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Apresentação 

A pesquisa em saúde fornece informações pertinentes e 

confiáveis, úteis para nortear a tomada de decisões. Nesse 

contexto, a realização de pesquisas fortalece a compreensão 

acerca da importância da investigação científica na prática 

profissional cotidiana nos diversos níveis de atenção à saúde, 

contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, 

com foco em temas relevantes para o sistema de saúde. 

A tessitura desse estudo se deu por um fazer coletivo 

que envolveu sentidos e significados, alcançando dimensões de 

pertencimento, vínculo, grupos e afetos. 

Por afeto, afetações e produção de afetos, 

compreendemos os “[...] efeitos a aumentar ou diminuir, 

estimular ou refrear a potência de agir [...]”, conforme indica 

Espinosa (2008, apud JESUS, 2015, p. 165). Ou seja, aquilo que 

acontece e produz efeito de agir ou de refrear algo, como sugere 

Mansano (2009, p. 115, grifo nosso): “Dependendo dos efeitos 

produzidos pelos encontros, o sujeito é praticamente forçado a 

questionar e a produzir sentidos àquela experiência que emergiu 

ao acaso e que, sem consulta, desorganizou um modo de viver 

até então conhecido”.  
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Obviamente, o contato com esse tipo de dado e de 

acontecimentos gera uma série de estranhamentos, incômodos e 

angústias. A vida se desenrola nesse campo complexo do qual 

fluem, ininterruptamente, os dados e os acontecimentos. Os 

enfrentamentos aí emergentes não conhecem parada. 

O livro intitulado Caminhos trilhado na constrição do Plano 

Estadual de Educação Permanente: percursos e discursos, está 

constituído por quatro capítulos, denominados: 

CAPÍTULO 1 - Regionalização em Saúde: caminhos 

percorridos na descentralização da gestão do SUS no Estado do 

Ceará; 

CAPÍTULO 2 - Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde: um desafio para o ensino, gestão, 

atenção e controle social; 

CAPÍTULO 3 - Sertão, Serra e Mar: Educação 

Permanente em Saúde por todo Ceará; 

CAPÍTULO 4 – Alegria do Encontro: as vozes no 

percurso. 

Neste contexto, e motivados por esse fazer 

apresentamos, a seguir, a produção da observação participante 

desenvolvida pelo Centro de Investigação Científica da Escola
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de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) em parceria com a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Permanente em Saúde 

da Secretaria de saúde do estado do Ceará, no percurso da 

construção do Plano Cearense de Educação Permanente em 

Saúde.
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CAPÍTULO 1 

REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE: 
caminhos percorridos na descentralização 

da gestão do SUS no Estado do Ceará 

 
“A saúde é resultado do 
desenvolvimento econômico 
e social justo...” 

Sergio Arouca 

 
A IMPLANTAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

Esse capítulo visa contribuir com diálogos sobre a 

Política de Regionalização no Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

construção das regiões de saúde no Brasil com ênfase no estado 

cearense, identificando a implementação das diferentes macro e 

microrregionais de saúde que conduzem o processo e o legado 

da municipalização na atual Regionalização, com suas 

peculiaridades da epidemiologia social e geográficas e o modelo 

de atenção voltado para os determinantes e condicionantes 

sociais com foco na estrutura lócus/regional. 

O ideário da nova proposta para o setor de saúde 

nacional é refletido nos princípios doutrinários da 

Universalização, Integralidade, Equidade e Participação Social, e
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no princípio organizativo da descentralização, alicerce 

necessário para superar a fragmentação social, territorial e de 

comando até então vigente. No entanto, o termo 

descentralização, no âmbito do SUS, carrega em seu bojo 

muitos significados, que podem ser interpretados, também, a 

partir de diferentes racionalidades. Estas, por sua vez, podem 

fornecer elementos para a compreensão do processo de 

Regionalização, política de saúde que vem se efetivando por 

meio dos diferentes mecanismos e instrumentos normativos da 

implementação do SUS (BRASIL, 1990; DUARTE, 2015). 

Na década de 1990, a implantação do SUS foi marcada 

pela descentralização que redefiniu responsabilidades entre os 

entes governamentais e resultaram na transferência de funções 

antes concentradas na União para os Estados e, principalmente, 

os Municípios. A descentralização foi importante para a 

expansão da cobertura de serviços e recursos públicos 

provenientes dos governos subnacionais. Entretanto, não foi 

capaz de resolver as imensas desigualdades regionais presentes 

no acesso, utilização e gasto público em saúde, além de não ter 

conduzido à integração de serviços, instituições e práticas no 

território (BRASIL, 1990; BRASIL, 2001). 

E foi no contexto dos anos 2000, que a Regionalização 

adquiriu maior destaque entre as diretrizes nacionais que
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orientam a implantação do SUS. Logo, a regionalização é um 

processo técnico-político relacionado à definição de recortes 

espaciais para fins de planejamento, organização e gestão de 

redes de ações e serviços de saúde. Uma estratégia de 

organização e integração de serviços em Sistemas Nacionais de 

Saúde, colocando-se como um caminho a ser trilhado para a 

Integralidade e Universalidade (ALBUQUERQUE, 2013). 

Os objetivos da regionalização é garantir acesso, 

resolutividade e qualidade das ações e serviços de saúde, por 

meio da integralidade na atenção à saúde, entendida como um 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso, em 

todos os níveis de complexidade do Sistema (DOURADO; 

ELIAS, 2011). 

Por seus significados e pelas relações existentes entre 

regiões e redes de atenção no país, o avanço do processo de 

regionalização pode interferir positivamente no acesso à saúde, 

pois permite observar os determinantes sociais de saúde no 

modo como estes se expressam no território, assim como 

estabelecer a porta de entrada para hierarquia tecnológica com 

base em parâmetros de necessidade e utilização dos recursos 

disponíveis, seja recursos sociais e/ou políticos que incentivem



12  

 

o compartilhamento de responsabilidades entre os governos e a 

participação da sociedade nesse processo (CONTEL, 2015). 

A própria noção de rede regionalizada e hierarquizada, 

prevista no texto constitucional, pressupõe a região como 

atributo fundamental para sua organização e funcionamento. 

Esta se constitui por um conjunto de unidades ou pontos de 

atenção, de diferentes funções, complexidades e perfis de 

atendimento, que devem operar de forma articulada no 

território, de modo a atender as necessidades da população. 

Frente às particularidades da nossa federação, a 

interdependência federativa é uma característica constitutiva do 

SUS, sendo as regiões, também, espaços privilegiados de 

articulação intergovernamental (GUERRA, 2015). 

Regionalizar busca reduzir as desigualdades sociais e 

territoriais e promover a equidade, sem distinção entre as 

pessoas, sem preconceitos ou privilégios, produzindo uma 

discriminação positiva para os mais necessitados, fortalecendo o 

papel dos Estados e dos Municípios para que exerçam suas 

funções gestoras, visando racionalizar os gastos e aperfeiçoar a 

aplicação dos recursos. 

 

ESTRUTURAS, FERRAMENTAS E PROCESSOS DA 
DINÂMICA DA REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE
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A regionalização vem se desenvolvendo ao longo da 

história de forma particular em cada Estado com suas 

peculiaridades, por meio das dinâmicas socioeconômicas, às 

políticas de saúde anteriores, ao grau de articulação existente 

entre representantes do conselho de representação das 

secretarias municipais de saúde e da Secretaria Estadual de 

Saúde e sua capacidade de gerar consensos sobre a divisão de 

responsabilidades gestoras e desenhos regionais adotados nos 

Estados. 

Logo, o processo de regionalização vem ao longo dos 

tempos em construção e avançando de forma potencializadora, 

por meio de normas, diretrizes, pactos, portarias, instrumentos, 

corresponsabilização interfederetiva e investimentos. 

As novas diretrizes e a divisão de responsabilidades 

entre os entes federativos na condução do sistema contou com 

as Normas Operacionais de Assistência a Saúde, Pacto pela 

Saúde, Portaria Federal nº 4279 e o Decreto Presidencial nº 

7508 permitiram a identificação de elementos de continuidade e 

mudanças no conteúdo normativo da Regionalização da Saúde 

no Brasil(CONTEL, 2015). 

 

 



14  

Formalizadas por portarias ministeriais as Normas 

Operacionais Básicas - NOB-SUS/1991, 1992, 1993, são 

conquistas importantes para o pontapé inicial no processo de 

regionalização. Logo, foram definidas as competências de cada 

esfera de governo e as condições necessárias para que estados, 

municípios pudessem assumir as responsabilidades, induzindo a 

estimulação de mudanças, ações essas necessárias para a 

implementação do SUS-CEF/88 e nas Leis nº 8.080/90 e 

8.142/90. Assim, como a definição de novos objetivos 

estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos tático- 

operacionais, além da regulação das relações entre seus gestores 

e, consequentemente, a normatização do SUS (BRASIL, 1988; 

BRASIL, 1990; BRASIL, 1991; BRASIL, 1992; BRASIL, 1993). 

A NOB-SUS 01/91foi editada pela resolução do 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS) nº 258/91, veio equiparar prestadores públicos e 

privados em relação ao financiamento, em que centralizou a 

gestão do SUS em nível federal e estabeleceu o instrumento de 

convênio como forma de transferência de recursos do INAMPS 

para os estados, distrito federal e municípios, com implantação 

do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SAI-SUS 

(BRASIL, 1991). 
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Já a NOB-SUS 01/93 vem trazendo grandes avanços 

para os primeiros indícios da regionalização no Brasil. Editada 

pela Portaria do MS nº 545/93, a NOB-SUS 01/93 formalizou 

os princípios aprovados na IX Conferência Nacional de Saúde 

realizada em 1992, com tema central “A Municipalização é o 

Caminho”, quandoaconteceu um amplo processo de 

municipalização da gestão com habilitação dos municípios nas 

condições de gestão criadas: incipiente, parcial, semiplena 

(BRASIL, 1993). 

E a NOB-SUS 01/96 colocou em prática a NOB-SUS 

01/93, apresentando como principais características o 

fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, com ênfase 

para a municipalização, financiamento e mecanismos de gestão 

(BRASIL, 1996). Com caracterização da responsabilidade 

sanitária de cada gestor, em que as ações de saúde passaram a 

ser oferecidas à população levando-se em consideração as 

atribuições de cada ente federativo. Logo, os municípios não 

são os únicos responsáveis pela execução dos serviços de saúde 

para a população (DUARTE, 2015). 

Para que as ações fossem implementadas foi criada a 

Programação Pactuada Integrada (PPI), um instrumento de 

planejamento e programação da assistência a partir das
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necessidades de cada microrregião. A PPI veio definir o destino 

de recursos federais e estaduais para a execução dos serviços de 

saúde para o Financiamento de Média e Alta Complexidade 

(MAC), elaborada entre gestores nas três esferas de governo, 

assim como a cobertura do Programa de Saúde da Família 

(PSF) e Programa do Agente Comunitário de Saúde (PACS) 

(SPEDO; PINTO; TANAKA, 2010). 

Para darmoscontinuidade no caminhar da 

Regionalização é necessário compreender o significado das 

esferas de pactuação Comissão Intergestores Tripartites (CIT) e 

Comissão Intergestores Bipartites (CIB). 

A pactuação Comissão Intergestores Tripartites (CIT) é 

uma instância de articulação e pactuação na esfera federal que 

atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS 

das três esferas de governo: união, estados, distrito federal e 

municípios. Tem composição paritária formada por 15 

membros, sendo cinco indicados pelo Ministério da Saúde (MS), 

cinco pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Saúde (Conass) e cinco pelo Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems). A representação de Estados e 

Municípios nessa Comissão é regional, sendo um representante 

para cada uma das cinco regiões do país. Nesse espaço, as
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decisões são tomadas por consenso e não por votação. A CIT 

está vinculada à direção nacional do SUS (GUERRA, 2015). 

E as Comissões Intergestores Bipartites (CIB) são 

espaços estaduais de articulação e pactuação política que 

objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos 

operacionais do processo de descentralização das ações de 

saúde. São constituídas, paritariamente, por representantes do 

governo estadual indicados pelo secretário de estado da saúde e 

dos secretários municipais de saúde indicados pelo órgão de 

representação do conjunto dos Municípios do Estado, em geral 

denominado Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

(Cosems). Os secretários municipais de saúde, por meio de seus 

espaços de representação, debatem entre si os temas 

estratégicos, antes de apresentar suas posições na CIB 

(DOURADO; ELIAS, 2011). 

Os Cosems são, também, instâncias de articulação 

política entre gestores municipais de Saúde, sendo de extrema 

importância à participação dos gestores locais nesses espaços. 

As CIB foram institucionalizadas pela Norma Operacional 

Básica nº 1 de 1993 e instaladas em todos os estados do País. O 

gestor municipal deve procurar o Cosems de seu estado e 

discutir, ali, quais são as possibilidades de participação no
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Fonte:própriaautoria,criadapelaleiturada NOB-SUS01/93 

 

processo de constituição e funcionamento da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) (ALBUQUERQUE, 2013). Na 

Figura (1) é possível visualizar a estrutura institucional e 

decisória do SUS. 

Figura 1 - Estrutura Institucional e Decisória do SUS. NOB-SUS - 01/93 
 

 

 

 

 

??????? 

É visto também, que na primeira década de implantação do 

SUS, a descentralização foi uma política prioritária na Agenda 

Federal. E no final da década de 1990, os avanços da 

municipalizaçãorevelam-se altamente dependentes das 

condições prévias locais, sendo nesse cenário que a 

Regionalização ganha força na Política Nacional de Saúde. 

Foram também criadas a NOAS/SUS 01/2001 e a 

NOAS/SUS 01/2002. A Norma Operacional de Assistência à 

Saúde NOAS/SUS 01/2001 é resultado de um longo processo 

de negociação, que envolve o Ministério da Saúde, o Conass e o 

Conasems.
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Já a NOAS/SUS 01/2001 é um marco, apresentando a 

regionalização e organização da assistência, para o 

fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e revisão de 

critérios de habilitação e desabilitação dos estados e municípios, 

buscando promover mais equidade na alocação de recursos e no 

acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os 

níveis de atenção. 

Foi na NOAS-SUS 01/2001 que se criaram os principais 

instrumentos de planejamento da regionalização, quais sejam: 

Plano Diretor de Regionalização (PDR), Plano Diretor de 

Investimento (PDI) (BRASIL, 2006). Estes são instrumentos 

imprescindíveis à viabilização da atenção integral da população 

e ao disciplinamento das relações entre as três esferas de gestão 

do sistema. 

O PDR é um instrumento que regulamenta o processo 

de regionalização da assistência à saúde da população. Trata 

também das intenções de reestruturação dos serviços de saúde 

existentes e estratégicos para as regiões, contendo o desenho 

final de identificação e o reconhecimento das regiões e das 

macrorregiões de saúde e os desenhos das redes regionalizadas 

de atenção à saúde (CORIOLANO et al., 2010). 
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Cada Estado foi incumbidodeinstituir o PDR, como 

forma de instituir o processo de descentralização, com objetivo 

de melhorias na atenção básicas, ações de media e alta 

complexidade, a partir da identificação de áreas estratégicas 

mínimas, assim como maior fortalecimento nas articulações e 

pactuação entre os municípios. Os municípios elaboraram o 

PDR na perspectiva de garantir aos cidadãos o acesso, o mais 

próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e 

serviços vinculados ao tratamento clínico e cirúrgico de casos 

de pequenas urgências ambulatoriais, atenção primária, 

secundária e terciária, tratamentos dos distúrbios mentais e 

psicossociais mais frequentes, controle de doenças bucais mais 

comuns, ao suprimento e dispensação dos medicamentos da 

farmácia básica(CONTEL, 2015). 

Para isso foram definidas macrorregiões de saúde, 

microrregiões de saúde, municípios polos e o PDI. 

    O PDIé um instrumento que define o perfil de 

atendimento e necessidades de investimento das unidades de 

saúde do SUS, baseado no PDR. Visa identificar e desenvolver 

estratégias de investimento de formaapromover a equalização 

da oferta de recursos assistenciais em todos os níveis de 

complexidade (VIEIRA et al., 2013). 
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E no ano de 2002 foi criada a NOAS/SUS 01/2002, 

indicando os prestadores de serviços de média e alta 

complexidade e o estado como referências intermunicipais e 

população não residente (BRASIL, 2002). 

E para dá suporte as NOAS foi implantado e 

implementado o Pacto pela Saúde, que é um conjunto de 

reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de 

gestão (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) com o 

objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos 

de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das 

respostas do SUS, com a Portaria GM/ MS n. 399/2006 

(BRASIL, 2006). 

A implementação do Pacto pela Saúde se dá pela adesão 

de municípios, estados e união ao Termo de Compromisso de 

Gestão (TCG). O TCG substitui os processos de habilitação 

das várias formas de gestão anteriormente vigentes e estabelece 

metas e compromissos para cada ente da federação, sendo 

renovado anualmente. Entre as prioridades definidas estão à 

redução da mortalidade infantil e materna, o controle das 

doenças emergentes e endemias (como dengue e hanseníase) e a 

redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama, 

entre outras (ALBUQUERQUE, 2013). 
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As formas de transferência dos recursos federais para 

estados e municípios também foram modificadas pelo Pacto 

pela Saúde, passando a ser integradas em cinco grandes blocos 

de financiamento (Atenção, Básica, Média e Alta Complexidade 

da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e 

Gestão do SUS), substituindo, assim, as mais de cem 

"caixinhas" que eram utilizadas para essa finalidade (VIANA; 

LIMA, 2011). 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos 

Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão no Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o País estava diante de 

um novo marco para o setor. Trata-se de uma negociação 

inédita entre união, estados e municípios que aponta para a 

formalização de um pacto federativo baseado na definição de 

responsabilidades sanitárias, na construção de um novo modelo 

de financiamento para o setor, na gestão solidária e cooperativa, 

no fortalecimento do controle social (BRASIL, 2006). Figura 

(2). 

