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16ª Conferência Nacional de Saúde: 
considerações e sugestões de análise do campo da Educação na Saúde 

 
 
EIXO: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
O documento-base indica: 
1) Princípios Doutrinários (Universalidade, Equidade, Integralidade) e Princípios Organizativos do 
SUS (Regionalização e Hierarquização, Descentralização e Comando Único, Participação Social); 
2) Modelo de Gestão 
3) Modelo de Atenção. 
 
Destacamos quanto à legislação do SUS: 
Definição (conforme a Constituição Federal): “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação” (Art. 196). Dos termos de sua definição emana a determinação de universalidade 
(direito de todos, dever do estado, acesso universal e igualitário às ações e serviços), equidade 
(mediante políticas socias e econômicas que reduzam riscos e assegurem acesso, garantidas 
condições igualitárias para todos) e integralidade (tanto ações, como serviços que assegurem 
promoção, proteção e recuperação da saúde).  
1) Diretrizes e Princípios do SUS 

− Diretrizes (estão na Constituição Federal): Descentralização, Integralidade, Participação Popular; 

− Princípios (Lei Orgânica da Saúde): São 14 os princípios (ver na Lei), um deles inserido em 2017 
(atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica). 

2) Modelo de Gestão 

− Ver Decreto 7.508/2011 (Região de Saúde, Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, Portas 
de Entrada, Comissões Intergestores, Mapa da Saúde, Rede de Atenção à Saúde, Serviços Especiais 
de Acesso Aberto, Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica) 

− Instâncias de pactuação: CIR (intergestores Bipartite Regional), CIB (intergestores Bipartite), CIT 
(intergestores Tripartite) e os órgãos colegiados dos gestores municipais e estaduais: COSEMS, 
CONASEMS, CONASS (LOS, Art. 14-A e 14-B) 

− Importante destacar as CIES (Municipal, Estadual e Regional), a CNRM e a CNRMS (órgãos 
normativos de interesse específico à saúde) – LOS, Art. 14, Art. 30 

− Apoio Institucional de Rede 
3) Modelo de Atenção 

− Atenção Básica (abarcando a Atenção Primária à Saúde; a Estratégia Saúde da Família; a Atenção 
Psicossocial/Intersetorial, a Saúde Bucal, a Academia da Saúde, a Saúde do Trabalhador, a 
Testagem e Acompanhamento em HIV/Aids, o Programa Saúde na Escola, as ações programáticas 
em Alimentação, Nutrição e Segurança Alimentar, as Parteiras e os Sistemas Tradicionais, entre 
outras estratégias de atenção integral à saúde configuradas como porta de acesso) 

− Núcleo de Apoio à Saúde da Família/Atenção Básica 



 

 
 
 

− Apoio Matricial 

− Supervisão Clínico-Institucional 

− Educação Popular em Saúde 

− Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) 

− Brasil Sorridente 

− Redes Integradas de Atenção à Saúde 

− Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/Intersetorial) 

− Subsistema de Saúde Indígena 

− Saúde da População Ribeirinha / UBS Fluvial 

− Casas de Parto e Parteiras Tradicionais 

− Redes Cultura e Saúde (audiovisual, teatro popular, teatro escolar, música) 

− Violência 

− Populações Trans, Trabalhadores do Sexo, População LGBT+ 

− Trabalho Interprofissional, Protocolos de Trabalho Interprofissional  
 
Entretanto, a consolidação do SUS requer sejam nominados, como parte do projeto de 
consolidação, outros dois “modelos”: o de Formação e o de Controle Social 
4) Modelo de Formação (exemplos) 
Trata-se do complexo envolvendo a educação do/no trabalho em saúde e a educação da cidadania 
em saúde, a que chamamos Educação na Saúde, uma vez que referida à formação. Quando referida 
à integralidade da atenção, designamos Educação em Saúde. Pode-se elencar:  

− Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

− VER-SUS locorregional 

− Residências Médica e em Área Profissional da Saúde (Multi e Uniprofissionais) 

