo comum: a melhoria da qualidade de vida da 

população (CECCIM, 2005a).  

Rovere (1994) diz que uma gestão estratégica da Educação Permanente em 

Saúde requer clara consciência de que não se trata de uma atividade marginal, mas 

de uma das ferramentas mais eficazes de mudança institucional. 

E10 e E16 contribuem para a elaboração e a execução da oficina de 

sensibilização, mas E10 se diz responsável pela coordenação de todas as 

atividades pedagógicas desenvolvidas na ETSUS/RS, incluindo a pesquisa. Já E16 

se reconhece na qualificação e na capacitação de profissionais na área da Saúde: 

A função formal é a coordenação de toda a atividade pedagógica que 
acontece via ETSUS, assim elaboração de planos, de projetos, orientações, 
reuniões de coordenação para a gente focalizar, por exemplo, que 
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competências vamos trabalhar, como é que se trabalham as habilidades, os 
valores e atitudes. Como vai ser a dinâmica. Todas essas estratégias e a 
produção de conhecimento, trabalhar com pesquisa, elaborar pesquisa, ser 
também pesquisador, textos fomentar todo este conhecimento também. 
(E10) 

 

Minha função dentro da Política é dupla porque, enquanto profissional da 
área de estatística eu faço a qualificação e capacitação de profissionais 
através de oficinas, seminários, em congressos tanto na área de Saúde 
Mental quanto a área de Saúde do Trabalhador quanto da atenção básica 
principalmente na questão do desenvolvimento de recursos humanos em 
saúde e a parte de técnicos e de residentes na área da saúde. E hoje até os 
pós-graduados estão recebendo uma noção da questão da 1.996, que 
institui a Educação Permanente. (E16) 

 

A PNEPS estimula a pesquisa, desenvolvendo estudos na área de Recursos 

Humanos na Saúde com a Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde, 

pela ESP/RS, em parceria com o Ministério da Saúde (RIO GRANDE DO SUL, 

2006b). As pesquisas também permitem disponibilizar informações para subsidiar 

ações e sua abrangência, possibilitando a avaliação das políticas públicas e os 

programas voltados para os recursos Humanos da Saúde (BRASIL, 2003).  

Para Silveira (2006), a pesquisa possibilita adquirir conhecimentos e detectar 

necessidades de formação, além de possibilitar traçar um plano estratégico 

adequado para avaliar seu impacto. 

Ceccim (2008, p. 17) afirma que: 

[...] a formação profissional traz por objetivo, entre outros, dotar o 
profissional de conhecimentos requeridos para o exercício das 
competências e habilidades gerais para a educação permanente, suposto 
de que não existe ‘o’ profissional, mas profissionais sob aprendizagem e 
produção da saúde com que operam ou que venham a operar. 

 

Diante do exposto, é possível verificar quão envolvidos estão os gestores, os 

técnicos e os docentes com relação à PNEPS no Estado do Rio Grande do Sul, 

considerando-se a preocupação e o desejo de que esta política tenha êxito, 

principalmente no tocante à formação técnica profissional em Saúde. Embora já 

oficializada a implantação da ETSUS/RS no estado, ainda não há uma ação 

concreta de formação profissional, porque a escola ainda se encontra em fase de 

credenciamento junto ao Sistema Estadual de Ensino, condição exigida pelo 

Ministério da Saúde para repasse de recursos financeiros ao estado.  

Porém, a ETSUS, ao evoluir no seu processo técnico-operacional para 

funcionamento efetivo da escola e execução de cursos técnicos, desempenha 
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importante papel de gestão da Política de Educação Profissional em Saúde no 

estado.  

A ETSUS/RS, desde a sua concepção inicial, está planejada para ser mais 

do que uma escola executora de cursos, mas uma escola que faz parte da gestão do 

Sistema de Saúde como um todo, constituindo-se como referência no estado, para a 

formação de trabalhadores em nível médio para o SUS. Esta função é reconhecida 

pelos sujeitos deste estudo, como pode se observa na fala a seguir:  

Eu acho que a escola está fazendo sua parte, chamando aqui para 
promover as discussões, para nos ajudar […]. Esta função da escola que 
começou agora há pouco tempo. Isto já é significativo. Mas ela está fazendo 
o seu papel como agente de formação, de auxílio, isso ela vai fazer. E muito 
bem feito. Agora seja lá da Educação Profissional ou da Educação 
Permanente é no processo destes encontros, mostra o caminho. É uma 
troca. Mas está avançando. (E5) 

 

Assim, é importante verificar como está ocorrendo o processo de 

implantação e implementação da Política de Educação Permanente em Saúde 

na Educação Profissional em Saúde no RS, por meio das ações desenvolvidas 

pela ETSUS, até o momento, pela expectativa quanto à função da ETSUS, e na 

identificação das facilidades e das dificuldades para a concretização desse 

processo. 

Com relação às ações desenvolvidas pela ETSUS/RS, E8 relata que a 

escola atua como protagonista, chamando atores estratégicos para discussão. Esta 

ação é considerada fundamental para o sucesso da implantação e implementação 

da PNEPS nas CRS e em todo o estado. Refere que, neste momento, é importante 

este direcionamento, visto que os trabalhadores da Saúde de nível médio ficaram 

muito tempo fora das políticas de formação:  

A Educação Profissional em Saúde na realidade está dentro da PNEPS. Ela 
não é outra coisa. Toda essa lógica de formação quando direcionada para o 
nível médio tem algumas especificidades. Por que a Educação Profissional 
em Saúde é necessária atualmente? Para garantir formação aos 
trabalhadores de nível médio e básico que sempre ficaram de fora das 
políticas. (E8) 

 

Um número significativo de trabalhadores de nível médio e elementar da 

área da Saúde no país não possui qualificação adequada para seu trabalho 

(BRASIL, 2007a). Em vista disso, E8 considera importante, neste momento inicial de 

implantação e implementação da Política Estadual de Educação Profissional em 
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Saúde, a participação efetiva na CIES para divulgar a importância da qualificação do 

trabalhador de nível médio para o Sistema de Saúde. E3 corrobora esta ideia: 

Eu acho neste momento da implantação é isso, tem se colocado em uma 
vaga na CIES, a gente vai também à CIES regional. E procuramos discutir o 
máximo possível e nos colocar em todas as discussões principalmente na 
CIES, sobre a importância da Educação Profissional, que Escola é essa da 
Secretaria da Saúde que surge com um financiamento que não é pequeno. 
(E8) 

 

Para Lopes et al. (2007), a formação para a saúde é resultante de mais 

aproximação, não só de ações e serviços de saúde, mas dos atores sociais 

envolvidos na formação para a construção coletiva das diretrizes e estratégias para 

a Educação Permanente em Saúde. 

Enquanto a ETSUS/RS aguarda autorização do Conselho Estadual de 

Educação para certificar cursos técnicos, a solução encontrada junto às CIES 

regionais é formar parcerias com Instituições de Ensino já autorizadas pelo Conselho 

Estadual de Educação, seguindo o que consta na Portaria GM/MS nº 1.996/2007, 

em seu Anexo III, como explica E10: 

Ah, vou fazer um curso técnico de enfermagem ou técnico em saúde bucal. 
Não é querer o curso e colocar na prática. Como não temos ainda a escola 
(credenciada), estes cursos autorizados pelo Conselho Estadual de 
Educação, o que nós estamos orientando às regiões? Que então façam 
parcerias, convênios, termos de colaboração com instituições que tenham 
estes cursos já regulamentados. (E10) 

 

O que E10 comenta em seu depoimento está contemplado na Portaria 

GM/MS nº 1.996/2007 (BRASIL, 2007b), Anexo III, que diz: “Outras instituições 

poderão ser contempladas, desde que legalmente reconhecidas e habilitadas para a 

formação de nível técnico”. Entretanto, neste caso, a ETSUS/RS, como gestor 

estadual, é responsável pela análise dos projetos de cursos de Educação 

Profissional em Saúde encaminhados para a CIES Estadual. Os projetos para 

análise de cursos dentro da Educação Profissional em Saúde devem atender a 

todas as condições estipuladas no Anexo III, conforme diz E10: 

E como é que se faz esta gestão? Não é simplesmente aceitar os cursos 
como eles estão lá. Precisamos analisar os cursos, temos que ver o 
trabalho que está inserido, como é que o SUS está abordado. Como será as 
aulas de dispersão que são tão importantes se é somente em uma sala de 
aula como é que está a relação do estágio? […]. (E10) 

 

Conforme E10, a implantação de uma Política  de Educação Permanente em 

Saúde deverá ser sustentada em concepções de viabilizar mudanças na formação 
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dos trabalhadores da Saúde, atuando sobre as práticas de saúde, articulando o 

mundo do ensino ao mundo do trabalho.  

Outra ação importante relatada por E10 é a capacitação dos trabalhadores 

docentes durante as atividades pedagógicas no campo de atuação, o que possibilita 

a qualificação dos trabalhadores em saúde: 

Outro ponto muito importante e fundamental: o docente. Respeita-se o 
docente da Instituição que está lá e que já trabalha com isso. Mas a ideia é 
que o aluno, junto com o preceptor do serviço, faça esta ponte com o 
docente da Escola porque ambos vão aprender na prática como é que se 
faz uma teoria ou na teoria como se faz uma prática, além dele sentir-se 
valorizado. Porque ele vai estar lá na ponta orientando aquele aluno e 
fazendo o papel de docência também. Porque no momento em que orienta 
ele está no trabalho e no ensino. Ele também está se atualizando, ele 
também está recebendo orientações da Escola. (E10) 

 

E10 reforça que esta relação ensino e serviço estabelece mais 

sensibilização junto aos professores com nova forma de aprender e de ensinar; e 

permite analisar e discutir sobre o seu trabalho e a realidade social (teoria e prática), 

estabelecendo interação entre educador/educando e procurando formar uma 

consciência crítica, criativa e transformadora para novas práticas em saúde, em que 

o docente também se atualiza. Esta capacitação docente é realizada na Instituição 

de Ensino formadora para que os docentes/preceptores trabalhem de uma mesma 

forma, ou seja, utilizando a metodologia problematizadora. E7 descreve que é 

necessário ter uma formação pedagógica para que não haja dicotomia entre teoria e 

prática: 

Aí eu vejo a importância da formação pedagógica para trabalhadores que 
vão trabalhar com os trabalhadores /alunos. Porque têm alguns que dizem: 
‘Ah, não isto que tu aprendeste é bobagem. Não precisa’. Então nós temos 
que falar a mesma língua. (E7) 

 

Um elemento crítico para a mudança na formação de recursos humanos e 

para a implementação da Educação Permanente em Saúde é a superação das 

concepções tradicionais de educação e a construção de uma massa crítica de 

professores e de profissionais dos serviços, capazes de levar adiante práticas 

inovadoras e ativas nesse terreno. A formação docente é considerada uma 

estratégica de intervenção escola/serviços de saúde (BRASIL, 2003). A capacitação 

pedagógica possibilita instrumentalizar o docente/profissional da saúde (como 

agente transformador) em três grandes áreas, como toda proposta pedagógica: 

humana, técnica e político-social, com currículo integrado, desenvolvendo 
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competências a partir do saber/saber, do saber/fazer e do saber/ser. Dessa forma, 

teoria e prática são trabalhadas de maneira integrada, em que o aluno relaciona o 

conhecimento na construção do seu desempenho prático (BRASIL, 2005). 

