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Resumo

 A inserção e efetiva colaboração de diferentes atores na formulação e condução de 

políticas públicas têm sido apontadas como fator de sua democratização, controle social 

e legitimação junto às suas clientelas-alvo e à sociedade mais geral. Neste capítulo, 

analisaremos a implementação e ampliação da participação de outros segmentos nas 

iniciativas da UNA-SUS/Unifesp, em colaboração com alguns municípios, por meio do 

Cosems e de várias SMS. Priorizaram-se municípios pioneiros na implantação de Coremes. 

Tal colaboração se materializou no compartilhamento da definição de temáticas e condução 

de cursos de aperfeiçoamento, especialização e autoinstrucionais. Além disso, amplo e 

rigoroso processo avaliativo envolveu alunos, egressos, gestores, conselheiros municipais, 

tutores, entre outros, tanto do curso de especialização pioneiro quanto de outros que o 

seguiram. As interações complexas entre academia (UNA-SUS/Unifesp) e governo (MS, SMS, 

Cosems etc.) e seus desdobramentos, no que diz respeito à ampliação de nossa produção 

e contribuição no contexto do Projeto Mais Médicos para o Brasil, serão apresentadas e 

analisadas no transcorrer do presente capítulo. 

Palavras-chave: Programa Mais Médicos. Educação Permanente. Trabalhadores do SUS. 

Participação.
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Abstract

 The insertion and effective collaboration of different actors in the formulation and 

conduction of public policies have been pointed as a factor of their democratization, social 

control and legitimation with their target customers and the general society. In this chapter, 

we will analyze the implementation and expansion of the participation of other segments 

in UNA-SUS/Unifesp initiatives, in collaboration with some municipalities, through COSEMS 

and several SMS. Pioneering municipalities implementing COREMES are prioritized. This 

collaboration was materialized in the sharing of the definition of themes and conduction of 

improvement, specialization and self-instructional courses. In addition, a broad and rigorous 

evaluation process involved students, graduates, managers, municipal councilors, tutors, 

among others, both in the pioneering specialization course and others which followed 

it. In the course of this chapter, the complex interactions between academia (UNA-SUS/

Unifesp) and government (MS, SMS, Cosems, etc.) and their developments, with regard to the 

expansion of our production and contribution in the context of the “Mais Médicos” Program 

will be presented and analyzed.

Keywords: “Mais Médicos” Program. Permanent Education. SUS workers. Participation.
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1 INTRODUÇÃO

A ciência e um de seus modos de explicitação, como a racionalidade científica, têm sido 

colocados em debate por razões diversas. No caso que interessa estritamente ao presente 

capítulo, o modo como saberes são gerados, organizados, disseminados e efetivamente 

utilizados tem sido objeto de questionamentos efetivos. Dentre eles, destacamos a 

participação de não especialistas em iniciativas tradicionalmente exclusivas dos agentes 

inseridos no campo acadêmico. Ou seja, o reconhecimento de que há saberes diversos 

em vários níveis da sociedade, e que estes podem ser articulados em torno de iniciativas 

complexas, tem sido ponto de partida para indicar a necessidade de inserção de distintos 

grupos de interesses afetados por iniciativas especialmente abrangentes, como pode ser o 

caso de políticas públicas em geral, e no setor saúde em particular. 

As políticas sociais representam, da parte do Estado, um esforço planejado de reduzir 

desigualdades sociais. Da parte dos grupos de interesse, representam a possibilidade 

de conquista da sua autopromoção e fortalecimento. No entanto, enquanto o Estado 

pode redistribuir recursos, a partir de várias lógicas e projetos em disputa, os grupos de 

interesse, tácita ou explicitamente, anseiam e lutam também pela redistribuição de poder. 

Ou seja, política social seria aquela que efetivamente promove a redistribuição de bens, 

recursos e poder. Nesse sentido, a participação é condição necessária para uma política 

social comprometida com mudanças sociais, evitando a degradação da assistência em 

assistencialismo e/ou o domínio da vertente tecnocrata (FURTADO, 2011; SOUZA, 2006; 

DEMO, 1999).

