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Resumo 
 
 A educação permanente em saúde (EPS) é a política proposta pelo Ministério da Saúde para qualificar os trabalhadores do SUS. Tem como estratégia a diminuição da 
fragmentação das ações em saúde e do ensino e ampliar a democracia, buscando a integralidade e eqüidade nos serviços de saúde, no SUS. Pretende transformar a assistência à saúde da população, através de um processo educacional contínuo do trabalhador, tornando-o um instrumento de desenvolvimento social. O presente estudo 
é um desdobramento da pesquisa financiada pelo convênio FAPESP-CNPq-SUS e realizada no Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS-VII), com o objetivo de “Identificar e analisar o papel do município e as relações que se estabelecem entre 
os gestores municipais e o gestor estadual, em uma Diretoria Regional de Saúde (DRS) da Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP), visando à garantia da integralidade do cuidado e na perspectiva da descentralização da gestão do SUS”. Sentiu-se a 
necessidade da realização de um estudo complementar a essa pesquisa, com objetivo de identificar o quanto a educação permanente em saúde pode se constituir em estratégia de capacitação de gestores municipais na atual etapa de implantação do 
SUS, através de um Fórum de Educação Permanente (FEP) que vinha sendo operacionalizado na região de Bragança Paulista e que se constituiu em espaço privilegiado para a obtenção de dados para a pesquisa. No estudo, descrevemos o 
funcionamento do FEP, caracterizamos seus aspectos positivos e suas principais dificuldades, a avaliação que os gestores municipais fazem da sua participação no FEP,  procurando identificar os princípios da EPS que ele operacionaliza. Procuramos 
problematizar, também, os pré-requisitos necessários para sua reprodutibilidade. Como metodologia, utilizamos a técnica de observação participante, e a coleta de dados foi feita por meio de diários de campo e fita de gravação magnética, além de utilização de 
material oriundo da pesquisa acima referida. Como o FEP não havia estabelecido competências a serem adquiridas, o estudo, com a metodologia adotada, restrita à observação dos gestores no FEP,  não consegue avaliar os impactos efetivos na 
capacidade de governo dos gestores, em particular as transformações em suas práticas locais. Nas considerações finais  destacamos os aspectos que o FEP consegue operacionalizar dos princípios da EPS e os ganhos observados no processo de 
regionalização a partir do seu funcionamento, em particular o aumento da capacidade de articulação política dos gestores municipais com outros atores institucionais, em contexto bastante desfavorável do SUS, em particular no que se refere ao insuficiente 
financiamento para as ações de maior complexidade,  a reprodução da Medicina tecnológica e sua articulação com o complexo médico-industrial, a precarização da força de trabalho e a terceirização de serviços.          
Palavras-chave:1. Educação Permanente. 2. Descentralização. 3. Municipalização. 4.Sistemas de 
Locais de Saúde  
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Abstract 
 
 
 
 
 
Permanent Education in Health (Educação Permanente em Saúde – EPS) is the policy proposed by the Brazilian Federal Health Department to qualify workers from the Brazilian National Health Care System (Sistema Único de Saúde – SUS).  Its strategy is 
aimed at reducing the fragmentation of actions in health and education, in addition to expanding democracy to search for integrality and equity in the health services related to SUS.  It is intended to transform health care by means of a continuous educational 
process concerning workers so that they are turned into social development instruments.  The present paper stems from the research financed by an agreement involving The State of São Paulo Research Foundation (FAPESP), the National Council 
for Scientific and Technological Development (CNPq), and SUS, which was carried out at the Regional Health Department of the City of Campinas (DRS-VII), devoted to the "Identification and analysis of the role played by the local government and the 
relationships established between the local managers and the State manager in a Regional Health Executive Board (DRS) connected to the State Health Bureau of the State of São Paulo (SES-SP), aiming at the warranty of integrality involving health care 
and at the perspective of decentralizing the management of SUS”.   An additional piece of study was required to complement this research, with the objective of identifying to what extent permanent education in health can be conceived as a strategy for the qualification of local managers in the current SUS deployment stage. This was 
performed through a Permanent Education Forum (FEP), which was made operational in the region of Bragança Paulista and became a privileged source to obtain information for the research.  The study describes how FEP works and characterizes its 
positive aspects as well as its main shortcomings, the assessment made by local managers about their own participation in FEP, so that the EPS principles that it puts into effect are identified.   The study also tries to bring the requirements for its 
reproducibility into question.  The participant observation technique was the methodology in use. The collection of data was handled through field reports and magnetic tape recording, in addition to the use of materials resulting from the “parent 
research”.  Since FEP had not set up competencies to be acquired, the study, whose methodology was restricted to the observation of managers in FEP, is not able to evaluate the effective impact upon the managers’ leadership abilities, particularly the 
transformations occurred in their local practices.  As final considerations, emphasis is given on the aspects that FEP is able to make effective from the EPS’s principles and the gains observed along the regionalization process derived from its way of 
functioning, mainly the increase in the political capacity of local managers to deal with other institutional actors within a quite unfavorable SUS context – especially in relation to the insufficient financing of more complex actions, the reproduction of technological 
Medicine and its articulation with the medical-industrial complex, the increasing precariousness of workforce, and the outsourcing of services.  
 Key words: 1.Permanent Education in Health. 2. Decentralization. 3. Local Health System.         
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1. Apresentação 
 
 
O interesse em elaborar essa dissertação de mestrado surgiu da minha 
participação como membro da equipe da pesquisa “O gestor estadual e os 
gestores municipais na construção do sistema loco - regional de 
saúde: desafios da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde 
(SUS)” – “pesquisa-mãe” 1, coordenada pelo professor Luiz Carlos de 
Oliveira Cecílio, meu orientador durante esse processo de mestrado.  Como 
parte do campo da pesquisa, participávamos das reuniões dos Fóruns de 
Educação Permanente dos Gestores Municipais (FEP) das regiões de saúde de 
Bragança Paulista e Jundiaí vinculadas ao Departamento Regional de Saúde de 
Campinas (DRS-VII).  
 
Os FEPs tornaram-se observatórios muito ricos das práticas dos gestores, em 
particular em suas dificuldades para a gestão dos sistemas municipais de 
saúde. Percebemos, então, que estava faltando, na “pesquisa-mãe”, uma 
avaliação mais sistematizada do quanto e como os fóruns estavam funcionando 
como espaços de capacitação dos gestores municipais a partir da proposta 
adotada de educação permanente. Entendemos que esse poderia ser um tema 
para minha dissertação de mestrado e funcionaria como um complemento para 
os achados da “pesquisa-mãe”, que tinha como objetivo geral: “Identificar e 
analisar o papel do município e as relações que se estabelecem entre os 
                                                
1Cecilio LCO(coordenador), et all. O gestor Estadual e os gestores municipais na construção do sistema loco-regional: desafios da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS).[ Relatório de pesquisa Fapesp-CNPq-SUS processo nº2005/58545-6.-mimeo.]. 2007   
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gestores municipais e o gestor estadual, em uma Diretoria Regional de Saúde 
(DRS) da Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP), visando à garantia da 
integralidade do cuidado e na perspectiva da descentralização da gestão do 
SUS”.  
 

A “pesquisa-mãe” foi desenvolvida no atual DRS-VII através de um estudo 
qualitativo, realizado em oito municípios das duas regiões, nas quais foram 
criados os Fóruns Educação Permanente para os Gestores Municipais (FEP), 
conforme proposta dos “Pólos de Educação Permanente em Saúde (PEPS)”, a 
partir da Resolução nº335 do Ministério da Saúde.  
 
O FEP de Bragança Paulista é o mais antigo e vem funcionando há quase três 
anos, enquanto que o mais recente, o de Jundiaí, vem funcionando 
efetivamente desde janeiro de 2006.  Nossa inclusão nos fóruns foi planejada, 
inicialmente, como uma estratégia de observação participante2, visando a 
facilitar e/ou qualificar a coleta de dados necessários para o alcance dos 
objetivos da “pesquisa-mãe”. O projeto assumiu um caráter de 
complementaridade e enriquecimento aos objetivos da “pesquisa-mãe” ao 
buscar identificar os limites e as possibilidades do FEP como estratégia para 
capacitação de gestores municipais de saúde, na perspectiva da concretização 
do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

                                                
• 2 Minayo  MCS. Fase de trabalho de campo, p.134. In: O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa, terceira edição, 1994, Hucitec-Abrasco, RJ/SP. Para a autora a observação participante é considerada como um processo construído duplamente, pelo pesquisador e pelos atores sociais envolvidos.  
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Como exploração inicial do estudo, começamos com a recuperação da história 
da educação permanente como orientação de política pública na América Latina 
e no Brasil. Conseguimos identificar que, no Brasil, essa estratégia é anterior à 
década de 1930 e inicialmente tinha como objetivo a formação de 
trabalhadores para o processo de industrialização que o país vivia naquele 
momento. Mais tarde, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação), em suas assembléias periódicas (década de 1980), discutiu a 
necessidade da re-introdução do tema e estabeleceu 21 princípios norteadores 
da Educação Permanente.  
 
Na América Latina, a Organização Pan-americana para a Saúde (OPAS) 
reelaborou o conceito de educação permanente da Unesco e fez um redesenho 
para a saúde, criando pressupostos necessários para sua implantação. Depois, 
caracterizamos a política nacional de saúde para a educação dos trabalhadores 
em saúde, a partir da portaria 198/GM de 13/02/2004, redefinida em 2006 com 
a publicação do Pacto pela Saúde, através da portaria nº399/GM e nº699/GM, 
Pactos pela vida e de Gestão. Estas portarias, respectivamente, alteraram as 
orientações para a educação permanente em saúde, quando criaram as regiões 
de saúde e os colegiados de gestão em cada região, que têm como 
responsabilidade, entre outras, discutir a educação permanente para cada um 
dos territórios regionais.  
 
Os FEPs existentes nas duas regiões (Bragança Paulista e Jundiaí) foram 
mantidos mesmo após a criação dos Colegiados de Gestão Regional, em julho 
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de 2006. Continuaram como espaços privilegiados de educação permanente 
para os gestores regionais, sendo incorporados, no caso da região de Jundiaí, 
na política regional de educação permanente, conforme determina a portaria 
1996/GM de 20/08/2007 3.  

 
2. Esclarecendo conceitos 
 
 
Resolvemos iniciar esse estudo procurando esclarecer o significado de duas 
palavras, que em diversos momentos nos deixam em dúvida quanto aos seus 
significados. Os termos educação permanente e continuada, que surgem em 
diversas situações, nos deixam, às vezes, sem entender se estão um em 
oposição ao outro ou se têm o mesmo significado. Nesse sentido, buscamos no 
dicionário diferenças e semelhanças entre elas.  Segundo o dicionário AURELIO 
(1988) 4, a palavra continuada é um adjetivo que significa algo que tem 
durabilidade, isto é, sem interrupção e contínuo. A palavra permanente, 
também para esse mesmo dicionário, é um adjetivo que dá sentido àquilo que 
permanece e também tem o significado de contínuo. Portanto, do ponto de 
vista semântico, essas duas palavras têm o mesmo significado. Procuramos na 
literatura relativa à saúde indicações de como esses dois termos foram 
adquirindo um uso diferenciado. 
 
 

                                                
3  Portaria Gabinete Ministerial.  nº1996, de 20/08/2007 [diretrizes e estratégias para implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. www.saude.gov.br/sgtes, (acessado em 20/dez./2007).  4  Ferreira  ABH. Mini-dicionário AURELIO. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2ªed. Revisada, 4ªimpressão, 1988. 
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Com o objetivo de desencadear o debate sobre o tema da educação 
permanente e sua importância para a formação dos profissionais de saúde, 
CECCIM5 (2005, p: 162) discute o conceito de Educação Permanente em Saúde 
(EPS) aproximando-o ao de Educação Continuada em Saúde (ECS), pois ambos 
se referem à formação de profissionais adequados às necessidades da 
instituição. Assim, para o autor, a [A EPS] “Pode corresponder à educação 
continuada, quando pertence à construção objetiva de quadros institucionais e 
à investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar específicos”.      
 