Neste sentido, a ETSUS, como gestora estadual, acompanha as ações 

desenvolvidas e produz pareceres em relação a cursos de Educação Profissional em 

Saúde na PNEPS. E8 destaca, em seu depoimento, que durante as reuniões nas 

CIES percebia dificuldades para os segmentos entenderem as especificidades da 

Educação Profissional em Saúde: 

Já tivemos logo no início da organização na CIES discutindo isso. Quando 
tem projetos que envolve trabalhadores de nível médio, os projetos chegam 
aqui para analisarmos e, muitas vezes, há uma distorção, pois não atendem 
à Política. (E8) 

 

E8 relata a importância de serem programados  cursos voltados para a 

lógica da Educação Permanente, seguindo o que consta a Portaria GM/MS nº 

1.996/2007. Contudo os cursos de educação profissional em saúde devem seguir 

não só o que dispõe a PNEPS, mas a LDB. 

Na formação de Educação Profissional em Saúde, o Conselho Nacional de 

Educação, órgão definidor das diretrizes da Educação Nacional, aponta “[...] 

competências profissionais gerais para técnico da área da Saúde”. Tais 

competências indicam quais os saberes (conhecimentos, habilidades e valores) que 

o profissional, ao incluir o curso de nível técnico, deve adquirir de diferentes áreas e 

profissões (MONTEIRO; DONATO, 2008, p. 401). 

Competência, segundo os Referenciais Curriculares Nacionais de Educação 

Profissional de Nível Técnico do Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 2000b, 

p. 10) são: 

[...] ações e operações mentais, que articulam os conhecimentos (o saber, 
as informações articuladas operatoriamente), as habilidades (psicomotoras, 
ou seja, o ‘ saber fazer’ elaborado cognitivamente e socioefetivamente) e os 
valores, as atitudes (o ‘saber ser’, as predisposições para decisões e ações, 
construídas a partir de referencias estéticos, políticos e éticos) constituídos 
de forma articulada e mobilizados em realizações profissionais com padrões 
e qualidade requeridos, normal ou distintamente, das produções de uma 
área profissional. 

 

Os referenciais para formação do técnico de nível médio são abordados nos 

currículos das ETSUS de todo o Brasil. As Escolas Técnicas do SUS/RET-SUS 

(ETSUS) formam uma rede com 37 escolas, vinculadas ao Ministério da Saúde. Esta 

rede tem como principais características o ensino em serviço e a descentralização 
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da execução curricular. O currículo é estruturado por competência e o processo 

ensino/aprendizagem desenvolve atividades de concentração e dispersão (BRASIL, 

2007).  

Para Machado (2008), a ETSUS/RS segue as diretrizes de descentralização 

preconizada pelo SUS. Para se adequar à LDB, a Escola Estadual de Educação 

Profissional em Saúde do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul 

(ETSUS/RS) enquadra-se em proposta de caráter “experimental” junto ao Conselho 

Estadual de Educação. Neste contexto, a Resolução nº 253, de 19 de janeiro de 

2000 (RIO GRANDE DO SUL, 2000b), que, em seu Artigo 2º, parágrafo 3, permite 

que o qualitativo “experimental” possa ser usado por estabelecimento de ensino com 

propostas pedagógicas inovadoras, visando à adequação à realidade social que, no 

caso da educação profissional, vincula-se ao mundo do trabalho. 

Assim, importante decisão foi tomada para priorizar a formação dos 

trabalhadores de nível técnico no Rio Grande do Sul. Neste sentido, a CIB 

estabeleceu que 50% destas vagas em cursos de Educação Profissional sejam para 

trabalhadores de nível médio, o que E1 considera ser também uma oportunidade 

para mais integração entre os profissionais. 

Assegurar um maior número de vagas para o pessoal de nível médio dentro 
da verba da Educação Profissional foi bem importante, pois precisamos 
integrar os técnicos de nível superior com os profissionais de nível médio. 
(E1) 

 

No momento, a ETSUS/RS desenvolve dois cursos: 1) Auxiliar de Saúde 

Bucal, em Porto Alegre, em convênio com três instituições: Secretaria Municipal de 

Saúde de Porto Alegre, Centro de Saúde-Escola Murialdo/SES, Grupo Hospitalar 

Conceição; e 2) Curso de cuidador de idosos, em parceria com o Programa RS 

Amigo do Idoso. 

O financiamento para Educação Profissional em Saúde, por meio da Portaria 

GM/MS nº 1.996/2007, permitiu realizar ações de EP na Educação Profissional em 

Saúde no ano de 2009, quais sejam: três Cursos de Qualificação Profissional de 

Auxiliares de Saúde Bucal (100 vagas); Capacitação de Agentes Comunitários de 

Saúde (320 vagas); Curso de Capacitação em Saúde Mental para profissionais de 

Nível Técnico de Atenção Básica; Especialização Pós-técnico em Saúde Pública; 

Curso de Aperfeiçoamento na Atenção Básica para Técnicos de Enfermagem (40 

vagas); e Capacitação dos Profissionais para Prevenção de Deficiências (médio e 
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superior – 195 vagas); e encontro com agentes comunitários (350 vagas); Curso de 

Aperfeiçoamento em Saúde da Família para Técnicos de Enfermagem (80 vagas); e 

Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância da Saúde: planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação (45 vagas - médio e superior). 

E12 relata que, apesar de todas as dificuldades encontradas para 

implantação e implementação da Política de Educação Profissional em Saúde, a 

ETSUS/RS está sempre atenta para auxiliar no desenvolvimento dessa Política.  

A ETSUS, às vezes, com alguma dificuldade, dificuldade de pessoas, de 
equipe mesmo, mas prestando assessoria necessária para que a Política 
realmente se estabeleça no Estado. (E12) 

 

Para E5, a ETSUS/RS, além de orientar e direcionar as ações para serem 

realizadas nas CRS de forma descentralizada, exerce seu papel de gestora da 

Educação Profissional em Saúde no Estado do RS. O desenvolvimento de cursos de 

Educação Profissional pressupõe uma série de exigências até sua concretude.  

Precisamos ver o pessoal para dar aula lá. Essa é a função da Escola. Isso 
que vai fomentar o desempenho. Mas a Escola não vai estar lá. Não tem 
estrutura, nem de recursos humanos nem de recursos financeiros para 
fazer. A Escola tem que ver qual a direção, qual o seu papel. Ela não pode 
se sobrepor. As regiões têm seu potencial. Tem seus COGEREs. É preciso 
ter esse banco de informações. Precisa de profissional desse perfil? Onde é 
que diz? Eu preciso fazer um curso assim... Onde é que estão os 
instrumentos? Onde é que estão o pessoal? Onde é que estão os recursos? 
Acho que isso é o que a Escola deve fazer. Ela tem que ser um meio, uma 
facilitadora para conseguir. Ela nunca será um fim. Ela sempre será um 
meio. E a Escola é um tipo de coordenação. Não é coordenação do que 
está acontecendo lá. Mas é coordenação no campo das ideias, das 
gerações das propostas. (E5) 

 

E5 esclarece, de forma bem clara, o papel da ETSUS como gestora da 

Educação Profissional em Saúde no Sistema Único de Saúde no Estado do Rio 

Grande do Sul, exercendo sua função de formadora de recursos humanos para o 

SUS. E7, em tom de desabafo, refere que a Escola está demorando muito para 

realizar sua descentralização, causando certa ansiedade nas regiões:  

A gente compreende. Mas eu acho que isto desgasta um pouco. Por 
exemplo, estamos desde o ano passado querendo fazer uma formação para 
agentes comunitários de saúde. Aí a ETSUS diz: ‘segurem, que a gente 
quer fazer’. E aí a gente não faz e dá impasse aqui. Não conseguem fazer e 
nós não conseguimos fazer. Isto nos gera uma ansiedade. Que a gente 
entende que é complicado. (E7) 
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Com este relato, é possível verificar a angústia dos envolvidos para que a 

ETSUS/RS seja concretizada, para que possam acontecer as ações. Portanto, as 

expectativas de atuação da ETSUS/RS são grandes. 

Quanto à atuação da ETSUS/RS, os entrevistados dizem ter muitas 

expectativas de que a Educação Profissional em Saúde seja consolidada no estado. 

E1 entende ser um processo inicial na Política de Educação Profissional em Saúde 

no estado: 

São ações iniciais de processo mesmo. Mas ainda esperamos fazer ações 
mais efetivas. Entendemos que a ETSUS está num momento inicial interno 
que a implementação das ações mais efetivas nas regiões será realizada 
em momento posterior. (E1) 

 

O processo de implementação da Educação Profissional em Saúde no SUS 

ainda é muito recente. Os trabalhos iniciaram em abril de 2007 no Estado do RS. 

Entretanto E6 relata que está havendo muita demora no processo de 

credenciamento da ETSUS/RS, para que realmente se efetivem as ações na 

formação dentro da PNEPS: 

Eu só acho que o processo é lento. […] Mas entendo que a burocracia é um 
entrave. Mas acho muito lento o processo. […]. (E6) 

 

Para E6, a demora na burocracia traz dificuldade para efetivar as ações da 

ETSUS-RS, visto a necessidade de formação de trabalhadores de nível médio, 

principalmente nas equipes de Saúde da Família. Segundo Noronha (2002), o 

avanço dos Programas de Estratégia Saúde da Família (ESF) trouxe uma demanda 

grande e em curto espaço de tempo, o que afetou a qualidade dos profissionais, 

principalmente de nível médio.  

E10 mostra a suas expectivas frente à ETSUS/RS com a promoção de uma 

educação técnica de caráter significativo, com foco na problematização, o que é um 

avanço em termos de proposta pedagógica no estado: 

A ETSUS não é uma Escola tradicional. Pois tem um currículo inovador. 
Trabalha de uma forma diferenciada. Ela problematiza. A minha expectativa 
é a melhor possível. Trabalhando também adequadamente que a gente 
sabe que o Conselho Estadual também é um problema que ele não aceita a 
descentralização. Acho que temos muita coisa para superar. Aos poucos vai 
superando e teremos uma Escola de excelente qualidade. Que vai ser 
referência para o Estado. A gente continua caminhando até atingirmos o 
que foi desejado. Essa é a nossa função. O importante é fazer a Escola 
funcionar. Este é o nosso direcionamento atual. (E10) 
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Neste sentido, a fala de E10, referenciando uma prática pedagógica 

inovadora, voltada para a lógica da Educação  Permanente em Saúde, corrobora a 

de De Sordi e Bagnato (1998), quando afirmam que o processo pedagógico na 

Educação Permanente visa à construção do saber do indivíduo; do estímulo ao ato 

reflexivo, desenvolvendo seu caráter de observação e análise crítica; autonomia de 

pensar e formular ideias, ampliando seus horizontes, tornando-o ativo nas 

transformações da sociedade, buscando interagir com a realidade em que está 

inserido. Neste sentido, tem-se na fala de E9 a importância da Educação 

Permanente no processo de transformação das práticas no seu cotidiano: 

A Educação Profissional em Saúde tem muito potencial para promover uma 
mudança importante em termos de qualidade. Principalmente pelo grande 
contingente de pessoas envolvidas e com potencial. Então eu acho que a 
Educação Profissional dentro da linha de Educação Permanente. Ela tem 
um potencial para promover uma transformação. (E9) 

 

E9 considera fundamental a formação do trabalhador dentro da lógica da 

Educação Permanente, considerando seus potenciais como trabalhador em Saúde. 