− Rede SUS-Escola 

− Integração Ensino Serviço em Saúde com Escolas Técnicas e Universidades 

− Estágio Regional Interprofissional (ERIP-SUS) 

− Vivências em Educação Popular em Saúde (VEPOP-SUS) 

− Ligas Acadêmicas 

− Especializações, Mestrados Profissionais (Gestão, Atenção e Educação) 

− Formação de Preceptores e Tutores 

− Formação Avançada em Educação Popular em Saúde (EdPopSUS) para ACS e nível médio 

− Caminhos do Cuidado – saúde mental, crack, álcool e outras drogas 

− Mudança na formação de graduação e técnica 

− Educação Interprofissional 
5) Controle Social (exemplos) 
O Controle Social está na base de gestão do sistema sanitário brasileiro, possuindo na Lei Federal 
8.142/90, que dispõe sobre a “participação da comunidade”, mas é de elencar alguns componentes 
“educativos” que reforçam a gestão participativa na saúde: 

− Formação de Conselheiros e Educação Permanente para o Controle Social   

− Conselhos nos serviços de saúde (AB e hospitais) 

− Conselhos Locais e Distritais de Saúde 

− Articulação com setor judiciário (Promotorias do Ministério Público) 

− Articulação com os Movimentos Sociais 
 



 

 
 
 
 

− Formação para cidadania em saúde (escolas, assessorias parlamentares, lideranças populares e 
sindicais) 

 

 
Retomando aspectos da Legislação citada 
 
Constituição Federal 
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 
III. participação da comunidade. 
 
Princípios do SUS na Lei Orgânica da Saúde – Lei Federal 8080/90 
 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como 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; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie (leia-se 

Equidade); 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 

a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde 
da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência (leia-se 
Resolutividade); 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
 



 

 
 
 
 
XIV - organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento 
psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de 
agosto de 2013. (Redação dada pela Lei nº 13.427, de 2017). 

 
Modelo de Gestão no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. 
 
Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 
I. Região de Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por 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; 

II. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - acordo de colaboração firmado entre entes 
federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede 
regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de 
saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, 
forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde; 

III. Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS; 

− atenção primária; 

− atenção de urgência e emergência; 

− atenção psicossocial; 

− atenção em serviços especiais de acesso aberto (CEREST, CTA, Casas de Apoio etc.); 

− outras (pactuando nas Comissões Intergestores, considerando as características da Região 
de Saúde). 
 

Obs. 1: Atenção Hospitalar e Ambulatórios Especializados serão referenciados pelas Portas de 
Entrada. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela 
atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico. 
Obs. 2: A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com 
suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde. 
 
IV. Comissões Intergestores - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS; 
V. Mapa da Saúde - descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e 

serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema; 

VI. Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde; 

VII. Serviços Especiais de Acesso Aberto - serviços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial; e 



 

 
 
 
 
VIII. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica - documento que estabelece: critérios para o 

diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS. 

− Política Nacional de Atenção Básica 

− Política Nacional de Saúde Mental, 

− Política Nacional de Urgência e Emergência, 

− Política Nacional de Saúde das Populações do Campo, das Águas e das Florestas, 

− Etc. 
 
Quanto à Educação na Saúde, é bom lembrar a Lei Orgânica da Saúde: 
 
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. (leia-se as CIES) 
 
Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e 
estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica 
entre essas instituições. 
 
Quanto às instâncias de pactuação e órgão colegiados de gestores: 
 
Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
 
Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: 
I. decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada 

do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, 
aprovados pelos conselhos de saúde; 

II. definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das 
redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e 
à integração das ações e serviços dos entes federados; 

III. fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência 
e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde 
entre os entes federados. 

 
Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos 
entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade 
pública e de relevante função social, na forma do regulamento. 
§ 1º.  O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo 
Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar 
convênios com a União. 



 

 
 
 
 
§ 2º.  Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades 
que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à 
saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus 
estatutos. 
 