 
RIBEIRO e MOTTA 6 (2007, p.1-4.) traçam a trajetória, ao longo do tempo, dos 
termos educação continuada e educação permanente na saúde. Relatam a 
ampliação da preocupação com os “recursos humanos”, considerando o período 
entre a primeira Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 1941, no governo do 
então presidente Getúlio Vargas, e a VIII Conferência Nacional de Saúde, que 
ocorreu em 1986.  A realização de uma conferência específica sobre ‘recursos 
humanos’ demonstra essa maior atenção.  Na década de 1940, o termo 
empregado era educação continuada, tendo como objetivo preparar pessoal de 
nível médio de educação (técnicos) para o trabalho. Com o decorrer do tempo, 
foi-se incorporando o sentido de agregar novos conhecimentos à formação 
inicial, incluindo profissionais de nível universitário. Os referidos autores citam 

                                                
5 Ceccim  RB. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário In: Interface – Comunic, Saúde,  Educ, v.9, n.16, p.161-167, set.2004/fev.2005. 
6 Ribeiro  ECO, Motta JIJ. Educação Permanente como Estratégia na Reorganização dos Serviços de Saúde. UFBA, Instituto de Saúde Coletiva, Secretaria Executiva da Rede IDA-Brasil, 14p.  http://www.redeunida.org.br/arquivos/educacao.rtf (acessado em 01/jun./2007).   
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como exemplo de formação pós-universitária os cursos destinados à formação 
dos sanitaristas. Nessa trajetória, os autores destacam que, em 1995, o 
Ministério da Saúde lança um documento enfatizando e fomentando os 
processos de educação para o trabalho. Definindo, então, como uma de suas 
prioridades, “o fomento ao desenvolvimento e à aplicação de metodologias 
educacionais voltadas para a educação continuada do pessoal do serviço [....] 
que permita sua qualificação coerente, com os novos postulados [assistencial] 
do SUS, através das Escolas e Faculdades de Ciências da Saúde, as quais 
teriam, assim, espaço concreto para efetuação de seu compromisso declarado 
com o interesse social por melhores serviços à população, o que, em última 
instância, se refletiria no desenvolvimento do próprio ensino de graduação”. 
RIBEIRO e MOTTA7 (2007, p.2).  
 

Observamos que existem semelhanças entre a educação continuada e a 
educação permanente. A Educação Continuada pretende aumentar a 
competência profissional após a formação inicial, permitindo que o trabalhador 
tenha um desenvolvimento compatível com as suas responsabilidades, 
conforme citação dos autores RIBEIRO e MOTTA8 (2007p. 3). A Educação 
Permanente, além das semelhanças com a educação continuada e/ou educação 
em serviço, tem como pontos centrais “a porosidade à realidade mutável e 
mutante das ações e dos serviços de saúde; sua ligação política com a 
formação de perfis profissionais e de serviços, a introdução de mecanismos, 

                                                
 7,8  Ribeiro, ECO; Motta, JIJ. Educação Permanente como Estratégia na Reorganização dos Serviços de Saúde. UFBA, Instituto de Saúde Coletiva, Secretaria Executiva da Rede IDA-Brasil, 14p. http://www.redeunida.org.br/arquivos/educacao.rtf (acessado em 01/jun./2007). 
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espaços e temas que geram auto-análise, autogestão, implicação, mudança 
institucional, enfim, pensamento (disrupturas com instituídos, fórmulas ou 
modelos) e experimentação [....]” CECCIM9 (2005, p.162). 
 

3. A Educação Permanente em Saúde  
 
Embora com propósito diferente, o Brasil tem registros, na sua história 
educacional, de iniciativas de integração do ensino à sociedade, desde a década 
de 1930. Com o início da industrialização, e acompanhando o que ocorria no 
mundo naquela época, essa integração tinha como objetivo atender às 
demandas do mercado produtor de bens de consumo, que estava em franca 
ascensão SILVEIRA10 (2006 p.1-2).  
 
Segundo SILVERA11 (2006, p.1-2), a educação permanente foi retomada como 
conceito-chave na década de 1970, a partir da 15ª Conferência Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO). Esta conferência, que tinha como intuito dar nova orientação para 
os sistemas nacionais de ensino, elaborou 21 princípios norteadores da 
educação permanente, dos quais destacamos: 

                                                
9 Ceccin  RB. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. In: Interface - Comunic. Saúde, Educ., v.9, n.16, p.161-168, set.2004-fev. 2005. 
10, 11  Silveira  ZS. A modernização do Estado In: Educação profissional no Brasil: da industrialização ao século XXI. 5p.  http://www.educacaopublica.rj.gov.biblioteca/educacao/educ109.htm (acessado em 11/set./2006).     
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• “A educação permanente deve ser a pedra angular da política 
educacional, tanto para países desenvolvidos quanto para aqueles em 
desenvolvimento”. 

• “A educação permanente deve ser prolongada durante toda a vida [..] 
adquirindo dimensões de movimento popular”; 

• “A educação permanente não tem a finalidade de formar num 
determinado ramo profissional, mas sim oferecer recursos para o 
crescimento do individuo”. 

 
Seguindo a linha proposta pela Unesco, em 1984, e após intensas discussões 
com representantes dos governos nacionais, e frente aos problemas de 
fragmentação do saber do campo da saúde, em especial na América Latina e 
Caribe, a OPAS resolve propor a educação permanente em saúde (EPS) como 
uma estratégia de “identificar a forma ideal de diminuir a fragmentação das 
ações e saúde e do ensino e ampliar a democracia, buscando a eqüidade nos 
serviços de saúde” HADDAD12,(1994, p.1). O trabalhador passa a ser o principal 
ator nessa transformação, pois só através da sua conscientização poderiam se 
alcançar mudanças na atenção à saúde da população. Transformar o 
trabalhador seria a principal preocupação da EPS, tornando-o um instrumento 
de desenvolvimento social, através das mudanças na atenção à saúde da 
população. QUINTANA 13 (1994 p.34).   
 
                                                
12 Haddad JQ. Elementos para el análisis y la caracterización del contexto en que se dan los procesos educativos en los servicios de salud.Tencencias y perspectivas. In: Educación Permanente del Personal de salud. J.Q.Haddad; MAC, R; MCD, editores. Washington, DC. OPS.1994, p.1. 13 Quintana PB, MAC Roschke, ECO Ribeiro. Educación Permanente, Proceso de Trabajo y Calidad de Servicio en Salud, pp.33-61.  In: Educación Permanente de personal de salud/Jorge Haddad. Washington, DC. OPS. 1994. 
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Segundo ROVERE 14 (1994 p.70), a   EPS se conceitua  como: “la educación en 
el trabajo, por el trabajo y para el trabajo en los diferentes servicios, cuya 
finalidad es mejorar la salud de la población”.  O processo de EPS requer da 
gestão dos serviços de saúde um reencontro da sua missão social, que defina 
objetivos claros para que se reconheça também a missão do trabalho e com 
isso seja possível reorganizar o trabalho em saúde de acordo com as 
necessidades da população. Por outro lado, enfatiza que os gestores de saúde 
em sua maioria foram formados pelas escolas de administração de origem 
fayolista (executam o adestramento dos trabalhadores). O enfoque principal 
dessas escolas são os gerentes e as escolas de saúde pública são devedoras 
dessa mesma linha de formação. Desse modo, seria importante para o setor 
saúde que os administradores dos serviços tivessem uma formação 
diferenciada, ou seja, através da EPS. ROVERE15 (1994, p.71). O autor 
considera também que as escolas de administração formam a maioria dos 
gestores/gerentes para a saúde, quando, na verdade, deveriam centrar seus 
esforços na formação dos trabalhadores de saúde em geral. Ainda, ele 
questiona o caráter autoritário dessas instituições, que têm como lema a 
disciplina e a obediência, sem as quais, nessa visão gerencial, nenhuma 
organização prospera. Reforça também as considerações feitas por Focault 
sobre as tecnologias de adestramento e disciplinamento dos corpos, que torna 
os trabalhadores apenas cumpridores de tarefas, de forma maquinal. É nesse 

                                                
 14, 15  Rovere  MR. Gestión Estratégica de la educación permanente en la salud, pp.63-105. In: Educación Permanente 
de personal de salud /Jorge Haddad.  Washington: DC. OPS, 1994.    
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sentido que a EPS se diferencia das propostas que vinham sendo feitas até 
então, por seu caráter, dinâmico, contínuo, participativo e crítico, enfim um 
processo dialético, dentro da realidade laboral dos trabalhadores de saúde e a 
população que é o objeto do seu trabalho. 
 
 
A proposta de educação e formação para o SUS vai ao encontro da proposta da 
OPAS, pois já em sua concepção considerou importante, para a consolidação do 
Sistema, a partir da sua aprovação na década de 1980, a formação de recursos 
humanos em uma perspectiva voltada para a resolução dos problemas de 
saúde, de acordo com as necessidades da população. A preocupação central da 
formação e educação para o SUS é a transformação do processo de trabalho, 
visando a manter a atualização dos trabalhadores no que diz respeito aos 
conteúdos práticos e teóricos de sua área de conhecimento [devendo] “ser 
considerada como sinônimo de política pública na área da saúde, [e] assumida 
pelo Ministério da Saúde” CECCIM16 (2005 p.161).  
 
 
Em diversos países a EPS é defendida, por educadores, não só como uma 
excelente estratégia de ensino - aprendizagem, mas sua introdução como 
política de governo é também considerada uma “estratégia fundamental para a 
recomposição das práticas de formação, gestão e formulação de políticas e 

                                                
16 Ceccin  RB. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. In: Interface - Comunic. Saúde, Educ., v.9, n.16, p.161-168, set.2004-fev. 2005.  
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controle social no setor saúde [...]”.  Para CECCIM17 (2005, p.163) a política 
pública de EPS tem a intenção de alcançar o objetivo de melhorar as condições 
de atenção à saúde das populações, a partir da formação de trabalhadores 
conscientes do seu papel de transformação social.  
 
 
A noção de aprender a aprender contida na proposta da EPS e a assunção do 
trabalho cotidiano como objeto de aprendizagem individual, coletiva e 
institucional, pressupõem processos de ensino-aprendizagem significativos. 
Para MOREIRA18, (2000, p.15) a partir de uma visão crítica de educação, “o 
fato mais importante para a aprendizagem significativa é o conhecimento 
prévio, a experiência prévia, ou a percepção prévia e o aprendiz deve 
manifestar uma predisposição para relacionar de maneira não arbitrária e não 
literal o novo conhecimento com o conhecimento prévio”.    
 
 
Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde, mais especificamente, o 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DGES), desencadeia em 2003 
a introdução da Educação Permanente em Saúde como uma estratégia 
fundamental para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS. O 
MS assume essa proposta como uma política de governo, através da 
                                                
17 Ceccin  RB. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. Interface-Comunic. Saúde, Educ., v.9, n.16, p.161-168, set.2004-fev.2005. 
 
