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Resumo

A formação em saúde continua sendo reconhecidamente área crítica do 

processo de reorientação do setor. A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) evidencia 

antigos problemas e coloca novos desafios ao processo de formação de pessoal. A Secretaria 

de Saúde do Estado da Bahia, a partir da articulação de gestores, trabalhadores e instituições 

formadoras, na perspectiva da reorientação das práticas de ensino e de atenção, está 

desenvolvendo o Estágio de Vivência no SUS, estratégia de reorientação da formação em 

saúde. Os estudantes selecionados vivenciam a realidade de saúde de municípios do interior 

do estado, acompanhados pelos mediadores de aprendizagem, e realizam observações e 

discussões frente à realidade local. Esta experiência tem permitido provocar no estudante 

o compromisso ético-político nos processos de transformação do setor saúde, estimular 

discussões relativas à integração entre educação e trabalho na saúde e tem contribuído para o 

amadurecimento da prática multiprofissional e interdisciplinar. 

Palavras-Chave: Política de saúde. Sistema Único de Saúde. Formação em saúde. Integração 

educação-trabalho.
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INTERNSHIP EXPERIENCE IN SUS-BA STARTING: STRATEGY FOR REORIENTATION OF 

VOCATIONAL TRAINING ON HEALTH

Abstract

Education in health remains a known critical issue in the process of reorientation 

of the sector. The formation of the Unified Health System (SUS) highlights old problems and 

new challenges to the process of staff training. The Health Department of the State of Bahia 

is developing the Internship Experience in SUS starting with the articulation of managers, 

workers and training institutions in view of the reorientation of teaching practices and care, 

a reoriented strategy for training in health. The selected students experience the reality of 

health departments in cities of the state where observations and discussions are held according 

to the local reality and accompanied by learning facilitators. This experience has lead to a 

commitment of the student to the ethical-political transformation processes in the health 

sector, to the stimulation of discussions on the integration between education and health work 

and to the maturing of multidisciplinary and interdisciplinary practice.

Key words: Health policy. Health system. Health training. Education and labor integration.

ETAPA DE EXPERIENCIA EN EL SUS-BA: ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN DE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN SALUD

Resumen

La formación en salud sigue siendo un área crítica del proceso de reorientación 

del sector. La construcción del Sistema Único de Salud (SUS) evidencia viejos problemas y trae 

nuevos desafíos al proceso de formación del personal. En consecuencia, la Secretaría de Salud 

del Estado de la Bahía, en conjunto con los gestores, trabajadores e instituciones de formación, 

dentro de la perspectiva de reorientación de las prácticas de la enseñanza y de la atención, está 

desarrollando la etapa de experiencia en el SUS, estrategia de reorientación de la formación 

en salud. Los estudiantes seleccionados vivencian la realidad de la salud en los municipios del 

interior del estado, acompañados por los mediadores del aprendizaje, realizando observaciones 

y discusiones sobre la realidad local. Esta experiencia ha permitido provocar en los estudiantes el 

compromiso ético- político en los procesos de transformación del sector de la salud, estimular el 

debate sobre la integración entre educación y trabajo en la salud y, además, ha contribuido para 

la maduración de la práctica multidisciplinaria e interdisciplinaria.
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Palabras-Clave: Política de salud. Sistema Único de Salud. Capacitación en salud. Integración 

educación-trabajo. 

INTRODUÇÃO

A formação em saúde continua sendo, reconhecidamente, área crítica do 

processo de reorientação do setor. A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) evidencia 

antigos problemas e coloca novos desafios ao processo de formação de pessoal. Tendo em 

vista que a atribuição do SUS, de acordo com o artigo 200, inciso III, da constituição federal, 

é ordenar a formação de recursos humanos para o setor, cada vez mais se faz necessário 

lançar um olhar mais aprofundado para a questão da interseção entre educação e trabalho 

na saúde, sobretudo por sua potencialidade em impactar na construção de novas formas de 

cuidado à população.

Uma das estratégias na construção de maiores compromissos das universidades 

com o SUS, no contexto nacional, tem sido a realização de estágios de vivências em sistemas 

locais de saúde. Estes constituem importantes dispositivos que permitem ao estudante 

experimentar um novo espaço de aprendizagem, que é o cotidiano de trabalho dos serviços 

de saúde, entendido enquanto princípio educativo que possibilita a formação de profissionais 

comprometidos ético e politicamente com as necessidades de saúde da população.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de 

Recursos Humanos e da Escola Estadual de Saúde Pública, com o propósito de estimular 

discussões relativas à integração entre educação e trabalho na saúde, mediante a articulação 

de gestores, trabalhadores e instituições formadoras na perspectiva da reorientação das 

práticas de ensino e de atenção, está desenvolvendo a estratégia de reorientação da formação 

em saúde intitulada “Estágio de Vivência no SUS”.