 
A Educação na Saúde é atividade fim do sistema de saúde, não atividade meio. 
 
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; 
[...] 
 
Para a consolidação do Sistema Único de Saúde não podemos recuar do entendimento de que a 
Educação é atividade fim do Sistema, não atividade meio da gestão ou atividade meio da atenção. 
Ela é atividade fim do Sistema. Pela primeira vez tornada uma Política Nacional, a Educação na 
Saúde, em 2003, foi formulada e aprovada como Política Nacional de Formação e Desenvolvimento 
de Trabalhadores para o Sistema Único de Saúde: caminhos da Educação Permanente em Saúde 
(negociação, aprovação e pactuação no CNS e CIT). Em 2004, foi instituída pela Portaria GM nº 198, 
de 13 de fevereiro, como Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, estratégia do Sistema 
Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. Antes dessa 
Política, a formação competia a uma Coordenação-Geral da Política de Recursos Humanos e aos 
inúmeros cursos de capacitação gerenciados centralmente pelo Ministério da Saúde. Depois dessa 
Política, surgem as articulações com universidades e escolas técnicas, os programas de residência 
em área profissional da saúde, as vivências-estágio na realidade do SUS, os programas de bolsas 
para estudantes, a formação de preceptores e de docentes em saúde, o projeto caminhos do 
cuidado, as articulações locorregionais e interinstitucionais de educação permanente em saúde, a 
disseminação de diretorias de ensino nas secretarias estaduais e municipais de saúde, a criação de 
estruturas gerenciais nos Ministérios da Saúde e da Educação, entre outras inovações e 
manutenções. O próprio Programa Mais Médicos, nasce de uma articulação do provimento com a 
formação, uma vez que não seria possível o simples preenchimento de postos de trabalho sem forte 
articulação com a formação, acreditação da formação e desenvolvimento técnico-científico dos 
profissionais (o Programa requereu articulação dos Ministérios da Saúde e da Educação, uma rede 
de tutores e supervisores com princípios técnico-pedagógicos). Uma descaracterização dessa área 
trabalha fortemente na contramão da consolidação do SUS. 
 
A área da Educação na Saúde gerou as Comissões de Integração Ensino-Serviço em Saúde (CIES) e 
os Contratos Organizativos da Ação Pública entre Ensino e Saúde (COAP-ES) e a noção de Rede SUS-
Escola, devendo o sistema sanitário, finalmente, cumprir o mandato de legal de que os serviços 
públicos que integram o SUS constituam efetivo campo de prática para ensino e pesquisa, gerando 
normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Não mais a noção 
categórica que o serviço de saúde cenário para o ensino e a pesquisa deve ser o Hospital 
Universitário, mas a rede de gestão e de atenção. Nunca se escreveu tanto no país sobre Educação 
Permanente em Saúde, Ensino da Saúde, Educação Interprofissional em Saúde, Mudança na 
Graduação,  Mudança na Educação Técnica,  Integração Ensino-Serviço-Comunidade,  Formação e 



 

 
 
 
 
Desenvolvimento de Trabalhadores, como a partir de 2003. Na condição de atividade meio, a 
formação vem como treinamento para programas e educação em serviço. Como atividade fim, a 
formação conversa com o setor da Educação, com as redes de ensino e pesquisa, formula políticas 
de gestão, regulação e acreditação, constrói protagonismo de trabalhadores e inovação em 
articulações interinstitucionais. 
 