Pinheiro et al. (2003) referem ser importante os profissionais qualificarem suas 

habilidades e competências para atuarem de forma consciente e reflexiva diante das 

reais necessidades e prioridades de saúde da população. Reconhecem, assim, a 

capacidade propulsora de gerar e conduzir processos transformadores no campo da 

Saúde.  

Corroborando o assunto, E14 demonstra o quanto é importante esta 

formação para o nível médio, próximo às residências dos alunos e geralmente em 

turnos fora do horário de trabalho, considerando que muitos municípios são 

pequenos e possuem dificuldades de liberar os funcionários. Na mesma linha de 

raciocínio está a fala de E4, que diz que se estava trabalhando com o telhado e não 

com a base. 

Acredito que tenha uma ação direta na medida em que o curso acontece em 
um município e o aluno vai lá participar. Eu lembro deste curso de saúde 
mental, por exemplo que houve. Era sexta de noite, sábado pela manhã, 
sábado pela tarde e parece que até domingo pela manhâ. E as pessoas 
estavam todas lá. Quer dizer, se elas estavam lá é porque elas estavam 
achando que está ajudando a melhorar o trabalho delas e para qualificar o 
trabalho de saúde que estavam realizando. (E14) 

 

A ideia é que estes cursos aconteçam nas regionais, onde não precisa 
deslocamento para Porto Alegre. Facilitará muito o trabalho e a organização 
dos próprios municípios. Não existe equipe de trabalho se não houver 
treinamento. Já melhorou bastante. A secretaria estadual tinha todo o 
direcionamento para quem tinha nível superior. E agora com essa nova 
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sistemática a própria escola vai investir bastante na parte técnica. Acho que 
é a que mais precisamos. Que dá sustento para o nível superior. Estava-se 
trabalhando o telhado e não a base. E agora então, com a qualificação da 
parte do ensino médio e desses que trabalham mais na base mesmo vai 
melhorar bastante. (E4) 

 

Os trabalhadores de nível médio, em sua maioria, não conseguem 

prosseguir seus estudos devido a muitos cursos se localizarem em grandes centros 

urbanos, dificultando sua realização, principalmente por motivos de custo para 

deslocamento e alimentação, e horário de trabalho. Os cursos realizados de forma 

regionalizada para os trabalhadores/alunos geralmente acontecem fora dos turnos 

de trabalho, normalmente em finais de semana. 

A situação relatada pelos entrevistados e que necessita um olhar mais 

atento da ETSUS/RS é a questão da formação dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e dos Auxiliares de Saúde Bucal (ASB). Isto porque são trabalhadores 

fundamentais na composição das equipes de saúde da família. 

Segundo Müller (2006), a Lei Federal nº 10.507/02 criou a profissão Agente 

Comunitário da Saúde (ACS), que deixou de ser uma ocupação. Na atual legislação, 

não existe profissão de nível elementar. O mínimo exigido para uma formação é o 

nível técnico. A qualidade das atividades dos agentes comunitários  e dos agentes 

sanitários  é importante para melhor atendimento e melhoria do Sistema de Saúde 

junto à população: 

O agente comunitário é o que está no dia a dia nas casas e traz a demanda 
para a unidade. E a unidade se reúne e faz uma análise da situação. E, às 
vezes, ele tem que voltar lá através da visitação do técnico, da enfermeira 
ou até do médico. Tudo isso aí é tarefa do agente comunitário. E a maior 
parte da equipe é de agentes comunitários. Se eles nunca forem treinados, 
que respaldo ele vai dar para quem é dentista, quem é médico e quem é 
enfermeiro? Ele que é os olhos da equipe. Precisam um conhecimento, um 
preparo para que traga realmente as demandas corretas e dentro da lógica 
que se precisa trabalhar. (E4) 

 

Os agentes sanitários hoje são pessoas sem formação nenhuma, são todos 
pessoas que estão que podem integrar projetos de Educação Permanente. 
Os próprios agentes comunitários é uma carência enorme de preparo 
destas pessoas de integração delas nas equipes. Então vejo que é um 
grande contingente de pessoas com potencial que estão precisando de 
motivação e estímulo. O objetivo final é este. O pessoal de nível médio é 
sempre a linha de frente. Então é fundamental. (E9) 

 

Para a formação de ACS, é importante envolvê-los com outros atores, 

discutindo, articulando através de uma formação descentralizada, que possibilite a 

esse profissional refletir e desenvolver o saber. Os ACS, segundo Oliveira e Freitas 
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(2006), por sua integração junto à comunidade e aceitação dela, constituem-se no 

principal elo dos serviços de saúde com a comunidade, porque vivenciam a 

realidade dos usuários, tornando-se fundamental para sua qualificação essa 

vivência, pois permite direcionar os serviços a favor das verdadeiras necessidades 

da população. 

Para promover o desenvolvimento das equipes de saúde da família, a 

qualificação profissional dos trabalhadores de nível médio potencializa o 

desenvolvimento de ações de prevenção das doenças e agravos à saúde da 

população. Neste caso, o trabalhador qualificado proporciona melhor acesso e 

práticas adequadas à população atendida, aumentando o vínculo, o acolhimento e a 

responsabilização dos serviços de saúde, melhorando, portanto, a qualidade de vida 

da população. O trabalho descentralizado é o grande diferencial destacado por E14, 

ao afirmar: 

Acho que a garantia das Políticas de Educação Profissional em Saúde a 
técnicos de nível médio inserida nas propostas regionalizadas fortalece a 
região, fortalece os profissionais e sem dúvida nenhuma fortalece o Sistema 
Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é uma conquista da sociedade. 
E o fortalecimento do SUS passa pela formação de seus profissionais. A 
saúde, a educação, a promoção humana que faz ação social tem que estar 
constantemente em formação. (E14) 

 

O espaço de mudanças, por meio da formação profissional técnica de nível 

médio, de forma regionalizada e no âmbito da integralidade, foram questões 

abordadas com ênfase pelos profissionais da saúde, integrantes da pesquisa, 

destacando que o SUS será realmente fortalecido se a formação incluir as 

necessidades de contexto e as demandas do processo de mudança.  

Na complexidade de implantação e implementação da PNEPS, encontram-

se nas falas muitos pontos que se misturam ao identificar as facilidades e as 

dificuldades desse processo. O financiamento, o entrosamento e o interesse entre 

os atores sociais (gestores, trabalhadores, instituições de ensino e movimentos 

sociais), além do acesso ao COGERE, foram considerados como grandes 

facilitadores dessa Política.  

Sabe-se que a implantação e a implementação da PNEPS é um passo muito 

importante para a efetivação e a melhoria na qualidade dos serviços do SUS. 

Conforme relata E1, o recurso desperta interesse na participação dos diversos 

atores dos segmentos da PNEPS: 
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Ter um recurso garantido para fazer as capacitações, para formar recursos 
humanos tanto a Educação Permanente como para a Educação Profissional 
é uma facilidade. Assim, pode-se fazer reuniões com as representantes de 
diferentes instituições de Ensino. (E1) 

 

O financiamento possibilita que os gestores consigam realizar encontros e 

reuniões envolvendo os diversos segmentos da PNEPS, propiciando desta maneira 

que os atores se articulem e troquem experiências, oportunizando ambiente 

favorável para a solução dos problemas de cada região. Conforme diz Oliveira et al. 

(2006): a proposta está em se construir políticas locais, com processos de mudanças 

em espaços concretos e favoráveis para uma transformação. Esta possibilidade é 

facilitada através do financiamento, segundo o entrevistado. Para E4, o 

financiamento facilita os municípios a participarem, dando estímulo junto aos 

trabalhadores: 

Se não fosse o recurso seria muito difícil. Qualquer tipo de capacitação, 
qualquer tipo de seminário, qualquer tipo de reunião, envolve recurso. Se os 
municípios tivessem que pagar, a dificuldade seria muito maior. Seria 30 a 
40% dos municípios, outros provavelmente teriam problemas. Este recurso 
que vem, possibilita fazer bons encontros. (E4) 

 

O financiamento possibilita que, principalmente os municípios menores e 

localizados distantes dos grandes centros urbanos, possam investir em seus 

trabalhadores para a melhoria em suas atividades cotidianas, melhorando assim os 

serviços prestados e o Sistema de Saúde como um todo. 

De acordo com o CONASS (BRASIL, 2007a, p. 74), “[...] qualquer política só 

pode ser desenvolvida através da destinação de recursos”. Neste sentido, também 

os entrevistados E1, E9 e E14 consideraram como facilidade trazer o município que 

recebeu o financiamento para discutir sobre o investimento destes valores para o 

desenvolvimento das ações e sobre os projetos. Convidar o responsável do Fundo 

Municipal de Saúde é estratégico para que saiba que o recurso é destinado e possui 

verba pré-determinada, ou seja, não poderá ser utilizado com outra finalidade. 

Outra facilidade é chamar (uma pessoa de referencia) do Fundo Municipal 
de Saúde do município, que recebeu a verba para participar das discussões 
e da construção dos projetos. Por quê? Porque os responsáveis pelo Fundo 
Municipal de Saúde, mesmo que ele esteja dentro da Secretaria da Saúde, 
devem saber para que se trata o recurso e vai direcionar também. (E1) 

 

O recurso vindo para o município da regional já é uma facilidade. No ano 
passado, tivemos um município que ficou responsável. Dividimos as 
capacitações: uma região ficou com o nível médio e a superior aqui. Agora 
passou a ser o responsável pelo recurso outro município. Então, a cada 
ano, colocamos em votação. É bom que não fique sempre no mesmo 
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município. É importante que outros se envolvam também com esta questão 
do recurso. Acho isso positivo. Estar aqui próximo da região, o recurso. 
Estar na conta quando a gente vota, pensa o projeto e já tem a garantia do 
recurso. Isto é altamente positivo. (E14) 

 

A maneira que mudou agora, dentro da Portaria GM/MS 1.996 que o 
recurso vem para a região e ela executa. Melhorou imensamente. Porque a 
gente trabalhou muitos anos sem nada de recursos e isto desacreditou. Nós 
não desistimos, porque a gente acredita na proposta. Porque fizemos um 
grande investimento e não tivemos retorno no primeiro momento. Com o 
recurso as pessoas se motivam a elaborar seus projetos. (E9) 

 

E9 reforça a facilidade quanto à descentralização do financiamento para as 

regiões no Estado do Rio Grande do Sul, quando aponta que o financiamento 

garantido possibilita mais segurança para as ações realizadas nas regionais. 

Contudo, vale ressaltar que é do COGERE a decisão de qual município será o 

gestor do recurso regional, mas é importante que haja rodízio entre eles, para que 

todos possam experimentar este processo. 