18 Moreira MA. Aprendizagem Significativa subversiva.Versão revisada e estendida. Conferência no III Encontro 
Internacional de Aprendizagem Significativa Lisboa (Peniche): 11/15/set./2000.Atas do encontro. pp.33-45. 
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf  (acessado em 14/jan.08).  
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portarias 198/GM de 13/02/04 e, mais recentemente, reafirma essa política com 
a portaria nº1996/GM de 20/08/07. A proposta de EPS do MS-DGES tem “como 
estratégia de ensino a aprendizagem significativa, a perspectiva de formação de 
profissionais de saúde, com o objetivo de mudar o panorama da atenção à 
saúde no País. Através da problematização das situações cotidianas, do 
envolvimento dos atores, na direção da construção do conhecimento ampliando 
e buscando a concretização do SUS, na perspectiva democrática de 
descentralização” Ministério da Saúde19 (2005).  
  
A adoção da EPS como política de governo assume importância, pois como 
avalia ROSCHKE20 (2006, p.7), em geral as propostas educativas têm seus 
principais desafios na continuidade e na destinação financeira. Os projetos 
deixam de ter continuidade quando mudam os gerentes/gestores. Há, 
também, a necessidade de garantia de fonte de financiamento, muitas vezes 
um ponto crucial, pois a aplicação ou não de recursos financeiros pode ser 
decisiva para a contratação e formação dos trabalhadores.  
 
 
Como a estratégia de EPS, agora como uma Política, que tem como premissas 
básicas a continuidade, o financiamento, a contratação e a formação dos 
trabalhadores, poderá ser implantada em um Estado onde os pressupostos do 

                                                
19 Portaria GM nº198, 13/02/2004. [Institui a Política Nacional de Educação Permanente....]. (acessada  em 
11/set.2006)  www.saude.gov.br/sgtes.  20 Roschke  MA. Introducción. pp.7-15 In: Evaluación en procesos de educación permanente y capacitación en salud: experiencias y lecciones. Washington, DC: OPS. 2006. 
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Neoliberalismo vem, desde início dos anos 90, se aprofundando? É possível a 
sua real implantação? É neste cenário que esta iniciativa é lançada. 
 
Nos países em desenvolvimento, onde o modelo neoliberal se implantou, sob a 
orientação das agências multilaterais (Banco Mundial, Fundo Monetário 
Internacional), a interferência desses organismos nas políticas públicas se dá de 
forma significativa, obrigando os governantes a priorizar a diminuição de seu 
déficit financeiro (os juros externos e/ou internos), em detrimento de suas 
políticas sociais. Esses países em desenvolvimento necessitam dos ‘serviços’ 
dessas agências e se submetem a suas exigências, que têm como objetivo 
reduzir os riscos para os países credores (principalmente países da Europa e 
EUA).  
 
SGUISSARD21, (2007, p.3), considera que esses organismos, que tratam da 
área econômica e financeira, não fizeram nenhuma modificação significativa no 
seu ideário liberal e exercem grande influência nas políticas públicas dos países 
em desenvolvimento, inclusive no Brasil, dando prioridade aos ajustes 
econômicos e financeiros.  
 
QUINTANA22 (1994 p.35) refere que é proposta do modelo neoliberal vigente 
que o ‘novo Estado’ assuma o menor número possível de responsabilidades e 
passe para o “mercado” tudo aquilo que a ele interessar. Ainda, segundo a 

                                                
21  Sguissard   V. O Banco Mundial e a Educação Superior: Revisando posições?  http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos.(acessado em 01/jun./2007). 22 Quintana PB, MAC Roschke, ECO Ribeiro. Educación Permanente, Proceso de Trabajo y Calidad de Servicio en Salud, pp.33-61.  In: Educación Permanente de personal de salud/Jorge Haddad. Washington, DC. OPS. 1994. 
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proposta das agências multilaterais, nessa nova perspectiva neoliberal, o Estado 
deve se propor a “responder pelos serviços básicos nos setores de pobreza 
crítica e indigência” Essas avaliações vão ao encontro das considerações de 
SILVA23 e CAMPOS24, quando discutem a dimensão econômica da 
descentralização/municipalização, onde prevalecem os interesses do mercado 
em detrimento das reais necessidades da população. Esta análise não é 
diferente para os processos de EPS, pois o próprio SUS hoje é motivo de 
disputa e sua universalidade vem sendo questionada. Por outro lado, a política 
deliberada de desqualificação dos serviços públicos e de seus servidores e, por 
conseqüente, a não contratação e/ou reposição de quadros profissionais vem 
levando a um enxugamento progressivo dos recursos humanos, o que não é 
diferente para a saúde. A rotatividade e a precarização do trabalho é uma 
conseqüência da política onde os valores do bem comum da sociedade são 
substituídos pelos pressupostos das “necessidades do mercado”. 
 
Em 1994, o Banco Mundial (BM) ressalta a importância da educação superior 
para o desenvolvimento econômico e social, calculando os ganhos futuros com 
o investimento, considerando, porém como excessivos e ineficientes os 
investimentos nos países em desenvolvimento, com cálculos pautados na 
relação de custo/benefício. A educação é assumida como um bem privado e 

                                                

23 Silva SF.  Municipalização da saúde. p.49-87. In: Silva SF. Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e políticas.   São Paulo: Ed. Hucitec, 2001.  
 24 Campos  GWS. Efeitos paradoxais da descentralização no Sistema Único de Saúde no Brasil. 417-441p. In: Democracia, descentralização e desenvolvimento: Brasil e Espanha/ Organizadora Sonia Fleury – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, 1ª edição.  
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orientado pelas leis do mercado, segundo SGUISSARD25 (2007 p.7). Essa 
orientação pode comprometer e/ou contaminar o desenvolvimento da política 
de educação permanente, em particular a transformação proposta para a 
formação superior de profissionais de saúde. 
 
O autor SILVA JR26 (2001, p.258-259), referindo-se ao cenário político e 
econômico vivenciado pelo Brasil nos anos 1990, afirma que as políticas 
públicas formuladas para as áreas sociais são semelhantes às sugeridas pelos 
organismos multilaterais e que o novo paradigma da educação é orientado pela 
racionalização do capital.  “As políticas públicas caracterizadas pela demanda 
social são agora moldadas pelo que politicamente pode o Estado oferecer, 
organizado segundo a lógica da esfera privada, segundo a capacidade 
financeira [...]”.  
 
 
Este cenário explica e ajuda a compreender porque o SUS, que é uma política 
de Estado, vem enfrentando muitos desafios e dificuldades desde a sua 
implantação, incluindo-se à formação e contratação de pessoal e a gestão de 
serviços, temas intimamente ligado a EPS.  
 

                                                
25 Sguissard  V. O Banco Mundial e a Educação Superior: Revisando posições? http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos. (acessado em 01/jun./2007). 
26 SilvaJR JR, Sguissardi V. Conclusão. pp.257-272. In: _____. Novas Faces da educação superior no Brasil. 2ªedição revisada. São Paulo: Ed. Cortez/ USF-IFAN. 2001.  
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LEVCOVITZ27 (2001, pp.271-272), em artigo sobre as dificuldades na 
implementação do SUS, cita algumas relativas aos ‘Recursos Humanos’, a 
saber: distinção na formação dos profissionais de saúde; heterogeneidade das 
equipes técnicas; dificuldade de contratação; pressão para redução de gastos 
com pessoal e distribuição de forma heterogênea dos profissionais de saúde 
pelo território nacional. Com relação à gestão e organização do sistema, refere 
a heterogeneidade de capacidade de gestão nos diferentes níveis de governo, 
imprecisão e falta de clareza na definição de papéis e conflitos e 
competitividade nas relações entre os três níveis de governo e, mais ainda, o 
crescimento das relações-público privado com o aumento das terceirizações e 
criação de fundações e cooperativas. 
 
 
 
Em recente artigo SANTOS28 (2007, pp.431-432) refere que o contexto dos 
últimos dezesseis anos do SUS afetou profundamente seu processo de 
construção devido a diminuição drástica de financiamento, da precarização da 
remuneração dos trabalhadores e das relações de trabalho e uma verdadeira 
onda de terceirizações/privatizações e inconseqüentes. Propõe que se revejam 
os rumos tomados em relação ao SUS, redirecionando para modelos de atenção 
e gestão centrados nas necessidades e direitos da população, no 

                                                
27  Levicovitz  E, Lima LD, Machado CV. Política de saúde nos anos 90: relações intergovernamentais e o papel das Normas Operacionais Básicas In: Ciência & Saúde Coletiva, 6(2): 269-291, 2001.  28  Santos  NR. Desenvolvimento do SUS, rumos estratégicos e estratégias para visualização dos rumos. In: Opinião: Ciência & Saúde Coletiva, 12(2): 429-437,2007.    
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desenvolvimento dos recursos humanos e educação permanente e maior 
clareza nas relações público-privada.  
    
CECCIM e FEUERWERKER29 (2004, pp.59-60) consideram que uma política de 
educação como a EPS terá muita dificuldade de aceitação e compreensão pelo 
Estado instituído nas nossas políticas públicas administrativas vigentes. “Na 
tecno-burocracia dura ou leve com que convivemos nas consciências atuais de 
dirigentes [...]”. “É preciso para viabilização uma política de Estado, cooperação 
técnica, financeira e operacional com instâncias estratégicas em estado de 
potência [...]”. 
 

4. A política de educação e desenvolvimento para o SUS 
 
 
A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº335 de 27/11/2003 aprovou a 
“Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a 
educação permanente em Saúde” e tem como estratégia os “Pólos ou Rodas de 
Educação Permanente em Saúde”. 30  

 
A Portaria nº. 198/GM/MS de13 de fevereiro de 2004 busca consolidar 
essa política de educação através dos seguintes objetivos: 
• Fortalecer a descentralização da gestão setorial; 

                                                
29 Ceccin   RB, Feuerwerker  LCM. O Quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social In: PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, RJ, 14(1): 41-65, 2004.     30 Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº335 de 27/nov./2003. “Afirma a Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS”. 
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• Desenvolver estratégias e processos para alcançar a integralidade da 
atenção à saúde individual e coletiva; 

• Incrementar a participação da sociedade nas decisões políticas do SUS.  
 
Essa mesma portaria criou os Pólos de Educação Permanente (Colegiado de 
Gestão) como instâncias interinstitucionais e locorregional, responsáveis pela 
implantação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, através 
da: 
• Identificação de necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde; 
• Construção de estratégias e processos que qualifiquem a atenção e a gestão 

em saúde; 
• Fortalecimento do controle social no setor. 
 
 
O Pólo de Educação Permanente em Saúde (PEPS) era uma instância 
interinstitucional e locorregional criado e financiado com recursos do Ministério 
da Saúde e CNS, através da Resolução 335 de 27/11/2003. Os PEPS eram 
compostos por Colegiado de Gestão, coordenados por um Conselho Gestor, 
formado por representantes do gestor estadual, do Cosems (Conselho dos 
Secretários Municipais de Saúde), do gestor do município-sede do PEPS, de 
instituições de ensino com cursos na área de saúde e estudantes referendados 
no respectivo Conselho Estadual de Saúde (artigo 3º portaria 198/GM/MS, 
fevereiro de 2004). Os PEPS foram idealizados para implantar e desenvolver a 
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estratégia de educação permanente em saúde. Nos Estados onde existiam 
vários Pólos de Educação Permanente (Artigo 4º portaria 198/GM/MS, de 13 de 
fevereiro de 2004), cabia à Secretaria Estadual de Saúde (SES) a iniciativa de 
reuni-los periodicamente para estimular a cooperação e a conjugação de 
esforços, podendo, ainda, ser criados Colegiados ou Fóruns dos Pólos (MS, 
2004) 31. Essa portaria vigorou até agosto de 2007. 
 