Figura 2 - Pacto pela Saúde: Portaria 399/06
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Fonte: Autoria Própria, criada pela leitura da Portaria 399/06 

 

Uma característica importante do Pacto de Gestão é a 

orientação à descentralização das ações e dos serviços de saúde 

e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. 

A implementação de uma regionalização da saúde, de 

caráter cooperativo e solidário, implica na construção de um 

processo contínuo e sustentável de negociação. Nesse sentido, 

considera-se estratégica a busca de consensos em torno de 

grandes objetivos compartilhados entre todos os atores sociais 

implicados no processo, respeitando ainda seus interesses 

particulares (FLEURY, 2002). Esses elementos sugerem a 

magnitude do desafio a ser enfrentado no processo de 

implementação do Pacto pela Saúde, na medida em que a 

negociação dos termos de compromisso deve contar,
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necessariamente, com a participação de todos os atores 

estratégicos para a construção das novas regiões de saúde. 

No desenho institucional do SUS, à luz das Leis nº 

8.080 e 8.142, destacam-se os conselhos de saúde como um 

significativo espaço de governança, que ampliam a base de 

condução, controle e participação social na construção e 

desenvolvimento das políticas de saúde, potencializando o 

exercício democrático da cidadania (BRASIL, 1990). 

Os novos pactos avançam na efetivação do controle 

social ao determinar que os gestores das três esferas de governo 

assumam publicamente suas responsabilidades. Os "termos de 

compromisso de gestão" são aprovados nos respectivos 

conselhos de saúde e implicam na qualificação dos processos de 

planejamento, programação e avaliação das políticas de saúde 

(CORIOLANO et al., 2010). 

Os conselheiros nacionais, estaduais e municipais de 

saúde são órgãos fiscalizadores, deliberativos e consultivos, 

tendo um espaço que serve de mediação e debates sobre a 

Atenção à Saúde em cada localidade. Criou-se, assim, um 

movimento permanente de diálogo entre os gestores e o 

controle social que é imprescindível para a qualidade do SUS. 

Logo, a atenção à saúde está em constante monitoramento na 

medida em que as metas, objetivos e indicadores nos termos de
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compromisso de gestão deverão ser avaliados anualmente. 

(FLEURY; OUVERNEY; KRONEMBERGER; ZANI, 2010). 

Além de atuar no acompanhamento da execução dos 

termos de compromisso, a ação dos conselhos de saúde é 

fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde 

em todo o País. Os conselheiros são vozes ativas do controle 

social na saúde, precisam estar atentos e cobrar, em nome da 

população brasileira, que os gestores locais firmem os 

respectivos termos de compromisso de gestão. 

 

DECRETO 7.508: AVANÇOS E DESAFIOS NA 
ORGANIZAÇÃO E RESOLUTIVIDADE DO SUS 

 

Apesar da potencialidade de indução organizativa de 

modelos de saúde regionalizados, ambas as NOAS (01/2001 e 

01/2002) mostraram-se excessivamente normativas, não 

possibilitando adequações necessárias às realidades locais e 

regionais, daí a importância do decreto para regionalização em 

saúde. 

Com a edição do Pacto pela Saúde e do Decreto 

Presidencial nº 7.508, a regionalização passa a ser compreendida 

não somente como um processo técnico, mas, 

fundamentalmente, político, implicando a pactuação entre os 

entes federados. O Pacto pela Saúde inaugurou um novo 
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momento de proposição em torno da organização do SUS, 

possibilitando autonomia para que os Estados, juntamente com 

seus municípios, organizassem regionalmente o Sistema 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2011). 

O Decreto nº 7.508 regulamentou a Lei nº 8.080/90, 

dispõe sobre a organização do SUS, no planejamento da saúde, 

a assistência à saúde e a articulação interfederativa, 

apresentando o pressuposto da região é a organização da Rede 

de Atenção à Saúde, além de definir quais são os compromissos 

com e dos municípios de cada região em termos de saúde, com 

aprofundamento nos conceitos de Regionalização, 

Hierarquização, Região de Saúde e Contrato entre os entes 

públicos (BRASIL, 1990; BRASIL, 2011). 

Em relação à hierarquização, o decreto estabelece que as 

portas de entrada do SUS, pelas quais os pacientes podem ter 

acesso aos serviços de saúde, são: de atenção primária; de 

atenção de urgência e emergência; de atenção psicossocial e 

ainda, especial de acesso aberto, sendo a Atenção Primária à 

Saúde como porta de entrada e ordenadora de acesso ao SUS 

(PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

E por meio do decreto supracitado, foi criado o 

Contrato Organizativo da Ação Pública (COAP), como 

instrumento paraestabelecer a relação entre as esferas de 
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governo. COAP é um acordo de colaboração firmado entre 

entes federativos (união, estado e municípios) com a finalidade 

de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede 

regionalizada e hierarquizada, com definição de 

responsabilidade, indicadores e metas de saúde, critérios de 

avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão 

disponibilizados, formas de controle e fiscalização de sua 

execução e demais elementos necessários à implementação 

integrada das ações e serviços de saúde (BRASIL, 2011). 

Com os indicadores pactuados nos COAP, é possível 

identificar a relevância estratégica da Atenção Primária em 

Saúde (APS) na organização e funcionamento das Redes de 

Atenção à Saúde. Tem-se a Atenção Primária à Saúde como 

ordenadora e coordenadora do cuidado, utilizando o 

acolhimento, ampliação do acesso, integralidade da atenção, 

implantação de diretrizes clínicas, vinculação e identificação de 

risco (SPEDO; PINTO; TANAKA, 2010). 

Para que os compromissos estabelecidos no COAP 

sejam materializados em ações e serviços de saúde, 

efetivamente, prestados à população local ou referenciados, é 

preciso que os trabalhadores de saúde também participem de 

sua elaboração e execução. 
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Registra-se, assim, nos COAP, a intenção de integrar 

algumas políticas de saúde de modo a potencializar o 

movimento instituinte das Redes de Atenção à Saúde nos 

territórios das Regiões de Saúde e na institucionalidade solidária 

proposta pelos Contratos Organizativos da Ação Pública da 

Saúde. Para isso, devem ser respeitadas as condições e as 

possibilidades de cada município. Não se pode exigir que um 

município de pequeno porte dê conta de serviços de alta 

densidade tecnológica, por exemplo. (PINAFO; CARVALHO; 

NUNES, 2016). 

Definiu-se, também, o planejamento integrado, 

apresentando o mapa de saúde como ferramenta de apoio e 

estabeleceu a centralidade da região de saúde para assistência à 

saúde, reforçando os serviços de saúde que estão disponíveis no 

SUS para o atendimento integral dos usuários, por meio da 

Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases), 

atualizada a cada dois anos. Além de reconhecer as comissões 

intergestoras (CIT e CIB) e instituiu a CIR, assim como serviços 

especializados de acesso aberto e deliberação sobre todos os 

aspectos operacionais de serviços de saúde na região (alocar 

recursos financeiros na região distribui serviços, acompanha o 

desenvolvimento e a produção de serviços da rede e plano de 

saúde para as regiões) (ALBUQUERQUE, 2013). 
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O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser 

realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos 

Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. 

E o mapa da saúde é utilizado na identificação das necessidades 

de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes 

federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de 

saúde (PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

É por meio dos espaços geográficos contínuos “regiões 

de saúde” que se constituem os agrupamentos de municípios 

limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 

de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 

saúde (SPEDO; PINTO; TANAKA, 2010). 

Conforme o já preconizado pela Lei 8080/90, o SUS 

deve ser organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Por 

isso, o Decreto 7508/2011 cria as Regiões de Saúde. Cada 

região deve oferecer serviços de atenção primária, urgência e 

emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar e, por fim, vigilância em saúde para 

uma melhor assistência em Saúde (BRASIL, 2011). 

O Decreto nº 7.508 trouxe ainda constituição das 

Comissões Integestores Regional (CIR) em substituição aos 
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chamados colegiados de gestão regional instituídos pelo Pacto 

pela Saúde em 2006. A CIR é o espaço de governança do SUS 

dos gestores municipais que integram determinada região de 

saúde, juntamente com os representantes do estado naquela 

região (PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

Assim, as comissões de intergestores tem como função 

pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços 

de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo uma 

articulação Interfederativa: em CIT, no âmbito da união, 

vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e 

operacionais; CIB, no âmbito do estado, vinculada à Secretaria 

Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais; e 

CIR, no âmbito regional, vinculada à secretaria estadual de 

saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo 

observar as diretrizes da CIB (SPEDO; PINTO; TANAKA, 

2010), como se pode verificar na Figura 3. 

Figura 3 - Comissões de Intergestores. 
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Fonte: Autoria Própria criada pelo Decreto 7.508 

 

A forma como foi moldada a descentralização no SUS. 

Foram estabelecidos acordos diferentes entre estados e 

municípios no âmbito das Comissões Intergestores Bipartites 

(CIB), inclusive quanto à repartição das responsabilidades de 

gestão das unidades prestadoras de serviços. Em muitos casos, a 

divisão de funções respeitou a densidade tecnológica dos 

estabelecimentos de saúde, em outros, a natureza dos serviços 

oferecidos (se ambulatoriais ou hospitalares) ou sua abrangência 

(local, regional ou estadual). 

Em cada região possui uma CIR, com a finalidade de 

pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços 

de saúde, bem como pactuar os aspectos operacionais, 

financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

com diretrizes gerais sobre as regiões de saúde, as diretrizes 

regionais para a organização das redes de atenção, e as 

referências da atenção à saúde para o atendimento da 

integralidade da assistência. É constituída por representantes da 

Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, o Coordenador Regional, 

o Assessor Técnico e o Assistente Técnico da Coordenadoria 

Regional de Saúde (CRES) e por todos os Secretários 
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Municipais de Saúde da região (PINAFO; CARVALHO; 

NUNES, 2016). 

Malgrado os esforços e os ganhos de institucionalidade 

observados nos anos 2000, a iniquidade resiste e o Brasil ainda é 

um país que apresenta marcantes heterogeneidades na oferta de 

serviços de saúde. Isso decorre de um conjunto de fatores que 

dizem respeito à própria implementação da política de saúde,  

que condicionam a forma como a atenção à saúde se materializa 

no território (LEITE; LIMA; VASCONCELOS, 2012). 

O primeiro fator a ser observado diz respeito à própria 

abrangência e à natureza das ações desenvolvidas, que ensejam a 

possibilidade de se considerarem e se utilizarem diferentes 

critérios para a organização regional dos serviços de saúde: por 

tipos de assistência prestada (ambulatoriais, hospitalares de 

diversos tipos, domiciliares, urgência e emergência); por níveis 

de complexidade da atenção à saúde (atenção básica, média e 

alta complexidade); pela direcionalidade das ações (agravos, 

grupos populacionais e áreas específicas da atenção à saúde); e, 

ainda, por modelos de prestação do cuidado (BARRETO; 

GUIMARÃES, 2010). 

Existem tensões entre as distintas lógicas que orientam a 

organização dos serviços, que muitas vezes não se coadunam no 

território, ou conformam redes específicas pouco articuladas 
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entre si. Tais problemas expressam propostas de planejamento e 

de financiamento conduzidas de forma fragmentada, seja por 

uma mesma esfera de gestão ou, ainda, pelos vários entes 

governamentais que exercem influência político-administrativa 

sobre determinada região (VIANA; LIMA, 2011). 

Nesse sentido, um dos aspectos em reflexão ao desenho 

institucional do SUS a constituir um “federalismo sanitário 

brasileiro” (DOURADO; ELIAS, 2011), dada sua configuração 

em gestão, organização e funcionamento espelharem o sistema 

federativo brasileiro. Sua proposição legal estabelece um 

ordenamento da autoridade sanitária de cada um dos entes, 

circunscrito em responsabilidades, prerrogativas e competências 

diretamente relacionadas à sua representação governamental. 

É visto que a regionalização da política de saúde nos 

últimos anos não deixa dúvidas sobre o papel central 

desempenhado pelo Executivo Federal na regulamentação desse 

processo. Por meio de diferentes dispositivos normativos têm 

sido definidas estratégias e instrumentos que estimulam a 

organização de redes regionalizadas de Atenção à Saúde, a 

pactuação e formalização de acordos federativos no âmbito 

estadual e regional. A interdependência federativa, por sua vez, 

favorece a introdução de novos arranjos de gestão colegiada, 
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que requerem ações mais coordenadas entre os governos 

(PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

As atuais diretrizes expressas no Decreto Nº. 7.508 de 

2011 ressaltam a necessidade do fortalecimento do enfoque 

territorial e da capacidade de planejamento e gestão 

intergovernamental em suas múltiplas escalas (nacional, 

estadual, regional). Entretanto, é preciso considerar que existem 

atributos do planejamento que são próprios de cada esfera de 

governo (BRASIL, 2011). 

No âmbito nacional e estadual, a regionalização não se 

resume a agregação de um processo de planejamento de base 

local e ascendente. Por outro, o resgate do território no 

planejamento e gestão de políticas de saúde exige esforços de 

articulação intersetorial. O território agrega a perspectiva 

dadiversidade regional que se traduz em dinâmicas territoriais 

específicas, do desenvolvimento, da integração de políticas 

sociais e econômicas e da articulação dos diversos campos da 

atenção à saúde (assistência, vigilâncias, desenvolvimento e 

provisão de recursos humanos, tecnologias, insumos para a 

saúde) (ALBUQUERQUE, 2013). 

O avanço da regionalização da saúde no Brasil, na atual 

fase de construção e consolidação no SUS, apresenta também 

enormes desafios, Quadro 1: 
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Quadro 1 - os desafios da Regionalização no Brasil. 

 
DESAFIOS DA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL 

Alterações organizacionais, desenvolvimento e incorporação de tecnologias de informação no 
Ministério da Saúde e nas Secretarias de Saúde, que possibilitem um olhar integrado 
sobre o território e o reforço do planejamento regional do SUS; 

Elaboração de pauta de negociação regional, no plano nacional e estadual, que subsidie 
compromissos a serem assumidos pelos gestores no sentido de integrar a atenção à saúde às 
ações de fomento ao complexo industrial da saúde, às estratégias de formação e alocação de 
recursos humanos e à política de ciência e tecnologia do SUS; 

Formulação de propostas específicas que apoiem a regionalização do SUS nos estados 
brasileiros, levando em considerações condicionantes e estágios diferenciados de 
implementação de cada um; 

Reformulação dos mecanismos e instrumentos de transferência e gestão intergovernamental 
de recursos financeiros sob à ótica regional; 

Elaboração de um plano nacional de investimento para permitir uma oferta à saúde 
adequada e menos desigual nas diferentes regiões do país. 

Valorização, atualização e diversificação dos mecanismos de negociação e pactuação 
intergovernamental, com: (a) ampliação da representatividade e do debate sobre temas de 

interesse regional nas instâncias federativas do SUS (ex: Comissão Intergestores Tripartites 
(CIT), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Comissão Intergestores Bipartites (CIB), 
Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e Comissões Intergestores 
Regionais (CIR); (b) reforço da institucionalidade das instâncias federativas no plano 
regional (incorporação de pessoal permanente, qualificação de equipes técnicas e dirigentes, 
reforço das funções de planejamento e regulação) e criação de novos arranjos em situações 
específicas (tais como as regiões metropolitanas, as áreas fronteiriças, as zonas limítrofes 
entre estados, as áreas de proteção ambiental e reservas indígenas); (c) consolidação de 

parcerias intergovernamentais (por meio de consórcios e contratos) baseadas em planos 
regionais de saúde formulados e acordados nas instâncias de pactuação federativa do SUS; 

Autoria própria 

 

As descrições apresentadas não são simples e envolvem 

um processo de negociação intensa entre atores políticos do 

executivo, do legislativo e da sociedade, e um maior 

comprometimento das diferentes esferas de governo na gestão e 

financiamento do SUS. 
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REGIONALIZAÇÃO CEARENSE: “É CAMINHANDO 
QUE SE FAZ O CAMINHO” 

 

Ao adentrar no território cearense, problematizando e 

enriquecendo o diálogo em torno dos modos de gestão do SUS, 

trazemos a experimentação da regionalização do estado do 

Ceará, e mergulhamos nas realidades experienciadas do que vem 

acontecendo, refletindo o caminho percorrido em 

processualidade desde meados de 1990 até os dias atuais, 

colocando-o como um estado de forte tradição na 

descentralização e regionalização do SUS. 

O estado cearense está localizado na região nordeste do 

Brasil, limitando-se a norte com o Oceano Atlântico; ao sul com 

o estado de Pernambuco; a leste com os estados do Rio Grande 

do Norte e Paraíba e a Oeste com o estado do Piauí. O estado 

possui uma área de 148.886,3 km², equivalente a 9,58% da área 

pertencente à região Nordeste e 1,75% da área doBrasil. Desta 

forma, o Ceará é o 4º maior estado da região nordeste e o 17º 

entre os estados brasileiros em termos de extensão territorial 

(IBGE, 2010). 

No que tange a divisão político-administrativa, o estado 

é composto atualmente por 184 municípios, sendo os de maior 

extensão territorial: Santa Quitéria (4.260,5 km²), Tauá (4.018,2 
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km²), Quixeramobim (3.275,6 km²), Independência(3.218,7 

km²) e Canindé (3.218,5 km²) (IBGE, 2010). 