Corroborando as falas dos entrevistados, Silva e Dobashi (2006) dizem ser 

importante pensar estratégias de financiamento em todas as esferas de gestão, 

priorizando a descentralização e a regionalização, qualificando os serviços de saúde 

nas locorregiões.  

E12 assinala que o financiamento chegou antes mesmo da aprovação dos 

projetos, assim como a descentralização dos recursos tanto Federal como Estadual, 

considerando uma grande facilidade para a PNEPS no Estado do RS: 

Recebemos o dinheiro antes mesmo da aprovação dos projetos. O 
Ministério descentralizou os recursos dando autonomia para o estado. O 
estado discute aqui e não vai nenhum projeto para Brasília. (E12) 

 

Outro fator considerado como facilitador para a implementação das ações, 

segundo os entrevistados, foi o bom relacionamento entre os atores e o interesse em 

participar do processo, conforme se observou nas falas de E1, E7 e E8: 

O bom relacionamento que a gente tem construído com os atores é uma 
facilidade. (E1) 

 

Eu vejo assim a integração na CIES, uma facilidade. (E7) 
 

Percebe-se pelas falas dos entrevistados que o envolvimento e o interesse 

dos atores dos segmentos da PNEPS é um grande facilitador para pensar e construir 

perspectivas de mudanças de forma integrada, em espaço aberto, democrático, 

dialógico, proporcionado pela CIES e COGERE, o que é um grande avanço. Desse 
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modo, Feuerwerker et al. (2000) dizem que as parcerias entre os diversos 

segmentos da PNEPS se constituem em redes de intersecção, possibilitando a 

construção de novos olhares, saberes e práticas diversas. Os nós que aparecem 

não são considerados impedimentos, mas a compreensão da realidade da 

diversidade cria elementos potencializadores na intersubjetividade e na realidade da 

situação.  

E1 e E16 consideram o bom relacionamento, especificamente com relação 

ao COGERE, como facilidade na implementação das ações: 

A outra facilidade que temos é a proximidade com o COGERE, para estar 
discutindo as questões que são pertinentes tanto para a Educação 
Permanente como para a Educação Profissional. (E1) 

 

De positivo, a participação dos municípios. Interessante como o grupo é 
aberto à participação. É muito interessante quando são convocados para 
ajudar, para pensar, gostam disso. Porque eles se apropriam. O fato de 
construírem juntos faz com que se apropriem do espaço. E aí as propostas 
de educação saem do jeito que eles precisam. Acho que isto é a maior 
facilidade. Outra situação é perceber nos gestores o que isto representa: 
que a Educação Permanente representa, com os recursos que vêm, a 
possibilidade de qualificação de suas equipes. Colaboram bastante, porque 
participaram do processo de construção. (E16) 

 

Para Oliveira et al. (2006), é preciso ampliar os espaços de diálogo e 

sensibilização de todos os atores envolvidos neste contexto para sua 

corresponsabilização, no que diz respeito à formação e ao desenvolvimento de 

trabalhadores, quanto à prestação de cuidados em saúde, visando construir um 

novo modo de organizar e praticar a atenção à saúde, sendo estas ações orientadas 

de acordo com as necessidades de sua população. 

Barreto et al. (2006), reforçando as falas anteriores, consideram importante a 

participação dos gestores no processo de formação de profissionais, de acordo com 

as necessidades das regiões, pois não se limita ao campo dos serviços, mas de 

território; de Sistema de Saúde como um todo; de mudanças das práticas sanitárias; 

e de melhoria de indicadores e de construção de esforços coletivos 

transdisciplinares e intersetoriais, possibilitando a transformação da rede de serviços 

de saúde existentes no município em espaços de educação contextualizada e de 

desenvolvimento profissional.  

Jesus (2006) considera que neste modelo de gestão devem ser 

implementadas ações que se caracterizem como decisão política. O ator que assina 

o projeto de seu modelo de gestão (e de formação) tem que possuir conhecimentos 
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acerca de que Sistema ele está querendo implantar. É necessário ter subsídios 

teórico-metodológicos e suporte técnico-operacional para disparar o processo de 

implementação desse modelo, buscando atender às demandas necessárias a sua 

população. 

Por outro lado, também é importante que o trabalhador queira ser agente de 

mudança. Esta foi uma facilidade apontada por alguns entrevistados, ou seja, que 

haja participação efetiva de todos os níveis: 

Se o servidor naquele dia quer ter um dia de folga, não muda nada. Porque 
ele vai lá, vai ouvir o blá, blá, blá e continuará fazendo as mesmas coisas. 
Ele tem que querer ser um agente de mudanças. Se não tiver esta 
concepção... (E5) 

 

Porque corremos o risco também da pessoa estar repetindo o modelo que 
existia antes. (E3) 

 

O trabalhador em formação deve se sentir transformado. Conforme De Sordi 

e Bagnato (1998), o processo pedagógico deve proporcionar a construção do saber 

do indivíduo, mas de um saber que seja significativo como instrumento de cidadania, 

compartilhando e vivenciando na prática pedagógica do seu cotidiano. Entretanto, 

segundo os autores, não bastam as mudanças no processo educativo somente, os 

desafios perpassam também pelo contexto político, econômico, social, com uma 

formação reflexiva e crítica.  

Também foi apontada como facilidade do processo a aproximação com as 

Instituições de Ensino envolvidas com formação em cada região, como aponta E7: 

A facilidade que acho muito importante é a questão do serviço de saúde 
poder sentar e dizer como se quer! Então o SUS está contratando um 
serviço e este serviço tem que ser assim! Então isso eu acho fantástico. 
(E7) 

 

E7 reforça que a estratégia de Educação Permanente junto às Instituições 

de Ensino permite superar o antigo modelo centrado na ideia de complexos 

hospitalares, de concentrar a tecnologia avançada teoricamente ao saber científico, 

para efetivar, potencializar e reorientar o modelo assistencial, propiciando modelos 

qualitativos no processo de trabalho em saúde. Feuerwerker et al. (2000) referem 

que a interação entre serviços e Instituições de Ensino, em nível local, constrói 

parceria entre universidades, serviços de saúde e comunidade para a Educação 

Permanente dos profissionais. Segundo os autores, na construção dessas relações 

de parceria, não se podem repetir práticas anteriores de integração docente-
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assistencial, como as relações unilaterais e verticais, com predomínio absoluto da 

universidade, tratando os serviços apenas como cenários e a população como 

objeto de intervenção e estudo. 

Para Barreto et al. (2006), é importante que a formação dentro das 

necessidades locorregionais seja construída num sistema de educação permanente 

para os trabalhadores na perspectiva da aprendizagem contextualizada, assumindo 

um desafio no exercício da formação de trabalhadores voltados para a produção da 

saúde, transformando conhecimentos e práticas, na perspectiva de desenvolvimento 

profissional de acordo com as necessidades locais. 

E13 relata, em seu depoimento, que as facilidades não são muitas por ser 

uma experiência nova, porém coloca em dúvida se realmente haverá modificações 

nos serviços prestados: 

É... facilidades não são muitas não. É só porque é o novo. Agora, as 
dificuldades são muitas, isto que o curso [em sua regional] não começou 
ainda. A gente está só no papel e tu já encontra... Tu fazes, refazes. E a 
gente imagina que na prática vai ser muito difícil. Todo mundo está na rede, 
só que sem qualificação. Vai qualificar a prática, acho. Em algumas 
qualificações operacionais, mais didáticas, digamos assim. Mas não se sabe 
se vai modificar muito o serviço em si. (E13) 

 

A preocupação de E13 é discutida por Albuquerque et al. (2008), quando diz 

que a possibilidade de transformar as práticas profissionais existe, porque perguntas 

e respostas são construídas a partir da reflexão, principalmente do trabalhador/aluno 

sobre o trabalho que realizam ou para o qual se prepararam, daí a lógica da 

Educação Permanente, da conscientização crítica e reflexiva, a partir dos problemas 

enfrentados na realidade, levando em consideração os conhecimentos e as 

experiências adquiridas.  

Quanto às dificuldades apontadas pelos sujeitos da pesquisa, relataram que, 

na implementação da PEPS na formação do ensino técnico, houve várias. A maior 

dificuldade para a implantação e a implementação da PNEPS é a demora do 

funcionamento de Cursos Técnicos da ETSUS, devido à falta de recursos humanos 

e materiais para o credenciamento junto à CEED. Por se tratar de uma Escola 

Técnica, obedece à regulação do setor da Saúde, como também deve seguir as 

normativas da Secretaria Estadual de Educação e do Conselho Estadual de 

Educação, ficando sujeita a um processo muitas vezes demorado para a execução 

de cursos. Neste sentido, E8 assinala alguns pontos para refletir: 
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A Portaria GM/MS nº 1.996/2007 estabelece recursos do Ministério da 
Saúde (MS), a implantação da ETSUS, assim como cursos têm 
financiamento federal. Mas não conseguimos executar [o recurso], porque 
existe toda uma regulação do Fundo Estadual de Saúde, resoluções do 
Estado que interferem no trabalho da Escola. Então, não se consegue 
deslocamento, a gente não consegue pagar diárias, além do que o Estado 
propõe, mesmo tendo recurso definido para isso. Não conseguimos pagar 
professor, mesmo que esteja no projeto. O Ministério disponibiliza o recurso 
para isso e na hora de mobilizar/usar, a gente não consegue. (E8) 

 

Como refere E8, mesmo com financiamento federal, no RS o recurso não 

consegue ser executado para a efetivação da PNEPS, como está previsto. Os 

estados devem seguir sua Legislação Estadual, o que, muitas vezes, não atende às 

propostas constantes dos projetos que são aprovados e financiados pelo Ministério 

da Saúde. Torres et al. (2008) relatam que um dos grandes desafios da PNEPS é a 

questão do financiamento para liberação de projetos, que deverão ser realizados 

através de processos licitatórios, o que, muitas vezes, prejudica a implementação 

das ações.  

E8 relata também dificuldades enfrentadas pela ETSUS/RS com falta de 

pessoal: 

Estamos com grandes dificuldades, porque somos uma equipe muito 
pequena. Não existe nenhuma pessoa nomeada para a ETSUS. As 
pessoas ou são da ESP ou são do Murialdo. São menos de seis pessoas 
neste trabalho que é gigantesco. Isto é um problema que dificulta e imobiliza 
muitas coisas que a gente poderia fazer. (E8) 

 

A falta de pessoal é geradora de grande dificuldade para implementação das 

ações, devido à demanda de suporte por parte das CRS, o que impossibilita muitas 

ações, associada à demora no credenciamento da escola junto ao Conselho 

Estadual de Educação. De acordo com Machado (2008), para se tornarem realidade 

as propostas pedagógicas da ETSUS, será preciso repensar a organização da 

própria Escola, que se pretende de forma descentralizada.  

A falta de pessoal relatada por E8 também foi apontada por vários 

entrevistados. E2 e E7 relatam, em suas falas, sentirem-se sobrecarregados por 

acumularem várias tarefas: 

Às vezes a gente faz ‘n’ coisas… se a gente pudesse trabalhar só com a 
educação… na verdade, a gente faz muitas coisas dentro da regional, 
muitos programas, muitas ações. (E2). 