Em agosto de 2007, o governo federal, para reforçar sua proposta de educação 
permanente em saúde, publica a portaria nº1996. O Diário Oficial da União de 
22/08/2007, entre outras determinações, reforça a responsabilidade 
constitucional do SUS no que diz respeito à qualificação dos recursos humanos 
destinados à saúde; a formação de trabalhadores de nível médio para a área da 
saúde, observando as diretrizes curriculares nacionais para a educação 
profissional de nível técnico e superior. Define que a condução regional da 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde estará sob a 
responsabilidade dos Colegiados de Gestão Regional, transferindo assim a 
responsabilidade até então dos PEPS e criando as Comissões Permanentes de 
Integração Ensino-Serviço (CIES) 32.   

                                                
31 MS. A educação permanente entra na roda: pólos de educação permanente: conceitos e caminhos a percorrer. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Brasília: 
Ed. do MS, pp.1-35. 2005.   32  MS. Portaria GM nº1996 de 20/08/2007 [dispõe sobre as diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde] In: DOU. Edição 162, seção 5, de 22 de agosto de 2007.  
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5. Os Fóruns de Educação Permanente de gestores 
municipais em Saúde no Departamento Regional de Saúde 
de Campinas (DRS-VII). 
 
Até 2005 a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP) 
organizava seu espaço territorial em Diretorias Regionais de Saúde - DIR. Em 
2006, é publicado o DECRETO Nº. 51.433/2006 que criou a Coordenadoria de 
Regiões de Saúde da SES - SP, alterando a denominação das Diretorias 
Regionais para Departamentos Regionais, que, no caso da região de Campinas, 
passou a ser designado como Departamento Regional de Saúde (DRS-VII). O 
seu espaço territorial é reorganizado em quatro regiões de Saúde, coordenados, 
cada um, por um colegiado de gestão.  
 
Dois fóruns de educação permanente (FEP) já haviam sido criados na região de 
Campinas antes dessa última reforma administrativa. Os FEPs nasceram com o 
objetivo de propiciar um ambiente favorável à integração entre os gestores 
municipais e gestor estadual, facilitando a discussão dos problemas municipais 
e regionais, contribuindo assim para o fortalecimento do processo de 
municipalização e regionalização. O primeiro foi implantado em 2005, na Região 
de Bragança Paulista, e é composto por 11 municípios. 
 
Em 2006, a partir da solicitação dos gestores que já se reuniam de modo 
informal, na Região de Jundiaí, foi implantado o segundo Fórum, este composto 
por nove municípios, da mesma DRS. Apesar da nossa participação nos dois 
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fóruns, fizemos à opção metodológica de sistematizarmos nossas observações 
no FEP de Bragança Paulista. 
 
Os FEPs realizam encontros mensais, que ocorrem de forma itinerante em um 
dos municípios da Região, nos quais participam as coordenadoras da região, 
que são servidoras estaduais do DRS-VII e os gestores municipais e/ou suas 
equipes de gestão. A coordenação técnica dos FEPs é feita pelo orientador 
deste trabalho, docente do Departamento de Medicina Preventiva (DMP) da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e que atuou como médico 
sanitarista da ex  DIR-XII até o final de 2005, sendo um dos idealizadores dos 
FEPs. A partir de fevereiro de 2006, seis pesquisadores da Unifesp-DMP 
passaram a acompanhar os FEPs, divididos em dois grupos, um em cada 
Fórum, como membros pesquisadores da  pesquisa  “O gestor estadual e os 
gestores municipais na construção do sistema loco-regional de saúde: desafios 
de gestão”, - pesquisa-mãe. 
 
O município que recebe os componentes da reunião mensal do FEPs se 
responsabiliza pela infra-estrutura organizacional (espaço físico, equipamentos 
didáticos, alimentação, entre outros). Cada encontro tem um período de 
duração de aproximadamente seis horas, com um intervalo para café e, quando 
necessário, divide-se em duas sessões, quando então é feito um intervalo para 
o almoço.  
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As pautas são pré-elaboradas pela coordenadora da região e pelo coordenador 
do FEP33 e apresentadas aos gestores municipais através de mensagem 
eletrônica. Em todas as reuniões é apresentado um elenco de possibilidades de 
discussão e, algumas vezes, a pauta do próximo encontro é definida junto com 
os próprios gestores, ficando a critério da coordenação a definição de tarefas 
para o grupo, e, conforme as necessidades e suas vivências, as pautas vão 
sendo reelaboradas.  
 
A partir desses encontros são desenhadas estratégias para o possível 
enfrentamento das situações apresentadas, sempre na perspectiva de se 
aumentar a “caixa de ferramentas”, conceitual e instrumental, dos gestores. 
Nos encontros mensais do fórum, articulam-se soluções dependentes de uma 
melhor pactuação regional e macrorregional, em particular novos fluxos de 
referência e contra-referência entre os municípios da região.  
 
Nos intervalos dos encontros, que são de aproximadamente um mês, são 
realizados exercícios ou práticas de gestão, de acordo com as necessidades do 
grupo, que possibilitem o entendimento de tema e/ou ajudem na tomada de 
decisão, como por exemplo, identificação de indicadores diversos; listagens de 
especialidades médicas versus gastos financeiros; resolutividade e atendimento 
das demandas da população; articulação com prestadores de serviços de média 
e alta complexidade; relatos de modelos assistenciais existentes, etc. As 

                                                
33 Durante a pesquisa a coordenação dos fóruns foi feita de forma ampliada, com a participação das coordenadoras das regiões de saúde e dos pesquisadores da Unifesp.   
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experiências são trazidas, debatidas e problematizadas, na perspectiva de ir 
servindo de referência para os demais gestores. 
 

6. O Processo de descentralização do SUS 
 
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro 
assumiu o SUS como sua política nacional de saúde e seus sucessivos governos 
vêm implantando e reorganizando o sistema de saúde, buscando concretizar as 
diretrizes políticas de universalidade, integralidade e equidade, através 
das diretrizes organizacionais e administrativas de regionalização, 
descentralização/municipalização, hierarquização e controle social.  
Essa mudança constitucional acarretou, e continua acarretando, freqüentes 
ajustes na legislação (criação de novas normas, portarias, decretos) em todos 
os níveis de governo. Isso faz com que os governos locais tenham que se 
adequar a cada mudança na legislação. Para alguns autores essas mudanças, 
com ênfase na autonomia dos municípios, têm deixando em segundo plano as 
instâncias estaduais e regionais. Outros autores, entretanto, consideram 
excessivo a normatização realizada pelo MS e dificultadora do exercício da 
autonomia local, porque impõe aos municípios as políticas do nível central. 
SILVA 34, (2001 p.50).  
 

                                                

34  Silva  SF. Municipalização da Saúde. pp.49-87. In:_____ . Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e políticas. São Paulo:Editora Hucitec; 2001.  
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A descentralização/municipalização, como já foi dito no parágrafo 
anterior, é uma diretriz do SUS que tem por objetivo transferir para o governo 
local a responsabilidade de formular políticas de saúde e atuar na concretização 
dos princípios da universalidade, integralidade, com eqüidade, além de 
desencadear o processo de participação e controle social no nível local. Para 
que se possa entender melhor essa diretriz da 
descentralização/municipalização, tomamos o conceito elaborado por SILVA35 
(2001, p.51-57), que a conceitua como o deslocamento do eixo de poder do 
nível federal para os níveis estaduais e municipais, com o objetivo de favorecer 
a aproximação do gestor municipal da sociedade. Essa aproximação amplia a 
visão do gestor municipal, dos problemas e necessidades da população. 
Possibilita o entendimento das situações-problema, aumentando a 
responsabilidade do gestor local e o comprometendo-o com sua resolução. 
Tanto a centralização como a descentralização são conceitos que não podem 
ser vistos isoladamente do contexto político, econômico e social do momento, 
pois descentralizado não quer dizer necessariamente que o sistema político, 
econômico e social seja democrático ou que centralização seja um sistema 
autocrático. No mundo globalizado em que vivemos os efeitos da globalização 
podem mascarar a centralização, dando idéia de descentralização, como por 
exemplo, as grandes corporações transnacionais que com o intuito de reduzir 
trâmites burocráticos, reduzem a regulação, mas mantém controle rígido 

                                                

35 Silva  SF. Municipalização da Saúde. pp.49-87. In:_____ . Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e 
políticas. São Paulo:Editora Hucitec; 2001.   
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diretamente nos níveis nacionais e/ou locais, dando a falsa idéia de 
descentralização SILVA36, (2004, p.53).   
 
 
Na América Latina, pode-se considerar a descentralização a partir de duas 
dimensões. A dimensão política, que vê a descentralização como a 
possibilidade de democratização do sistema de saúde e, por conseguinte, 
podendo influir positivamente nas condições de saúde da população, através da 
sua participação na elaboração das políticas públicas de saúde e controle dos 
gastos públicos. Essa seria a dimensão presente na elaboração da proposta do 
SUS, parte importante do ideário da Reforma Sanitária brasileira. Já a 
dimensão econômica assume a necessidade de racionalizar recursos, com o 
objetivo de diminuir o déficit público, reduzir o tamanho do Estado, e faz parte 
do receituário neoliberal desde a década de 1980, vinculando-se à proposta de 
“devolver ao mercado a responsabilidade pelo atendimento das pessoas” 
CAMPOS37 (2006, p.417). 
 
 
SILVA38 (2001, p.54-55) destaca diferentes tipos de descentralização: a) opera 
dentro e para dentro do próprio governo que seria a descentralização 
                                                

36  Silva  SF. Municipalização da Saúde. pp.49-87. In:______.Municipalização da saúde e poder local: sujeitos 
atores e políticas. São Paulo:Editora Hucitec. 2001. 
37 Campos GWS. Efeitos paradoxais da descentralização no Sistema Único de Saúde no Brasil. p.417-441.In: Fleury S 
Organizadora. Democracia, descentralização e desenvolvimento. Brasil/Rio de Janeiro e Espanha:Editora FGV. 2006. 1ª edição.  
38  Silva  SF. Municipalização da Saúde.p49-87 In:______. Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e políticas. São Paulo:Editora Hucitec. 2001.   
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intragovernamental, através de desconcentração e descentralização 
funcional39; b) A descentralização interinstitucional, que opera de dentro 
para fora dos governos e transfere o poder de decisão da instituição 
governamental para outras entidades, que podem ser governamentais ou 
entidades da sociedade civil. Nesse tipo de descentralização cabem ainda mais 
duas subdivisões, que seriam a devolução (descentralização territorial) e a 
delegação interinstitucional.  
 
A devolução é a transferência de poder entre níveis diferentes de governo, 
onde governo central transfere para os níveis inferiores o poder de decidir e 
agir, podendo os níveis inferiores implementar as políticas do nível central e 
formular, suas próprias políticas. A delegação (descentralização autárquica ou 
institucional) ocorre quando o nível central transfere responsabilidades na 
mesma estrutura de governo. Essa transferência se dá através da criação de 
órgãos de administração indireta, isto é empresas públicas, sociedade de 
economia mista, fundações ou autarquias e organizações não governamental 
com o objetivo de reduzir os trâmites burocráticos, que segundo o autor 
diferencia-se da devolução apenas no aspecto jurídico-administrativo 
SILVA40,(2001, p.56). 
 

                                                
39 Descentralização funcional: considerada também como descentralização autárquica ou descentralização institucional, constituindo-se na transferência de responsabilidades no âmbito administrativo dentro da mesma estrutura de governo 
(SILVA, 2004, p.55). 
40 Silva  SF. Municipalização da Saúde.pp49-87.In:_______.Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e políticas. São Paulo:Editora Hucitec. 2001. 
•   
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Outra forma de analisar a descentralização feita pelo SUS é apresentada por 
PESTANA e MENDES41 (2004, p.11), que a classifica em quatro formas: A 
desconcentração, que é o deslocamento de algumas responsabilidades 
administrativas para os níveis hierarquicamente inferiores sem o poder 
correspondente; a devolução, que consiste na transferência de poder de 
decisão para outros níveis hierárquicos; a delegação que transfere poder de 
Estado para sociedade civil, ficando com a responsabilidade do financiamento e 
regulação e finalmente a privatização que é a transferência de instituições 
estatais para a iniciativa privada com regras de mercado. SILVA42 (2001, p.56) 
avalia que a delegação é também uma forma de ampliar a privatização dos 
serviços públicos do SUS.   
 

