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Resumo

O Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pelas leis orgânicas 

da saúde 8.080/90 e 8.142/90, tem enfrentado desafios para sua implementação. 

A formação em saúde tem sido reconhecida como área crítica para a consolidação do 

sistema. Nesse contexto, o estágio de Vivência no SUS surge como uma estratégia de 

reorientação da formação em saúde e tem como aposta provocar o comprometimento 

ético-político do estudante, além de estimular a troca de saberes, por meio de uma 

relação dialógica entre os diversos atores que atuam no sistema. O objetivo deste artigo 

é expor a percepção de estudantes/estagiários, da 4ª Edição Estágio de Vivências no 

SUS (EVSUS-BA), sobre o processo de trabalho e experiências vividas durante o estágio 

no município de Feira de Santana (BA). Trata-se de um trabalho de abordagem qualitativa, 

numa perspectiva dialógica e relacional com os atores e espaços vivenciados no EVSUS-BA. 

Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os serviços de saúde e fazer 

observações sobre a realidade do SUS, sua dinâmica, conquistas e dificuldades, além de 

conhecer atores envolvidos no processo de construção, implementação e fortalecimento 

do sistema. Portanto, o EVSUS-BA aproxima os estudantes da realidade do SUS e constrói 

mecanismos para uma relação dialógica entre universidades, sociedade, gestores, 

usuários, profissionais e estudantes envolvidos no “fazer saúde”.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Saúde Pública. Educação. Política de Saúde.
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INTERNSHIP EXPERIENCES IN SUS-BAHIA: BUILDING LEARNING SPACES BETWEEN 

STUDENTS AND HEALTH SERVICES

Abstract

The Unified Health System (SUS), regulated by the Brazilian organic health laws 

8,080/90 and 8,142/90, has been facing challenges to its implementation. Health training 

has been recognized as a critical area for system consolidation. In this context, the internship 

experience in SUS emerges as a reorientation strategy for health training and has the objective 

to produce students’ ethical and political commitment, besides to stimulate knowledge 

exchange, through a dialogical relationship between the various actors involved in the system. 

The aim of this paper is to expose the perception of students/trainees, of the 4th Edition of 

Internship Experiences in the SUS (EVSUS-Bahia), on the process of work and experiences 

during the internship in the municipality of Feira de Santana, Bahia. It is a work of qualitative 

approach, in a dialogical and relational perspective with the actors and experienced spaces 

in EVSUS-Bahia. The students had the opportunity to meet the health services and make 

observations about the reality of SUS, its dynamics, achievements and difficulties, in addition 

to meet actors involved in the process of construction, implementation and strengthening 

of the system. Therefore, the EVSUS-Bahia approaches students to the reality of SUS and 

build mechanisms for a dialogical relationship between universities, society, managers, users, 

professionals and students involved in “making health”. 

Keywords: Unified Health System. Public Health. Education. Health policy.

PRÁCTICAS DE VIVENCIAS EN EL SUS-BA: CONSTRUYENDO ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

ENTRE ESTUDIANTES Y SERVICIOS DE SALUD

Resumen

El Sistema Único de Salud (SUS), reglamentado por las leyes orgánicas de la salud 

8.080/90 y 8.142/90, ha enfrentado desafíos para su implementación. La formación en salud ha 

sido reconocida como área crítica para la consolidación del sistema. En esa dirección, las prácticas 

de Vivencia en el SUS surge como una estrategia de reorientación de la formación en salud y 

tiene como objetivo provocar el compromiso ético-político del estudiante, aparte de estimular el 

intercambio de saberes, por medio de una relación dialógica entre los diversos actores que actúan 

en el sistema. El objetivo de este estudio es exponer la percepción de estudiantes/practicantes, 
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de la 4ª edición de las Prácticas de Vivencias en el SUS (EVSUS-BA)”, sobre el proceso de trabajo 

y experiencias vividas durante las prácticas en el municipio de Feira de Santana (BA). Este es un 

trabajo de abordaje cualitativo, bajo la perspectiva dialógica y relacional con los actores y espacios 

vivenciados en el EVSUS-BA. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer los servicios de 

salud y hacer observaciones sobre la realidad del SUS, su dinámica, conquistas y dificultades, 

además de conocer acotes involucrados en el proceso de construcción, implementación y 

fortalecimiento del sistema. Por ende, el EVSUS-BA acerca al estudiante a la realidad del SUS 

y construye mecanismos para una relación dialógica entre universidades, sociedad, gestores, 

usuarios, profesionales y estudiantes involucrados en el “hacer salud”.