O Ceará foi considerado como o primeiro Estado 

brasileiro a desenvolver a Regionalização com base na 

concepção de Redes de Atenção à Saúde (MENDES, 2007). 

Recentemente, inscreveu-se como um dos estados a efetivar em 

suas regiões a assinatura do COAP (BRASIL, 2011). O Ceará 

constitui, assim, um solo fértil para o desenvolvimento de 

estudos da regionalização da saúde. 

O Estado iniciou a regionalização “reforma do setor” antes 

dos anos 2000 e da normatização da esfera federal. A expressão 

“reforma do setor saúde” é utilizada para designar as iniciativas de 

inovação no modelo organizacional da atenção à saúde das 

economias centrais nas últimas três décadas. A reforma tem sido 

definida como um processo de mudança contínuo e sistemático em 

um ou mais segmentos do sistema de saúde (COSTA; SILVA, 

2000). 

A partir da NOB/93, reforçou-se a transferência de 

gestão e prestação de serviços para a esfera municipal e as 

atribuições na área de vigilância em saúde. É visto que antes da 

NOAS 01/2001, ainda em 1997, a Secretaria da Saúde do Ceará, 

juntamente com as secretarias municipais de saúde, iniciou a 

construção do modelo de atenção à saúde regionalizado. E em 
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1998, o modelo de atenção à saúde do Ceará foi configurado 

por 20 (vinte) microrregiões e três macrorregiões de saúde 

(CEARÁ, 2010; BRASIL, 1993). 

O processo de regionalização no Ceará teve como 

referência o ano de 1998, com a elaboração do primeiro plano 

de regionalização que teve como base orientadora as diretrizes 

para a organização das ações e serviços de saúde aprovada pelo 

Conselho Estadual de Saúde, e passou a ter como foco a 

organização do SUS no âmbito regional, por meio do desenho 

das microrregiões de saúde (BRASIL, 1988; BRASIL, 2011). 

A ideia de que a regionalização da saúde pudesse 

responder ao desafio da integralidade da assistência mostrou 

sérias dificuldades no início de sua operacionalização. A 

excessiva normatividade das duas NOAS contribuiu para a 

burocratização e fragmentação da Atenção à Saúde no Ceará, 

dificultando o acesso da população aos serviços de saúde 

(BRASIL, 2001; BRASIL, 2011). 

Contudo, foi por meio da NOAS 01/2001 que 

passamos a entender o reconhecimento da territorialidade como 

fundamental para a identificação das necessidades em saúde e 

para a constituição de sistemas funcionais de saúde, não 

necessariamente restritos a abrangência geográfica de um 
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município, apresentando a ideia de Microrregiões de Saúde e 

Macrorregionais (BRASIL, 2001). 

As microrregiões de saúde são espaços territoriais 

compostos por um conjunto de municípios com forte 

sentimento de integração e interdependência, com vontade 

política para pactuarem na busca de soluções para problemas 

comuns, na área da saúde, que possam contemplar um ou mais 

módulos assistenciais, onde seria eleito, segundo capacidade 

instalada, o município-sede. E as macrorregiões de Saúde são 

formadas por um conjunto de microrregiões que convergem 

para os polos terciários (LOPES, 2007). 

Para entender o desenho de uma região é preciso definir 

os modos de vida, de que a população adoece, a situação 

socioeconômica dosmunicípios,além dos hábitos culturais e de 

alimentação. Logo, é preciso pensar que uma região não é só 

uma área geográfica e física, ela é sempre um território vivo. O 

território deve ter sustentabilidade, eficiência e eficácia na 

Atenção Básica e/ou  na média e alta complexidade, caso exista. 

Criaram-se em 2000 as CIB regionais, antes do Pacto 

pela Saúde. De 1998 a 2001houve uma redefinição das 

microrregiões de saúde e o modelo regionalizado do estado. Em 

2001, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará coordenou à 

adequação do modelo de atenção à saúde em construção ao 
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estabelecido pela NOAS, elaborando, nesse mesmo ano, o 

Plano Diretor de Regionalização (PDR). O PDR de 2001 

estabeleceu um modelo de atenção à saúde composto por 96 

Módulos Assistenciais. 

Nesse mesmo período, a Secretaria da Saúde do Ceará 

reestruturou-se administrativamente, passando de 14 

Departamentos Regionais de Saúde para 21 Coordenadorias 

Regionais de Saúde (CRES), conhecidas como microrregionais e 

três Macrorregiões de Saúde. Cada microrregião de saúde 

passou a dispor de uma CRES. O projeto de reforma 

administrativa do estado seguia em coerência com a política de 

saúde regionalizada (CEARÁ, 2010). 

A regionalização foi fortalecida com o Pacto Pela Saúde 

de 2006, instituiu os chamados Colegiados de Gestão Regional 

(CGR), posteriormente denominados de Comissão 

Intergestores Regional (CIR), quando da publicação do Decreto 

nº 7.508/2011, que reforçou a tendência de organizar a gestão e 

a oferta de serviço sob o comando municipal e lócus-regional 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2011). 

A partir do Pacto pela Saúde, a principal mudança no 

processo de Regionalização esteve relacionado estruturação do 

trabalho das instâncias regionais, com foco na integração das 

áreas técnicas e incentivo na constituição de grupos de trabalhos 
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sistemáticos, reforçaram as características de organização 

regional do SUS no estado (LIMA; VIANA, 2011). Em 2010, 

com a atualização do Plano Diretor de Regionalização do Ceará 

(PDR), a política de regionalização foi bastante fortalecida, por 

meio de investimentos financeiros estaduais e apoio no custeio 

de equipamentos de saúde de media e alta complexidade 

ambulatorial e hospitalar (CEARÁ,2010). 

Em 2011, iniciou-se uma movimentação no estado de 

discussão política e técnica sobre os dispositivos propostos pelo 

Decreto nº 7.508, culminando em 2012, com a assinatura do 

COAP. Assim, como os critérios utilizados para delimitar as 

microrregiões no PDR de 2011, que foram: malha viária; 

proximidades dos municípios; deslocamento da população aos 

serviços de saúde; capacidade máxima dos serviços de saúde 

existente nos municípios e disposição política para pactuação 

(LIMA; VIANA, 2011). 

Durante o segundo semestre de 2012, das 22 Regiões de 

Saúde existentes no estado, 20 mobilizaram-se para assinar o 

COAP, por meio de seus representantes municipais (prefeitos e 

secretários municipais de saúde), estadual (governador e 

secretário estadual da saúde) e federal (Ministro da Saúde). 

Deixaram de assinar o COAP as Regiões de Fortaleza e Iguatu. 

Ambos os instrumentos, o Pacto pela Saúde e o Decreto nº 
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7.508, apontam para o estabelecimento de um novo contexto 

normativo que fortalece a articulação federativa, o 

funcionamento sistêmico e integrado do Sistema, por meio das 

Regiões de Saúde e das Redes de Atenção à Saúde. A 

descentralização e a regionalização da saúde, neste novo 

cenário, passam a implicar mais fortemente nos processos de 

distribuição e reposicionamento de poder, principalmente 

noâmbito regional (BRASIL, 2006; BRASIL, 2011). 

Para Fleury e Ouverney (2007), o modelo de Sistema 

Único de Saúde com gestão compartilhada tem sido 

considerado uma inovação político-administrativa que 

transcende o nível setorial, configurando um novo modelo 

depacto federativo, compatível com o federalismo 

descentralizado, porém orgânico. 

A política atual de regionalização foi formalizada 

mediante um processo de discussão e pactuação envolvendo 

diferentes atores das três esferas de gestão do SUS. Destacam- 

se momentos de discussão envolvendo a Associação de 

Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece), Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde (Cosems), o Conselho Estadual de Saúde, 

as instâncias regionais da Secretaria de Saúde do Estado, as 

Comissões Intergestores Bipartites e Regionais (CEARÁ, 2006). 
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No âmbito dos municípios, além do envolvimento dos 

prefeitos municipais, houve por parte das coordenadorias 

regionais da SESA, sensibilização junto às assessorias e 

procuradorias municipais. Destaca-se que foi a primeira vez que 

esses atores municipais participaram, mais proximamente, das 

discussões de políticas de saúde com abrangência e repercussão 

Regional. 

O desenho assistencial regionalizado “regiões de saúde”, 

estruturado por meio de Redes de Atenção à Saúde, foi definido 

segundo a SESA como pressuposto de garantia do princípio da 

integralidade da atenção, de forma cooperativa e solidária entre 

os entes federativos, particularmente a instância municipal, 

considerando que o Ceará apresenta importantes “vazios 

assistenciais”, constituindo-se a Rede de Atenção uma das 

estratégias para encaminhar uma solução assistencial adequada 

aos direitos do cidadão (CEARÁ, 2010). 

Na implantação das RAS, considera-se importante no 

processo de regionalização, uma vez que são observados 

aspectos como: definição clara da população e território; 

diagnóstico situacional; superação dos vazios assistenciais; 

articulação do público privado; planejamento pela efetiva 

necessidade; criação de um sistema logístico e de suporte; 

investimento nas pessoas/equipes; criação de sistema de 
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regulação e governança para funcionamento da rede; e 

financiamento sustentável e suficiente com vinculação a metas e 

resultados (BRASIL, 2010). 

A partir do referencial na Portaria nº 4.279, de 30 de 

dezembro de 2010, foram discutidas no Grupo Técnico de 

Atenção (GTA) e pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), em 2011 e 2012, as seguintes temáticas das 

Redes de Atenção à Saúde: 1 Rede Cegonha; 2 Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências (RUE); 3 Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); 4 Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência; 5 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas (BRASIL, 2010). 

As Coordenadorias Regionais de Saúde fazem uso, hoje, 

dos instrumentos de gestão regional (Quadro 2), mecanismos 

gerenciais para o desenvolvimento de suas atribuições, dentre 

os quais estão: 

Quadro 2: Instrumentos de Gestão Regional. 
 

Colegiado Interno de Gestão da Coordenadoria Regional de 

Saúde 

Comissão Intergestores Bipartite – CIR 

Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP 

Instrumentos de Gestão da Regional do Estado 

do Ceará 

Plano de Educação Permanente em Saúde 

Plano Diretor de Investimento – PDI 

Plano Diretor de Regionalização – PDR 
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Plano Estadual de Saúde 

Plano Plurianual – PPA 

Políticas, Planos de Qualidade e Humanização 

Programação Anual de Saúde 

Programação Pactuada e Integrada – PPI 

Relatório Anual de Gestão – RAS 
Autoria própria 

 

A gestão intermunicipal e os conflitos de interesse com 

o município polo constituem-se, portanto, o principal desafio 

da regionalização fundada nas redes de atenção com 

pressuposto cooperativo e necessitando desustentabilidade 

mínima, considerando a conformação da política municipal, 

caracterizada pela descontinuidade administrativa e na autor- 

referência local (municipal), onde de fato se localizam em geral 

os interesses (eleitorais) dos gestores municipais que serão, de 

fato, os atores principais do processo (BRASIL, 2012). 

A regionalização no Ceará deu ênfase ao Planejamento 

Integrado Regional com a criação do PDR, do PDI e 

manutenção da PPI. Apresentou, ainda, o conceito de 

município-polo que deveria ser referência para os municípios 

em qualquer nível de atenção à saúde, principalmente, no 

tocante aos serviços de alta densidade tecnológica hospitalar e 

ambulatorial (Atenção Terciária) (CEARÁ, 2001; CEARÁ, 

2006). 
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A atenção terciária é constituída por serviços 

ambulatoriais e hospitalares especializados de alta complexidade 

e alto custo, tais como serviços de urgência e emergência, 

atenção à gestante de alto risco, cardiologia, oncologia, 

neurologia e atenção ao paciente grave. Garante o acesso à 

quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva, exames 

hemodinâmicos, medicina nuclear, radiologia intervencionista e 

exames de diagnose de maior complexidade. Assegura também 

tratamento intensivo, como serviços de urgências clínicas e 

cirúrgicas e, traumatologia e ortopedia proveniente de traumas, 

nas 24 horas aptas a realizar serviços de saúde de média 

complexidade para todos os municípios agrupados naquele 

módulo (MENDES, 2007). 

A interação entre os níveis assistenciais e os municípios 

de diversos portes foi feita por meio da organização de 

Consórcios Intermunicipais de Saúde de forma regionalizada, 

com a participação e a interação entre os municípios de menor 

porte com os de médio ou grande porte. Esta proposta do 

consórcio intermunicipal foi vista como um importante passo 

para a garantia do acesso a outros serviços e de interação entre 

os municípios e os serviços que são prestados por eles, pois 

pode permitir a articulação entre os diferentes níveis de atenção, 
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possibilitando a formulação de ações integrais em saúde por 

meio da regionalização (VIEGAS; PENNA, 2013). 

Logo, foi possível analisar que a regionalização é a 

diretriz do SUS que orienta o processo de descentralização das 

ações e serviços de saúde e os processos de negociação e 

pactuação entre os gestores. Em um processo de planejamento 

da saúde ascendente e integrado, do nível local até o federal, 

ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando- 

se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade 

de recursos financeiros o Conselho Nacional de Saúde 

estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos 

planos de saúde, de acordo com as características 

epidemiológicas e do município (SPEDO; PINTO; TANAKA, 

2010). 

No Ceará, embora não existem formalmente os 

Conselhos Regionais de Saúde, as Regiões de Saúde contam 

com o funcionamento do Fórum de Conselheiros Regionais de 

Saúde. Os fóruns regionais reúnem representantes dos 

conselhos municipais de saúde de cada município que integra 

determinada Região de Saúde para discutir os problemas de 

saúde da Região (CEARÁ, 2010). 

A política de regionalização da saúde, por meio da 

materialidade do COAP, nas regiões de saúde, vem buscando 
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promover um padrão de equidade regional entre os municípios, 

que assegure o direito integral à saúde da população. 

Em 2010, no Ceará, houve a atualização do PDR de 

2006, não por indução de alguma norma nacional, mas por 

necessidade de inclusão dos objetivos do projeto de expansão 

de rede especializada no interior do estado. Por meio desse 

projeto operacionalizava-se a ampliação da rede especializada 

ambulatorial e hospitalar no interior cearense, ainda em 

execução (CEARÁ, 2010). 

Em 2015, o modelo regionalizado de saúde do Ceará 

esteve constituído por 22 regiões de saúde 5 macrorregiões. Do 

ponto de vista do desenho regional e das funções assistenciais, 

poucas alterações foram feitas de 1998 a 2015, apontando que a 

forte condução político técnica do modelo regionalizado de 

saúde do Ceará foi dada pela Sesa, apesar das adequações feitas 

a cada orientação normativa do Ministério da Saúde. Quadro 

(3). 

Quadro 3: Dados das Macrorregiões de Saúde, Ceará, 2018. 
 

 

 
MACRORREGIÃO 

DE SAÚDE 

 

 
REGIÃO DE 

SAÚDE 

 

 
MUNICÍPIOS 

(Nº) 

 

 
POPULAÇ

ÃO 

 

 

 

 

Fortaleza 4 2.659.466 

Caucaia 10 579.833 

Maracanaú 8 505.469 
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FORTALEZA 

Baturité 8 134.586 

Itapipoca 7 279.227 

Aracati 4 162.134 

Russas 5 192.861 

Limoeiro do Norte 11 218.598 

Cascavel 7 253.009 

SubTotal 64 4.985.183 

 
SOBRAL 

Sobral 24 618.044 

Acaraú 7 215.753 

Tianguá 8 300.736 

 Crateús 11 291.623 

Camocim 5 151.100 

SubTotal 55 1.577.256 

 

 

 

CARIRI 

Icó 7 168.603 

Iguatu 10 310.211 

Brejo Santo 9 207.375 

Crato 13 332.794 

Juazeiro do Norte 6 404.505 

SubTotal 45 1.423.488 

 
SERTÃO 

CENTRAL 

Canindé 6 198.061 

Quixadá 10 310.415 

Tauá 4 111.602 

SubTotal 20 620.078 

TOTAL GERAL 184 8.605.90 

Fonte: Autoria própria. Dados da SESA, Fortaleza/CE, 2018 e IBGE, 2010. 

 

Abaixo mapa das macrorregionais de saúde do estado 

do Ceará está representada por 22 regiões de saúde e 5 

macrorregiões de saúde (Fortaleza, Sobral, Sertão Central, 
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Litoral Leste/Jaguaribe e Cariri), onde se estrutura o Sistema 

Estadual de Saúde. Figura (4). 

Figura 4 - Mapa do Ceará das Macrorregões, Fortaleza/CE. 

Fonte: SESA, Fortaleza/CE, 2018. 

 

Constataram-se avanços como o fortalecimento da 

municipalização, da capacidade de governo do nível local, 

reconhecendo-se muitas vantagens trazidas pelo SUS, no 

sentido de que os municípios ficaram mais preparados para 

assistir a população. Assim como a ampliação do acesso em 

nível local e da cobertura assistencial em relação às ações 
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básicas de saúde foram vistas como pontos positivos, bem 

como, o aumento do número de municípios com 

estabelecimentos básicos ou ambulatoriais de saúde em todas as 

regionais de saúde (BRASIL, 2012). 

Investimentos foram feitos para a expansão da rede 

básica, visando ampliar a oferta da atenção primária. Essa 

iniciativa partiu da preocupação com a disponibilização de 

serviços básicos, objetivando facilitar seu acesso, ampliar sua 

cobertura e impactar na situação de saúde da população. 