Há avanços importantes que precisam ser fortalecidos e defendidos. A expansão dos cursos da área 
da saúde, seja no âmbito da graduação ou do ensino técnico, principalmente na rede pública, é um 
avanço importante. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde, que são 
analisadas e aprovadas nos Conselhos Nacionais de Educação e de Saúde, induziram a avanços 
importantes em relação à aproximação da formação com os serviços, reduzindo a distância entre o 
que o sistema de saúde necessita e o perfil profissional que as instituições de ensino consolidam 
durante os cursos. Aqui há uma questão relevante, que diz respeito à importância de reconhecer e 
defender a tramitação das questões relativas à legislação e autorização de cursos nos Ministérios da 
Saúde e Educação. É fundamental que seja mantida a prerrogativa do Conselho Nacional de Saúde 
de analisar e avaliar a abertura de novos cursos, as diretrizes para a expansão de vagas e os projetos 
pedagógicos dos cursos, uma vez que a formação profissional não é apenas resultado de 
metodologias e tecnologias de ensino, mas também de resposta às necessidades atuais e futuras do 
sistema de saúde, também objeto de deliberação do Conselho Nacional de Saúde. A abertura de 
cursos de medicina, enfermagem, odontologia e psicologia precisa ser mantida (legislação de 2017) 
com forte participação do Conselho Nacional de Saúde. A luta contra a formação na saúde por meio 
da Educação à Distância precisa ser enfatizada.  
 
A formação profissional deve ser realizada de forma integrada com o SUS. Isso significa que é 
necessário um contato precoce e constante do estudante com o trabalho realizado no interior de 
serviços e instituições de saúde e que as instituições de saúde e educação devem estabelecer 
parcerias de corresponsabilidade com a formação profissional, seja dos estudantes, seja dos 
trabalhadores que atuam nos serviços. Os serviços e organizações do SUS devem ser também uma 
escola para a formação de novos profissionais, que, assim, concluem o desenvolvimento de 
capacidades de trabalho mais compatíveis com as necessidades do SUS. Na graduação, o contato 
precoce se estabelece em atividades regulares e permanece ao longo do curso, com a indução de 
novas alianças entre o trabalho e a educação para o fortalecimento do SUS. As Vivências-Estágio na 
Realidade do SUS (VER-SUS) devem ser mantidos e expandidos, envolvendo trabalhadores dos 
serviços, docentes e participantes dos movimentos sociais que atuam no controle social do SUS. 
 
Também criadas e implementadas como resultado do desenvolvimento do SUS, as Residências em 
Área Profissional da Saúde, sejam multiprofissionais ou uniprofissionais, assim como as Residências 
Médicas, produziram avanços importantes na formação interprofissional. As Residências precisam 
ser fortalecidas, ampliadas e defendidas, uma vez que as disputas corporativas e a dificuldade de 
compreensão sobre o caráter multiprofissional do trabalho e interprofissional das práticas em saúde, 
muitas vezes, fazem com que não sejam prioridade no contexto local e nacional. A defesa das 
residências em saúde inclui a garantia de vagas e bolsas, de campos adequados de práticas, de 
formação pedagógica de docentes e trabalhadores nos serviços e o monitoramento e avaliação 
adequados às necessidades do SUS. Os profissionais em formação precisam ter a aprendizagem 
pautada pelo protagonismo, pelo compromisso como o SUS e pela qualificação do acesso e da  



 

 
 
 
 
atenção oferecida aos usuários. Sendo formação em serviço, é preciso garantir condições para que 
as residências gerem condições de mudanças positivas na organização dos serviços e na organização 
do trabalho. As atividades formativas das residências devem estar integradas não apenas aos 
serviços especializados, mas às redes de atenção que o SUS oferece à população. Instituições de 
ensino e serviços e sistemas locais de saúde devem ser corresponsáveis, sem hierarquias, pela 
formação e pela manutenção dos campos de prática. 
 
O eixo da atenção básica deve ser priorizado na formação dos profissionais, estimulando a expansão 
da incorporação de serviços como pontos de atenção em territórios de vida e de abrangência das 
unidades e equipes de saúde, na rede de atenção à saúde mental, nos consultórios de rua, nos 
núcleos de apoio à saúde da família e outros serviços com formas inovadoras de organização do 
trabalho, de tal forma que sejam desenvolvidas capacidades profissionais para tornar cada vez mais 
resolutivos e qualificados esses serviços. O projeto Caminhos do Cuidado precisa ser retomado e 
fortalecido, tendo em vista os trabalhadores, os docentes e a rede de escolas de nível profissional 
técnico. 
 