O Brasil idealizou o SUS como uma política nacional de saúde a partir da 
Constituição Federal de 1988. As leis que regulamentaram o SUS só foram 
publicadas na década de 1990, em particular as chamadas “Leis orgânicas da 
saúde”, Lei 8080/1990 e Lei 8142/1990. Esta última que trata da participação 
popular/controle social e do financiamento precisou ser elaborada e 
promulgada com o intervalo menor que um mês da lei anterior, para corrigir o 
veto do então presidente da república Fernando Collor de Melo (BRASIL, Lei 

                                                
41  Pestana  MVCP, Mendes  EV. Introdução e  Regionalização da atenção à saúde e sua articulação com a descentralização dos sistemas e serviços de saúde: uma perspectiva internacional.pp.7-16. In:________. Pacto de Gestão: da municipalização autárquica à regionalização cooperativa. Belo Horizonte: SES-MG. 2004. 
42 Silva  SF. Municipalização da Saúde.pp49-87.In:_______.Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e políticas. São Paulo:Editora Hucitec. 2001.     
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8080/90 e 8142/90) 43. O governo Collor assumiu o poder com o propósito de 
implantação do modelo neoliberal no país, embora a recém aprovada 
Constituição Federal de 1988, na época, tivesse aprovado uma legislação 
‘socializante’ em direção ao “estado de bem estar social” para o país. Chamada 
hoje a Constituição Cidadã.  
 
A forma de descentralização assumida pelo SUS é denominada de Devolução, 
ou seja, delegação territorial ou descentralização político-administrativa. Nesse 
modo de descentralização os níveis superiores transferem poder para os 
inferiores, com o objetivo de estimular e ampliar a autonomia local. Segundo 
SILVA44, (2001, p.51), tal transferência tem se dado através de normas 
operacionais básicas (NOB) e Normas Operacionais de Assistência a Saúde 
(NOAS). Para PESTANA e MENDES45, (2004, p.11-13) o SUS foi implantado a 
partir de um misto das três primeiras modalidades de descentralização descritas 
por eles (descontração, devolução e delegação). Consideram que houve uma 
desconcentração das secretarias estaduais de saúdes em regionais de saúde, as 
secretarias municipais de saúde em distritos sanitários e houve uma 
municipalização principalmente dos serviços de média e alta complexidade, que 
são prestados aos municípios por entidades privadas e filantrópicas. 
 
                                                
43  Lei 8080/90. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços e dá outras providencias. Diário Oficial da União 1990; 19 set.      Lei 8141. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão [...]. Diário Oficial da União 1990; 28 dez. 
44 Silva  SF. Municipalização da Saúde. p49-87. In:_______. Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e 
políticas. São Paulo:Editora Hucitec. 2001.   45 Pestana  MVCP, Mendes  EV. Introdução e  Regionalização da atenção à saúde e sua articulação com a descentralização dos sistemas e serviços de saúde: uma perspectiva internacional.pp.7-16.  In:________. Pacto de Gestão: da municipalização autárquica à regionalização cooperativa. Belo Horizonte: SES-MG. 2004.  
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A operacionalização do SUS se deu através das NOBs que surgiram inicialmente 
como portarias do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 
(INAMPS), com ênfase na assistência à saúde. NEPESS46 (2004, p.12)  
 
 
A NOB-1/93 tinha como objetivo alterar os mecanismos de transferência 
financeira do governo federal para os municípios que, até então, se dava 
através do pagamento por produção de serviços assistenciais (número de 
consultas, procedimentos, entre outros). Essa NOB propunha a criação de 
formas de habilitação dos municípios para transferência de recursos financeiros 
de acordo com sua complexidade. Classificava-os de acordo com o tipo de 
gestão (incipiente parcial e semiplena). Deliberou, ainda, sobre a criação das 
seguintes Comissões Intergestoras: Comissão Intergestora Bipartite (CIB) entre 
estados e municípios e a Comissão Intergestora Tripartite (CIT) entre estados, 
municípios e governo federal. Essa NOB ainda delegou o controle dos repasses 
financeiros ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselhos Estaduais de 
Saúde (CES) e Conselhos Municipais de Saúde (CMS). Estas instâncias 
reguladoras foram criadas a partir de pressão do CONASEMS (Conselho 
Nacional dos Secretários Municipais de Saúde) e do CONASS (Conselho 
Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde) que questionavam de forma 

                                                
46 NEPESS. Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sistema de Saúde.  Convenio MS nº2703/2002: Revisão e analise sobre os referenciais teórico-conceituais e metodológico-operacionais da NOAS SUS 01/2002.  pp.7-40. In: Estudo Analítico e Prospectivo sobre as Relações entre Concepção de Distrito Sanitário e as Diretrizes de Regionalização Expressas na NOAS.. Relatório Técnico. São Paulo.2005.  
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veemente a maneira de pagamento, por produção e o controle dos repasses 
financeiros aos níveis estaduais e municipais NEPESS47,(2004, p.12).  
 
A NOB-96/SUS, em substituição à NOB-93, alterou a classificação quanto ao 
tipo de gestão, passando para gestão da atenção básica e gestão plena do 
sistema. Outra mudança se deu na forma de repasse de verbas, que passou a 
ser de acordo com a complexidade da atenção em cada município, levando-se 
em consideração os equipamentos de saúde existentes para dar conta da 
população local e a existência de referência para outros municípios, além do 
que já constava da Programação Pactuada e Integrada (PPI). Dessa forma 
aprofundou a descentralização para os municípios SILVA48, (2001, p.79). Esses 
ampliaram sua responsabilidade na atenção à saúde, nos níveis de média e alta 
complexidade, inclusive com a aquisição de serviços na área hospitalar, seja 
através da construção de próprios ou pela contratação de terceirizados, sem 
articulação regional, levando a pulverização dos recursos financeiros MENDES e 
PESTANA49, (2004, p.20).  
 
 
 
 
                                                
 47  NEPESS. Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sistema de Saúde. Convenio MS nº2703/2002. Revisão e analise sobre os referenciais teórico-conceituais e metodológico-operacionais da NOAS SUS 01/2002.pp.7-40.In:Estudo Analítico e Prospectivo sobre as Relações entre Concepção de Distrito Sanitário e as Diretrizes de Regionalização Expressas na NOAS Relatório Técnico. São Paulo.2005.  
48  Silva  SF.Municipalização da Saúde. p49-87. In:_______. Municipalização da saúde e poder local: sujeitos atores e políticas. São Paulo:Editora Hucitec. 2001.    49 Pestana  MVCP, Mendes  EV. Introdução e  Regionalização da atenção à saúde e sua articulação com a descentralização dos sistemas e serviços de saúde: uma perspectiva internacional. .p.7-16. In:_______. Pacto de Gestão: da municipalização autárquica à regionalização cooperativa. Belo Horizonte: SES-MG. 2004. 
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A NOAS - SUS-01/2001 teve como objetivo ampliar ainda mais as 
responsabilidades dos municípios, na atenção básica à saúde e definir o 
processo de regionalização. Dessa forma, foram criadas as regiões e 
microrregiões, base territorial do planejamento, podendo ser composta de um 
ou mais módulos assistenciais.  Foram ainda definidos o Módulo Assistencial, 
o Município Sede da região/microrregião e o Município-Pólo, este 
último referência para os demais municípios em qualquer nível de 
complexidade do sistema de saúde.  As regiões de saúde, em São Paulo as 
DRS, em conjunto com as microrregiões definem prioridades, propõem a 
elaboração do Plano Diretor Regional (PDR) e firmam termo de garantia entre 
os gestores através da PPI (SILVA, 2001, p.80; MENDES e PESTANA, 2004, 
p.62).  
 
Esse processo de implantação das NOASs foi avaliado no Estado de São Paulo 
em estudo realizado pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa de Sistemas de Saúde 
NEPESS50  (2004, p.41)  e pelo CONASS51.  
 
Assim, no Relatório técnico do estudo “Analítico e Prospectivo sobre as 
Relações entre Concepção de Distrito Sanitário e as Diretrizes de Regionalização 
Expressas na NOAS” realizado pelo NEPESS em 2004 é apresentado o percurso 
que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) trilhou no sentido de 

                                                
50   NEPESS – Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sistema de Saúde. Convenio MS nº2703/2002: A implantação da NOAS no Estado de São Paulo. pp.40-125. In: Estudo Analítico e Prospectivo sobre as Relações entre Concepção de 
Distrito Sanitário e as Diretrizes de Regionalização Expressas na NOAS. Relatório Técnico. São Paulo.2005.  51 CONASS. Conass/progestores.Debatedores. pp.71-74. Convergências e Divergências sobre gestão e Regionalização do SUS. Versão preliminar, agosto de 2004. www.google.com.br pesquisa Regionalização do SUS. Titulo: Convergências e Divergências sobre Gestão e Regionalização do SUS. Pdf. (acessado em 13/jan./2008).  
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acompanhar o processo de regionalização no Estado de São Paulo.  Esta 
Secretaria criou a Comissão de Acompanhamento do Processo de 
Regionalização dos Serviços de Saúde e implantou o Cartão Nacional de Saúde 
no Estado de São Paulo (CPS). A comissão era composta por membros da SES 
e do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e pretendia 
envolver os gestores municipais e estaduais no processo de implantação da 
NOAS. Do trabalho dessa comissão resultaram três documentos que permitiram 
identificar os municípios aptos para gestão da atenção básica e ampliada, os 
municípios sede de módulo e os locais com recursos de média e alta 
complexidade, NEPESS52 (2004 pp.42-43). Os autores concluem que as NOBs, 
assim como as NOAS, cumpriram o seus papéis no sentido de contribuir para a 
construção do SUS. Acreditam que tudo que foi possível implantar a partir 
dessas normas já foi implantado, inclusive que existem questões consideradas 
como ilegalidades e inconstitucionalidades. 
 
São exemplos destas ilegalidades e inconstitucionalidades, apontadas pelos 
autores: a NOAS 2001 que não foi aprovada integralmente pelo Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), que é o órgão que deveria avaliá-la; a NOAS 2002, 
que, somente passou pelo CNS quando este pediu explicações sobre sua 
aplicação sem aprovação do Conselho. Ainda, considera que as NOAS 
extrapolam sua função operacional, quando propõem a organização do sistema 
de saúde, a definição do que seja atenção básica, média e alta complexidade e 

                                                
52 NEPESS. Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sistema de Saúde. Convenio MS nº2703/2002.A implantação da NOAS no Estado de São Paulo. pp.40-125. In: Estudo Analítico e Prospectivo sobre as Relações entre Concepção de Distrito Sanitário e as Diretrizes de Regionalização Expressas na NOAS. Relatório Técnico. São Paulo.2005.  
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o fato de não terem criado compromisso entre municípios, “O que tem criando 
dificuldades nas relações entre municípios e Estados [...]” NEPESS53 (pp.147-
148). Neste estudo os autores apontam que os administradores da saúde no 
nível ministerial esperavam que esses instrumentos (NOBs e NOAS) dessem 
conta da implantação da regionalização, o que não ocorreu. Para os autores, a 
NOAS trabalhou uma concepção de regionalização desenhada a partir da 
divisão político-administrativa do estado, não levando em conta a 
regionalização funcional que já vinha ocorrendo desde antes da existência 
desses instrumentos.   
 