Outros avanços se relacionaram aos secretários e 

conselhos municipais de saúde que tiveram maior influência na 

elaboração do orçamento e na definição de prioridades. 

Também a prática de prestação de contas foi institucionalizada. 

Assim, cada vez mais a sociedade passa a receber informações 

incluindo a prestação de contas da gestão, a partir de diferentes 

mecanismos e meios (PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

Quanto à força de trabalho no SUS, identificou-se crescimento 

do número de profissionais de nível superior atuando na 

atenção básica e ambulatorial, com ampliação na composição 

multifuncional dos empregos (não médico). A capacidade de 

governo no âmbito local, vinculada ao perfil dos quadros 

técnicos, pode ter contribuído para um melhor desempenho nas

 práticas assistenciais, como também acapacitação e a adesão das 
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profissionais de saúde para aspolíticas públicas (GOYA; 

ANDRADE; PONTES; TAJRA, 2016). 

Mas, é necessário observar os desafios da 

Regionalização no Estado. Ao analisar estudos sobre os gastos 

de recursos municipais verificou-se que, estes se destinam 

prioritariamente à Atenção Primária à Saúde. No entanto, da 

forma como estes serviços são implantados em vários 

municípios cearenses, sem o suprimento necessário de recursos 

que garantam seu pleno funcionamento, levam à ineficiência na 

qualidade dos serviços. Um exemplo disso é o aumento do 

número de equipes de SF sem a manutenção de cobertura 

adequada à população, principalmente em grandes centros 

urbanos (GOYA; ANDRADE; PONTES; TAJRA, 2016). 

Tendo como base as dificuldades enfrentadas quanto 

aos investimentos e gastos na área da saúde, muitos municípios 

não tem política de planejamento implantada, ou quando esta 

ocorre se dá de forma incipiente. É visto alta rotatividade na 

ocupação dos cargos de gestão e a baixa qualificação formal 

para o exercício dessas atividades comprometem a 

operacionalização da descentralização no que diz respeito ao 

planejamento e gestão (LOPES, 2007). 

    Outra fragilidade apontada é que os instrumentos de 

planejamento e gestão são limitados, ou muitas vezes, 
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insuficientes, uma vez que, quando existem, apontam 

basicamente os objetivos e metas, focados nas exigências 

normativas sem retratarem a realidade local. 

Nessa perspectiva, a reforma do setor saúde no Ceará 

constituiu um modelo regionalizado, em diálogo com a 

normatização nacional e sob uma lógica de planejamento e 

execução de várias iniciativas estaduais que surgiram desde a 

ampliação da rede regionalizada pública de saúde, passando pela 

implantação de coordenadorias regionais, até a constituição de 

institucionalidades para gerir equipamentos públicos de saúde 

regionalizados, em regime de contratualização de serviços 

(GOYA; ANDRADE; PONTES; TAJRA, 2016). 

O caminho percorrido, até então, aponta avanços 

importantes no tocante a institucionalidade do SUS. Mas, por 

outro lado, nos faz reconhecer também os muitos desafios que 

permeiam o seu dia a dia e a garantia plena do direito à saúde. 

 
TECENDO CONSIDERAÇÕES 

 

A Regionalização do Estado do Ceará apresenta uma 

racionalidade técnica coerente com os atuais desafios do SUS, 

na medida em que visa organizar os sistemas de 

saúdefuncionais, a partir de processos de pactuação e integração 

entre diferentes serviços de saúde. 
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Também são diversos os desafios no processo de 

consolidação da regionalização no Ceará. Esses desafios 

envolvem: definição das responsabilidades federativas, acesso e 

utilização de serviços especializados, construção de bases 

consistentes de planejamento regional, ampliação da equidade 

tanto no acesso quanto na qualidade dos serviços, e 

fortalecimento do controle social, entre outros. 

Faz-se necessário o diálogo, a reflexão e o agir 

articulados sobre a situação da saúde em nível local e regional. 

Essas discussões também devem alcançar espaços de 

participação do quadrilátero da formação (gestão, ensino, 

serviço e controle social) de modo que promovam a 

sensibilização da comunidade e de seus representantes sobre a 

assistência à saúde no SUS. 

Os elementos pontuados são necessários para que o 

SUS possa se constituir enquanto gestão compartilhada e rede 

interfederativa de saúde, consolidando-se como um sistema de 

saúde de qualidade, resolutivo e integral para o usuário. 

Enfim, para adentrarmos os próximos capítulos, 

enfatizamos um instrumento de potencialidade da gestão 

regional: o Plano de Educação Permanente. Par isso, 

mergulharemos em uma leitura sobre a Política Nacional de 
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Educação Permanente (Capítulo 2) e a Construção do Plano 

Estadual de Educação Permanente (Capítulo 3). 
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CAPÍTULO 2 

 
Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde: um desafio para o ensino, 
gestão, atenção e controle social 

“Amar e mudar as coisas me interessa mais.” 

Belchior 

 
INTRODUÇÃO 

A palavra educação se origina do latim educare, que 

significa guiar para fora, ato de criar, está relacionado com 

ampliar o mundo a partir da ajuda de um outro (OLIVEIRA, 

2007). Os processos educacionais estão presentes na história da 

humanidade desde os seus primórdios tomando diferentes 

formas e objetivando a transformação do coletivo e do seu 

meio. 

Segundo Noguera-Ramirez e Marin-Diaz (2012) nós 

vivemos desde o final do século XIX até a contemporaneidade 

na Sociedade da Aprendizagem, que demarcou uma série de 

mudanças na forma como nos relacionamos, bem como nos 

processos educacionais. Esses autores afirmam que na 

Sociedade da Aprendizagem a ênfase da educação deixou de ser
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no processo de ensino, centrado no professor, e passou a focar 

no papel do indivíduo que aprende. A lógica que passa a 

organizar os processos educacionais atualmente é “aprender a 

aprender”, que ao se articular com a governamentalidade 

neoliberal, transfere para o indivíduo toda a responsabilidade da 

sua conduta e, consequentemente, dos seus processos de 

aprendizagem. 

Os espaços educativos na Sociedade da Aprendizagem 

devem garantir que os indivíduos desenvolvam continuamente 

suas habilidades, deste modo, o processo de construção de 

conhecimento extrapola o território escolar e se expande para 

todos os espaços de circulação desse sujeito, como, por 

exemplo, os ambientes laborais. Essa educação contínua e 

constante deve garantir que a formação dos indivíduos não se 

restrinja aos conteúdos programáticos, mas que os prepare para 

aprender e mudar suas práticas, na medida em que estamos em 

uma sociedade com transformações constantes. 

Há, atualmente, um imperativo para que os 

trabalhadores não parem o seu processo de aprendizagem, pois 

o conhecimento é sempre provisório e cambiante. Saraiva e 

Veiga-Neto (2009) destacam que desde as últimas décadas do 

século XX as transformações sociais foram intensas, profundas, 

amplas e rápidas, havendo uma passagem do capitalismo
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industrial para o capitalismo cognitivo. No capitalismo 

cognitivo não é mais necessário corpos dóceis, como Foucault 

(1987) afirmava sobre a sociedade disciplinar, mas sim, cérebros 

flexíveis e articulados, que se adaptem as transformações do 

meio. 

Compreende-se, então, que atualmente, o processo de 

educação e, consequentemente, de aprendizagem ocorrem 

durante toda a vida, não se limitando a escola e/ou a infância. 

O conhecimento, hoje em dia, é percebido como um produto 

que rapidamente fica obsoleto e é superado por um novo 

imediatamente. Torna-se fundamental que os indivíduos 

estejam constantemente se atualizando, sendo por tanto, um 

eterno aprendiz (OLIVEIRA, 2007). 

Tal perspectiva educacional se articula com os valores 

individualistas da sociedade neoliberal, na qual a produção do 

conhecimento passaria a se configurar com a ação particular de 

cada sujeito na sociedade. É nesse cenário que a Educação 

Permanente em Saúde (EPS), política do Ministério da Saúde, 

desponta, porém, esta política parte de uma aposta na 

coletividade e transformação social, tendo em vista que os 

processos educacionais não são acúmulo de informação técnica, 

mas uma ação política. A educação permanente em saúde
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compreende que as pessoas estão sempre aprendendo e que 

este processo implica na produção de transformações a partir 

dos novos conhecimentos adquiridos. 

A Educação Permanente em Saúde busca, por meio da 

aprendizagem, promover transformações na formação, gestão e 

atenção, envolvendo diversos atores sociais, desde os gestores e 

profissionais da saúde até o controle social. 

A criação do SUS tem provocado muitas 
mudanças nas práticas de saúde, entretanto 
sabemos que ainda não é o ideal. Essas 
mudanças para que ocorram se faz necessário 
profundas transformações na formação e no 
desenvolvimento dos profissionais da área. 
Portanto, só conseguiremos mudar a nossa 
forma de educar, cuidar, tratar e acompanhar a 
saúde dos brasileiros se conseguirmos mudar 
também os modos de ensinar e aprender. Essa 
mudança tem que ser incorporada à vida do 
profissional de saúde motivando um novo agir 
profissional que não o faça sentir-se excluído 
do processo de mudanças e desconhecedor da 
importância da educação permanente em saúde 
para melhorar a sua formação e 
consequentemente fortalecer o SUS. 
Acreditamos que a educação permanente em 
saúde tem como meta aperfeiçoar a formação, 
e em contrapartida, fortalecer o SUS 
(OLIVEIRA, 2007, p.586). 

 

Os processos educacionais da EPS estão intimamente 

relacionados com a reestruturação das práticas laborais, 

buscando um rompimento com as dinâmicas alienantes e maior
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aproximação com a democratização do conhecimento 

(OLIVEIRA, 2007). EPS possibilita não só a aprendizagem 

permanente dos profissionais da saúde, mas também melhorias 

nos serviços prestados e nas atividades dos equipamentos, pois 

esta política é pensada a partir do cotidiano das instituições, 

considerando sempre as experiências laborais e os 

conhecimentos prévios dos envolvidos. 

É fundamental destacar que a EPS é uma política 

recente, que está em constante processo de aperfeiçoamento e 

foi construída a partir de importantes debates sobre a 

necessidade de realizar mudanças no modo de se trabalhar a 

saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), como analisaremos 

adiante. 

 

HISTÓRICO E MARCADORES LEGAIS 

A Educação Permanente em Saúde pode ser definida 

como “a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho” 

(ROVÈRE, 1994 apud BRASIL, 2009). A noção de educação 

permanente aparece oficialmente pela primeira vez em 1956, na 

França, em documentos do Ministério da Educação francês. A 

proposta do Governo Francês apontava para necessidade da 

realização de uma reforma no ensino público e para estender o



61  

 

período de escolarização obrigatória. Na década seguinte a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e  a 

Cultura (UNESCO) destaca que a produtividade e o 

desenvolvimento econômico dos países estão intrinsicamente 

relacionados com o capital humano, isto é, com a qualificação 

dos seus trabalhadores (LEMOS, 2016). 

A EPS porém, só desponta em 1988 com o Programa 

de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Organização 

Pan Americana de Saúde (OPAS, 1988), que buscava 

reorganizar o campo da saúde, devido as mudanças sociais e 

econômicas que estavam acontecendo na sociedade. 

Transformações como a consolidação do neoliberalismo e a 

intensificação das incertezas sobre a viabilidade do socialismo 

após a queda do muro de Berlim (LEMOS, 2016). O 

desenvolvimento da saúde nesse cenário dependeria da 

aprendizagem significativa que promoveria o comprometimento 

dos trabalhadores com os processos de mudança. 

A OPAS (1988) argumentava que era necessário investir 

na educação permanente em saúde, pois esta teria uma 

perspectiva mais ampla que a educação continuada, que já 

existia no período. A diferenciação entre a educação 

permanente e a educação continuada apresenta algumas 

controvérsias, segundo Haddad, Roschke e Davini (1994), a
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educação continuada, juntamente com a educação em serviços 

comporiam a educação permanente. Porém, a educação 

continuada, teria como base a atualização sobre os 

conhecimentos técnicos, com foco em uma formação 

individualizada, por categoria profissional e muitas vezes 

desassociada da realidade laboral, o que se distancia dos 

preceitos da educação permanente em saúde. 

O processo de ensino na educação continuada é 

percebido como uma capacitação, com conteúdo padronizado, 

fechado e pré-decidido, que orientam o profissional sobre como 

ele deve atuar, porém, sem discutir os processos coletivos das 

instituições de saúde, priorizando apenas as demandas 

acadêmicas tradicionais em detrimento das questões cotidianas. 

Desse modo, a educação continuada seria uma perspectiva 

limitada e insuficiente, pois os processos de ensino e 

aprendizagem estariam distantes da realidade dos profissionais, 

não havendo conexão entre as atividades concretas 

desenvolvidas e os conteúdos apresentados. 

A atualização técnico-científica é apenas um 
dos aspectos da qualificação das práticas e não 
seu foco central. A formação engloba aspectos 
de produção de subjetividade, produção de 
habilidades técnicas e de pensamento e o 
adequado conhecimento do SUS. A formação 
para a área da saúde deveria ter como objetivos
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a transformação das práticas profissionais e da 
própria organização do trabalho, e estruturar-se 
a partir da problematização do processo de 
trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e 
cuidado às várias dimensões e necessidades de 
saúde das pessoas, dos coletivos e das 
populações (CECCIM, FEUERWERKER, 
2004, p.43). 

 

A Educação Permanente em Saúde é percebida como 

uma perspectiva educacional mais completa e crítica em 

comparação com a educação continuada. Ceccim (2005a) 

acrescenta que é necessário destacar que a Educação 

Permanente em Saúde também se diferencia da Educação 

Permanente, pois, no Brasil, apenas a primeira se tornou política 

pública. A EPS é considerada uma tecnologia da saúde, 

compreendendo tecnologia como um conjunto de saberes que 

podem ser organizados em um modo de saber fazer, que 

abrange não só a dimensão material das tecnologias, como 

computadores, equipamentos, softwares, máquinas, mas incluindo 

a noção de vínculo, escuta, cuidado, acolhimento (MERHY, 

2002). 

A proposta da Educação Permanente do Governo 

brasileiro está em sintonia com os parâmetros da OPAS, que 

busca articular os conteúdos ensinado/aprendido com o dia a  



64  

dia dos serviços de saúde, com o objetivo de transformar as 

práticas do SUS. Porém, segundo Ceccim (2005b) o principal 
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desafio da EPS no Brasil, foi formular estratégias educacionais 

que ultrapassassem as formulações da OPAS, na medida em 

que se buscou implicações com o caráter situacional das 

aprendizagens, levando em consideração os próprios cenários 

de trabalho da saúde. 

No Brasil, desde a Constituição Federal (1988), o 

processo de formação dos trabalhadores da saúde foi instituído, 

como indica o Art. 200, “ao sistema único de saúde compete, 

além de outras atribuições, nos termos da lei: (...) III - ordenar a 

formação de recursos humanos na área de saúde” (BRASIL, 

1988). Dessa forma, fica garantido que a educação na saúde faz 

parte das atribuições finalísticas do SUS. A responsabilidade do 

SUS pela educação dos seus profissionais, garantida desde a 

Constituição de 1988, seria uma forma de assegurar a 

continuidade da Reforma Sanitária Brasileira com o 

investimento em estratégias de formação profissional. 

O Ministério da Saúde tem buscado efetivar os 

direcionamentos dados pela Constituição com várias estratégias 

e políticas, que promovam a articulação entre as necessidades 

de saúde da população, desenvolvimento do SUS e 

formação/qualificação dos trabalhadores da saúde. O artigo 14
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da lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, por exemplo, trata 

da criação e funções das comissões permanentes de integração 

entre os serviços de saúde e as instituições de ensino (BRASIL, 

2009). Entretanto, a Secretaria de Gestão de Trabalho e da 

Educação em Saúde (SGTES), só foi instituída em 2003, sendo 

incumbida de construir políticas públicas voltadas para 

formação dos profissionais da saúde. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), lançada pelo Ministério da Saúde por meio da 

Portaria Nº198, de fevereiro de 2004, apresenta como objetivo 

principal “tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino - 

aprendizagem no exercício do trabalho” (BRASIL, 2009). A 

PNEPS é publicada com orientações para a gestão e 

qualificação dos trabalhadores, com a proposta de identificar de 

forma ativa as necessidades de formação na saúde. Essa Política 

foi lançada com a finalidade de garantir uma melhoria não só na 

atenção e gestão, mas também fortalecer o controle social e 

com isto ter um impacto na saúde geral da população 

(CAROTTA, KAWAMURA, SALAZAR, 2009). 

A Educação Permanente é aprendizagem no 
trabalho, onde o aprender e o ensinar se 
incorporam ao cotidiano das organizações e ao 
trabalho. A educação permanente se baseia na 
aprendizagem significativa e na possibilidade de 
transformar as práticas profissionais. (...) Ela é
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feita a partir dos problemas enfrentados na 
realidade e leva em consideração os 
conhecimentos e as experiências que as pessoas 
já têm (BRASIL 2009, p.20). 

 

A PNEPS possibilita a identificação das necessidades de 

formação e de desenvolvimento dos trabalhadores da área da 

saúde e a construção de estratégias e processos que qualifiquem 

a atenção e a gestão em saúde, fortalecendo o controle social 

com o objetivo de produzir um impacto positivo sobre a saúde 

da sociedade. 