Mais do que o reconhecimento da necessidade de se articular diversos saberes e 

que o conhecimento gerado seja efetivamente usado e modifique situações consideradas 

inaceitáveis, têm surgido modelos orientados para a transposição e compartilhamento de 

saberes para o plano das práticas grupais e institucionais. Este tem sido, entre vários outros, 

o esforço em torno da discussão sobre translação do conhecimento, compreendida como 

um processo dinâmico e interativo que inclui a síntese, a disseminação, o intercâmbio e 

a aplicação de conhecimentos para incrementar a saúde, considerando-se o trabalho 
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conjunto dos diversos atores envolvidos na produção de saúde em um dado país, sejam 

eles trabalhadores, usuários, familiares e outros coletivos. Para a OMS, a translação do 

conhecimento:

[...] é um paradigma emergente para o aprendizado, a compreensão e o agir em 

prol do preenchimento de lacunas entre o conhecimento produzido e aquele 

utilizado.  (...) a translação do conhecimento pode incrementar o poder da 

evidência científica (...) e transformar políticas e práticas (WHO, 2006, p.1).

No caso específico de iniciativas da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 

(UNA-SUS), temos um conjunto de fatores que potencializam os aspectos descritos. Afinal, 

trata-se de uma política pública dirigida à educação permanente de trabalhadores do SUS 

com vistas a qualificar a atenção em saúde ofertada nas redes públicas municipais do Brasil. 

Nesse caso, há vários níveis e grupos envolvidos, distintos modos de gerar e lidar com 

o conhecimento, além de indagações tanto sobre o uso como a influência dos saberes 

veiculados nas práticas cotidianas dos serviços. Analisar os modos de considerar saberes, 

experiências e conhecimentos aplicados justamente em processo de elaboração e veiculação 

de processo formativo – no caso, os cursos ofertados pela UNA-SUS/Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp)–, nos parece especialmente procedente. Pretende-se contribuir, 

problematizando nossa prática, com o debate sobre colaboração, translação, participação 

e outros modos de nomear a ampliação da horizontalidade entre atores, o processo de 

inclusão de grupos de interesse e a democratização na condução de iniciativas públicas.

1.1 O Caso

Em outubro de 2013, o Estado brasileiro priorizou a formação dos profissionais para 

a saúde, por meio do projeto “Mais Médicos para o Brasil”, garantindo profissionais médicos 

em 700 municípios que não contavam com nenhum profissional, além de prover a periferia 

das grandes cidades, que não conseguiam fixá-lo. Nesse contexto, insere-se também o 

grande desafio de alguns municípios se tornarem SUS-escola, possibilitando a formação dos 

profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS), papel até então restrito às universidades 

e seus grandes hospitais-escolas e suas redes de serviços próprios, na maioria das vezes 

inseridas em grandes cidades do Sudeste brasileiro (BRASIL, 2013).
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Este último propósito, tanto para os municípios como para a academia, colocou em 

questão um conjunto de concepções até então confortavelmente estabelecidas. A academia 

trazia para os serviços seu modo de compreender e intervir para formar os alunos, além de 

alguns professores e técnicos. Por sua vez, as secretarias municipais de Saúde dispunham 

de profissional responsável para intermediar o estágio, monopolizando a interação com 

profissionais de ambos os lados e com os alunos. Porém, a despeito dessa colaboração 

ainda que restrita, as universidades montavam seus próprios serviços-escolas fazendo sua 

formação em paralelo ao SUS. 

Para a instituição formadora que integrava a UNA-SUS, essa novidade criou novos 

desafios para o Curso de Especialização em Saúde da Família (CESF). Ele foi elaborado e 

implementado para qualificar profissionais recém-formados, que se dispunham a ficar um 

ano trabalhando na Atenção Básica (AB), integrantes do Programa de Valorização da Atenção 

Básica (PROVAB), com isto recebiam um bônus para classificação nos exames de residência. 

Na nova etapa, com o PMMB, o curso receberia 18 mil médicos estrangeiros, 3 mil em SP, a 

maioria cubanos vindos de vasta e indiscutível experiência na Atenção Primária em Saúde, 

fazendo com que necessariamente o curso ofertado sofresse uma revisão para fazer jus 

aos novos trabalhadores que chegavam para o SUS, na grande maioria com significativo 

acúmulo técnico e de diversas experiências em outros países. 