 

Sinto uma falta de infraestrutura em relação a recursos humanos para fazer 
isso. Não temos uma pessoa que possa nos ajudar. Estamos tentando 
contratar estagiários para o CIES para chamar para reunião, para digitar... 
Assim para aliviar. Pois já estávamos sobrecarregados antes. Na última 
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reunião do CIES, eu ouvi de várias regionais tentando aprovar contratação 
de estagiários que a Portaria GM/MS nº 1996 nem deixa claro se pode ou 
não. Mas as regionais irão precisar, porque nós não conseguimos atender 
tudo. Porque a Política à medida vai crescendo, vai aumentando as 
demandas. E aí não sei como a gente vai fazer. Porque a gente não faz só 
isso... Nós estamos realizando um projeto de curso. Isto vai exigir tempo 
também. (E7) 

 

Não vejo aqui na CRS muita possibilidade de ter pessoas que sejam um 
braço da ETSUS. Porque não temos nem conseguido para o NURESC, 
muito menos alguém que queira mobilizar ou querer fazer esta questão de 
execução. É bastante complexa esta questão. Eu acho que mexe não só 
com a ETSUS, mas com todas as outras políticas. Há anos que não há 
concurso. Tem muitas pessoas que se aposentaram. Vejo que a maioria das 
pessoas, por não ser da área da educação, não se interessam. Não sabem 
o que fazer, nem como fazer. Não só em relação à ETSUS. Não há 
motivação salarial, nem de valorização. Eu vejo que as Coordenadorias, de 
modo gera,l sentem seu trabalho muito desvalorizado. (E9) 

 

Os comentários proferidos por E9 são também sentidos pelo conjunto dos 

Secretários de Saúde em todo o país, pois, segundo CONASS (BRASIL 2007a), a 

gestão dos recursos humanos nas SES de todo o Brasil possui muitos problemas de 

caráter quantitativo e qualitativo.  

Outra dificuldade descrita foi quanto ao desconhecimento dos Secretários de 

Saúde municipais sobre a PNEPS, porque não liberavam os trabalhadores para a 

participação nos cursos ofertados. 

A dificuldade é convencer o gestor do município a liberar para que esse 
servidor possa fazer o curso. O município pequeno também tem um 
funcionário apenas para diversos programas. Para mim, a dificuldade maior 
é a liberação do funcionário para ele sair e fazer o curso, estudar. (E6) 

 

Só que assim, as equipes são pequenas. Então é difícil de você estar 
tirando sempre os mesmos do município. Então os municípios eles têm 
dificuldades. Eles são muito receptivos. Quando a gente chama, eles vêm. É 
tranquilo. Mas as equipes são pequenas. Vai fazer formação de nível 
técnico? Às vezes é só ele. Às vezes é o único médico da cidade. E ele sai. 
Então é essa a dificuldade que a gente tem de tirar e ele acaba viajando 
muito e deixando de prestar o serviço. Acho isso complicado. (E7) 

 

E4 reforça a importância da capacitação para os gestores para se sentirem 

inseridos e corresponsabilizados nesse processo, bem como ter conhecimento sobre 

a utilização do financiamento para educação na saúde: 

Quando se chama para capacitação, os prefeitos e secretários, os vice-
prefeitos dizem: Ah, mas de novo reunião - de novo capacitação. Todos eles 
têm que ter conscientização de que se vem o recurso para determinado fim, 
tem que ser aplicado naquele fim. (E4) 
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Estas falas mostram a dificuldade inicial com os gestores municipais de 

entenderem o que é Educação Permanente e a resistência na liberação dos 

funcionários, ocasionados por fatores diversos, para a realização dos cursos. É 

mister que os gestores entendam a importância da Educação Permanente para seus 

trabalhadores como investimento, tanto para os trabalhadores como para o Sistema 

em si. Oliveira e Freitas (2006) reforçam ser fundamental o envolvimento do gestor 

nas discussões sobre a Educação Permanente, para que realmente se efetive e 

tenha continuidade o processo de formação e desenvolvimento de trabalhadores 

para a área da Saúde. 

E7 e E9 afirmam, em seus depoimentos, sobre a dificuldade encontrada 

para a formação de trabalhadores de nível médio nos municípios, visto que não 

existe pessoal concursado na função de auxiliar de saúde bucal: 

Isto é problema. Por exemplo, quando fomos fazer o curso de Auxiliar de 
Saúde Bucal, tivemos vários problemas: Primeiro: a gente não encontrou 
ASB concursados que tivessem estabilidade. Assim a gente está formando 
profissionais para a rede SUS e boa parte deles não são concursados. (E7) 

 

Olha, para os técnicos de enfermagem, a gente conseguiu rapidinho fechar 
as duas turmas de 90 alunos. Ficaram muito felizes por terem sido 
lembrados. Mas para formar as turmas de ASB foi bem difícil. A gente teve 
dificuldades de fechar as vagas, no primeiro momento. Prorrogamos as 
inscrições. Mas o ASB foi difícil de fechar. (E9) 

 

Segundo Warmling, Damiao, Pezzatto (2008), o fato de no RS 

majoritariamente as equipes de saúde da família serem da modalidade I (equipe de 

saúde bucal apenas com auxiliar de Saúde - ASB e o cirurgião dentista), e ainda 

alguns deles atuarem sem formação, aumenta a procura dos municípios para a 

formação desses trabalhadores. Mas a ideia é preparar para a formação de Técnicos 

em saúde bucal (TSB), o que consolidaria a Política Estadual de Saúde Bucal. Como 

as falas comprovam ainda é precário o sistema de formação de técnicos de nível 

médio na saúde bucal para o SUS no Estado. 

A distância que ocorre entre educação e trabalho ainda é muito grande, 

conforme E1, E5 e E13, em relação à execução de projetos formativos, o que foi 

apontado também como dificuldade no processo de implantação e implementação 

da Política de Educação Profissional no estado. 

Sempre na reunião está tudo muito bem. Eles (representantes das 
instituições de ensino) gostam do enfoque, contribuem com o que a gente 
fala e tudo. E a gente pede para seguir o projeto e tem sempre enraizado no 
modelo tradicional, que não tem nada de ensino em serviço, que é aquele 
professor lá dando aula e não tem nada de prática... e a gente nota isso na 
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universidade que tem muita prática de serviço privado, como se fosse 
trabalhar no seu consultório somente. Quase nada de Política Pública, 
quase nada de SUS. Mas atender à comunidade, de se envolver com isso, 
saber que tu não vais atender aquele um, mas uma comunidade. Então isto 
é muito difícil mesmo. (E13) 

 

Nós temos dois tipos de Instituição de Ensino na nossa regional: uma aceita 
a necessidade de colocar os docentes do serviço; a outra instituição não 
entende isso de jeito nenhum. Acha que o docente ideal é o de academia. 
De certa forma, o curso pode ficar muito teórico, nada voltado para a 
realidade da população e nem para o SUS. Cada Instituição vê de um jeito. 
E como é que você lida com isso? (E1) 

 

a Instituição de ensino ofereceu um pessoal com doutorado, pós-doutorado. 
E perguntei a esse professor, se alguma vez ele entrou numa unidade 
básica de saúde, para ver como é que funciona, como é que é a sua 
complexidade? Fala em ESF. Ele já entrou numa Secretaria Municipal de 
Saúde para saber? Se não, ele é um teórico. (E5) 

 

Pelos depoimentos dos entrevistados, percebe-se o quanto ainda deve ser 

trabalhado, junto às Instituições de Ensino, a lógica da Educação Permanente. 

Exemplificando este assunto, Stella (2002) diz que, aos poucos, avança-se na 

proposta de Educação Permanente, iniciando nas graduações, principalmente na 

graduação médica, que visa a um perfil de profissional comprometido com a 

realidade social, que saiba aliar a competência técnica à ética e ao humanismo, 

utilizando um modelo integral de assistência à saúde, com bases no conhecimento, 

currículo e metodologias necessárias para a aquisição de conhecimento, habilidades 

e atitudes que compõem o referido perfil. Neste sentido, é importante a participação 

das Instituições de Ensino nas discussões junto às CIES, para que seja possível 

avançar na PNEPS. 

Importante destacar a pesquisa realizada em 2008-2009 pela Rede 

Observatório de Recursos Humanos em Saúde no Rio Grande do Sul/ESP/RS, que 

constatou em onze Instituições de Ensino Superior (74 cursos na área da saúde) 

uma crescente mudança nos currículos  destas instituições. Os resultados do estudo 

apresentaram uma gradativa melhora nos cursos de graduação em saúde, em 

relação à fragmentação ensino/serviço e à progressiva adequação das práticas 

educativas aos princípios e às diretrizes do SUS. 

Importante ressaltar que, a partir da implantação de novos currículos que 

buscam aproximar ensino e serviço,   espera-se  que os futuros profissionais atuem 

na rede com uma visão mais orgânica e contextualizadada do trabalho. Isto significa 
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alicerçar sua formação com novas estratégias e competências para que atuem como 

agentes corresponsáveis pela resolutibilidade do Sistema (SILVA et al., 2009). 

De acordo com Lopes et al. (2007), a efetividade da Educação Permanente 

em Saúde como política para o SUS depende da interlocução das Instituições de 

Saúde e de Educação, e da capacidade destas de desenvolverem ações 

descentralizadoras por toda a rede de serviços. A descentralização da gestão do 

processo de formação e de desenvolvimento dos profissionais para uma base local 

vem atender à ideia da autonomia para os municípios e regiões. 

Desse modo, uma das estratégias da PNEPS é trazer as Instituições de 

Ensino para fazer parte das discussões nas CIES, como relata E12:  

Uma das estratégias é trazer as instituições de Ensino para dentro das 
discussões das CIES para que cada vez mais se atenda ao objetivo-chave 
do Pacto de Gestão, de tentar discutir e influenciar na graduação, discutir 
com as instituições de ensino de que cara é essa desse profissional que 
está aí. Queremos que a instituição de ensino discuta saúde pública, que 
está na base, que está sabendo sobre os problemas e realizar os  cursos 
com a cara do que foi solicitado. (E12) 

 

Outro problema levantado é em relação ao pagamento de 

docentes/trabalhador, como se observou em E9:  

Como vou remunerar o docente se está em horário de trabalho? E está 
recebendo de duas fontes ao mesmo tempo? É o grande problema. E o 
caso da gestão permitir que ele esteja exercendo uma outra função no 
horário de trabalho. (E9) 

 

E9 traz como dificuldade o que já foi exposto anteriormente, e afirmado por 

Torres et al. (2008), sendo considerado um grande desafio para a implementação da 

PNEPS, devido à impossibilidade de remuneração para os atores sociais que 

realizam ensino em serviço no RS, por se tratar de Constituição Estadual do servidor 

público. 