A EPS ajuda a sair de uma perspectiva tradicional de 

educação para uma concepção interacionista, problematizadora 

e criativa. A análise das práticas de atenção à saúde busca 

fundamentar ações em saúde nos princípios do SUS levando em 

consideração a participação do usuário. A análise da gestão 

setorial tem a proposta de construir uma rede de atenção que 

assegure a atenção integral e satisfação do usuário. A análise da 

organização social assume que os usuários têm um papel central 

na luta pela melhoria do SUS (CECCIM, 2005). 

A proposta de trabalho da EPS é baseada na noção de 

roda, por esta possibilitar a estruturação das ações em propostas 

horizontalizadas, resultado do diálogo livre. A EPS parte do 

princípio que todos têm direito a educação e por isto a política
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tem que agir de forma integrada, envolvendo todos os níveis de 

gestão para conseguir suprir a demanda de formar um grande 

contingente de profissionais. 

Assim como a assistência, a gestão também é igualmente 

beneficiada com a EPS, pois pode potencializar projetos, ações 

coletivas e fortalecer a “capacidade de governo, na medida em 

que são espaços de aprendizagem de técnicas, métodos e 

tecnologias diversas que ajudam o gestor na condução do 

projeto, e alteram a governabilidade, ampliando a base de 

compreensão e sustentação”(FUNESA, 2011, p. 28). 

Para que a EPS funcione de forma adequada deve 

desenvolver estratégias de gestão partilhada e participativa, para 

que trabalhadores, gestores e usuários articulem a pactuação, 

monitoramento e avaliação da Política. A identificação das 

demandas da saúde deve ser analisada para avaliar se o 

problema será realmente solucionado com ações pedagógicas, 

por serem de ordem educacional, ou se é algo que envolve 

questões relacionadas com a estrutura, gestão dos serviços etc. 

O processo de identificação das necessidades 
de aprendizagem e a definição do Plano de 
Educação Permanente podem ser definidos de 
forma ascendente ou descendente. Ascendente 
quando são definidos coletivamente, a partir da 
necessidade de aprendizagem, partindo da
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análise e escolhas das equipes de saúde ou dos 
problemas identificados na prática do trabalho; 
descendente, quando o plano é processado no 
nível central da gestão, onde os temas são 
previamente definidos, tomando da mesma 
forma, como referências, a realidade de saúde e 
a prática do trabalho (FUNESA, 2011, p.37). 

 

As formas de ascendentes e descendentes podem ser 

combinadas, sempre levando em consideração a realidade local 

e o diálogo com os trabalhadores, gestores e usuários. Para que 

as necessidades cotidianas dos profissionais sejam priorizadas, a 

EPS busca um planeamento democrático e descentralizados, na 

medida em que o planeamento não é realizado pelos órgãos 

centrais, mas sim pelas CIES e/ou “Rodas de Gestão”, que 

reúne trabalhadores, gestores, usuários (controle social), 

professores/acadêmicos. 

Art. 1º A Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde deve considerar as 
especificidades regionais, a superação das 
desigualdades regionais, as necessidades de 
formação e desenvolvimento para o trabalho 
em saúde e a capacidade já instalada de oferta 
institucional de ações formais de educação na 
saúde (BRASIL, 2009, p.8). 

 

Condição indispensável para uma pessoa ou uma 

organização decidir mudar ou incorporar novos elementos a sua 

prática e a seus conceitos é a detecção e contato com os 

desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho, a
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percepção de que a maneira vigente de fazer ou de pensar é 

insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos desafios do 

trabalho. Esse desconforto ou percepção de abertura (incerteza) 

tem de ser intensamente admitido, vivido, percebido. Não se 

contata o desconforto mediante aproximações discursivas 

externas. A vivência e/ou a reflexão sobre as práticas vividas é 

que podem produzir o contato com o desconforto e, depois, a 

disposição para produzir alternativas de práticas e de conceitos, 

para enfrentar o desafio de produzir transformações (CECCIM, 

2005a, p.165). 

A EPS se propõe a realizar mudanças nas práticas de 

assistência, para que isto ocorra, é importante problematizar os 

pressupostos que guiam as práticas dos profissionais, para que 

as mudanças sejam concretas nos equipamentos e equipes. A 

valorização das potencialidades locais, a identificação das 

capacidades existentes, articuladas com a aprendizagem 

significativa são essenciais para a promoção de transformações 

na assistência e gestão em saúde (CECCIM, 2005a). 

A formação dos formadores é outro elemento essencial 

para que o SUS se estabeleça, pois, estes educadores devem 

partir de uma perspectiva educacional crítica, que possibilite o 

surgimento de práticas inovadoras, além de priorizar o uso de 

metodologias-ativas que articule teoria e prática em detrimento
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do ensino tradicional. O Ministério da Saúde orienta “a 

realização de seminários regionais e visitas, promoção de fóruns 

entre gestores e formadores, estímulo à produção, 

sistematização e distribuição de conhecimento, a partir da 

análise das experiências desenvolvidas” (BRASIL, 2004, p. 25) 

para garantir que os formadores estejam em sintonia com as 

propostas EPS. 

A educação dos trabalhadores da saúde deve ser 

orientada pela problematização dos processos laborais, para a 

partir disto elencar e definir as necessidades de formação, com a 

finalidade de atender as demandas de saúde da população. O 

foco é transformar as práticas profissionais e a organização do 

trabalho, sempre levando em consideração os limites e as 

possibilidades dentro da enorme diversidade de cenários 

políticos, institucionais e culturais (BRASIL, 2009). 

 

AVANÇOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE 

A Educação Permanente em Saúde possibilitou uma 

maior atenção para os processos formativos e o cotidiano do 

trabalhador, tendo foco na realidade concreta onde devem 

acontecer as ações de reflexão e avaliação coletiva. A EPS deve 

ficar atenta aos pactos realizados juntos com a Comissões
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Intergestoras do SUS e aprovados pelos Conselhos de Saúde. A 

EPS envolve a construção de relações e processos complexos e 

abrangentes que: 

(...) vão do interior das equipes em atuação 
conjunta, – implicando seus agentes –, às 
práticas organizacionais, – implicando a 
instituição e/ou o setor da saúde –, e às 
práticas interinstitucionais e/ou intersetoriais, – 
implicando as políticas nas quais se inscrevem 
os atos de saúde. (CECCIM, 2005a, p. 161) 

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) os alvos 

prioritários da EPS são: 1) as equipes da atenção básica, 

urgências e emergências, internação domiciliar e reabilitação 

psicossocial; 2) profissionais que trabalham na atenção 

humanizada ao parto e ao pré-natal; 3) trabalhadores dos 

hospitais universitários e de ensino. “O objetivo não é apenas 

formar bons técnicos, mas bons profissionais, capazes de ser 

criativos no pensar, no sentir, no querer e no atuar” (BRASIL, 

2005, p.23). 

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde, do Ministério da Saúde são os responsáveis pela EPS 

juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

(BRASIL, 2005). O Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde, ligado à Secretaria, é organizado em três Coordenações- 

Gerais: 1) Ações Estratégicas em Educação na Saúde,
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responsável pela a educação superior; 2) Ações Técnicas em 

Educação na Saúde, encarregado da educação profissional; 3) 

Ações Populares de Educação na Saúde, voltado para educação 

popular em saúde (BRASIL, 2005). 

A EPS compreende que as demandas para a capacitação 

não se definem somente a partir de uma lista de necessidades 

individuais de atualização, nem das orientações dos níveis 

centrais mas, prioritariamente, desde a origem dos problemas 

que acontecem no dia a dia do trabalho referentes à atenção à 

saúde e à organização do trabalho, considerando, sobretudo, a 

necessidade de realizar ações e serviços relevantes e de 

qualidade. 

A formação e o desenvolvimento em saúde englobam 

aspectos de produção de subjetividade, de habilidades técnicas e 

de conhecimento do SUS. Na proposta da educação 

permanente, a mudança das estratégias de organização e do 

exercício da atenção é construída na prática das equipes. “É a 

partir da problematização do processo e da qualidade do 

trabalho - em cada serviço de saúde - que são identificadas as 

necessidades de qualificação, garantindo a aplicação e a 

relevância dos conteúdos e tecnologias estabelecidas” 

(CECCIM, FEUERWERKER, 2004, p.43). 
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A EPS visa promover a expressão dos interesses e 

desejos coletivos e singulares daqueles que fazem o SUS, 

valorizando a liberdade e a promoção de espaços de diálogo. A 

gestão deixa de ser vertical e baseada na hierarquia e passa a ser 

solidária, participativa, envolvendo todos os integrantes do 

quadrilátero da formação, ensino - gestão - atenção - controle 

social (CECCIM, FEUERWERKER, 2004). 

A EPS deve ser construída de forma ascendente, 

transdisciplinar, descentralizada, democrática e que possibilite o 

desenvolvimento de soluções estratégicas, criativas e éticas no 

campo da saúde. Essa política envolve gestores estaduais e 

municipais; instituições de ensino com cursos na área da saúde, 

Escolas de Saúde Pública (ESP); Centros Formadores (Cefor); 

Núcleos de Saúde Coletiva (Nesc); Escolas Técnicas de Saúde 

do SUS (ETS-SUS); Hospitais de ensino; Estudantes e 

trabalhadores da área de saúde; Conselhos Municipais e 

Estaduais de Saúde; Movimentos ligados à gestão social 

(BRASIL 2004). 

Os municípios devem ocupar um lugar central 
na construção das políticas de educação 
permanente no SUS por duas razões 
fundamentais: é no espaço dos municípios que 
se concretiza a maior parte das ações de saúde 
e do trabalho das equipes de saúde, e é também 
nesse território que se inserem docentes e 
estudantes para as práticas de ensino-
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aprendizagem. Se o conceito chave da 
educação permanente em saúde, que lhe dá 
existência, é a articulação entre educação e 
trabalho, mundo da formação e mundo do 
trabalho, o município é o lugar sede da 
concretização desse ato político (BRASIL, 
2004, p. 27). 

 

As noções de territorialização, regionalização e 

hierarquização são fundamentais não só para universalização do 

direito à saúde, como também nas estratégias de EPS. A 

territorialização é fundamental para que se consiga identificar 

acompanhar e avaliar as necessidades de saúde em sintonia com 

as características epidemiológicas e demográficas locorregionais. 

A regionalização preconiza que a região é um atributo 

fundamental para tornar os serviços de saúde articulados e 

unificados, sendo necessário definir recortes espaciais que 

ajudem na gestão de redes de ações e serviços. A hierarquização 

também faz parte dos princípios organizativos do SUS e institui 

que os serviços de saúde devem ser organizados em níveis de 

atenção com complexidade crescente para atender diferentes 

demandas. 

Existem diferentes abordagem pedagógicas que são 

utilizadas como ferramenta na EPS, as diferentes correntes da 

educação irão propor articulações diversas entre educação e
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saúde. As práticas educacionais com inspiração Freiriana são as 

mais predominantes na EPS, estas buscam uma maior 

orientação para aprendizagem significativa que busca a 

conscientização e liberdade. Freire propõe a educação 

problematizadora na qual o aluno teria um papel ativo para 

questionar, investigar, contemplar, interrogar e refletir sobre o 

mundo, construindo novos significados de forma coletiva, com 

a mediação do professor (CECCIM, 2005a). 

A educação Freiriana se contrapõe a educação bancária 

descrita como o ensino no qual o professor, é o único detentor 

do conhecimento, que repassaria essas informações para os 

alunos, que seriam passivo durante todo processo de 

aprendizagem, sendo responsável apenas pela memorização e 

repetição do assunto. Na educação bancária o conteúdo 

geralmente é fragmentado e não apresenta relação com o 

cotidiano dos estudantes, por isto, dificilmente se tornará 

significativo. 

A formação de trabalhadores foi historicamente 

articulada com a educação tradicional/bancária compreendida 

pelo viés dos Recursos Humanos, como se os profissionais 

fossem administrados como equipamentos ou infraestrutura, o 

que acaba por enfatizar a formação pela prescrição de 

habilidades para implementação de ações específicas. A EPS
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entende que os trabalhadores do SUS não são recursos, mas 

“atores sociais das reformas, do trabalho, das lutas pelo direito à 

saúde e do ordenamento de práticas acolhedoras e resolutivas 

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

A EPS não prioriza o acúmulo simples de conhecimento 

técnico, mas a socialização de saberes, valores e práticas que 

estão implicados no cotidiano do trabalhador, inclusive 

promovendo troca entre os conhecimentos da prática com os 

advindos da ciência. Essa política busca transformar os 

processos de trabalho, implantando novos modelos de 

assistência e não deve “se pautar unicamente na aquisição de 

conhecimentos de cunho científico, mas devem permitir a 

contextualização das práticas desses profissionais com a 

realidade, garantindo a reflexão sobre a dimensão ética do 

trabalho em saúde” (FUNESA, 2011, p. 19) 

O encontro do profissional da saúde e usuário tem que 

ser estruturado no acolhimento das necessidades da população, 

construção da autonomia e responsabilidade mútua, em que o 

trabalhador deve promover o cuidado desde o acolhimento, 

exames até a alta ou encaminhamento, atentando para a 

capacidade do sujeito de decidir sobre a própria vida.
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A formação não pode tomar como referência 
apenas a busca eficiente de evidências ao 
diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, 
etiologia e profilaxia das doenças e agravos. 
Deve buscar desenvolver condições de 
atendimento às necessidades de saúde das 
pessoas e das populações, da gestão setorial e 
do controle social em saúde, redimensionando 
o desenvolvimento da autonomia das pessoas 
até a condição de influência na formulação de 
políticas do cuidado (CECCIM, 
FEUERWERKER, 2004, p.44). 

 

É necessário repensar e reformular as concepções de 

formação dos trabalhadores, para que seja garantida não só a 

inovação e as mudanças institucionais, mas, também a 

participação dos profissionais na identificação e resolução de 

problemas. Torna-se fundamental, reconhecer que o espaço 

laboral é um campo de produção de subjetividade e que este 

elemento é indispensável para que haja qualquer tipo de 

mudança institucional. 

A EPS deve ter uma ação no nível micro, para que os 

profissionais adquiram novas práticas de cuidado, que valorize a 

humanização, comprometimento com o trabalho em equipe, 

fazendo a diferença no cotidiano dos usuários. Dentro da lógica 

neoliberal de trabalho, o profissional é pressionado diariamente 

para cumprir metas, atingir determinados níveis de 

produtividade, se manter atualizado. Os trabalhadores da saúde
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não são exceção dentro deste modelo, o que promove muitas 

vezes o processo de adoecimento desses profissionais, devido a 

superexploração, precarização das relações laborais, além do 

processo crescente de terceirização das instituições vinculadas 

ao SUS e aumento dos contratos seletivos em detrimento dos 

concursos públicos (LEMOS, 2016). 

EPS pode abrir espaço para construção de estratégias de 

resistência contra hegemônicos, que promova a emancipação 

dos trabalhadores. O papel do aluno/trabalhador na EPS é 

ativo, visa a produção de sentido crítica, que se relaciona com a 

realidade, valorizando a aprendizagem seja significativa e que 

contribua para a autonomia. A proposta da EPS não é 

simplesmente capacitar o trabalhador para que ele resolva 

determinados problemas no serviço, mas que ele amplie a sua 

percepção e capacidade de comunicação para se adaptar a 

diferentes cenários. 

A aprendizagem da EPS não deve ser reducionista e 

baseada no pragmatismo simplista, pois o conhecimento 

construído pelo trabalhador deve possibilitar a compreensão de 

uma realidade complexa, diversa e em constante mudança. A 

EPS é essencial para consolidação do SUS, devendo sempre ser 

pautada na defesa de um posicionamento ético-político.
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É importante destacar os limites da EPS, pois a 

formação dos profissionais é imprescindível para que haja 

mudanças na saúde, porém, esses atores apesar de fazerem uma 

diferença enorme no cotidiano dos equipamentos, não são os 

únicos responsáveis pelo cenário da saúde. As condições 

estruturais, de gestão, precarização do trabalho e financiamento 

promovem grande interferência na assistência, a criatividade, 

compromisso e resolubilidade do trabalhador muitas vezes são 

insuficientes para superar os problemas do SUS (LEMOS, 

2016). 

 
CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

A EPS tem sido uma importante estratégia para 

solidificação do SUS, na medida em que rompeu com a ideia de 

que os processos educacionais se restringiam ao ensino de 

conteúdos e técnicas de modo individual e passou a se articular 

com o contexto político institucional. EPS deve ser proposta 

para mudar dinâmicas complexas, tais como modelos de 

liderança ou a tomada de decisões, ou mesmo transformações 

culturais. 

A atividade educativa é pensada como parte central para 

as transformações institucionais e de gestão com foco nas bases 

estruturais e não apenas em questões pontuais. A EPS tem que
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ser desenvolvida em programas e projetos com objetivos e 

estratégias bem definidas e de longo prazo para produzir 

mudanças efetivas. “Às vezes os tempos de capacitação se 

parecem mais aos tempos produtivos das máquinas que aos 

tempos humanos” (BRASIL, 2006, p. 42). 

Quando a EPS promove a aproximação entre a 

formação educacional com o cotidiano do trabalhador, se 

reconhece o potencial educativo do espaço laboral e que só 

assim os problemas práticos serão solucionados ao se tornarem 

alvo de reflexão (BRASIL 2006). Percebemos que a EPS só 

pode se estruturar a partir de uma perspectiva coletiva, 

articulando os diferentes atores do Quadrilátero da Formação, 

confrontando diferentes opiniões para estabelecer negociações e 

criar novas possibilidades para o SUS. 
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CAPÍTULO 3 

Sertão, Serra e Mar: Educação Permanente 
em Saúde por todo Ceará 

“Seria uma contradição se, inacabado e consciente do 
inacabamento, primeiro, o ser humano não se inscrevesse 
ou não se achasse predisposto a participar de um 
movimento constante de busca e, segundo se buscasse sem 
esperança”.