 
Embora a NOAS e as NOBs preconizem a descentralização, sua execução tem 
sido feita a partir de ações centralizadas, estimulando a “descentralização de 
ofertas de ações e serviços de saúde”, desconsiderando o conhecimento das 
necessidades e demandas de cada local. O Estudo do NEPESS (2004) destaca, 
ainda, o tema da responsabilidade financeira nos três níveis de governo, que se 
mantém centralizada na esfera federal, particularmente no Ministério da Saúde, 
o qual cria unilateralmente e exige a aplicação de inúmeros novos instrumentos 
de planejamento e gestão, sobrepondo-os uns aos outros, hierarquizando-os ao 
inverso. Como exemplos, são citados os diversos instrumentos que precisam ser 

                                                
53 NEPESS.Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sistema de Saúde. Convenio MS nº2703/2002: Conclusões e Sugestões. pp.146-157. In Estudo Analítico e Prospectivo sobre as Relações entre Concepção de Distrito Sanitário e as Diretrizes de Regionalização Expressas na NOAS. Relatório Técnico. São Paulo.2005.   
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preenchidos e apresentados Planos Diretor de Investimentos, a PPI e o Plano 
de Saúde. NEPESS54,(2004, p.148). 
 
Em seu livro sobre descentralização, onde se discutem a municipalização 
autárquica e a municipalização cooperativa, PESTANA e MENDES55 (2004, 
pp.61-69) apontam para a existência de um movimento internacional no 
sentido da descentralização dos sistemas de serviços de saúde. Consideram que 
não existem evidências sobre seu o impacto na eficiência e na eqüidade e, que 
o modelo de descentralização mais utilizado é a de 
descentralização/regionalização autárquica, que tem como característica as 
mesorregiões56, estaduais e federais, com autonomia de compra de serviços. 
Esses autores avaliam que o modelo adotado pelo SUS é o modelo da 
municipalização autárquica, que confere ao município, a partir da Constituição 
Federal de 1988, autonomia para compra de serviços, similar a proposta para 
as mesorregiões, mas ocorrendo no nível municipal.  
 
Ainda para estes autores existem vantagens nesse tipo de descentralização, 
porém citam algumas desvantagens: como a fragmentação do sistema, a 
perda de eficiência da qualidade nos serviços e criação de conflitos 
distributivos. Essas desvantagens geraram o esgotamento do modelo 

                                                
54 NEPESS.Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sistema de Saúde. Convenio MS nº2703/2002: Conclusões e Sugestões. 
pp.146-157. In Estudo Analítico e Prospectivo sobre as Relações entre Concepção de Distrito Sanitário e as Diretrizes de Regionalização Expressas na NOAS. Relatório Técnico. São Paulo.2005.  55 Pestana  MVCP, Mendes  EV. Operacionalização da Regionalização Cooperativa. In:______. Pacto de Gestão: da municipalização autárquica à regionalização cooperativa. Belo Horizonte: SES-MG; 2004.pp.55-71.  
56 O conceito de mesoregião de saúde está intimamente relacionado ao conceito utilizado pelo IBGE e significa: “uma área individualizada em uma unidade da federação, que apresenta formas de organização do espaço definidas pelas seguintes dimensões: processo social como determinante; quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento de articulação espacial.” - Gil, AC; Santos, BRM e Silva, AC. In: Região de Saúde: conceitos em construção. Cadernos de Saúde Pública. Vol.21, nº4, RJ. 
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proposto inicialmente, pelo SUS. Sugerem que o paradigma da 
descentralização/municipalização seja substituído pelo da regionalização 
cooperativa, pois este permitirá, entre outras coisas, a recuperação de uma 
escala adequada em espaços mesorregionais; a melhoraria na oferta de 
serviços, com mais economia e qualidade, além de criar uma ação sinérgica 
entre os gestores e, mais ainda, a criação um excedente cooperativo. Para que 
se implante essa nova forma de regionalização propõem que sejam elaborados 
Planos Diretores de Regionalização (PDR), com bastante rigor; que as 
microrregiões sanitárias sejam auto-suficientes na atenção a saúde de média 
complexidade, com responsabilidade solidária entre os municípios; que as 
macroregiões sanitárias sejam auto-suficientes na atenção a saúde de alta 
complexidade, tendo como responsável um único gestor, sendo esse 
identificável pela população. E, por fim, a atenção básica seria de 
responsabilidade exclusiva dos municípios. Nesse novo modelo haveria uma 
remodelagem do SUS no que tange as esferas gerenciais, logística e 
democrática. O financiamento seria tripartite de acordo com o princípio da 
eqüidade, considerando-se: um índice de necessidade de saúde, os Planos 
Diretores de Investimento e um certificado de necessidade e concluem que se 
consolidará com o Pacto de Gestão.  
 
Noutro documento elaborado pelo CONASS, a partir de uma mesa redonda 
realizada para discutir as “Convergências e Divergências sobre Gestão e 
Regionalização do SUS”, em 2004 com os gestores estaduais, os debatedores 
fazem considerações sobre as apresentações ali expostas. Entre elas 
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destacamos a de RAGGIO57 (2004, p.71-72), que afirma que existem duas 
regionalizações de saúde no Brasil: “uma de fato perante o jogo político de 
construção de maiorias e outra do esforço no gerenciamento do contencioso da 
expectativa”; afirma, ainda, que existem problemas de rivalidade e 
competitividade entre os gestores e dificuldade de entender a saúde como 
política de Estado e não como política de governo. O autor considera ainda que 
as normas são instrumentos competentes auxiliando a decodificação das Leis 
Orgânicas da Saúde, aproximando  o aparato jurídico-legal a realidade.  
 
Ainda, RAGGIO (2006), debatendo as exposições da mesa redonda promovida 
pelo CONASS aponta para as seguintes conclusões: 
- O SUS preciso do Estado como protagonista para garantir sua filosofia e seu 
controle ético. A saúde é uma atividade que provoca maior assimetria de 
informação entre os cidadãos, devido às dificuldades de acesso aos serviços.  
- A Regulação é um processo político e não tecnológico e deve haver cuidados 
para manter o sistema de modo analógico para que não favoreça o 
distanciamento dos profissionais da saúde, em especial o médico, do paciente, 
frente a tanta tecnologia, que faz com que se perca de vista a finalidade da 
atenção à saúde. 
- A municipalização não é a descentralização da doença e que as Secretarias 
Estaduais de Saúde precisam de mais apoio para cumprir seu papel. O agente 
governamental só se legitima se cumprir seu papel redistributivo.  

                                                
57 RAGGIO  A. Debatedores In: Conass/progestores. Convergências e Divergências sobre gestão e Regionalização do SUS. Versão preliminar, agosto de 2004, 175 paginas. Disponível em www.google.com.br pesquisa Regionalização do SUS. Titulo: Convergências e Divergências sobre Gestão e Regionalização do SUS. Pdf. (acessado em 13/jan./2008). 
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- Existe no Brasil uma redistribuição financeira negativa, as atuais normas 
levam recursos de quem tem menos para quem tem mais, porque os que têm 
menos não conseguem preencher os pré-requisitos necessários.  
 
Para SEIXAS58, (2004, p.74-75), outro debatedor no encontro, a gestão do 
sistema de saúde para a população deveria ser de responsabilidade do 
município. Vê a necessidade de se definir o papel de cada gestor nos níveis 
municipais, estadual e federal e discorda da regionalização autárquica porque 
essa traduz “a absorção de um poder de gestão”, pois acredita que a 
regionalização é fluida podendo ser adaptada em cada situação e o que deve 
haver é uma pactuação do Estado. Com relação às normas, acredita que devem 
ser perenes, mas que exigem modificações, principalmente a norma de 
vigilância em saúde, que deve ser adaptada ao novo modelo assistencial, 
considerando que a atual é muito complicada. Recomenda que deva haver 
contrato para tudo o que for acertado entre os níveis de governo, com relação 
à rede de complexidade.  
 
Os gestores não têm experiência em contrato de gestão no setor saúde. Para 
se fazer um contrato de gestão é necessário imaginar quais são os serviços que 
devem ser feitos através de dados estatísticos. Redirecionar o comportamento 
ético dentro do SUS. Avalia ainda, que as propostas feitas no debate podem ser 
incorporadas por um governo socialista ou por um governo neoliberal.  

                                                
58  SEIXAS  JC.Debatedores. Pp.71-75.In: Conass/progestores. Convergências e Divergências sobre gestão e Regionalização do SUS. Versão preliminar, agosto de 2004. Disponível em www.google.com.br pesquisa Regionalização do SUS. Titulo: Convergências e Divergências sobre Gestão e Regionalização do SUS. Pdf. (acessado em 13/jan./2008).  
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Tanto as conclusões do Estudo sobre a regionalização da saúde (NEPESS, 2004) 
quanto da Mesa Redonda realizada pelo CONASS apontam para a necessidade 
de revisão da regionalização atual do SUS. Fazem referência a uma tendência 
mundial de descentralização através da criação de mesoregiões de saúde. 
Deixam claro que existem problemas de relacionamento entre os três níveis de 
gestão do SUS; que entre eles existem pontos críticos que barram a fluidez das 
propostas de resolução dos problemas de saúde da população.  
 
 
Todos os estudos citados anteriormente (MENDES e PESTANA, SILVA, NEPESS, 
CONASS) concordam com as dificuldades existentes em relação ao 
financiamento, seja pela sua centralização no nível federal, pela insuficiência de 
recursos e/ou pela sua distribuição de forma inadequada, nos três níveis.  
 
 
Com relação ao tema do financiamento, UGA 59 (2005, p.9-11) considera que 
embora o SUS seja um sistema constitucionalmente definido, como de uma 
política de bem-estar social, seu financiamento se aproxima do padrão adotado 
nos Estados Unidos da América (EUA), que é um modelo tipicamente liberal. 
Mostrando semelhanças entre eles, destaca gasto com saúde. ”No Brasil a 
participação do setor público no gasto nacional em saúde é de apenas 44% - 
igual à participação pública norte americana, de 44% cujo sistema é tido como 
                                                
59 Uga  MAD,  Santos  IS. A Estrutura do Financiamento do Sistema de Saúde Brasileiro. p.6-15. In: Uga MAD, Santos IS. Relatório de Pesquisa. Uma Análise de Equidade do Financiamento do Sistema de Saúde Brasileiro. Rio de Janeiro: 2005.  www.ans.gov.br/biblioteca  (acessado em 15/jan./2008). 
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padrão do modelo liberal”.  Para compor o gasto com saúde, incluindo 
medicamentos, a autora se utiliza dos valores de investimento do SUS (43,8%), 
investimento das famílias através de planos de saúde/seguros saúde (21,7%) e 
investimento direto das famílias (34,5%).  
 
Em 2006, através da portaria nº399 o Ministério da Saúde, reviu a questão da 
regionalização da saúde e vem implantando o Pacto pela Saúde, que tem por 
objetivo reafirmar e consolidar os princípios e diretrizes do SUS, através da 
qualificação e fortalecimento da descentralização. Nesse documento, são 
considerados como desafios a serem enfrentados e superados: “a questão da 
fragmentação das estruturas municipais; a persecução da integração nacional 
no âmbito do SUS; a diminuição das desigualdades regionais e a fragmentação 
dos serviços, [....] (SERIE PACTOS PELA SAUDE, 2006) 60”.  
 