Palabras clave: Sistema Único de Salud. Salud Pública. Educación. Política de Salud.

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.1 O perfil profissional, a qualificação de trabalhadores para atuar no SUS e 

a construção de novas práticas de cuidado à população têm permeado a conjuntura 

presente do setor saúde e constitui, hoje, um “nó crítico” para implementação e 

fortalecimento do Sistema.

Para tanto, a Constituição Federal, em seu artigo 200, inciso III, atribui ao 

SUS a função de ordenar a formação em saúde e, consequentemente, fomentar práticas 

de ensino que contemplem as necessidades da população.2 As unidades do SUS são 

colocadas, então, como importantes espaços potenciais de apoio à formação e como 

cenário de aprendizagem, com o objetivo de produzir novas práticas pedagógicas e de 

cuidado em saúde.

Com o objetivo de potencializar a Rede SUS enquanto princípio educativo, 

faz-se necessário que os atores envolvidos na construção e fortalecimento do sistema, como 

trabalhadores, gestores, docentes e discentes universitários e o próprio Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das Universidades, se conscientizem do seu potencial e responsabilidade 

para mudança de atitude na área de saúde, para que se aprenda a pensar em termos 

coletivos e a priorizar as questões sociais, participativas e ambientais.

Assim, uma estratégia na construção de maiores compromissos das 

Universidades com o SUS no contexto nacional tem sido a realização de Estágios de 
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Vivências em Sistemas locais de saúde. Os Estágios de Vivências constituem importantes 

dispositivos que permitem ao estudante experimentar um novo espaço de aprendizagem, o 

cotidiano de trabalho dos serviços de saúde, entendido enquanto um princípio educativo, 

possibilitando a formação de profissionais comprometidos ética e politicamente com as 

necessidades de saúde da população.3

De acordo com a resolução nº 225/97 do Conselho Nacional de Saúde, 

o SUS tem o dever de contribuir com a formação de profissionais para a saúde, 

certamente um dos desafios do sistema e responsável em grande parte pelo êxito, ou 

não, na sua implementação.4

O Estágio de Vivências no SUS é fruto da articulação entre Escola Estadual de 

Saúde Pública (EESP) 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 integralidade da atenção. 

É também objetivo do estágio, 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 ao mesmo como fio condutor para a 

mudança na formação. 

O objetivo deste trabalho é expor a percepção de estudantes/estagiários, da 4ª 

Edição Estágio de Vivências no SUS (EVSUS-BA), sobre o processo de trabalho e experiências 

vividas durante o estágio no município de Feira de Santana (BA).

METODOLOGIA

Este trabalho consiste em um artigo em formato de relato de experiência 

construído por três graduandos de enfermagem, estagiários da 4ª Edição do EVSUS-BA, 

promovido pela EESP. O estágio aconteceu sob forma de voluntariado, onde grupos de 

10 estudantes acompanhados por 2 mediadores de aprendizagem, também estudantes, 

foram distribuídos entre a capital e 28 municípios do interior do Estado, no período de 

14 a 23 de dezembro de 2011. Os estudantes e mediadores foram selecionados pelo 

processo seletivo promovido pela EESP e todos pertencem a curso de graduação das 

Universidades e municípios distintos da Bahia. 

Na 4ª Edição do EVSUS-BA, o munícipio de Feira de Santana contou com 

a presença de 24 estudantes, sendo que estes foram agrupados em dois grupos: G1 

e G2. De acordo com a divisão, ficamos alocados no G2. Esse grupo era composto por 
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dois mediadores e 10 estagiários do curso de Enfermagem (4), Nutrição (2), Farmácia (2), 

Psicologia (1), Fisioterapia (1), Serviço Social (1) e Bacharelado Interdisciplinar de Saúde (1). 

Trata-se de um trabalho de abordagem qualitativa, numa perspectiva 

dialógica e relacional com os atores e espaços vivenciados no EVSUS-BA, formulado a 

partir da sistematização das experiências vivenciadas e conhecimentos construídos 

no decorrer do contato com a dinâmica dos serviços de saúde e com o coletivo 

multiprofissional de estagiários.

REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 196, 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.2 

Esse conceito ampliado de saúde aponta para a necessidade de políticas públicas 

intersetoriais, envolvendo a área econômica e os setores sociais, no sentido de reduzir 

riscos e garantir a universalidade e igualdade no acesso aos serviços de saúde, por meio 

de ações integrais.5

Para assegurar o direito à saúde previsto na “Constituição Cidadã” e a 

implementação da Reforma Sanitária, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da 

Saúde (LOS), nº 8.080/90,6 que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços em todo território 

nacional. Para complementar a LOS, surge a lei 8.142/90,7 que dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde.

No entanto, o que está posto em lei tornou-se um desafio a ser 

implementado, em decorrência da dimensão do SUS, que se constitui como a maior 

politica pública de inclusão e de reorientação de um modelo social. Assim, no processo 

de construção do SUS, constatam-se avanços e dificuldades na operacionalização dos 

seus princípios e diretrizes e um dos aspectos que tem chamado a atenção de “nós 

críticos” no processo de mudança de gestão e da atenção à saúde no país é a questão de 

recursos humanos na saúde.8

Na Bahia, temos marcos jurídicos e normativos que fundamentam o 

compromisso do Estado com a formação dos profissionais para o SUS. No entanto, é preciso 

salientar que essas ações devem ter como objetivo a transformação das práticas profissionais e 
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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.9

E, para materializar as ações do Estado relativas à integração entre educação 

e trabalho na saúde, a partir da articulação de gestores, trabalhadores, usuários, 

instituições formadoras e estudantes, a EESP desenvolve a estratégia de Reorientação da 

Formação em Saúde, o EVSUS. Este compreende importante dispositivo de aproximação 

e problematização do cotidiano de trabalho dos serviços de saúde para os estudantes de 

graduação da saúde no Estado da Bahia.

O EVSUS-BA enseja a construção de novas relações de compromisso entre 

os atores responsáveis pela consolidação do SUS na Bahia e coloca o estudante como 

importante ator no desenvolvimento de estratégias de reorientação da formação em saúde 

no Estado. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA – A VIVÊNCIA

O EVSUS-BA aconteceu no período de 14 a 23 de dezembro, sendo que nosso 

município de imersão foi Feira de Santana. Neste município, tivemos a oportunidade de 

conhecer os serviços de saúde e fazer observações sobre a realidade do SUS, sua dinâmica, 

conquistas e dificuldades, além de conhecer atores envolvidos no processo de construção, 

implementação e fortalecimento do Sistema.

Logo de início, os dois grupos, G1 e G2, fizeram uma oficina em 

conjunto, com o intuito de entrosamento da equipe. Propôs-se discussão a respeito 

da experiência que cada estagiário vivenciava no SUS de sua cidade, controle 

social, formação em saúde e como as universidades contribuem com a inserção dos 

estudantes nas instituições de saúde e na comunidade. Este momento foi de bastante 

aprendizagem, pois os estudantes puderam trocar informações e perceber que cada 

região possui peculiaridade em relação à saúde da população e que, ainda assim, 

possuíam alguns problemas semelhantes. 

A primeira visita aconteceu a Central de Abastecimento de Feira de Santana.  

Foi possível observar e verificar a situação de saúde do grupo de pessoas que ali trabalham 

e das pessoas que consomem os produtos que ali são vendidos. A falta de higiene na 

manipulação de alimentos em barracas de fruta e legumes, as condições precárias em que 

as carnes são disponibilizadas para a população e as condições da alimentação produzida 

pelas lanchonetes e restaurantes demonstraram a necessidade da educação em saúde e 
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quão importante é os estudantes estarem próximos da comunidade, cumprindo o papel de 

dinamizador de informações.

Foram-nos oportunizadas visita ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, 

quando conhecemos o processo de trabalho do movimento, as normas que regem as pessoas 

que compõem a comunidade, a estrutura em que eles vivem e como se estabelece a relação 

do grupo com o SUS. A comunidade conta com uma farmácia de medicamentos fitoterápicos 

e tem a área coberta por uma Estratégia de Saúde da Família (ESF), embora apresentem 

dificuldades no acesso ao serviço de saúde. Esta dificuldade relaciona-se à condição de 

vulnerabilidade social em que está este grupo populacional e revela que as equipes de saúde 

precisam respeitar as práticas populares em saúde e promover a saúde para pessoas que são 

historicamente excluídas da sociedade. 

Durante a visita na Secretaria de Saúde, tivemos a oportunidade de nos reunir 

com a Coordenação da Atenção Básica, quando nos foram apresentados os planos de ação 

e prioridade do município para extensão da cobertura do Programa Saúde da Família (PSF). 