 

DE ONDE VIEMOS ...

            Paulo Freire

No Brasil, desde a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), vem ocorrendo mudanças no acesso à saúde. Mas, é 

preciso haver mudanças, também, na formação e no 

desenvolvimento dos profissionais da saúde. Neste sentido, “o 

Ministério da Saúde propôs a educação permanente como 

estratégia de transformação das práticas de formação, de 

atenção, de gestão, de formulação de políticas, de participação 

popular e do controle social no setor da Saúde” (BRASIL, 2005, 

p. 12), por entender que a formação dos trabalhadores do 

sistema é um dos pilares de sustentação do SUS (LIMA, 

ALBUQUERQUE, WENCESLAU, 2014), ou seja, ensinando e 

aprendendo.  
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 Para que o estado pudesse executar a PNEPS foi 

necessário a criação do Plano Estadual/Regional de Educação 

Permanente em Saúde (Pareps), ou seja, uma proposta de 

orientação das ações de EP e de educação profissional no 

âmbito do SUS, equiparadas com as necessidades de formação e 

qualificação profissionais estabelecidas para a atenção das 

necessidades de saúde da população. 

O Pareps é um instrumento norteador, dinâmico, 

construído/executado em forma de projetos, considera o 

diagnóstico situacional da região e o mapa de saúde, contendo 

os indicadores de saúde de maior relevância na região, explicita 

os recursos financeiros e suas fontes de financiamento. Deve 

ser elaborado pela Comissão de Integração Ensino-Serviço 

Estadual/Regional Regional (CIES), pactuado em plenária da 

Comissão Intergestores Regional (CIR), em seguida, pactuado 

em Comissão Intergestora Bipartite (CIB) "de forma a fazer 

com que as ações de educação sejam parte integrante e 

indissociável do Sistema de Saúde" (BRASIL, 2007; MÂNGIA, 

2007, apud SANDRI, et. al., 2018, p. 49). 

No Ceará a estruturação do Programa Regional de 

Educação Permanente em Saúde (EPS) começou a ser pensado 

quando a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde  
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(Pneps) foi instituída, em 2006. Um exemplo é o município de 

Sobral que não só aderiu, como vem trabalhando com essa 

nova metodologia desde 2008, “em decorrência de esta ter o 

campo prático como o cenário de construção de conhecimentos 

e permitir a transformação da dinâmica do trabalho” 

(NOGUEIRA, et al, 2010, p. 43). 

O Ministério da Saúde (MS), por meio da Portaria de 

Nº 3.194, de 28 de novembro de 2017, disponibilizou o 

Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação 

Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde-PRO EPS- 

SUS. Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por 

meio da Coordenadoria de Gestão e Educação Permanente em 

Saúde (CGEPS) e do Conselho das Secretarias Municipais de 

Saúde (Cosems/CE), em 01 de dezembro, acordaram (em 

reunião da CIES, em virtude das diretrizes estabelecidas no 

Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde/Coapes, 

como instrumento norteador da referida política), publicizar 

Nota Técnica Conjunta de orientação aos gestores da saúde 

para que contribuíssem com os municípios, na busca de adesão 

ao Programa PRO EPS-SUS, conforme fora estabelecido. 

No decorrer do primeiro semestre do ano de 2018, 

várias reuniões aconteceram nos meses de abril, maio e julho.
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Em 02 de agosto foi criada a Comissão de Acompanhamento 

do Plano EPS (constituída por PRO EPS-SUS Macrorregião 

Sertão Central, PRO EPS-SUS Macrorregião Cariri, PRO EPS- 

SUS Macrorregião Sobral, PRO EPS-SUS Macrorregião 

Fortaleza, PRO EPS-SUS Macrorregião Litoral Leste), para 

acompanhar o processo de construção do Plano Cearense de 

Educação Permanente em Saúde (PCEPS). Por meio da 

realização de oficinas de Qualificação do Coletivo de Condução 

do PRO EPS SUS, promovida pela CGEPS, Núcleo de 

Valorização, Negociação e Educação no Trabalho (NUVEN) e 

Comissão de Acompanhamento contou com a presença dos 

representantes da CIES estadual, das Policlínicas, CEOs e MS, 

que ocorrem no período de agosto a dezembro do ano em 

curso. 

Com base nessa perspectiva, a Coordenadoria de 

Gestão e Educação Permanente em Saúde (CGEPS) 

intensificou a mobilização e, durante o segundo semestre, suas 

atividades para a construção do (PCEPS) ocorreram em todas 

as macrorregiões de saúde, ouvindo as instâncias de poder de 

cada uma, por meio dos atores que compõem o "quadrilátero da 

formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e 

controle social" (CECCIM, FEUERWERKER, 2004, p. 41). 

Esse aporte com o conceito de quadrilátero vem possibilitando 
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o debate e a compreensão sobre a participação dos vários 

segmentos do SUS, no processo de educação permanente em 

saúde. 

Figura 1 – Quadrilátero da Formação 

Fonte:  CECCIM; FEUERWERKER, 2004. 

 

Cabe lembrar que, para que a EPS se fortaleça, 

enquanto instrumento capaz de promover mudanças, é 

necessário que compreendamos o binômio trabalho e educação, 

uma vez que as leituras sobre essa dinâmica, no que refere à 

política de educação permanente dos trabalhadores da saúde, 

“têm focado a educação como eixo transformador e como 

estratégia mobilizadora de recursos e poderes” (FRANÇA, 

2016, p.20). Esse modelo de política educacional em saúde 

fortalece a consolidação do SUS ao envolver setores distintos



87  

 

da sociedade, sobretudo ao proporcionar a relação entre as 

práticas sociais de saúde e o campo de formação, e mobilizar 

ações intersetoriais e interinstitucionais entre os diversos 

segmentos. 

Vale destacar que, com objetivo de assessorar os 

municípios na elaboração de seus planos municipais e 

fortalecimento das CIES, a Sesa, por meio da Cogets, 

selecionou seis bolsistas, profissionais de saúde (Edital 

13/2018), para atuarem como apoiadores/articuladores de EPS 

e contribuírem na articulação e condução de todo o processo, 

além de fomentar a melhoria da qualidade dos serviços de saúde 

e o fortalecimento do SUS por meio da integração 

ensino/serviço. Sensibilizar, reunir, discutir e apresentar 

propostas conjuntamente com gestores de instituições de 

ensino superior, trabalhadores e gestores do SUS, sobretudo 

para estabeleceram diretrizes e metas para a elaboração do 

presente Plano. 

Para contribuir com o registro dos dados e elaboração 

do documento final o Cenic/Esp foi convidado a participar das 

atividades. Seus pesquisadores acompanharam as discussões em 

torno da construção do PCEPS, em todas as macrorregiões de 

saúde do estado. 
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Com apoio nesses referenciais a decisão da CIES 

estadual foi propor a elaboração do PCEPS por meio de 

articulação com as CIES macrorregionais (Sobral, Fortaleza, 

Cariri, Sertão Central e Litoral Leste) os apoiadores 

mobilizaram e articularam as demandas de gestão da EPS, para 

serem inseridas nos planos regionais para todo Estado, a partir 

de 5 eixos prioritários, quais sejam: 

1 Construir e Consolidar o Sistema Saúde Escola - os 

usuários são parte da comunidade de aprendizagem do sistema- 

saúde-escola; 

2 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - podemos 

coordenar a gestão do conhecimento no SUS por meio do 

estímulo e valorização da produção e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico; 

3 Inovações Metodológicas de Educação em Saúde – 

pauta-se de uma educação transformadora e inovadora, capaz 

de reinventar-se, recriar-se, apontando, assim, os desafios 

metodológicos; 

4 Desenvolvimento de Gestores e Lideranças no SUS – 

sua dinamicidade seja suficientemente capaz de trabalhar a 

cidadania e gestão, fortalecendo o desenvolvimento 

institucional;
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5 Integração Ensino Serviço e Comunidade em Saúde - 

avançar enquanto projetos pedagógicos e de formação de 

maneira integrada e colaborativa, por meio das interações 

educativas na saúde; 

6 Tecnologias da Atenção Integral à Saúde - 

proporcionar melhorias tecnológicas na atenção integral à 

saúde, no processo de formação, por meio das linhas de 

cuidado e políticas públicas sanitárias e intersetoriais. 

Ao longo do período, os trabalhos foram 

acompanhados por uma consultoria externa (colaborador 

especialista) junto aos apoiadores da EPS por Macrorregião de 

Saúde, proporcionando aos participantes reflexões acerca da 

temática, como o Ordenamento da Formação dos Recursos 

Humanos em saúde: definição e abrangência; Educação 

Permanente em Saúde no Brasil: surgimento, histórico e 

momento atual, dentre outras, objetivando uma formação para 

que todos pudessem não só conhecer mas, fortalecer sua 

atuação em educação permanente em saúde, para lidar com o 

assunto em seus locais de trabalho, ou seja, destacando os 

pontos fundamentais e de relevância, acompanhando o passo a 

passo do trabalho formando, estimulando, instruindo,
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comentando, discutindo, contextualizando e contribuindo para 

essa construção. 

Por Plano de Educação Permanente em Saúde 

compreende-se ser um documento, previsto pela Portaria 

GM/MS/Nº 1996/2007, (sobre o fortalecimento de práticas de 

Educação Permanente no âmbito do SUS), no qual se 

encontram informações extraídas do território, com base ético- 

político-pedagógica e metodológica que permitem criar, 

projetar, disseminar, operacionalizar, acompanhar, avaliar meios 

e ações educativas, objetivando corroborar para o 

aprimoramento do modo como os profissionais desenvolvem 

suas atividades e serviços, além de fortalecer a autonomia 

das/os gestoras/es, trabalhadoras/es e usuárias/os e demais 

sujeitos sociais. Por todas essas possibilidades se justifica a 

criação do PCEPS, em resposta às necessidades dos serviços na 

articulação com o ensino, gestão e controle social no estado. 

 

PONTO DE PARTIDA: PARA ONDE VAMOS 
 

A Saúde, como área de enorme complexidade e grande 

importância humana, social e política, está sujeita a constantes 

desafios dos mais diversos matizes, os quais exigem cada vez 

mais esforços daqueles que constroem a saúde pública 

brasileira. Trata-se de um trabalho árduo que, passo a passo,
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promove pequenas grandes conquistas, todas de extrema 

relevância, posto que a saúde interfere diretamente em todas as 

instâncias da vida humana. A partir de um panorama que impõe 

diariamente novas exigências, e perante um quadro com 

contornos duramente realistas, é evidente que a aprendizagem 

na área da saúde procura acertar o passo com este novo tempo, 

propondo caminhos que fundamentem, cada vez mais, a 

tomada de decisões. (MOREIRA, 2018) 

Nesse contexto, a Escola de Saúde Pública do Ceará 

(ESP/CE), por meio do Centro de Investigação Científica 

(Cenic), vem promovendo o desenvolvimento da investigação 

científica em saúde, instigando publicações e pesquisas 

desenvolvidas pelos profissionais da área, no intuito de 

disseminar o conhecimento, apresentar novos olhares sobre 

temas já conhecidos e promover transformações teóricas e 

práticas em saúde. (MOREIRA, 2018). 

 

O PASSO A PASSO DO PERCURSO 
METODOLÓGICO 

 
 O procedimento metodológico adotado procurou 

abarcar o conjunto de técnicas que possibilita compreender a 

realidade (SEABRA, 2001). Nesse trabalho seguiu-se os 

preceitos da  abordagem qualitativa, por buscar uma visão 
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ampliada do objeto em estudo, a partir da perspectiva do 

participante, que se manifesta nas atividades, procedimentos e 

interações diárias. Nesse tipo de metodologia, a entrevista 

aparece como uma estratégia fundamental da investigação 

(GODOY, 1995). 

Os apoiadores, neste trabalho, tiveram como atividade 

principal facilitar o processo, atuando nos espaços definidos, 

buscando e envolvendo os diversos segmentos que compõem o 

quadrilátero como profissionais e trabalhadores da saúde, 

usuários e representantes do controle social e de instituições 

formadoras na área da saúde. 

Os pesquisadores, por sua vez, acompanharam as 

diversas atividades realizadas nas oficinas, a partir de contatos e 

da técnica observação participante, que “inscreve-se numa 

abordagem de observação etnográfica no qual o observador 

participa ativamente nas atividades de recolha de dados, sendo 

requerida a capacidade do investigador se adaptar à situação” 

conforme Andersen, Pawlowski, Troelsen, & Schipperijn. 

(2016, apud MÓNICO, et al., 2017, p. 724), por se tratar de uma 

técnica que permite ao pesquisador, após cada sessão de 

observação, descrições “qualitativas”, de tipo “narrativo” obter 

informações relevantes. 
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A Observação Participante é realizada em 
contacto direto, frequente e prolongado do 
investigador, com os atores sociais, nos 
seus contextos culturais, sendo o próprio 
investigador instrumento de pesquisa. 
Requer a necessidade de eliminar 
deformações subjetivas para que possa 
haver a compreensão de factos e de 
interações entre sujeitos em observação, no 
seu contexto. É por isso desejável que o 
investigador possa ter adquirido treino nas 
suas habilidades e capacidades para utilizar 
a técnica. (CORREIA, 1999, p. 31). 

 

Assim, a investigação se aproximou ao máximo dos 

sujeitos, uma vez que os pesquisadores acompanharam 

dialogando, ouvindo e discutindo sobre o cotidiano desses, que 

se encontram em campos distintos, executando atividades 

díspares, porém voltadas para a saúde da população, seja em 

sala de aula formando profissionais que se ocupam da saúde 

humana, seja na gestão dos equipamentos destinados ao 

tratamento e cura de pacientes, seja como representantes de 

colegiados que atuam no controle social e outros, numa 

tentativa de conhecer suas atividades diárias, por meio de seus 

relatos e, colhendo os dados da realidade de cada macrorregião, 

necessários para a edificação do plano. 

A realização de entrevistas compreensivas 

(KAUFFMAN, 2013) se deu no próprio ambiente das oficinas,
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por se tratar de um substrato teórico-metodológico, também 

utilizado, sobretudo para propiciar uma leitura da realidade e o 

desvelamento do objeto em análise. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, tiveram 

duração livre (sem determinar o tempo), e o roteiro contemplou 

categorias previamente escolhidas com base no referencial 

teórico adotado e categorias pós-campo: concepção de 

educação permanente em saúde; experiência com educação 

permanente em saúde, qualidade dos serviços oferecidos em 

saúde e outras. 

Desse modo, a partir de um planejamento coletivo, o 

processo de elaboração do PCEPS se deu por meio da 

utilização de metodologias que permitiram trocas de 

conhecimentos e saberes entre os participantes, com foco 

principalmente no significado da política de educação 

permanente em saúde, assim como nas perspectivas das regiões 

quanto ao trabalho em desenvolvimento. 

Outras reuniões aconteceram nesse mesmo período, 

numa tentativa de organizar, planejar e avaliar os trabalhos em 

desenvolvimento, pela equipe organizadora como as oficinas no 

dia 08 de agosto, em Maranguape, com os responsáveis pela 

CIES da macrorregião Fortaleza e, nos dias 27 e 28 de agosto, 

na sede do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do 
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Ceará (Cosems-CE), com gestores e apoiadores da Sesa, do 

Cosems, matriciadores e bolsistas do Pro Ensino, com o 

objetivo de fazer: uma contextualização histórica, apresentar a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; 

atribuições das CIES Regionais e Macrorregionais. Neste 

momento também foi apresentada a Minuta da Portaria de 

Institucionalização da CIES Macrorregião Fortaleza. 

Esses eventos foram organizados em três momentos 

distintos: acolhimento, desenvolvimento e avaliação e 

ocorreram no intuito de reafirmar o processo de construção de 

uma política de educação permanente em saúde voltada para as 

mudanças das práticas profissionais, acompanhando o 

desenvolvimento técnico científico, além de buscar e firmar 

parcerias para garantir sustentabilidade dos objetivos propostos. 

 

COM QUEM SEGUIMOS NESSE CAMINHAR: OS 
APOIADORES, AS MACRORREGIÕES E OS ATORES 

ENVOLVIDOS 
 

Convidados para discutir e elaborar o PCEPS, 

todas/os aquelas/es com capacidade de impacto no Ensino, 

Gestão, Atenção e Controle Social em saúde, pois a EPS parte 

do pressuposto da aprendizagem significativa, ao promover e 

produzir sentidos sugerindo que a modificação das práticas
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profissionais esteja balizada na reflexão crítica sobre as práticas 

reais, de profissionais legítimos e atuando na rede de serviços. 

O empenho envidado pelo apoiador, seja articulando, 

mobilizando, planejando ou apresentando o PCEPS, fez de 

cada um mais um militante, um defensor, alguém que acredita 

na possibilidade de se construir uma política forte e para todos. 

Essa vontade contagiou e levou dezenas de participantes para a 

sede do município polo de cada macrorregião que recebeu as 

equipes de trabalho, em um equipamento previamente acordado 

para a realização da oficina de construção dessa política pública, 

conforme se constatou em todos os encontros realizados. 

De localidades distintas, os participantes foram 

recebidos pela equipe que procurou oferecer o melhor: uma 

ciranda, um teatro, uma dinâmica coletiva, um abraço, um afago 

foram algumas das manifestações dispensadas, como uma 

forma de dizer “sejam todos bem-vindos”. 