Em maio de 2007 a “pesquisa mãe”61 foi finalizada e apresentamos aqui o 
resumo das conclusões, que vão ao encontro das discussões feitas por SILVA 
(2001, p.) PESTANA e MENDES (2004, p.) e NEPESS, 2004 e CONASS e com 
nossa observação no cotidiano das reuniões do FEP. Essas conclusões 
contribuirão de forma significativa para discussão sobre o processo de 
descentralização/municipalização e sua influência (impacto) no processo de 
educação permanente em saúde, naquela região. 
 
                                                
60 Departamento de Apoio à Descentralização.Secretaria–Executiva. Regionalização Solidária e Cooperativa: orientações para sua implementação no SUS: 44p. (série Pactos pela Saúde, v.3). Brasilia: MS.2006. 61. O gestor estadual e os gestores municipais na construção do sistema loco-regional de saúde: desafios da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS). 157p.  Processo 2005/58545-6: São Paulo. Unifesp/DRS-VII. jun./2007. 
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“Em resumo, por tudo o que se conseguiu ver no [decorrer] da pesquisa, é possível 
afirmar que, as dificuldades no processo de regionalização vão muito além da “falta de dinheiro novo”“. Tal falta que é real e impedimento concreto para a contratação ou ampliação de serviços próprios, não explica todas as dificuldades atuais e futuros do processo de regionalização. Há um conjunto de elementos que conspiram contra a 
racionalidade pretendida pela regionalização. Tais elementos, que em parte apontamos acima, se não enfrentados, continuarão dificultando a construção de um sistema de saúde regionalizado e hierarquizado, [com a prática da integralidade e da] eqüidade, 
como formulado no projeto da Reforma Sanitária Brasileira e, agora, consubstanciado nos princípios legais do SUS.   
Alguns dos problemas enfrentados podem ser considerados como tipicamente do campo das decisões políticas e dos processos de gestão. [Como, por exemplo, citamos], a necessidade da SES/SP rever sua política para os órgãos regionais, 
investindo na constituição de equipes com mais potência para cumprir as tarefas da regionalização e de apoio à gestão municipal. A reforma recente das estruturas regionais tem elementos positivos, mas que permanecerão “na gaveta”, sem o 
correspondente investimento em pessoal. Fazer tal tipo de investimento implica na adoção de uma concepção de Estado fortalecido [inclusive no] papel de regulação. Mesmo que prevaleçam os princípios da reforma do Estado elaborada pelo MARE, 
inclusive a opção pela entrega da gestão de serviços públicos, como os hospitais, para organizações não governamentais, o Estado não poderá se eximir de um forte papel de regulação e apoio aos municípios no exercício das funções definidas pelo SUS. Sem 
órgãos regionais equipados, com equipes preparadas, motivadas, bem remuneradas para o exercício de suas funções, dificilmente a regionalização caminhará na direção desejada. A rotatividade e despreparo dos gestores municipais colocam a necessidade 
de um órgão regional que, de forma permanente, faça a transferência tecnológica necessária para a boa gestão municipal. A municipalização não exime o gestor estadual de suas responsabilidades. Pelo contrário, como a pesquisa bem revelou.  
 Os gestores municipais, com todas as limitações que apontamos, tentam enfrentar, dentro de suas possibilidades, um universo de problemas que é muito maior do que a 
governabilidade que tem para enfrentá-los. Nossa convivência com os gestores municipais, nos fóruns de educação permanente, em parceria com os técnicos do gestor estadual, nos mostrou, e esse foi o nosso maior aprendizado com o estudo: que é possível encontrar forma mais solidário de atuação entre os gestores na construção 
das alternativas tão necessárias para o SUS hoje, entre elas, a viabilização de um processo de regionalização comprometido com a defesa da vida e dos direitos da cidadania”.  
Procuramos enfim, situar e caracterizar os dois aspectos do atual momento de 
implantação do SUS que têm importância central no presente trabalho: o 
processo de educação permanente em saúde no contexto da 
regionalização e municipalização em curso. São esses dois componentes 
da política de saúde que dão o contexto do presente estudo: observar, como se 
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traduz na prática, a política de educação permanente proposta pelo Ministério 
da Saúde consubstanciada, num primeiro momento, nos pólos de educação 
permanente, e, depois, ao nível de um órgão regional da SES/SP, no primeiro 
FEP implantado no DRS-VII. Acompanhar o funcionamento de um FEP, na 
perspectiva de compreender sua lógica de funcionamento, mas, sobretudo, 
vislumbrar, de forma mais clara, quais têm sido as dificuldades e desafios dos 
gestores municipais, tendo como foco principal a educação permanente, na 
atual etapa de construção do SUS.  
 

7. Objetivos 
 
 Geral 

Identificar os limites e as possibilidades de um fórum regional de 
educação permanente como estratégia de capacitação de gestores 
municipais na atual etapa de implantação do SUS. 

Específicos 
1. Descrever o funcionamento do FEP; 
2. Caracterizar aspectos positivos do funcionamento do FEP 
3. Caracterizar as principais dificuldades do funcionamento do 

FEP; 
4. Apresentar a avaliação que os gestores fazem da sua 

participação no FEPs; 
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8. Metodologia 
 
Neste trabalho procuramos utilizar a metodologia no sentido que mais se 
aproxime do conceito utilizado por MINAYO62 (1994, p.22), isto é, como o 
“caminho e o instrumental próprios de abordagem da realidade, onde se 
consideram como parte integrante as concepções teóricas, as técnicas utilizadas 
para apreender a realidade e a criatividade do pesquisador”.  Elaboramos esse 
trabalho na linha da pesquisa social que segundo MINAYO63 (1994, p.22), 
consiste em uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 
esgota, combina teoria e dados e que vem carregada de historicidade. A 
pesquisa social só pode ser conceituada como tal, quando possibilita entender 
as contradições e conflitos quede permeiam seu caminho.       
•  
• O nosso objeto de análise, como já apresentado, foi o Fórum de 
Educação Permanente para Gestores Municipais de Saúde (FEP), da Região de 
Bragança Paulista do Departamento Regional de Saúde de Campinas, 
subordinado à Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, (DRS-
VII/SES-SP).  
• Nossa participação nos dois fóruns se deu de maneira regular, pelo 
período de dois anos, o que nos possibilitou a aplicação da técnica de 
observação participante, que foi a forma de coleta de dados mais utilizada 

                                                
62 Minayo  MCS.Introdução à Metodologia de Pesquisa Social, p.22-88 In: O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa. Rio de Janeiro/São Paulo: Hucitec-Abrasco. 3ª edição. 63  Idem anterior. 
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no estudo, embora se tenha utilizado, também, outras estratégias de coleta de 
informação.   
 
Em dezembro de 2007, continuávamos participando dos Fóruns, mas optamos 
por fazer um recorte temporal, restrito ao ano de 2006, perfazendo a 
participação e observação de 11 encontros. Assim, o estudo fez uma dupla 
opção: apesar de participarmos em dois FEPs, centramos nossas análises no 
FEP de Bragança Paulista e, apesar de nossa participação se estender por dois 
anos, fizemos a opção de analisar o período de um ano (2006). 
 
 
Observação participante 
A técnica mais utilizada para coleta de dados foi à observação participante. 
Para MINAYO64 (1994, p.135) ela é considerada como um processo construído 
duplamente, pelo pesquisador e pelos atores sociais envolvidos. Possui 
momentos cruciais, que devem ser encarados, tanto operacionalmente, quanto 
teoricamente. A observação participante põe em evidência as relações informais 
do pesquisador no campo. Segundo ela, uma informalidade aparente, que se 
reveste de pressupostos, cuidados teóricos e práticos, que podem fazer avançar 
ou prejudicar o conhecimento da realidade MINAYO, (1994 p.107). O 
observador participante é ao mesmo tempo parte do contexto em observação 
modificando e sendo modificado por ele. A autora lembra, ainda, as 
considerações de Malinowski, para o qual é necessário que se pré-estabeleçam  
                                                
64  Minayo  MCS.Introdução à Metodologia de Pesquisa Social, p. 22-88 In: O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa. Rio de Janeiro/São Paulo: Hucitec-Abrasco. 3ªedição. 1994.   
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os objetivos da observação participante, considerando os valores e critérios da 
etnografia moderna e, ainda que os pesquisadores definam o material a ser 
coletado. Desta forma para o sucesso da pesquisa é fundamental antes da 
entrada em campo: a) conhecer o conjunto de regras formuladas ou implícitas 
nas atividades dos componentes do grupo social; b) as formas como as regras 
são estabelecidas ou transgredidas; c) os sentimentos de amizade, empatia ou 
antipatia que permeiam os membros do grupo, e que, “é preciso observar o 
aspecto legal e intimo das relações sociais [...]” MINAYO65 (1994, p.144). Para 
ter essa dimensão do grupo que se pretende estudar é necessário imergir na 
realidade, mas ao mesmo tempo dominar o instrumento teórico, colocando-se 
sob o ponto de vista do grupo pesquisado, com respeito, empatia e inserção o 
mais intima possível. Além disso, não carregar idéias pré-concebidas, que são 
perniciosas em qualquer tarefa científica, é um princípio fundamental. O 
pesquisador deve disponibilizar-se a viver no contexto, aberto a realidade do 
grupo pesquisado.  
 
 
Em outro ponto MINAYO66, (1994, p. 144) considera como importante à 
conceituação fenomenológica, onde a relação entre pesquisador-pesquisado é 
denominada de encontro entre intersubjetividade, onde há uma interação das 
estruturas de significados para os dois atores envolvidos na situação a ser 
pesquisada. SCHUTZ (apud MINAYO, 1994, p.140) como representante maior 
                                                
65 Minayo  MCS. Fase do Trabalho de Campo. pp.105-196.In: : O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa. Rio de Janeiro/São Paulo: Hucitec-Abrasco. 3ªedição. 1994. 66 Idem anterior. 
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dessa corrente, propõe algumas atitudes no trabalho de campo, entre elas l 
destaca: a) o observador deve se colocar no mundo do pesquisado; b) ele deve 
interagir ativamente no campo, a partir da abordagem teórica; c) abandonar na 
convivência, a postura externa, isto é sentir-se fazendo parte do grupo, usando 
a linguagem do senso comum dos atores envolvidos no grupo. Ainda, na linha 
da fenomenologia, MINAYO (1994) cita a contribuição de CICOUREL que 
enfatiza a necessidade do pesquisador saber separar as racionalidades 
científicas das do senso comum. Ainda segundo Minayo, outro autor que se 
debruçou também, sobre a observação participante foi Raymond Gold, que 
propôs quatro situações teoricamente possíveis para classificar em tipos a 
técnica de observação, num gradiente decrescente de implicação dos 
pesquisadores envolvidos na situação: “participante total – aquele que age 
como nativo; participante como observador – sua relação é meramente aquela 
do campo, porém mais profunda possível através da observação informal;  
observador como participante - este é quase formal e é auxiliar para outras 
técnicas de coleta de dados e finalmente, o quarto tipo é o observador total, 
que  é aquele que omite a interação direta com os informantes - os sujeitos da 
observação não sabem que estão sendo observados [...]”. Para MINAYO67 

(1994, p.142-143), essas quatro situações só podem ser consideradas para fins 
analíticos, porque nenhuma delas se realiza puramente em condições normais.  
 
 
                                                
67  Minayo  MCS. Fase do Trabalho de Campo. pp.105-196.In: : O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa. Rio de Janeiro/São Paulo: Hucitec-Abrasco. 3ªedição. 1994.      
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Para a autora mais importante do que definir o tipo de pesquisador que se 
pretende ser, é considerar a observação participante como um processo 
construído duplamente entre o pesquisador e atores envolvidos. Considera, 
ainda, como fundamental o contato com as pessoas que controlam a 
comunidade onde se pretende a inserção como pesquisadora e, ainda a 
sensibilidade por parte do pesquisador com os atores do campo. Essa 
preocupação minimizará os aspectos que dificultam a coleta de dados, 
“buscando por si próprio, outros informantes além daqueles ‘oficialmente’ 
apresentados e criando em torno de sua pessoa e de seu trabalho um lastro de 
confiabilidade” MINAYO68 (1994, p.143). 
 