Outra dificuldade, levantada por E11, é a rotatividade de representantes dos 

segmentos nas CIES regionais, com a descontinuidade no processo de EPS: 

Na CIES, há vários atores sociais, instituições, segmentos. A pessoa que 
está representando já tem uma caminhada junto. E o que acontece? Esta 
pessoa é substituída por outra. E até que a próxima tenha a mesma 
caminhada, a mesma sensibilização, a mesma disponibilidade. Então a 
descontinuidade, é uma dificuldade. (E11) 

 

A Educação Permanente é um processo. Portanto é importante o 

fortalecimento e a continuidade dele. Para E12 e E15, a dificuldade está na 

operacionalização da PNEPS, em relação ao seu fluxo:  
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O maior entrave é a distância entre o planejamento e a execução. (E15) 
 

É a operacionalização do fluxo mesmo. A dificuldade da consulta estadual e 
municipal. A Portaria permite tudo. E os fundos não permitem nada. Então 
quando está na hora de contractualizar com as instituições de ensino, nada 
pode. E cada vez mais a gente percebe que quando se trata de curso a 
gente só tem que encaminhar para licitação. (E12). 

 

Para E15 e E12, a Portaria possui problemas na sua operacionalização. 

Como referem Silva e Dobashi (2006), os municípios brasileiros são os principais 

executores das políticas de saúde. Portanto, é necessário o fortalecimento das 

várias instâncias, mantendo a corresponsabilização entre os segmentos da formação 

na PNEPS e selando compromissos com uma gestão democrática e dialógica, 

voltada para a qualidade de vida da população brasileira. 

Pelos depoimentos dos entrevistados, foi possível reconhecer que 

consideram ser possíveis as ações de implantação e implementação, porque existe 

financiamento do Ministério da Saúde. Consideraram também como facilitador o bom 

acesso junto aos COGEREs e o envolvimento de todos os segmentos da formação. 

Em relação às dificuldades, foi dada ênfase à falta de recursos humanos no estado, 

o que dificulta o trabalho em nível central na ETSUS/RS e também nas 

Coordenadorias Regionais de Saúde, resultando, atualmente, em grande acúmulo e 

sobrecarga de trabalho para seus trabalhadores. 

As dificuldades citadas aparecem na operacionalidade do fluxo para a 

execução entre o projeto e a sua execução, percebidas nas falas dos entrevistados; 

e a necessidade das ações da escola no estado, tendo em vista a grande demanda 

para qualificação/certificação para trabalhadores de nível médio na área da Saúde, 

com a Estratégia Saúde da Família. Neste sentido, estão sendo realizados estudos 

para viabilizar o problema de credenciamento e funcionamento da Escola junto às 

instâncias estaduais de Saúde e de Educação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A importância deste estudo ficou evidenciada pela necessidade de analisar o 

processo de gestão da formação/qualificação dos trabalhadores de nível médio na 

área da Saúde, que se encontra em franca implantação, com a criação da Escola 

Estadual de Educação Profissional em Saúde do Grande do Sul (ETSUS/RS).  

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, a metodologia utilizada e o 

estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo possibilitaram compreender 

melhor o processo de implantação da Política de Educação Permanente em Saúde 

que está ocorrendo de forma estratégica no Rio Grande do Sul para a qualificação 

do Sistema de Saúde.  

Num primeiro momento, a análise dos relatórios das 17 oficinas de 

sensibilização realizadas nas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) 

possibilitou observar como se iniciou o processo coordenado pela ETSUS/RS, com 

vistas à divulgação da importância da Educação Profissional em Saúde e a função 

da ETSUS/RS como responsável por sua operacionalização. Em relação a essas 

oficinas, a maioria dos entrevistados disse ter sido mobilizado para uma nova visão 

da Educação Profissional em Saúde. Os entrevistados referiram, de forma enfática, 

que estas oficinas contribuíram para conhecer e direcionar suas ações em relação à 

formação de trabalhadores de nível médio na Saúde, bem como sentiram que esta 

política valoriza os profissionais de nível médio das regiões, o que consideraram 

oportuno. 

As entrevistas realizadas com gestores regionais e técnicos que participaram 

das oficinas e que fazem parte do CIES regional/estadual, cujas CRS possuem 

projetos e/ou cursos de formação profissional em execução, assim como os dois 

gestores estaduais e os oficineiros da ETSUS, possibilitaram evidenciar como estão 

ocorrendo, neste momento, as ações de gestão da Educação Profissional em Saúde 

no Rio Grande do Sul. 

A compreensão da concepção de Educação Profissional em Saúde foi 

considerada importante pelos pesquisados, pois auxilia no desenvolvimento das 

ações em nível regional, possibilitando um crescente envolvimento dos gestores na 

definição dos rumos da Educação Profissional em Saúde. 
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O estudo mostrou também que os entrevistados conhecem o funcionamento 

da ETSUS, sua proposta de descentralização e seu papel como gestora da 

Educação Profissional em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 

Em relação ao conhecimento sobre os aspectos legais da atual PNEPS, 

percebe-se que os entrevistados o conhecem e que há uma vinculação desse 

conhecimento ao seu cotidiano de trabalho.  

Os relatos dos entrevistados mostraram que o processo de implementação 

da Educação Profissional em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul está sendo 

realizado pelas CRS nas regiões, utilizando o financiamento disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde, fator considerado fundamental para a execução de projetos de 

formação e de qualificação profissional. 

Quanto às ações da ETSUS/RS, encontram-se prejudicadas devido à 

impossibilidade legal de execução de cursos técnicos e pela morosidade do 

processo de credenciamento da Escola junto aos órgãos competentes, visto que a 

Escola deve responder à regulação do setor de Educação no estado. 

Paralelamente à função executora de formação, as atividades da Escola, 

com relação à gestão da Educação Profissional em Saúde, são reconhecidas no 

estado, especialmente pela sua representação na CIES Estadual, divulgando os 

processos de formação técnica e auxiliando todos os atoresna análise de projetos de 

formação profissional. 

A PNEPS aponta para a necessidade de Educação Profissional aos 

trabalhadores de nível médio, devido à ausência histórica de políticas de formação 

para trabalhadores deste nível em todo o Brasil, sendo considerada uma ação 

estratégica para o desenvolvimento do SUS. 

Quanto às necessidades de formação profissional citadas pelos sujeitos da 

pesquisa, foi dada ênfase na necessidade de formação das equipes de Saúde da 

Família, tais como os agentes comunitários, técnicos e auxiliares em saúde bucal e 

técnicos de enfermagem, além de técnicos em vigilância em saúde.  

No contexto geral, os entrevistados consideraram como facilidades para a 

implantação e a implementação da Educação Profissional em Saúde no estado o 

financiamento do Ministério da Saúde, o bom acesso junto ao COGERE e o 

envolvimento dos segmentos previstos na PNEPS. 

Quanto às dificuldades, foram relatados: a falta de recursos humanos na 

Secretaria de Estado da Saúde no nível central e nas CRS; o acúmulo de trabalho 
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pela falta de pessoal; a não liberação do trabalhador para realização de cursos, por 

parte dos gestores municipais; e a demora da descentralização da ETSUS/RS, 

assim como dificuldades operacionais com relação à execução dos recursos 

financeiros. Em relação à ETSUS/RS, buscam-se alternativas de solução para 

equacionar o problema de credenciamento e de funcionamento da Escola junto às 

instâncias estaduais.  

O estudo possibilitou perceber um grande envolvimento e esforço por parte 

de todos os atores sociais entrevistados na busca de mais integração entre os 

segmentos da PNEPS para o fortalecimento das regiões e do próprio SUS, que 

busca, como consequência, uma atenção à saúde mais qualificada. Sua realização, 

contudo, encontrou algumas dificuldades relacionadas ao curto espaço de tempo 

para a análise, devido à riqueza dos dados coletados, à necessidade de longos 

deslocamentos para a realização das entrevistas e, em alguns momentos, devidos 

às dificuldades de conciliar as atividades profissionais com a realização da pesquisa. 

Por outro lado, a grande receptividade e disponibilidade dos sujeitos em 

participar do estudo, a oportunidade de conhecer os locais em que as ações de 

Educação Profissional efetivamente acontecem e também a visão dos atores 

envolvidos neste processo sobre as diferentes realidades tornaram essa experiência 

muito gratificante. 

Com o conhecimento produzido a partir deste estudo, é possível sugerir que 

todos os esforços sejam empenhados pelas instituições responsáveis, no sentido de 

acelerar o processo de credenciamento da ETSUS junto ao sistema estadual de 

ensino, visto ser esta etapa estratégica para a operacionalização de cursos técnicos 

em saúde, de caráter público, no estado. No que tange à execução da PNEPS, é 

preciso que sejam criados mecanismos técnicos e administrativos que agilizem o 

fluxo dos processos formativos das regiões, desde a sua apresentação até a sua 

operacionalização.  

Esta pesquisa também provocou reflexões sobre a qualificação dos 

trabalhadores da Saúde para o enfrentamento da formação de nível médio, baseada 

na integração ensino e serviço, com propostas metodológicas problematizadoras. É 

necessária ampla capacitação dos profissionais para a integração da atividade 

docente ao trabalho cotidiano de caráter assistencial. Além disso, essa atividade 

docente deve ser remunerada, o que hoje ainda não é possível legalmente. Este é 

um desafio importante a ser enfrentado.  
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Esperamos que este estudo contribua para a discussão e o fortalecimento 

da implantação e implementação da ETSUS-RS no sentido de avançar a Educação 

Profissional de Trabalhadores de Nível Médio na saúde, efetivando a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul.  

Os resultados desta pesquisa serão apresentados à ETSUS, às 

Coordenadorias Regionais de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde, à Comissão 

Intergestores Bipartite, ao Conselho Estadual de Saúde, aos Colegiados de Gestão 

Regional e à Comissão Permanente de Integração Ensino e Serviço (Estadual) do 

Rio Grande do Sul.  

Por fim, é fundamental que a implementação da PNEPS no estado fomente 

a incorporação, de forma consistente e definitiva, da formação profissional em saúde 

como elemento fundamental e indivisível da gestão do Sistema de Saúde como um 

todo. Para isto, é necessário  maior  investimento financeiro e de recursos humanos. 

Da mesma forma, que essa política possa servir para a integração entre as políticas 

de Saúde e de Educação, para que a formação profissional, com o passar do tempo, 

não permaneça reduzida a projetos específicos, mas faça parte de um compromisso 

intersetorial, para que a formação profissional do nível médio em saúde ocorra de 

forma contínua, e a rede de ensino responda com cursos regulares às necessidades 

do Sistema Único de Saúde.  

 



 92

REFERÊNCIAS 

 

 

ALBUQUERQUE, V. S. et al. A integração ensino-serviço no contexto dos processos 
de mudança na formação superior dos profissionais da saúde. Revista Brasileira de 
Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 356-362, 2008. 
 
 
ANGNES, Décio Ignacio. Humanizasaude: política de humanização do RS. Porto 
Alegre: ESP, 2003. 
 
 
BARRETO, I. C. H. C. et al. Educação permanente e a construção de sistemas 
municipais de saúde-escola: o caso de Fortaleza (CE). Divulgação em Saúde para 
Debate, Londrina, n. 34, p. 31-46, maio 2006. 
 
 
BELLINI, M. I. B. Perfil profissional e a formação em saúde no Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre: SES/ESP, 2006. CD-rom 
 
 
BERGER FILHO, R. L. Educação profissional no Brasil: novos rumos. Revista 
Iberoamericana de Educación, Madrid, n. 20, p. 87-105, mayo/agosto 1999. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial nº 1.802/2008, de 26 de 
agosto de 2008. Institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – 
PET-Saúde. Brasília, DF, 2008a. Disponível em: <http://www.prosaude.org/rel/pro 
_saude1.pdf >. Acesso em: 29 set. 2009. 
 