A apresentação do PCEPS era feita pela coordenadora 

da CGEPS, enquanto o apoiador daquela macrorregião 

apresentava um breve diagnóstico, a partir de um instrumento 

com as seguintes informações: I) Município, II) Instituições de 

Ensino Superior, III) Instituições de Ensino Técnico, IV) 

Serviços de Saúde, V) Existe Sistema de Regulação de Estágios? 

Ou Sistema Saúde Escola? VI) Existe  Núcleo de Educação



97  

 

Permanente? O mapeamento desses dados mostrou, em parte, 

as potencialidades, as dificuldades e demandas existentes em 

cada município, suscitando dos presentes, questionamentos 

interessantes, além da vontade de ver tais demandas 

solucionadas. 

Cabe ressaltar que, em cada macrorregião ao fazer 

apresentação do diagnóstico, o intuito do apoiador foi não só 

democratizar as informações com os participantes mas, 

subsidiar para maior desenvoltura das atividades e compreensão 

quanto à elaboração das respostas para os questionamentos 

feitos, quais sejam: 1 Nos sentimos representados nessa 

proposta do Plano Cearense de EPS? 2 O que sugerimos? 3 

Quais as maiores potências da nossa macrorregião? 4 Quais os 

maiores desafios/dificuldades da nossa macrorregião? 

Quanto aos atores envolvidos, sejam eles pessoas ou 

instituições, foram identificados como potenciais colaboradores 

dessa construção, por se compreender que, cada um traz 

consigo os conhecimentos e saberes sobre o seu território 

(cultura, costumes, indicadores, equipamentos e serviços 

oferecidos etc.), das vivências e experiências, ou seja, dados da 

realidade de cada um/a, sobretudo aqueles
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concernentes à saúde. Enfim, “Nada sobre nós, sem nós”,disse 

uma conselheira estadual de saúde. 

De um modo geral, os atores sociais participantes neste 

trabalho assumiram o compromisso de discutir e avaliar o 

processo de implementação do PCEPS, procurando acomodar 

as necessidades em vez de problemas. 

Essa foi a tônica em todas as localidades de encontro, 

que aconteceu em dois momentos: o primeiro, para apresentar a 

proposta de construção do PCEPS a partir do diagnostico 

situacional de cada macrorregião, elaborado pelo apoiador e 

trabalhado (discussão, alteração, acréscimo, supressão e 

aprovação) pelos participantes de cada oficina e; o segundo, 

foram revisitadas as mesmas macrorregiões para a qualificação 

do plano cearense por macrorregião de saúde. 

A oficina para construção do PCEPS na PRO EPS-SUS 

Macrorregião Saúde 

Sobral ocorreu no dia 11 de setembro de 2018, na Escola de 

Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, na cidade 

de Sobral. 

Como é sabido, a "cearencidade" tem um jeito seu de 

recepcionar as pessoas que lá chegam. O sobralense também é 

assim, recebe com festa: o GT de Arte e Educação Popular em 

Saúde, da EFSVS recebeu os 63 participantes daquela
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macrorregião, ao som de seu tambor com o sorriso de seus 

membros, por meio de uma dinâmica expressiva para a ocasião, 

além da saudação aos presentes. 

Uma apresentação contextualizada sobre como vem 

sendo construído o diálogo com os diversos parceiros sobre o 

PCEPS, para o conhecimento de todos. Foi uma atividade 

realizada pelos organizadores, sendo intercalada pelas falas dos 

participantes, ao dialogarem sobre a importância da política, da 

metodologia que vem sendo trabalhada, afirmando ser EPS 

uma prioridade "aqui em Sobral é de reconhecimento público o 

zelo por essa política inovadora, consistente, responsável e, 

acima de tudo, uma política que quer fazer o melhor para se ter 

o melhor", disse a gestora de uma IES local. 

Após explanação do método de trabalho e explicação 

sobre os eixos constituintes do plano, foram criados cinco 

grupos de trabalho e cada um responsabilizou-se por discorrer 

sobre um dos eixos. Esse processo de discussão entre os 

participantes estimulou os envolvidos, levando-os a avançar no 

sentido do entendimento quanto à qualificação dos serviços do 

SUS, suscitando a adoção de distintas metodologias e técnicas 

de ensino-aprendizagem, respeitando as particularidades da 

região, e o compromisso assumido pelos profissionais da saúde.
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Os trabalhos em grupos foram acompanhados pelos 

apoiadores que ofereceram explicações, esclarecimentos, 

contribuindo, dessa maneira, para que todos compreendessem 

os itens que compõem cada eixo apresentado, de modo que os 

participantes se sentiram representados no plano, embora, de 

um modo mais geral, em todos os eixos e nas cinco 

macrorregiões eles tenham feito alterações, suprimindo alguns 

pontos, acrescentando e/ou modificando tantos outros. 

Os resultados dos trabalhos em grupos, constituídos por 

professores de instituições de ensino superior, Institutos 

federais, trabalhadores do SUS de diversos setores e 

equipamentos, profissionais de saúde de distintas áreas do 

conhecimento, conselheiros representantes do controle social 

foram levados a plenária, após as alterações das propostas de 

cada eixo, numa tentativa de serem contemplados em suas 

demandas. 

A oficina na PRO EPS-SUS Macrorregião Cariri 

ocorreu na sede do município de Iguatu, nos dias 14 e 15 de 

setembro de 2018, no auditório da Universidade Regional do 

Cariri (URCA). Estiveram presentes 103 convidados, 

representantes das CRES pertencentes daquela macrorregião e 

foram recepcionados pela Banda de Música Municipal. As falas 

das personalidades que abriram o evento sinalizaram a
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preocupação com o atual momento político que o país vivencia, 

sobretudo, com o desmonte do SUS, reafirmada pelo Grupo 

Levante da Juventude, ao apresentar, de forma dialogada, o 

Teatro do Oprimido, levando os participantes a refletirem sobre 

os acontecimentos pelos quais o Brasil atravessa. 

A proposta de construção do PCEPS foi apresentada, 

destacando sua relevância enquanto política pública de 

fortalecimento do SUS, a partir dos eixos propostos, com 

explicação da importância do instrumento elaborado para 

nortear os participantes quanto às respostas a serem elaboradas 

pelos grupos. 

O diagnóstico situacional dos Cenários de Práticas 

destacou como potência da macrorregião a quantidade de 

instituições formadores e os campos de prática. Mas, nem 

sempre elas trabalham de maneira integrada, como lembrou 

uma gestora ao dizer que “temos cursos que precisam de um 

público e do outro, a secretaria precisa da universidade, a 

universidade precisa das secretarias, mas essa integração deixa a 

desejar [...] prejudica na pesquisa, prejudica nesse processo da 

educação, por falta até de entendimento desse contexto”. 

A exibição de um vídeo educativo também subsidiou as 

discussões que ocorreram, na formulação de respostas às
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propostas dos eixos, a partir das demandas e potenciais dos 

municípios presentes que, por sua vez, foram enfáticos ao 

lembrarem que o plano contribuirá com a organização dos 

processos de trabalho, educação nos serviços de saúde e nos 

espaços de gestão, assim como na situação de saúde da 

população. Nos dizeres de uma profissional da saúde da região 

“O plano vai fortalecer tudo o que já estamos realizando. 

Temos vários trabalhos com medicina popular. Vamos tecendo 

a nossa educação permanente […] apenas precisamos fortalecê- 

la e ter suporte para melhor desenvolvê-la”. 

Cabe ressaltar que, a apreensão sobre o plano por parte 

dos participantes parece ter sido maior e mais satisfatória, pois a 

explanação feita pelo consultor os levou a olharem, de maneira 

diferenciada, para a EPS. 

A oficina da PRO EPS-SUS Macrorregião Sertão 

Central aconteceu no Centro Universitário Católico, sede do 

município de Quixadá, em 20 de setembro de 2018. 

Participaram do encontro 82 representantes dos 

municípios, que foram recepcionados pelos coordenadores dos 

trabalhos e por um artista popular da região, que nos encantou 

com sua poesia cantada por todos. Professores, enfermeiros, 

fisioterapeutas, gestores, educadores popular, agentes de saúde 

comunitária e agentes de endemias, residentes de áreas diversas
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(Residência Multiprofissional) dentre outros profissionais da 

saúde representantes do Quadrilátero problematizaram e 

priorizaram os desafios existentes na macrorregião. 

A proposta de construção do PCEPS, assim como o 

diagnóstico situacional foram apresentados, contribuindo com o 

conhecimento dos presentes, inclusive para que melhor 

trabalhassem os eixos sugeridos, sendo cada item priorizado, e 

identificados objetivos, metas, proposições de estratégias 

educacionais, além das alterações que os coletivos julgaram 

necessárias, como base no plano. 

As proposituras foram apresentadas em plenária, 

coletivamente discutidas e aceitas conforme as demandas 

existentes na macrorregião para ao final serem consolidadas no 

plano. Sendo assim, a EPS “é a possibilidade de você aprimorar 

os processos do fazer, do ser, do servir no sentido da 

organização do trabalho no Sistema Único de Saúde [...] tendo 

em vista a qualidade de vida dos usuários”, lembrou um 

profissional da saúde. 

A oficina realizada na PRO EPS-SUS Macrorregião 

Fortaleza aconteceu na Faculdade Excelência, na sede do 

município de Maranguape, com 60 representantes que, 

atentamente ouviram a exposição sobre o PCEPS e os cenários



104  

 

de práticas para, em seguida, discutirem em grupo, a partir dos 

eixos propostos. 

Os grupos conheceram, discutiram e fizeram suas 

alterações, ora incluindo ou modificando as proposituras 

apresentadas e, por fim, os resumos foram levados a plenária, 

para o conhecimento e modificações dos presentes, 

considerando os problemas prioritários. Ou seja, “[...] trazendo 

o que é sugerido para ser colocado como necessidade no 

PCEPS. Por exemplo, […] acolhimento devidamente bem feito, 

pois todas as pessoas devem e precisam ser bem recebidas e 

acolhidas em todos os serviços, como assim preconiza o SUS”, 

sugestão de uma gestora da macrorregião. 

A oficina PRO EPS-SUS Macrorregião Litoral Leste 

foi realizada no auditório da Faculdade de Filosofia Dom 

Aureliano Matos (FAFIDAM), na sede do município de 

Limoeiro do Norte, em 28 de outubro de 2018. 

O encontro promoveu o diálogo, produzindo sentidos e 

saberes de forma coletiva e horizontal, ou seja, sem hierarquias 

e com base nas experiências dos atores sociais presentes 

enquanto partes da Gestão, Atenção, Ensino e Controle Social. 

A comissão organizadora acolheu os participantes, 

apresentou a proposta do PCEPS, destacando os eixos 

elaborados, de maneira ampla, no intuito de contribuir com o
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conhecimento de todos, lembrando a importância de uma 

educação permanente em saúde forte, sólida e para todos. 

Também foram apresentados os cenários de práticas da referida 

macro, objetivando fortalecer a discussão dos grupos sobre os 

eixos, com possibilidades de alterações. 

Os grupos discorreram sobre os pontos sugeridos nos 

eixos, como a realidade do serviço, os processos de trabalho, a 

estruturação da rede, especificidades sobre determinadas 

questões etc. A relevância do estudo em grupo foi o 

envolvimento da equipe em problematizar, levantar os pontos 

mais precisos, sugerindo acréscimos em alguns e supressão de 

outros, de modo a contemplar as demandas existentes. 

Essa estratégia foi de relevância por oportunizar a 

interação entre os participantes, sendo estimulados pelos 

facilitadores, com questões disparadoras ou exemplos de 

situações, elevando o nível de criticidade do debate sobre o 

tema em pauta. 

Os resumos foram apresentados em plenária, 

possibilitando a troca de conhecimento entre os presentes, 

desenvolvendo a capacidade de reflexão sobre situações 

concretas de cada município, com a formulação de ações
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viáveis, criativas e capazes de melhorar a realidade, de acordo 

com o que foi sugerido em cada eixo. 

Concluída as oficinas nas macrorregiões, observou-se 

que, de um modo geral, a metodologia trabalhada trouxe à baila 

dificuldades vivenciadas comumente pelos trabalhadores da 

saúde e, em cada região essas dificuldades se apresentam de 

maneira distinta, de acordo com a desenvoltura das gestões, da 

estrutura dos equipamentos e da presença de profissionais e 

trabalhadores da saúde, conforme disponibilidade orçamentária, 

e compromisso das equipes em serviço, nos territórios. 

A experiência, a possibilidade de que algo 
nos aconteça ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer 
parar para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, olhar 
mais devagar, e escutar mais devagar; parar 
para sentir, sentir mais devagar, demorar-se 
nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar 
a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 
aprender a lentidão, escutar aos outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço 
(LARROSA, 2002, p. 24). 
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Cabe ressaltar ainda que, a metodologia utilizada ao 

trazer a realidade vivida como ponto de partida e chegada, 

procurando o desenvolvimento de competências individuais e
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coletivas, também, constatou o compromisso com a melhoria 

dos processos de trabalho em saúde, tendo em vista a qualidade 

de vida da população, além de contribuir com os resultados, 

melhor dizendo, com a materialização do plano. 

Assim, o Plano Cearense de Educação Permanente em 

Saúde surge como uma produção coletiva que tem como base 

da sua construção, as necessidades do SUS expressas por 

demandas para a área da Educação Permanente, por um lado, e, 

a problematização da execução da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, por outro lado. Em larga 

medida, as necessidades nele contidas são decorrentes dos 

problemas enfrentados pelos municípios do estado, na atenção 

e na gestão do SUS na esfera administrativa. 

Acredita-se que a partir do PCEPS venham acontecer 

mudanças significativas nos modos de ser e de trabalhar em 

saúde, proporcionando um aumento de motivação e valorização 

dos trabalhadores e, potencializando a qualidade na atenção à 

saúde de cada usuária/o do SUS. 
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CAPÍTULO 4 

Alegria do Encontro: As vozes no percurso 

[...] uma questão de vontade, é um exercício que se dá 
por provocação: nos encontros com o inusitado, nos 
afetos deslocados, na tensão entre o que já ganhou forma 
como homem e mundo, sujeito e objeto e o que vai se 
produzindo, evocando novas formas, conforme Ulpiano 
(1993, apud AGUIAR; ROCHA, 2007, p. 653). 

 
A ideia de pensar um plano de educação permanente em 

saúde para um estado com tamanhas desigualdades sociais é, 

sem dúvida, pensar grande, exige coragem e determinação como 

condição essencial para que não venha a ser apenas mais uma 

proposta. O desafio maior é tornar a saúde uma real prioridade 

de governo, por se tratar de um direito de todos. 

Entretanto, não se pode pensar saúde apenas como a 

ausência de doenças, ou, o bem estar físico, social e mental. A 

ampliação do seu conceito traz os fatores determinantes e 

condicionantes, como: trabalho e renda, educação, moradia, 

alimentação, saneamento básico, meio ambiente, transporte, 

lazer “e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 

saúde da população expressam a organização social e 

econômica do País” conforme o Art. 3º da LOS de nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990. 
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A EPS segue indicada para a formação e qualificação 

dos trabalhadores da saúde. Nessa perspectiva para que EPS 

aconteça, enquanto instrumento capaz de promover mudanças, 

a cidadania deve ser preservada e a descentralização e 

compartilhamento dos mecanismos de gestão, necessariamente, 

democratizados, dando assento aos segmentos organizados da 

sociedade para que participem da organização e resolutividade 

de suas prioridades, sobretudo na gestão da saúde. 

Nessa abrangência, a EPS é uma estratégia político- 

pedagógica e parte do propósito da aprendizagem significativa, 

da aprendizagem que produz sentido para o sujeito. É a 

aprendizagem significativa que dialoga com os problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas têm 

(BERTUSSI, 2004), aí reside o cerne de sua importância. 

As preocupações vivenciadas no cotidiano de trabalho, 

sejam os conflitos ou outros problemas que aí emergem, exigem 

análises, discussões, debates e propostas, que incentivem a 

busca de conhecimentos e de solução para problemas que 

atalham e dificultam o avanço rumo a qualidade de vida e saúde 

da população. 
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Sendo assim, não basta ao coletivo apenas pensar a 

respeito do que foi observado. É preciso ouvir e, sobretudo, 

discutir com o grupo as constatações efetuadas. Os problemas 

devem ser elencados, identificando as suas causas e buscando o 

entendimento de suas existências, de maneira cuidadosa, 

criteriosa, crítica e abrangente, além de tentar a sua solução 

(BERBEL, 1998). 

Nesse entendimento Freire (1996) nos auxilia ao pensar 

uma educação libertadora, que traduz a constante necessidade 

de diálogo, a importância do refletir sobre a prática como forma 

de refazer, refazendo-se. Ou seja, numa pedagogia crítico-

humanizadora, capaz de mudar comportamentos e transformar 

a sociedade. Nesse processo o importante é que os homens se 

reconheçam como sujeitos de seu pensar, a partir de uma 

consciência social e política. 

Contudo, ressalte-se que não se trata de pensar em 

criatividade, no que refere a solução dos problemas existentes, 

mas, de provocar indagações reflexivas concernentes as ações e 

atitudes profissionais habituais, costumeiras. É preciso refletir e 

criar algo diferente, superar o entendimento de educação como 

um elemento funcional, que vai além dos cursos e treinamentos 

isolados, voltados para sanar problemas imediatos dos serviços. 

O desafio posto é suplantar essa tradição. 
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Na nova concepção, a se construir, o 
alcance das mudanças desejadas supõe um 
processo interativo e participativo nas 
relações cotidianas, principalmente quando 
marcadas por compromissos éticos, com o 
melhor acolhimento da população e com a 
promoção da autonomia dos usuários 
(BRASIL, 2005, p.43). 