Uma das primeiras ações do Ministério da Saúde (MS) após a Lei nº 12.871/2013, que 

institui o Programa Mais Médicos,  foi fomentar e estimular a organização dos municípios para 

absorver a formação de profissionais de saúde na própria rede de assistência, constituindo o 

SUS-Escola. Em São Paulo, foram reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), por meio 

de edital para formar as primeiras Comissões de Residência Médica (Coreme), as cidades de 

Sorocaba, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Mauá.

Nesse cenário, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Coordenação da UNA-SUS da 

Unifesp foram procuradas por um secretário municipal que, representando os munícipios 

citados acima, demandou preparar os trabalhadores municipais, dotando-os das precondições 

para levar adiante a formação. Isso significava ampliar o papel dos trabalhadores, que 

deveriam agregar funções ligadas à docência e/ou preceptoria e, dessa forma, enriquecer 

a recepção tanto de alunos próprios – o que representava novidade para o conjunto dos 
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municípios envolvidos – quanto os das universidades. 

A proposta foi debatida e aceita no âmbito da universidade, passando a discussão 

a ser feita por intermédio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e 

com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (Segets)/MS, além de 

representantes dos quatro municípios. 

A junção desses atores permitiu o compartilhamento previsível de recursos e logística 

em torno da proposta. No entanto, mais que isso, propiciou a definição do próprio conjunto 

de temas pertinentes à formação para Atenção Básica e para as residências médicas e 

multiprofissionais, sob definições compartilhadas. 

Nesse contexto, caracterizado por uma legislação que impactava fortemente a 

formação médica e a assistência na Atenção Básica no Brasil, e impulsionada particularmente 

pela participação das quatro secretarias municipais citadas, a coordenação da UNA-SUS 

priorizou dois grandes eixos de trabalho. 

O primeiro deles, pautou-se pela revisão completa e atualização de todo o material 

didático que vinha sendo ofertado do Curso de Especialização em Saúda da Família (CESF). 

A esse processo, agregou-se sua avaliação sistemática. Por meio de empresa contratada, via 

edital, foram ouvidos alunos em curso, egressos, gestores, conselheiros municipais, tutores, 

entre outros, de modo a consolidarmos um conjunto de informações sobre os mais diversos 

aspectos. Desse modo, pudemos contar com avaliação externa (com parcerias internas), 

ao longo de 2014 e 2015, que efetivamente subsidiou o aprimoramento, qualificação e 

adaptação do curso às necessidades das clientelas por ele contempladas.

O segundo eixo pautou-se em estreita colaboração com os quatro municípios citados, 

da definição, elaboração e implementação cogerida de novos cursos para responder 

às necessidades e demandas presentes nas redes municipais de saúde. A ampliação das 

temáticas – sempre tendo a Atenção Primária em Saúde e a Saúde da Família como centrais 

– se deu por meio de abordagens de questões que permeiam sistematicamente o cotidiano 

das equipes. 

Assim, ficou definido um curso de aprimoramento dirigido às interfaces entre a Saúde 

Mental e a Estratégia de Saúde da Família. O trabalho em rede e calcado na colaboração 

profissional, demandados na AB, foi abordado e sistematizado por meio de um curso dirigido 

a auxiliar a implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf). Finalmente, a 
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contribuição à reestruturação da faceta “formação” do Programa Mais Médicos se deu por 

meio de curso de aprimoramento para novos preceptores ligados às residências municipais. 

Somou-se a esse esforço, a abordagem de questões pontuais, mas de importância, por meio 

de cursos autoinstrucionais, que abordaram a atuação de profissionais da Atenção Básica 

em situações de desastres (enchentes, desmoronamentos etc.) e a avaliação em saúde.