 
______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Gestão e Financiamento do 
Sistema Único de Saúde/Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Brasília: 
CONASS, 2008b. 150p. (CONASS Documenta; 14) 1ª edição. Disponível em: < 
http://www.conass.org.br/arquivos/file/conassdocumenta14.pdef>. Acesso em 20 de 
outubro de 2009. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Coordenação de Ações 
Técnicas. Rede de Escolas Técnicas do SUS. Educação profissional em saúde. 
Rio de Janeiro, 2008c. Disponível em: <http://www.retsus.epsjv.fiocruz.br/ 
index.php?Area=EPS>. Acesso em: 16 nov. 2008. 
 
 
______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Gestão do Trabalho na 
Saúde. Brasília, DF, 2007a. (Coleção Pró-Gestores: para entender o Pacto de 
Gestão do SUS, 5). 
 



 93

 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 
Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde e dá outras providências. Brasília, DF, 2007b. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt1996_20_08_2007.html>. 
Acesso em: 20 nov. 2008. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. 
Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as diretrizes 
operacionais do referido pacto. Brasília, DF, 2006a. Disponível em: <http://bvsms. 
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html>. Acesso em: 20 
nov. 2008. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 699, de 30 de março de 2006. 
Regulamenta as diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão. Diário 
oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, mar 2006b.  
 
 
_______. Ministério da Saúde. Projeto Multiplica SUS. Oficina de Capacitação 
Pedagógica para a Formação de Multiplicadores. Série D. Reuniões e Conferencias. 
Brasília, DF, 2005. Disponível em: <http://biblioteca.claretiano.edu.br.2005>. Acesso 
em: 15 de outubro de 2009. 
 
 
______. Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do artigo 36 
e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília, DF, 
2004a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/ 
Decreto/D5154.htm>. Acesso em: 20 nov. 2008. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. 
Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do 
Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores 
para o setor e dá outras providências. Brasília, DF, 2004b. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/GM-198.htm>. Acesso 
em: 20 nov. 2008. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política de educação e 
desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde: 
pólos de educação permanente em saúde. Brasília, DF, 2004c. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Política de formação e desenvolvimento para o 
SUS: caminhos para a Educação Permanente em Saúde. Secretaria da Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na 



 94

Saúde. 2003. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 
publicacoes/pol_formacao_desenv.pdf>. Acesso em: 15 de outubro de 2009.  
 
 
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
1988. Texto constitucional de 5 de outubro de 1988 com as alterações adotadas 
pelas emendas constitucionais de nº 1, de 1992, a 38, de 2002, e pelas Emendas 
Constitucionais de Revisão de nº 1 a 6, de 1994. 19. ed. Brasília, DF: Coordenação 
de Publicações, Câmara dos Deputados, 2002. (Série Textos Básicos, 28). 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação. Secretaria de Educação 
Média e Tecnológica. Referenciais curriculares nacionais da educação 
profissional de nível técnico. Brasília, DF, 2000a. 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Referenciais Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília, DF, 
2000b. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.298, de 28 de novembro de 
2000. Institui a Rede de Escolas Técnicas e Centros Formadores vinculados às 
instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (RET-SUS), com os objetivos 
determinados nesta portaria. Brasília, DF, 2000c. Disponível em: 
<http://www.retsus.epsjv.fiocruz.br/upload/portarias/Portaria_RET-SUS.doc>. Acesso 
em: 20 nov. 2008. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Princípios e diretrizes 
para a gestão do trabalho no SUS (NOB/RH-SUS). Brasília, DF, 2000d. 
 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de 
Educação Básica. Resolução CEB nº 04, de 8 de dezembro de 1999. Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 
Brasília, DF, 1999. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/CNE 
_CEB_0499.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008. 
 
 
______. Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2 º do art. 36 e 
os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm>. Acesso em: 20 nov. 2008. 
 
 
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 
nov. 1996a. Seção 1, p. 27833-27841. 
 



 95

 
______. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 196, de 
10 de outubro de 1996. Aprova as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. Brasília, DF, 1996b. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1996/res0196_10_10_1996.html>. 
Acesso em: 20 nov. 2008. 
 
 
______. Ministério da Saúde. Assessoria de Comunicação Social. Lei orgânica de 
saúde. 2. ed. Brasília, DF, 1991. 
 
 
CAMPOS, F. E. et al. Os desafios atuais para a educação permanente no SUS. 
Cadernos RH Saúde, Brasília, DF, v. 3, n. 1, p. 39-51, mar. 2006. 
 
 
CAMPOS, G. W. de S. Políticas de formação de pessoal para o SUS: reflexões 
fragmentadas. Cadernos RH Saúde, Brasília, DF, v. 3, n. 1, p. 52-56, mar. 2006. 
 
 
CECCIM, R. B. A emergência da educação e ensino da saúde: intersecções e 
intersetorialidades. Revista Ciência & Saúde, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 9-23, 
jan./jun. 2008. 
 
 
______. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. 
Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 9, n. 16, p. 161-177, fev. 
2005a. Disponível em: <http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/textos 
%20eps/educacaopermanente.pdf>. Acesso em: 15 out. 2009. 
 
 
______. Educação Permanente em Saúde: descentralização e disseminação de 
capacidade pedagógica na saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, 
n. 4, p. 975-986, 2005b. 
 
 
CECCIM, R. B.; ARMANI, T. B.; ROCHA, C. F. O que dizem a legislação e o controle 
social em saúde sobre a formação de recursos humanos e o papel dos gestores 
públicos no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 373-383, 
2002. 
 
 
CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área 
da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis: Revista de Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 14-65, 2004. 
 
 
DE SORDI, M. R. L.; BAGNATO, M. H. S. Subsídios para uma formação profissional 
crítica na área da Saúde: o desafio da virada do século. Revista Latino-Americana 
de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, p. 83-88, abr. 1998. 



 96

 
 
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL. 
FAMURS mobiliza municípios contra a dengue. Porto Alegre, 2008. Disponível 
em: <http://www.famurs.com.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=88594>. Acesso 
em: 20 nov. 2008. 
 
 
FERLA, A. A. et al. Descentralização da gestão da saúde no Rio Grande do Sul: 
implementando a legislação para garantir saúde de verdade e com qualidade para 
todos os gaúchos. In: FERLA, A. A.; FAGUNDES, S. M. (Org.). Tempo de 
inovações: a experiência da saúde. Porto Alegre: Dacasa: Escola de Saúde 
Pública, 2002. p. 15 – 35. 
 
 
FEUERWERKER, L. et al. Diversificação de cenários de ensino e trabalho sobre 
necessidades/problemas da comunidade. Divulgação em Saúde para Debate, Rio 
de Janeiro, n. 22, p. 36-48, dez. 2000. 
 
 
FREIRE, P. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. (Educação e 
Comunicação, 1). 
 
 
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
 
GALVÃO, E. A. et al. As escolas técnicas do SUS: uma abordagem histórica. 
Cadernos RH Saúde, Brasília, DF, v. 3, n. 1, p. 61-84, 2006. 
 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1989. 
 
 
HADDAD, A. E. et al. Política Nacional de Educação em Saúde. Revista Baiana de 
Saúde Pública, Salvador, v. 32, p. 98-114, out. 2008. Suplemento 1. Disponível em: 
<http://www.saude.ba.gov.br/rbsp/volume32-s1/Revista_vol32-_Suplemento_1_-
_2008.pdf>. Acesso em: 22 set. 2009. 
 
 
 
JESUS, W. L. A. SUS - Alagoinhas: um modelo de gestão/atenção para a 
(trans)formação de sujeitos e coletivos. Divulgação em Saúde para Debate, 
Londrina, n. 36, p. 61-75, ago. 2006. 
 
 
LOPES, S. R. S. et al. Potencialidades da educação permanente para a 
transformação das práticas de saúde. Comunicação em Ciências da Saúde, 
Brasília, DF, v. 18, n. 2, p. 147-155, abr./jun. 2007. 



 97

 
 
MACHADO, M. E. Necessidades de formação em saúde e políticas educacionais: 
uma reflexão sobre as tensões entre as políticas de saúde e de educação no Estado 
do Rio Grande do Sul. In: VIAL, S. R. et al. (Coord.). A política de educação 
permanente em saúde: a trajetória no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Escola de 
Saúde Pública, Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, 2008. p. 41-
51.  
 
 
MACHADO, M. H.; DANIEL, H. B.; REINHARDT, R. D. Formação profissional de 
nivel médio e a criação da Escola Técnica do SUS: no organograma do SUS. In: 
VIAL, S. R. et al. (Coord.). A política de educação permanente em saúde: a 
trajetória no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Escola de Saúde Pública, Secretaria 
de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, 2008. p. 53- 60. 
 
 
MACHADO, M. Trabalhadores da saúde e sua trajetória na reforma sanitária. 
Cadernos RH Saúde, Brasília, DF, v. 3, n. 1, p. 13-27, 2006. 
 
 
MERHY, E. E. O desafio que a educação permanente tem em si: a pedagogia da 
implicação. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 9, n. 16, p. 161-
177, fev. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a15.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2009.  
 
 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. 
ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 
 
 
______. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 4. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1993. 
 
 
______. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 8. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1998. 
 
 
MONTEIRO, P. H. N.; DONATO, A. F. Currículo e aprendizagens: o perfil das 
escolas técnicas do Sistema Único de Saúde em São Paulo. Trabalho, Educação e 
Saúde, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 399-413, fev. 2008. 
 
 
MOTTA, J. I. J. Educação permanente em saúde: da política do consenso à 
construção do dissenso. 1998. 227 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Saúde) 
– Núcleo de Tecnologias Educacionais em Saúde, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 1998. 
 
 



 98

MÜLLER, J. A qualificação dos ACS é um imperativo do desenvolvimento social e 
cultural. RET-SUS, Rio de Janeiro, n. 21, p. 2-3, set. 2006. 
 
 
NETTO, F. O saneamento no RGS. [S.l.]: Slideshare, 2006. Disponível em: 
<http://www.slideshare.net/egydioherveneto/saneamento-no-rgs>. Acesso em: 20 
nov. 2008. 
 
 
NORONHA, A. B. Projetos grandiosos marcam a importância do nível médio. 
RADIS: Comunicação em Saúde, Rio de Janeiro, n. 4, p. 8-9, nov. 2002. 
 
 
OLIVEIRA, G. B. N.; FREITAS, C. H. S. M. Os agentes comunitários e a 
implementação de ações de saúde bucal: superando desafios para a promoção da 
saúde. Divulgação em Saúde para Debate, Botucatu, n. 34, p. 55-62, maio 2006. 
 
 
OLIVEIRA, A. L.; BARRA, R. P.; OLIVEIRA, J. M. de; GONTIJO, L. P. T. Estrutura 
organizacional como instrumento para a gestão do sistema de saúde do município 
de Uberlândia (MG). Divulgação em Saúde para Debate, Botucatu, n. 34, p. 47-54, 
maio 2006. 
 