 

Sendo assim, todos devem entrar na roda, participar, 

opinar, questionar, sugerir, pois é trocando experiências que se 

adquire novos conhecimentos, renova os saberes e se pratica a 

solidariedade. 

 

"VAMOS PRECISAR DE TODO MUNDO…" 

Os trabalhadores da saúde (componentes do 

quadrilátero) ao serem convidados para responder a entrevista 

sobre EPS, de imediato atenderam ao convite. Atenciosos e 

solícitos quase todos se sentiram honrados em contribuir com o 

trabalho. No jeito particular de ser,  cada um e todos 

procuraram relatar suas experiências, de maneira enfática, 

cuidadosa, alguns procurando as palavras certas na memória, 

para que fossem bem ditas, sugerindo a importância que nutrem 

pelo trabalho realizado, pelo conhecimento obtido, pelo lugar 

de fala que lhe é reservado, sobretudo ao afirmarem que são 

trabalhadores do SUS, ou servidores da Sesa-CE. 
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A EPS valoriza a aprendizagem no 
trabalho, portanto, torna-se necessária a 
articulação permanente do quadrilátero do 
SUS – trabalhadores, usuários, formadores 
e gestores –, para construir compromissos 
com a transformação do modelo 
assistencial, com o objetivo de desenvolver 
a educação para uma atuação crítica e 
reflexiva visando à integralidade da atenção. 
(SARRETA, 2009, p. 177). 

 

De um modo geral, as/os Maria, José, Antônia, Pedro, 

Raimunda, Amália, Manoel, Cláudio, Ana, Cecília e tantos 

outros puseram suas mãos, como se numa tentativa de fazer 

parte, de pertencer, de sentir-se valorizado ao participar daquele 

momento. 

Foram entrevistados 19 profissionais, sendo 12 

mulheres e sete homens. Destes, 03 professores de IES, 07 

gestores, 06 técnicos em Serviço de Saúde e 03 representantes 

do controle social. 

Figura 2 – Mapa do Estado do Ceará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Na primeira etapa realizou-se a pré-análise, a partir de 

uma leitura cuidadosa das transcrições e anotações 

empreendidas. Seguiu-se à descrição analítica, na qual, com base 

no referencial teórico e nas várias leituras do material obtido 

(observação), organizou-se o material nas categorias de análise. 

Para maior compreensão, utilizou-se a análise de 

conteúdo, tendo como referência Laurence Bardin, que a define 

como sendo 

Um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens. (1979, p. 42). 

 

Levando-se em consideração os limites inerentes à 

metodologia utilizada, uma vez que os pesquisadores 

participaram somente do primeiro ciclo de oficinas, pode-se 

verificar alguns dados que permitem refletir sobre a atuação dos 

profissionais ouvidos, referente a EPS. 

Assim, ao serem perguntadas/os do que entendem 

sobre Educação Permanente em Saúde, as respostas vieram 

rapidamente, conforme os exemplos: 
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"[...] é aquela educação vivenciada, a educação do dia a dia, 

que você precisa está implementando e construindo..." (Gestora da 

Saúde). 

 
"[...] entendo como um processo contínuo de formação do 

profissional para atualizar-se e para tornar mais humanizado o seu 

atendimento..." (Representante do Controle Social). 

 
“[...] é uma ferramenta muito boa e vem mais no sentido de 

acompanhar o profissional para que ele possa ser mais atuante na 

profissão, ou melhor dizendo, para que ele se fortaleça e possa atuar 

melhor...”(Representante do Controle Social). 

 
"[...] é uma qualificação permanente dos servidores do SUS 

que atuam nos territórios em municípios, com o objetivo de melhor 

atender a população, o usuário..." (Trabalhador da Saúde). 

 
"Educação Permanente, ela se confunde com a Educação 

Contínua né, em termos de saúde...eu acredito que seu conteúdo 

principal é a prevenção, é a gente trabalhar com a saúde realmente, 

não com a doença." (Gestora Municipal). 

 
Apesar de algumas pessoas ainda não terem a devida 

clareza quanto a definição de educação permanente em saúde e 

educação continuada, as falas se aproximam muito do conceito 

de EPS, sugerindo que os sujeitos envolvidos precisam 

aprofundar seus conhecimentos e experimentar uma maneira 

diferente de ver o mundo. Assim, cabe lembrar que, a 

aprendizagem precisa, de maneira significativa, adentrar as 
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atividades dos trabalhadores, no seu dia a dia, para que possam 

melhor compreendê-lo. 

A indagação acerca do que a Educação Permanente 

poderá contribuir no serviço de cada trabalhado/profissional da 

saúde sinalizou respostas distintas, dentre tantas as que seguem: 

"É preciso ser divulgado, muito bem divulgado, 

principalmente para o Setor de Mobilização Social e Controle Social 

de Saúde não só para monitorar, cobrar mas, principalmente para 

ampliar sua discussão." (Trabalhador da Saúde). 

 
"Não...na verdade a gente conhece o termo, mas ele não é tão 

aplicado assim, rotineiramente, tá certo? E a gente até faz, só que a 

gente não faz....a gente tava justamente discutindo isso agora no 

grupo." (Representante do Controle Social). 

 
"É uma ideia ampla, rica, sadia, comprometida com o bem-

estar e veio na hora certa como plano. Muito interessante porque vai 

fortalecer o nosso conhecimento e atuação enquanto plano, enquanto 

fazer saúde." (Trabalhadora da Saúde). 

 
Observando as informações apresentadas se percebe 

que alguns participantes não só compreendem como se 

apropriam e vivenciam EPS no cotidiano de suas práticas 

laborais, em detrimento de outros que embora sinalizem alguns 

fatores indicativos da EPS, mesmo assim, ainda não se 

apropriaram de seu conceito, os levando a desconhecerem na 

prática essa ferramenta. 
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Solicitados a responder se em suas unidades de trabalho 

eles desenvolvem Educação Permanente em serviço, falando de 

suas experiências, muitas respostas foram surpreendentes, a 

saber: 

"Claro. Nós trabalhamos com a diversidade, com muito amor 

e prazer: com o idoso, crianças e adolescentes. Tudo a gente ensina, 

aprende, compartilha[...].Temos vários trabalhos com medicina 

popular. Vamos tecendo a nossa educação permanente. A nossa 

educação já é permanente". (Trabalhadora da Saúde). 

 
"É uma forma de instrumentalizar a nossa prática [...] ela 

precisa ser instrumentalizada mas, de modo que nós possamos 

dialogar com os vários serviços existentes deste grande universo que é 

o SUS. Se eu estou em sintonia com os demais setores envolvidos 

dentro dessa política, [...] vou poder fomentar melhor minha 

prática.[...] Ajustar as condutas. construir de forma coletiva os 

protocolos, os fluxos". (Trabalhador da Saúde). 

 
"[...] vejo que a Educação Permanente pode proporcionar ao 

usuário conhecimento desses direitos e do acesso principalmente ao 

SUS que é um direito garantido que fala na equidade, fala que é um 

direito de todos e um dever do Estado" (Gestora Municipal). 

 
As falas indicam vivências distintas, práticas 

extraordinárias, realizadas com afinco, próprias daqueles que 

trazem consigo experiências apoiadas no diálogo, na 

participação e na solidariedade, como nos dizeres de Boff 

(1999) na compaixão, no sentido amplo do termo, ou seja, 

implica assumir a paixão do outro, o cuidar do outro. 
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Indagados sobre as dificuldades encontradas para 

implementar EPS nos serviços, as respostas foram mais 

uniformes, a partir de outras dificuldades existentes. 

 

"Sim, eu vejo porque nós infelizmente ainda existem muitas 

pessoas engessadas. [...]são as pessoas que estão sempre só olhando 

para frente. Ela não consegue ver algo que está ao lado. [...]a 

Educação Permanente ela veio pra isso, para renovar, para tirar a 

gente desse gesso, para que a gente possa olhar para os lados 

também." (Gestora Municipal). 

 
"Olhe a gente é suspeito para falar [...]. Então a gente têm 

gestores, tem gestão, burocracia, a própria questão da alternância de 

gestão. A gente joga um plano ai, mas será que o próximo gestor ele 

vai acatar. Ele está ciente da importância que é? Ele vai se sensibilizar 

para implantar esse plano? Então, tem todas essas questões". 

(Professora IES). 

 

A questão posta é apontada por vários participantes ao 

lembrarem que a rotatividade dos profissionais, com a 

alternância das gestões, é preocupante por trazer problemas 

para a população, assim como para o profissional. 

No que refere as parcerias entre instituições assistenciais 

e acadêmicas, a maioria dos interlocutores afirmou ser de 

grande relevância, não só para solucionar as demandas de cada 

equipamento, contribuir com os diversos segmentos sociais nos 

serviços de saúde e educação, mas, também, por acreditar no 

intercâmbio de conhecimentos e saberes assim como pelas 
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contribuições relacionadas com outros fatores, conforme a 

realidade de cada serviço. 

"Penso que deve haver parceria entre as equipes de serviços 

entre os profissionais das outras secretarias e entre municípios 

também. Acho a parceria com a academia de muita importância 

porque precisamos estar atualizados quanto ao nosso conhecimento. 

(Gestora Municipal). 

 
"Nós não teríamos condições, na verdade, de ter um bom 

plano, um bom projeto de educação permanente, sem contar com as 

Instituições de Ensino" (Professor de IES). 

 
"Eu, sinceramente acho super importante. E eu gostaria que 

fosse com todas: Instituições federais, estaduais, municipais, públicas 

e privadas. Elas são de suma importância porque educação ela deve 

ter não só...até mesmo, não só na saúde". (Trabalhador da Saúde). 

 
"Acho de grande importância porque é preciso estarmos nos 

atualizando, aprendendo mais, renovando ou inovando o nosso 

conhecimento. Daí a necessidade e a importância de buscar e firmar 

parcerias que forem possíveis" (Representante do Controle Social). 

 

Referente as temáticas consideradas relevantes para 

discussão as mais citadas foram: 

"[...] é a questão do acolhimento, trabalhar o acolhimento em 

todos os espaços, em todos os âmbitos" (Gestora Municipal); 

 
"Endemias. Trabalhar todas as endemias e a questão do 

agrotóxico, principalmente o atendimento direto com o paciente 

precisa ser humanizado. Então, é preciso trabalhar a humanização" 

(Trabalhador da Saúde). 
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"E a prevenção do suicídio e a prevenção com relação à 

violência é fundamental" (Gestora Municipal). 

 

As respostas revelam que as necessidades são apontadas 

de acordo com as condições sociais de cada localidade, 

confirmando uma pluralidade de demandas que precisam ser 

elencadas e consideradas, no sentido de repensar saídas 

promissoras. 

Assim, as oficinas, reuniões, encontros, discussões, 

formação para a construção do PCEPS aconteceram e 

revelaram um elenco de desejos, vontades, saberes, sugestões e 

tantas outras manifestações dos coletivos presentes, sobre o 

assunto. Pouco a pouco, surgiu um leque de novas ideias e 

possibilidades de atuação, voltadas para o desenvolvimento de 

ações que primam pelo bem viver do usuário do SUS. Porém, 

nada distante das expressões de anseios e de reivindicações que 

atendam, também, as inúmeras demandas e necessidades dos 

trabalhadores. 

As observações foram crescendo, pois trabalhar em 

equipe requer uma longa aprendizagem, uma perspectiva aberta 

para o que seja a educação, o processo ensino-aprendizagem e 

respeito ao outro. Foi-se percebendo que os problemas são 

mais frequentes em realidades carentes de formação para o 
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trabalho inter e transdisciplinar, onde há preconceitos, atitudes 

individualistas, negativas e falta de compromisso e zelo por 

parte de algumas gestões. 

 

REFLETINDO DIÁLOGOS 
 

Considera-se, a partir dos interlocutores, a necessidade 

de se compreender que estamos diante de uma realidade 

complexa, de múltiplos fazeres, desejos e necessidades. Então, o 

quantitativo de dados que surgiram permite que se visualize 

tamanha relevância das categorias de análise. Ao mesmo tempo 

dificulta, porque se verifica, também, que a maioria dos 

participantes não tem a devida clareza sobre EPS, embora as 

falas tragam narrativas das atribuições que apontam para 

práticas, experiências e vivências típicas da EPS. 

Contudo, buscando entender essa realidade, encontro 

amparo nos dizeres de Campos (1997, p. 147) “[...] infelizmente, 

nem à escrita nem à fala foram concebidos o dom da 

multidimensionalidade. Assim caminharemos por partes, que ao 

fim deve ao menos projetar a silhueta do todo”. Ou seja, por se 

tratar de realidades distintas, expostas por sentimentos 

particulares próprios de cada falante, as falas espraiaram-se 

nesse texto, pois delas surgem sua significância. 
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Na investigação, procurou-se apreender os elementos 

presentes nas falas dos atores sociais envolvidos, em suas 

múltiplas dimensões. Isso porque, essa posição, certamente, 

trará progresso, imprime qualidade do ensino aprendizagem, 

alarga horizontes, proporciona e potencializa o 

desenvolvimento de todos, os levando a obter melhor qualidade 

de vida, com base em práticas inovadoras e humanizadas. 

Nos diálogos entre as instâncias de gestão e entidades 

presentes nas oficinas foram pontuadas as possibilidades e 

dificuldades para a criação e execução do PCEPS, embora tenha 

sido idealizado para fortalecer a busca de conhecimento e 

estimular o despertar de um novo trabalhador da saúde para 

que contribua, verdadeiramente, com a solidificação do SUS. 

A precarização, o estresse, a falta de oportunidade de 

ascensão, a ausência de incentivo para atingir outro patamar de 

conhecimento, as exaustivas jornadas de trabalho e outras são 

questões apontadas pelos trabalhadores. Algumas falas deixam 

claro essa situação: “Falta de material básico como tensiômetro, 

que impede a realização de alguns procedimentos. Falta de 

transporte para deslocar as equipes e a gente mesmo quando vai 

fazer uma supervisão […] uma avaliação”. Ou seja, são 

problemas que os desestimulam, os deixam desacreditados, 
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desmotivados e imaginam que o PCEPS não terá o êxito 

esperado se tais problemas não forem solucionados.  

Contudo, independente das situações apresentadas, a 

maioria acredita que o plano norteará os trabalhos a serem 

desenvolvidos nos próximos anos no que refere a EPS dos 

trabalhadores da saúde do estado do Ceará. 

Como acontece com quase todo plano, a pertença e 

dinamismo estão acordados na sua competência e capacidade de 

ser peça de acompanhamento, revisão e atualização sistemáticas, 

conforme as demandas que, cotidianamente, surgirão do 

processo de gestão administrativa e financeira da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Ou 

seja, do monitoramento e avaliação da situação de saúde da 

população e das linhas de atenção em saúde, dos serviços de 

saúde e das instituições formadoras integradas ao esforço de 

enfrentamento da realidade de educação e saúde em cada região 

do estado do Ceará. A efetivação dessas diretrizes poderá 

possibilitar diferentes fazeres e sentidos. Então, avancemos! 

 
TECENDO CONSIDERAÇÕES 

 

A formação do discurso constitui-se na   relação entre o 

interdiscurso e o intradiscurso. O interdiscurso são os saberes 
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constituídos na memória do dizer; sentidos do que é dizível e 

circula na sociedade; saberes que existem antes do sujeito; 

saberes pré-construídos constituídos pela e na construção 

coletiva. O intradiscurso é a materialidade (fala), ou seja, a 

formulação do texto; o fio do discurso; a linearização do 

discurso (ORLANDI, 2004). 

Desse modo, os discursos e seus sentidos, obtidos da 

fala dos sujeitos dessa pesquisa - profissionais de saúde, professores, 

representantes  do  controle  social   e   gestores-, associam-se aos dos 

documentos analisados, evidenciando, por um lado, avanços 

importantes quanto à organização da educação permanente em 

saúde (EPS) no Ceará e suas contribuições ao processo de 

ensino-aprendizagem, relação com a prática dos serviços e a 

transformação dessas. 

Por outro lado, algumas lacunas foram percebidas, 

desvelando questões relacionadas ao entendimento do conceito 

e prática da EPS, ao diagnóstico das necessidades de formação 

regionalizada, a instrumentos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação, bem como indicadores de impactos 

dos programas de formação desenvolvidos no Estado. 

Esses elementos em sinergia erigem um conjunto de 

questionamentos relacionados aos programas de formação 

ofertados - saberes e arranjo curricular, abordagens e alcance, 
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muitas vezes distanciados da vivência desses profissionais, sem 

significado e meramente tecnicista. 

Entender a história da educação dos trabalhadores da 

saúde, especialmente no processo de qualificação e formação 

dos profissionais, é imprescindível à apropriação e 

aprofundamento deste debate. Ao refletirmos sobre a educação 

dos trabalhadores da saúde, seus projetos, concepções e ideias 

em disputas, é pensar sobre o mundo do trabalho, a saúde e a 

educação. 

É com essa expectativa que se indica, ao tempo que se 

anuncia a implantação do Observatório de Educação 

Permanente em Saúde do Ceará, com a clareza de que a 

quantidade de dados primários produzidos por esta pesquisa 

merece tratamento analítico, assim como algumas questões em 

aberto e/ou hipóteses produzidas pela investigação precisam  

ser construídas novamente como objeto de pesquisa. A 

perspectiva de que a presente pesquisa se desdobre em nova 

fase, por ser necessária, se espera concreta. 

 
Vamos em frente!
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