2  NOVOS CURSOS E NOVAS ESTRATÉGIAS 

As demandas apresentadas pelos quatro municípios citados, que iniciavam as 

residências em saúde, estavam fundadas no preparo dos trabalhadores do SUS local para 

seu novo papel de ensino. Havia importantes distinções nas iniciativas municipais, mas o 

conjunto contemplava as seguintes propostas: Residência Médica em Medicina da Família e 

Comunidade, em Psiquiatria, em Pediatria, em Ginecologia e Residências Multiprofissionais 

em Saúde Mental e em Saúde da Família. 

O atendimento e apoio à tal diversidade, implicou em algumas inovações e 

adaptações no contexto da UNA-SUS/Unifesp. Foi ampliado o número de vagas no curso de 

especialização em Saúde da Família de modo a atender a política de provimento médico 

vigente no PMMB e contemplar os municípios. Simultaneamente, houve intenso trabalho 

de discussão, elaboração e implementação desenvolvido no sentido de ofertar cursos com 

temáticas distintas e articuladas à AB, prioritariamente a Estratégia Saúde da Família. 

Os novos cursos desenvolvidos na modalidade a distância, da mesma forma que o curso 

anterior, tem como ambiente virtual de aprendizagem o Moodle – Modular Object Oriented 

Dynamic Learning Enviroment. Trata-se de uma plataforma de ensino virtual de domínio 

público e código aberto, que facilita a programação individualizada, conforme necessidades 

acadêmicas. 

À equipe multidisciplinar e multiprofissional de produção dos cursos, além do 

corpo profissional da UNA-SUS/Unifesp, incorporaram-se as coordenações de Educação 

Permanente das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e dos apoiadores da AB de cada 

município, o que permitiu problematizações que possibilitaram reflexões e qualificação 

da prática ao longo do percurso metodológico. Para tanto, as situações de aprendizagem 

foram planejadas e desenvolvidas por profissionais de diferentes áreas considerando-se 



118

UNA-SUS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE:  A IMPLEMENTAÇÃO 

DE COLABORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO NO SUS

os princípios da Atenção Primária, Educação Permanente e Educação Contemporânea, no 

contexto da virtualidade. 

Essa equipe ampliada, composta de trabalhadores da universidade e das secretarias 

municipais de Saúde, dedicou-se a aprimorar métodos, recursos tecnológicos e pedagógicos a 

fim de favorecer o processo de ensino e aprendizagem, sobretudo, na modalidade a distância. 

Por outro lado, promoveu o surgimento de uma geração de profissionais especialistas e 

compromissados com a AB, sejam os que já atuam desde início da UNA-SUS/Unifesp, e 

também os incorporados nesse processo visando dar continuidade ao trabalho em seus 

municípios, dessa forma aproveitando muito mais o arsenal EAD da UNA-SUS nacional. 

Essas novas competências e habilidades emergem do esforço em transformar a Atenção 

Básica do país, provendo os municípios do instrumental tecnológico para formação de seus 

trabalhadores e os novos que venham a fazer as residências no SUS-Escola. 

Espera-se que as estratégias interativas introduzidas nos cursos e repassadas aos 

núcleos de Educação Permanente municipais possam ter consequências futuras na 

oferta dos cursos, independentemente de financiamentos do Ministério da Saúde. Afinal, 

potencialmente é possível às SMS liberarem apoiadores (que foram capacitados) e ex-alunos 

para serem os tutores de próximos cursos compartilhados com a Unifesp. Essa situação 

encontra-se em processo de organização junto à SMS de São Paulo com o Curso de Apoio à 

Preceptoria, situação que temos buscado ampliar através do Contrato Organizativo de Ação 

Pública Ensino-Saúde (Coaps). 

Ressalta-se que o comportamento dos alunos em cursos na modalidade EAD está 

diretamente relacionado ao compromisso e assiduidade do tutor no ambiente virtual 

(AKHTER, 2012; EVANS e MOORE, 2013; CHING, 2014). Isto é, o impacto da presença dos 

tutores em relação à convergência do conhecimento e desempenho de aprendizagem em 

ambientes virtuais afeta diretamente a satisfação e segurança dos alunos, influencia na 

participação, assiduidade ou desistência do curso. Nesse cenário da parceria com as SMS, o 

tutor será ainda aquele que conhece a realidade de quem faz o curso trazendo novo fator a 

ser agregado. 