Pautar o trabalho como princípio educativo significa, em última análise, recorrer 

à teoria e à prática do trabalho como referências permanentes na organização do trabalho 

pedagógico: do planejamento (definição das concepções, do perfil, dos conhecimentos, das formas 

metodológicas, das disciplinas, dos processos de acompanhamento), à efetividade dos programas em 

ação, isto é, na materialização dessas intencionalidades no cotidiano do cuidado em saúde.

ESTÁGIO DE VIVÊNCIA NO SUS-BA

O Estágio de Vivência no SUS-Ba é fruto da articulação entre a Escola Estadual 

de Saúde Pública e estudantes da área de saúde no estado, visando à construção de 

estratégias que orientem novas práticas pedagógicas e novas práticas de saúde, com vistas à 



266

integralidade da atenção. Enseja, portanto, a construção de novas relações de compromisso 

entre as instituições de ensino, principalmente os estudantes e o SUS, tendo o processo de 

trabalho em saúde e a aproximação dos estudantes como fios condutores para os processos 

de mudança na formação.

OBJETIVOS

São objetivos da estratégia Estágio de Vivência no SUS-BA:

a) provocar no estudante o compromisso ético-político nos processos de 

transformação do setor saúde, refletindo acerca do seu papel enquanto 

agente construtor e modificador das práticas sociais;

b) estimular discussões relativas à integração entre educação e trabalho na 

saúde, articulando gestores, trabalhadores e instituições formadoras na 

perspectiva da reorientação das práticas de ensino e de atenção;

c) contribuir para o amadurecimento da prática multiprofissional e 

interdisciplinar.

MARCO TEÓRICO

O conteúdo programático do estágio de vivência baseia-se em um marco teórico 

que se apoia nos seguintes pressupostos: o objeto da saúde coletiva é complexo, transitando 

do molecular ao social, e compreende a investigação dos determinantes dos fenômenos 

da saúde-doença-cuidado, da organização social das práticas e dos serviços de saúde e do 

estudo da historicidade do saber e das práticas sobre a saúde; as ações de saúde (promoção, 

proteção, recuperação, reabilitação) são práticas sociais e estão marcadas pelo relacionamento 

entre os grupos sociais.

METODOLOGIA

Os estudantesd da área da saúde selecionados para o programa são 

distribuídos em municípios do interior do estado. Acompanhados pelos mediadores 

de aprendizagem, realizam observações frente à realidade do SUS (unidades básicas 

de saúde, Centros de atenção psicossocial, hospitais, conselhos de saúde, central de 

regulação entre outros) e participam de reuniões e oficinas com gestores, profissionais, 

usuários e movimentos sociais para problematizar coletivamente as questões vivenciadas. 

d Em três edições realizadas do Estágio de Vivência no SUS foram ofertadas 1.000 vagas distribuídas entre todos os cursos de 
saúde do estado da Bahia, contemplando estudantes do primeiro ao último semestre de universidades públicas e privadas.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.36, n.1, p.263-269 

jan./mar. 2012 267

Trata-se, portanto, de um processo educativo teórico-prático, que contempla os seguintes 

eixos programáticos: políticas de saúde, modelos de atenção, formação em saúde e 

controle social/participação popular.

MEDIAÇÃO DE APRENDIZAGEM: CONSTRUINDO

COLETIVAMENTE UM SABER

Com base na análise de experiências nacionais e nas avaliações realizadas nas 

edições anteriores do estágio de vivência do SUS-BA, consideramos que parte significativa 

do potencial de aprendizagem da estratégia está no fato de o processo de conhecimento ser 

construído coletivamente e  em uma realidade concreta.

A observação crítica e reflexiva da realidade do SUS, apoiada nos eixos do 

projeto (políticas de saúde, modelos de atenção à saúde, formação em saúde e controle 

social/participação popular) somada às experiências individuais de cada estagiário, bem como 

a participação dos mediadores de aprendizagem, constitui-se em dispositivo fundamental para 

o processo de aprendizagem.