Uma pauta de Educação na Saúde não pode prescindir de um conjunto de objetos estratégicos: 
manter, fortalecer e financiar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, com apoio à 
implantação de Núcleos de EPS em 100% dos municípios e estados; construção de uma política de 
acreditação de serviços-escola em toda a rede SUS; disseminação das modalidades VER-SUS em 
todas regiões de saúde; garantia da oferta de Residências Médica e em Área Profissional da Saúde 
(Multi e Uniprofissionais), com cobertura dos recém-formados; Integração Ensino Serviço em Saúde 
com Escolas Técnicas e Universidades, bem como estratégias de apoio – em território – das 
Universidades e Escolas Técnicas com os trabalhadores do SUS; abertura de Estágios Regionais 
Interprofissionais (ERIP-SUS); Vivências em Educação Popular em Saúde (VEPOP-SUS); Ligas 
Acadêmicas em Saúde da Família e em Saúde Mental; financiamento de Especializações e Mestrados 
Profissionais (Gestão, Atenção e Educação) junto às universidades públicas; formação de 
preceptores e tutores; formação avançada em Educação Popular em Saúde (EdPopSUS) para ACS e 
pessoal do nível médio; retomada do Caminhos do Cuidado – saúde mental, crack, álcool e outras 
drogas; programas de incentivo à mudança na formação de graduação e técnica; amplos projetos de 
ensino e pesquisa em Educação Interprofissional, Prática Interprofissional e Práxis Interprofissional, 
entre outras abordagens. A Educação na Saúde abrange ainda o Controle Social, envolvendo a 
formação de conselheiros, a Educação Permanente para o Controle Social, a formação para 
cidadania em saúde (escolas, assessorias parlamentares, lideranças populares e sindicais). Temos o 
entendimento de que CIES e COAP-ES devem ser mantidos e fortalecidos, que programas de 
provimento estejam fortemente identificados com formação e acreditação da formação, que os 
sistemas de avaliação da educação superior nacional e internacional integrada devam ser 
valorizados e considerados na revalidação de diplomas e que o ordenamento da formação seja 
considerado à risca na consolidação do SUS. 
 
Certos componentes do trabalho, cruciais à consolidação do SUS dependem fortemente da 
Educação na Saúde, seja pelos aspectos do imaginário social, seja pelos aspectos estritamente 
técnicos que fazem o sistema sanitário brasileiro funcionar (e não repetem modelos internacionais). 
Do ponto de vista dos imaginários, é preciso desarmar o sonho de sucesso localizado no modelo 
liberal-privatista de ficar rico no consultório privado, atendendo demanda espontânea,  



 

 
 
 
 
diagnosticando e prescrevendo sem equipe. Os Estágios Regionais Interprofissional (ERIP-SUS) no 
interior, na periferia, no meio rural, nas regiões de difícil provimento e fixação, nos territórios das 
águas e florestas é fundamental, bem como as Vivências em Educação Popular em Saúde (VEPOP-
SUS), além das vivências VER-SUS, mais breves e com outra delimitação. Do ponto de vista 
estritamente técnico, é preciso reconhecer que a necessária composição de práticas de apoio 
matricial e supervisão clínico-institucional não virá de profissionais com baixa formação pedagógica, 
baixa formação clínica e sob ausência de supervisão, então há necessidade de criar uma rede de 
formação e educação permanente desses quadros, que passa pela residência, pelo preparação para 
o cargo, pela composição de comunidades de prática e por desafios da integração com as instituições 
de ensino. A Educação Popular em Saúde precisa estar presente na renovação dos métodos de 
trabalho, na mudança de paradigmas, na criação de alternativas de encontro com os usuários da 
rede de serviços e na presença em ações de prevenção, promoção e proteção da saúde. 
 
 
08 de abril de 2019. 
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