Ainda no intuito de assegurar o interesse do aluno ao curso, a equipe de produção 

UNA-SUS da Unifesp visa a incorporação das inovações tecnológicas como estudos de caso 
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simulados, ambientes virtuais gamificados, eventos em formatos podcast, mesa-redonda 

virtual com especialistas, entre outros recursos. Ressalta-se que essa produção é orientada 

pelos objetivos educacionais do curso, perfil dos participantes e potencial de geração de 

aprendizagem. Dessa forma, os alunos interagem entre si, com tutores, materiais didáticos 

e conteúdo ao longo do curso, fortalecendo vínculos incentivados a levar a discussão para 

suas equipes de trabalho cotidiano. 

Motivados pelo caráter investigativo e curiosidade diante das inovações tecnológicas 

e ações pedagógicas diferenciadas, os alunos estabelecem relações interativas que resultam 

em exercícios de raciocínio para a tomada de decisão. Na construção das situações virtuais 

de aprendizagem, os alunos são desafiados a desenvolver debates de caráter reflexivo 

e colaborativo por meio de situações-problema que remetem aos desafios da prática 

profissional.  

Todas essas evoluções têm a marca da incorporação de novos atores no processo, 

atores que vieram do tradicionalmente chamado serviço, que depois do PMMB deve ter a 

pretensão ou obrigação de se tornarem escola. 

Os alunos dos cursos ofertados pela Unifesp podem contribuir substancialmente na 

produção científica na área da Atenção Básica, sendo que suas produções ao final do curso 

podem integrar o acervo público de documentos da UNA-SUS. Essas obras são perenes e 

o expressivo número de alunos que elaboram Projetos de Intervenção reflete a relevante 

participação em atividades de investigação na referida área. Consideramos também que 

o contínuo e relevante empenho em articular SMS aos propósitos da UNA-SUS podem 

ser decisivos para que, internamente a essas mesmas SMS, ampliem-se a permeabilidade 

destas às propostas desenvolvidas pelos alunos de nossas ofertas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há temas e princípios para os quais não é difícil identificar consenso, como é o caso 

da interdisciplinaridade e, no presente caso, da participação dos diferentes atores. Afinal, 

trata-se mais de princípios éticos defensáveis e valorosos do que propriamente de técnicas 

ou escolas teóricas. No entanto, na mesma proporção em que tais princípios são facilmente 

objeto de consenso, há expressivo grau de embaraço quando se tenta transpô-los para a 
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prática.

Superar a obviedade de que um programa como a UNA-SUS – ainda que bem concebido 

e formulado – deva ter sua verticalidade trabalhada em prol de mais horizontalidade com 

o seu público-alvo, parece quase natural. No entanto, superar as barreiras institucionais, 

burocráticas, normativas e o conjunto de valores e preconceitos que perpassam os serviços 

e a própria academia (nomeada genericamente de “cultura institucional”) é tarefa vultosa. 

Some-se a isso o fato de que ampliar o número de agentes e atores envolvidos em 

inciativa por si complexa, como a formação interinstitucional de trabalhadores da AB, pode 

resultar tanto no aumento de debates como de possíveis conflitos, o que exigirá mais 

tempo de interlocução e acertos entre as partes envolvidas. O que se espera é que, ao maior 

suor exigido pela participação ampliada, possamos ter, por outro lado, mais qualificação 

das ofertas realizadas, melhor adaptadas às realidades e demandas das redes de serviços 

envolvidas.

Esse processo valoriza iniciativas que apontam à perspectiva de trabalhar juntos, de (co)

laborar. Diferentemente de mercadores da felicidade, alertamos que é caminho mais denso, 

eventualmente mais moroso e certamente mais criativo, ainda que parte do proposto não 

tenha chegado à magnitude do que desejávamos. Mas é certo que ofertamos oportunidade 

de aprendizagem em dois níveis simultâneos: por meio dos conteúdos acessados pelos 

alunos e também pela via do aprendizado contínuo advindo da interação de pessoas e 

instituições distintas e complementares. 
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