A realidade da situação de saúde de um município, a forma de organização 

das ações e dos serviços de saúde locais, a necessidade do exercício de cidadania em defesa 

do SUS ou mesmo o processo de formação nas graduações em saúde, por exemplo, são 

temáticas que apresentam muitas possibilidades de se transformarem em conhecimento, se 

problematizadas coletivamente, se questionadas sobre sua situação atual e se pensarmos qual 

a participação de cada um de nós para sua manutenção ou transformação. Nesse sentido, 

acreditamos no mediador de aprendizagem, enquanto sujeito que provocará nos estudantes a 

reflexão crítica diante do que for vivenciado. Cabe-lhe formular perguntas e questionamentos, 

conduzir discussões e debates e, junto com o grupo, construir um processo de apropriação 

coletiva. Não se trata, portanto, de transmissão de conhecimento, mas de criar as condições 

para que este aconteça.

Consideramos que é na troca com outros sujeitos e consigo mesmo que se 

vão internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de 

conhecimentos e da própria consciência. O estagiário deixa de ser visto como objeto da 

aprendizagem e passa a ser sujeito dela; aquele que aprende, junto ao outro, o que o seu 

grupo social produz, tal como valores e o próprio conhecimento. Deste modo, quem faz o 

estágio acontecer é cada um de nós.
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MUNICÍPIOSe E DIRESf

Os gestores e equipes municipais, bem como as Diretorias Regionais de Saúde 

(Dires) são parceiros indispensáveis na construção dessa estratégia. Para formalizar o interesse 

em participar do Estágio de Vivência no SUS, o município deve enviar ofício, assinado pelo 

Secretário Municipal de Saúde, para a Escola Estadual de Saúde Pública, sinalizando interesse 

e com a indicação do nome e contato da pessoa/equipe de referência que acompanhará a 

vivência, comprometendo-se com os materiais necessários para a realização da atividade. 

A Secretaria Estadual de Saúde, municípios e Dires comprometem-se na organização da 

logística da atividade (transporte, alimentação e hospedagem) e dos materiais pedagógicos 

(programação de atividades, classificadores, blocos de anotação, canetas, pastas, espaços de 

reunião, recursos audiovisuais).

A APOSTA

A grande aposta do Estágio de Vivência no SUS é provocar no estudante o 

compromisso ético-político com os processos de transformação do setor saúde. Com o 

envolvimento dos estudantes nesta atividade, esperamos construir subsídios para a reflexão 

das Instituições de Ensino Superior (IES) e de seus agentes, para se responsabilizarem pela 

produção de conhecimento com base na realidade concreta da sociedade, aprofundando 

a articulação entre o ensino-pesquisa-extensão na perspectiva de mudanças na formação 

coerentes com as necessidades de saúde da população.

Acreditamos em uma relação dialógica entre a universidade e a sociedade, 

como oportunidade de troca e produção de saberes. As experiências das vivências nos 

municípios, aliada ao resgate da importante participação dos estudantes na associação e 

participação nos grandes movimentos de transformação da sociedade brasileira, como na 

Reforma Sanitária, trazem a possibilidade de pensarmos mudanças no processo de formação 

em saúde, mediante a aproximação dos estudantes nos processos de reforma curricular, 

na implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, nos projetos Pró/Pet-Saúde, 

nas pesquisas voltadas para a transformação da realidade social, nos projetos de extensão, 

nas instâncias de representação/organização estudantil, entre outros. Trazem também a 

e Municípios que participaram das edições do Estágio de Vivência no SUS: Amargosa, Barreiras, Brumado, Camaçari, 
Cícero Dantas, Cruz das Almas, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibotirama, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, 
Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Ribeira do Pombal, Salvador, Santanópolis, Santo Antônio de Jesus, Santa 
Maria da Vitória, São Francisco do Conde, Serrinha, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença, Vera Cruz, Vitória 
da Conquista.

f Dires que participaram das edições do estágio de vivência no SUS: 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 
18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 25ª, 26ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª.
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possibilidade de pensarmos mudanças na forma como se organizam as ações e os serviços de 

saúde e, principalmente, na forma como cuidamos ou atendemos os usuários/cidadãos.

Independente do espaço de atuação em que estivermos, seja na Atenção, 

cuidando diretamente das pessoas e grupos, seja na Gestão, formulando e implementando 

políticas e projetos, seja na Formação, ensinando, aprendendo e pesquisando, seja no 

Controle Social, fazendo valer o direito do exercício de cidadania, teremos sempre a 

possibilidade de contribuir de forma significativa na democratização da saúde no nosso país. 

O convite está feito. As próximas páginas desse processo histórico de luta pelo 

direito à saúde, na Bahia e no Brasil, são vocês também que escrevem...

Recebido em 16.6.2011 e aprovado em 4.5.2012.