Destacou-se o fato de aproximadamente 85% dos PSF possuírem rede informatizada, o que 

facilita o atendimento e o acesso de prontuários pelos profissionais. Reunimo-nos também 

com o Secretário de Saúde, quando apresentamos os objetivos do estágio, e com o secretário, 

que, por sua vez, nos apresentou as dificuldades e desafios que o município enfrenta para 

consolidação dos princípios que regem o SUS. 

A cidade de Feira de Santana conta com a Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS), que, por meio de um de seus professores de Saúde Coletiva, contribui 

com o grupo, por meio de uma conversa sobre o SUS e o Controle Social no município. 

Essa atividade trouxe-nos a contextualização das dificuldades enfrentadas para fortalecer 

a participação popular na construção de políticas públicas e da interferência do modelo 

econômico e político no setor saúde.

Em visita às Unidades Básicas de Saúde (UBS), foi possível constatar que 

a atenção básica é a porta de entrada do usuário no sistema e que esta encontra desafios 

para assegurar os princípios do SUS, visto que é preciso integração e comprometimento 

dos profissionais, usuários, gestores, bem como maior financiamento. Nas ESF, a realidade 

é semelhante; no entanto, as ações de saúde se conformam de maneira mais eficaz, pois a 

equipe atende a uma demanda programada e estabelece vínculo com a comunidade.

No que tange à média e alta complexidade, o município conta com a presença 

de Policlínicas, Serviços de Diagnóstico e Terapêutico, Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), além de hospitais gerais e especializados. A capacidade instalada para 
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serviço de média e alta complexidade, associada à grande procura, compromete a qualidade 

do serviço prestado, pois o município atende às demandas de sua população, de municípios 

vizinhos e os que pactuam serviços. 

A visita à Coordenação de Saúde Mental e aos CAPS III e CAPSi favoreceram 

nossa aproximação com a realidade da saúde mental, com as preposições da Reforma 

Psiquiátrica, bem como com o contexto em que vivem os usuários destes serviços. As vivências 

realizadas nestes serviços reafirmaram a necessidade do comprometimento dos profissionais 

com a saúde mental e com a qualificação para atender as peculiaridades da área. 

A 2ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES) nos acolheu para uma tarde de 

conversa e nos apresentou a realidade de saúde da região. Neste momento, foram pontuados 

elementos importantes, tais como contribuição do controle social no SUS na Bahia, a 

necessidade de fortalecer a atenção básica, a importância dos sistemas de informação em 

saúde como mecanismos de monitoramento e avaliação das ações de saúde. 

Como última atividade desenvolvida no EVSUS-BA, retornamos à Secretaria 

Municipal de Saúde de Feira de Santana para apresentação das percepções sobre as 

experiências vivenciadas. Assim, foram elencados pelo G1 e G2 os avanços e desafios do 

SUS no município. 

De uma maneira geral, as experiências vivenciadas no EVSUS-BA 

contribuíram para uma maior aproximação com o sistema único, bem como para 

a compreensão da real dinâmica do SUS, suas conquistas e avanços e também as 

dificuldades para implementá-lo. O estágio oportunizou-nos confirmar a importância 

de trabalhar com uma equipe multidisciplinar e valorizar os diversos conhecimentos 

técnicos, despertando para a necessidade de considerar o sujeito/usuário do SUS em 

todas as suas complexidades e necessidades — além de promover uma troca e produção 

de saberes entre todos os atores envolvidos na construção do estágio, problematizando 

coletivamente uma aprendizagem direcionada para a reflexão crítica, sobre as questões 

sociais e a melhoria da saúde de nosso país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os desafios para formação em saúde, faz-se necessário fortalecer 

estratégias exitosas, como o Estágio de Vivência no SUS, que aproxima os estudantes da 

realidade do SUS e constrói mecanismos para uma relação dialógica entre universidades, 

sociedade, gestores, usuário, profissionais e estudantes envolvidos no “fazer saúde”. É preciso 
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articular o quadrilátero da formação em saúde: ensino, gestão, atenção e controle social, para 

que, assim, possamos construir novas práticas pedagógicas e de cuidados em saúde.

Para tanto, os estudantes precisam se conscientizar do seu papel de 

multiplicador e mobilizador da sociedade, contribuindo de forma significativa para a 

democratização da saúde na Bahia e no Brasil.
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