 
PELIZZARI, A. et al. Teoria da aprendizagem significativa segundo Ausubel. Revista 
PEC, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 37-42, jul. 2002. Disponível em: <http://vicenterisi. 
googlepages.com/teoria_da_aprendizagem_Ausubel.pdf>. Acesso em: 15 out. 2009. 
 
 
PEREIRA, I. B.; RAMOS, M. N. Educação profissional em saúde. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2006. 
 
 
PINHEIRO, E. F. C. et al. Profissional de saúde: a inter-relação entre formação e 
prática. Formação, Brasília, DF, v. 3, n. 8, 2003. 
 
 
RIBEIRO, E. C. O. Educação permanente em saúde. In: MARINS, J. J. N. et al. 
(Org.). Educação médica em transformação: instrumentos para construção de 
novas realidades. São Paulo: ABEM, 2004. p. 285-303. 
 
 
RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite. 
Resolução nº 078/08 CIB/RS, de 16 de abril de 2008. Aprova projetos educação 
permanente e profissionais e altera a resolução CIB/RS 143/07. Porto Alegre, 2008a. 
Disponível em: <http://www.saude.rs.gov.br/dados/1208960304670cibr078_08.pdf>. 
Acesso em: 19 nov. 2008. 
 
 



 99

______. Secretaria da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite. Resolução nº 
124/08 CIB/RS, de 18 de junho de 2008. Constituição da CIES Estadual. Porto 
Alegre, 2008b. Disponível em: <http://www.saude.rs.gov.br/dados/1214336666576 
cibr124_08.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2008. 
 
 
______. Secretaria do Planejamento e Gestão. Atlas socioeconômico Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre, 2008c. Disponível em: <http://www.seplag.rs.gov.br/atlas/ 
default.asp#>. Acesso em: 17 nov. 2008. 
 
 
______. Secretaria da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite. Resolução nº 
045/07 CIB/RS, de 16 de maio de 2007. Altera Resolução nº 25/03 – CIB/RS, 
Colegiado de Gestão Regional – COGERE. Porto Alegre, 2007a. Disponível em: 
<http://www.saude.rs.gov.br/dados/1190922244121cibr045_07.pdf>. Acesso em: 19 
nov. 2008. 
 
 
______. Secretaria da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite. Resolução nº 
143/07 CIB/RS, de 22 de agosto de 2007. Define Política de Educação Permanente 
CIES. Porto Alegre, 2007b. Disponível em: <http://www.saude.rs.gov.br/dados/ 
1191443402006cibr143_07.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2008. 
 
 
______. Secretaria da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite. Resolução nº 
170/07 CIB/RS, de 19 de setembro de 2007. Educação permanente em saúde: 
atribuições das instâncias e divisão dos recursos. Porto Alegre, 2007c. Disponível 
em: <http://www.saude.rs.gov.br/dados/1191444263181cibr170_07.pdf>. Acesso 
em: 19 nov. 2008. 
 
 
______. Secretaria da Saúde. Escola Estadual de Educação Profissional em Saúde. 
Justificativa. Porto Alegre, 2007d. 
 
 
______. Secretaria da Saúde. Assessoria de Comunicação Social. Gravataí 
assume gestão plena da saúde. Porto Alegre, 2006. Disponível em: 
<http://www.saude.rs.gov.br/wsa/binary/down_sem/PRDDowloadServlet?arquivo=11
909222244121cibr045_07.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2008. 
 
 
______. Conselho Estadual de Educação. Resolução 253 de 19 de janeiro 2000a. 
Consolida e amplia as normas para a designação de estabelecimentos de educação 
básica do Sistema estadual de ensino e estabelece outras providências. Disponível 
em: <cnpg.mp.rs.gov.br/infancia/legislaçãoc/legislacaoc /id3131.htm>. Acesso em: 
20 de outubro de 2009. 
 
 
______. Secretaria da Saúde. Núcleo Regional de Educação em Saúde Coletiva. 
Portaria nº 39, de 1º de dezembro de 2000. Institui os Núcleos Regionais de 



 100

Educação em Saúde Coletiva – NURESC. Porto Alegre, 2000b. Disponível em: 
<http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=42906>. 
Acesso em: 19 nov. 2008. 
 
 
ROVERE, M. Gestión estratégica de la educación permanente en salud. In: 
HADDAD, Q. J.; ROSCHKE, M. A. C.; DAVINI, M. C. Educación permanente de 
personal de salud. Whashington, DC: OPS, 1994. p. 63-106. (Desarrollo de 
Recursos Humanos, 100). 
 
 
SANDRI, J. V. A. Educação Permanente em Saúde. (Apresentação Power Point). 
CIES Foz do Rio Itajaí-Açu. Santa Catarina, 2009.  
 
 
SAVIANI, D. Da nova LDB ao Fundeb: por uma outra política educacional. 2. ed.  
rev. ampl. Campinas: Autores Associados, 2008. 
 
 
SILVA, S. F.; DOBASHI, B. F. Um novo pacto no SUS. Divulgação em Saúde para 
Debate, Londrina, n. 34, p. 9-17, maio 2006. 
 
 
SILVA, S. l. et al. A formação de recursos humanos na graduação em saúde 
compatibilizando os distintos tempos entre saberes e práticas: um desafio emergente 
do SUS. In: BELLINI, M. I (Coord.). Rede Observatório de Recursos Humanos em 
Saúde: a realidade da saúde do Estado do Rio Grande do Sul pelo olhar do 
trabalhador em saúde. Porto Alegre: Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande 
do Sul; Escola de Saúde Pública; Rede Observatório de Recursos Humanos, 2009. 
 
 
SILVEIRA, M. R. Apresentação. In: In: ANGNES, D. I.; BELLINI, M. I. de B. (Org.). 
Perfil profissional e a formação em saúde no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul: Escola de Saúde Pública, 
2006b. 
 
 
STELLA, R. C da R. Estratégias de mudança na formação de profissionais de saúde 
e mecanismos de sustentação: a formação médica. Olho mágico, Londrina, v. 9, n. 
1, jan./abr.2002. 
 
 
TORRES, O. M. et al. Caminhos da educação permanente em saúde: a trajetória no 
Rio Grande do Sul. In: VIAL, S. R. M.; DIAS, M. T. G.; PLEIN, F. de B. P.; 
MACHADO, M. E. (Coords.). In: VIAL, S. R. et al. (Coord.). Caminhos da educação 
permanente em saúde: a trajetória no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Escola de 
Saúde Pública, Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, 2008. p. 21-
40. 
 
 



 101

VAZ, M. R. C. Trabalho em saúde: expressão viva da vida social. In: LEOPARDI, M. 
T. (Org.). O processo de trabalho em saúde: organização e subjetividade. 
Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p. 57-70. 
 
 
WARMLING, C. M.; DAMIAO, K. S. L. M.; PEZZATTO, L. M. Equidade e qualidade 
no acesso à saúde bucal: sua relação com a formação e inserção de trabalhadores 
técnicos de nível médio na saúde bucal. In: VIAL, S. R. et al. (Coord.). Caminhos da 
educação permanente em saúde: a trajetória no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
Escola de Saúde Pública, Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, 
2008. p. 97-104  



 102

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, 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: Análise da Implantação e Implementação da Política de 
Educação Permanente na Educação Profissional em Saúde do Sistema Único 
de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul  
 
Pesquisador Responsável:  Juliana Vieira de Araujo Sandri  
Telefone para contato:   (47) 9987-3129 – 3341-7932 
Pesquisador colaborador:  Hedi Berwaldt Daniel 
Telefone para contato:   (51) 34932116 ou 91026374 
 
Este estudo será realizado junto a gestores, profissionais e técnicos das 
Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), bem como com os oficineiros que 
desenvolveram as oficinas de sensibilização realizados pela Escola Estadual de 
Educação Profissional em Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (ETSUS-RS) no 
ano de 2008, utilizando como método de coleta de dados a entrevista gravada e a 
análise dos documentos obtidos nas oficinas de sensibilização, possibilitando a 
efetivação de uma análise qualitativa. Os dados serão coletados no período de 
março a junho de 2009. Possui como objetivo analisar a implantação da Política 
Nacional de Educação Profissional em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 
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 o 
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 implementação 
da ETSUS-RS no sentido de avançar a Educação Profissional de Trabalhadores de 
Nível Médio na saúde, efetivando a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, garantindo os princípios do SUS e 
possibilitando a melhora da qualidade de vida da nossa população riograndense. Os 
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dados serão devolvidos tanto na ETSUS-RS quanto na Secretaria Estadual de 
Saúde, Comissão Intergestores Bipartite, Conselho Estadual de Saúde, Colegiado 
de Gestão Regional e Comissão Permanente de Integração Ensino e Serviço. Os 
dados 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: Hedi Daniel CPF_________________________ 
Assinatura do Pesquisador:   _________________________ 
 
 

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: _________________________________________________ 
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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 
 (  ) 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 
 (  ) Doutorado 
 (  ) Nenhuma 
 (  ) Outro. Qual?_______________ 
2 Coordenadoria a que pertence:_____________ 
 
3 Participa do CIES? (  ) Sim (  ) Não 
     

Caro colega 
 

Solicitamos sua colaboração no sentido de responder a questões 
deste instrumento, o qual está composto por duas partes:  

Parte 1: correspondem 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 da mesma (se você desejar) para a obtenção das 
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4 Participou da oficina realizada pela ETSUS_RS no ano de 2008? 
 (  ) Sim (  ) Não 
PARTE 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA (GRAVADA) 
 
1 O que você conhece sobre a Portaria 1996 GM/MS que institui a Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde? 
2 Que contribuição você poderia dar na operacionalização desta Política na 
sua região e no seu trabalho? 
3 O que você elencaria como facilidades e dificuldades para a implantação 
desta política? 
4 Em sua opinião, qual foi a contribuição das oficinas de sensibilização 
realizada pela ETSUS/RS para a Política de Educação Permanente no Rio 
Grande do Sul? 
5 Qual a sua percepção a respeito das ações da ETSUS no desenvolvimento 
da Educação Profissional no seu município e região? 
 

Muito Obrigada! 
 
 



 106

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, 

a autora do projeto de pesquisa intitulado: Análise da Implantação e 

implementação da Política de Educação Permanente na Educação Profissional 

em Saúde do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul 

compromete-se a utilizar os dados coletados dos documentos referentes à oficina de 

sensibilização da RETSUS/RS 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, 04 de março de 2008. 

______________________________ 
Juliana Vieira de Araújo Sandri 

Orientadora 
 

_______________________________ 
Hedi Berwaldt Daniel 

Aluna 
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APÊNDICE D – Termo de Compromisso do Orientador 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM SAÚDE E GESTÃO 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 a mestranda HEDI BERWALDT DANIEL é minha orientanda, 

tendo como tema de dissertação: Análise da Implantação e Implementação da 

Política de Educação Permanente na Educação Profissional em Saúde do 

Sistema Único de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

Itajaí, 04 de março de 2008. 

 

 

 

JULIANA VIEIRA DE ARAUJO SANDRI 
Orientadora 

 

 

HEDI BERWALDT DANIEL 
Mestranda 

 

 