Outro momento importante é a definição do papel do pesquisador no interior 
do grupo. Em geral é ele próprio que define seu papel, muitas vezes, usando 
estratégias de quem participa de um jogo. O pesquisador constrói sua figura 
perante o grupo num processo de controle parcial, pois o grupo tem seus 
próprios referenciais. Assim para MINAYO69 (1994,144) “As relações entre 
pesquisador e pesquisado se dão num jogo de cenas onde ambos tendem a 
preservar a ‘região interior’ de sua identidade como pessoa e como grupo”. Há 
ainda, dificuldades próprias ao período de entrada no campo, e também outras 
em decorrência das características do grupo a ser pesquisado ou de sua 
situação vivida no momento da pesquisa. As características deverão fazer parte 

                                                
68  Minayo  MCS. Fase do Trabalho de Campo. pp.105-196.In: : O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa. Rio de Janeiro/São Paulo: Hucitec-Abrasco. 3ªedição. 1994.  69 Idem anterior 
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integrante da realidade investigada e da construção do conhecimento enquanto 
contribuição teórica.  
 
 
A observação participante ajuda a vincular os fatos às suas representações e às 
suas contradições, possibilita, ainda, perceber a articulação entre as leis e sua 
prática, através das próprias contradições vivenciadas no cotidiano do grupo. 
Quanto maior a participação, maior será o risco de envolvimento e maior a 
chance de penetrar na chamada ‘região interior’ do grupo. Embora tal situação 
possa dificultar o teste de hipóteses, ela favorece a interpretação de códigos do 
grupo e seus significados mais íntimos. O caminho mais acertado quando se 
pretende utilizar a observação participante como técnica de coleta de dados é a 
formulação a mais clara possível do que se buscar conhecer, além de situar 
claramente as fontes de informação as relações institucionais, entre 
pesquisadores e pesquisados, MINAYO70, (1994, p.145-147). 
 
 
Outro autor que analisa a técnica de observação participante é LAPASSADE71 e 
em algumas das suas considerações afirma que o observador participante deve 
compreender a situação, isto é, criar empatia entre os membros e “ver as 
coisas desde dentro”.  O acesso ao campo tem que ser negociado a cada 
momento ao longo da pesquisa, sendo que “nada é definitivo e global”. Muitas 
                                                
70  Minayo  MCS. Fase do Trabalho de Campo. pp.105-196.In: : O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa. Rio 
de Janeiro/São Paulo: Hucitec-Abrasco. 3ªedição. 1994.  71  Lapassade  G.A observação participante. P69-90. In: Lapassade G. As Microssociologias. Série Pesquisa em Educação. Rio de Janeiro: Ed. Líber/Livro. nº 9. 2005.     
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vezes se torna necessário a intervenção de um facilitador para que as coisas 
caminhem a contento. Para LAPASSADE, existe diferença entre a entrada no 
campo e o acesso ao campo, o segundo se dá apenas depois da criação de 
laços de confiança entre o pesquisador e o pesquisado.   
 
 
Assim como MINAYO (1994), para LAPASSADE (2005), a entrada do 
pesquisador em campo é crucial, pois considera a aceitação do observador pelo 
grupo a ser pesquisado, como ponto central. Classifica a observação em três 
‘modalidades’: completa; observador participante externo (OPE); observador 
participante interno (OPI) 72. Além dessa classificação, o autor discrimina o 
pesquisador de acordo com a sua implicação com o grupo. Essa implicação 
pode ser periférica; ativa ou completa73. A consideração apresentada por 
MINAYO (1994) de que a classificação em tipos de observador deve ser 
utilizada apenas para fins de análise, pois seria muito difícil delimitar cada um 
deles na prática cotidiana, comentando a classificação proposta por Raymond 
Gold, pode no nosso entendimento, ser estendida à divisão proposta por 
LAPASSADE, pois poderia sofrer o mesmo problema de delimitação.  
 

                                                
72 Lapassade  G.: A observação participante p.73 in: As Microssociologias Série Pesquisa em Educação nº. 9, 
ed.líber/livro, RJ. Observação Completa – quando o pesquisador pratica uma conversão aos modos de vida do grupo; Observação Participante Externa (OPE) quando o observador vem de fora, participa por tempo limitado, geralmente meses e solicita direito de entrar no campo; Observador Participante Interno (OPI), diferente do OPE tem o seu lugar já estabelecido no grupo, ele é um dos atores, estuda a instituição onde exerce sua função. 
73  Lapassade  G.: A observação participante p.72 In: As Microssociologias Série Pesquisa em Educação nº. 9, ed.líber/livro, RJ.  Implicação Periférica – o pesquisador participa o suficiente para se considerado como membro do grupo, sem, no entanto se admitido no centro das atividades; Ativa – quando o pesquisador adquire status no interior do grupo ou da instituição que estuda [...] e ainda Implicação pode ser completa quando o pesquisador é membro da situação. 
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Nosso trabalho foi desenvolvido em um grupo já consolidado, no qual o 
orientador teve participação ativa na sua aglutinação e conformação. Pois, foi 
um dos propositores do FEP. O grupo tinha um grau elevado de confiança no 
coordenador. 
  
O coordenador do FEP pode ser considerado, como um sujeito com dupla 
implicação ativa, no sentido proposto por LAPASSADE74, pois tem um histórico 
de participação como sanitarista daquela região e desfruta de clara relação de 
confiança entre os membros do grupo de gestores e profissionais do DRS-VII, o 
que facilitou nossa entrada no campo, uma vez que éramos desconhecidos do 
grupo. Ainda, o coordenador do FEP foi professor de pós-graduação, de 
diversos gestores da Região.  O processo foi construído duplamente, a partir do 
interesse dos gestores, técnicos do DRS-VII, que coordenavam as Regiões e a 
disponibilidade do coordenador, no período em que este atuava como médico 
sanitarista naquele órgão da SES/SP.   
 
A coordenadora da Região de Bragança Paulista, que participava do FEP como 
tal, cumpria um duplo papel (trabalhadora e pesquisadora), técnica do DRS-VII 
e pesquisadora vinculada a ‘pesquisa mãe’, o que talvez se encaixe no conceito 
que MINAYO classifica como participante total e LAPASSADE75 consideram 
como membro da situação.  
 
                                                
74 Lapassade  G. A observação participante p.73. In: As Microssociologias Série Pesquisa em Educação nº. 9, ed.líber/livro, RJ.  Na “implicação ativa o pesquisador se esforça por desempenhar um papel e adquirir um status no interior do grupo ou da instituição que ele estuda. Esse status vai permitir-lhe participar ativamente das atividades como membro, sempre mantendo certa distancia: ele fica com um pé dentro e outra fora”.  
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Quanto à implicação dos pesquisadores vinculados à Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) poderíamos considerar semelhante a aquela que 
LAPASSADE conceitua como: observação participante externa (OPE) 76, 
pois fomos introduzidos, como pesquisadores, no campo pelo coordenador da 
‘pesquisa mãe’ e do FEP, sendo que a maioria não conhecia o território, os 
gestores e os trabalhadores daqueles municípios. Participamos por tempo 
limitado e solicitamos a permissão dos gestores para entrar no grupo, o que 
prontamente foi disponibilizado pelos gestores municipais e demais 
participantes. Creditamos esse fácil acesso à confiança depositada no 
coordenador. Com o decorrer do tempo, sentimos que também fazíamos parte 
daquele contexto, embora não tivéssemos tarefas semelhantes aos demais 
membros do grupo. No processo da pesquisa assumimos os tipos definidos de 
observador como participante e de participante como observador. Isto 
é, à medida que aumentava o nosso convívio com o coletivo de gestores, os 
laços afetivos se estreitavam e a conversas tornaram-se alguns momentos 
menos formais.  
 
 
Coleta de dados 
Para coleta de dados, através da observação participante, optamos por criar um 
diário de anotações (caderno) – diário de campo - que julgamos ser uma 
técnica pouco “invasiva”, na dinâmica cotidiana e com o decorrer das reuniões, 

                                                
76 Lapassade  G.: observação participante externa (OPE).  p.74: “numa gradação, entre periférica e ativa, isto é, quando o observador vem de fora, participa por tempo limitado e solicita direito de entrar no campo”. Para o autor a implicação pode ser periférica, quando os pesquisadores participam o suficiente para serem considerados membros; membro da situação e participante total. In: As Microssociologias Série Pesquisa em Educação nº. 9, ed.líber/livro, RJ. 
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algumas foram gravadas em fita magnética para gravação de voz.  No diário de 
campo foram registradas as impressões do pesquisador sobre funcionamento 
do FEP, e em particular, anotações sobre a pauta proposta, os temas 
desenvolvidos e as discussões feitas, os encaminhamentos, as posturas e falas 
dos gestores municipais, além de identificar os participantes em cada reunião. 
 
A partir do diário de campo foram elaborados relatórios mensais, digitados, 
organizados segundo os seguintes tópicos: Pauta do dia, participantes da 
reunião (gestores, equipe de gestão, representantes da DRS-VII, outros 
presentes), local de realização da reunião, descrição de modo geral das 
discussões ocorridas na reunião, encaminhamentos, avaliação do 
pesquisador, e caracterização do núcleo temático da reunião. Foram 
elaborados 11 relatórios mensais no correr de 2006.  
 
No início de 2007, elaboramos um quadro síntese das reuniões do FEP (anexo 
I), que foi apresentado e discutido no primeiro encontro com os gestores 
municipais em 2007. Os gestores avaliaram como importante a nossa 
devolutiva da produção daquele coletivo após um ano de encontros mensais. 
Entenderam esta iniciativa como uma contrapartida da equipe de pesquisa e 
identificaram no material, elementos para o planejamento local.  
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A participação nas reuniões da “pesquisa mãe”, que foram realizadas 
quinzenalmente, permitiu complementar e discutir os dados coletados com a 
equipe de pesquisadores. Nestes encontros, além dos encaminhamentos 
espefícicos da “pesquisa-mãe”, eram realizadas avaliações e discutidos os 
temas, as dinâmicas dos encontros do FEP, e preparadas às reuniões seguintes. 
 
 
A reunião do FEP realizada em novembro de 2006 teve como pauta a avaliação 
deste processo. A partir de uma pergunta lançada pelo coordenador dos FEP, 
buscando identificar o sentido daquelas reuniões, os gestores e os outros atores 
envolvidos foram relatando suas percepções sobre este espaço. Esta reunião foi 
gravada e posteriormente transcrita e ofereceu importantes subsídios para este 
trabalho. A reunião de dezembro deu continuidade a esta avaliação, agora 
partir da apresentação realizada pelas coordenadoras do Núcleo de 
Desenvolvimentos de Recursos Humanos do DRS-VII, que fizeram uma síntese 
das discussões ocorridas desde o primeiro Fórum em 2005, até aquele 
momento, o que desencadeou diversas avaliações dos presentes sobre a 
importância do Fórum. Nessa reunião foi feita uma gravação de voz e 
posteriormente transcrita, compondo o material empírico desta investigação.    
 
 
Utilizamos, ainda, como fonte de informações, o material gravado no último 
seminário da “pesquisa mãe”, ocorrido em maio de 2007, no qual a partir de 3 
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três questões propostas pelo coordenador, a equipe de pesquisa avaliou como 
percebiam as experiências dos FEPs. 
 
No quadro 1 apresentamos uma síntese das fontes de coleta de informações 
  

Quadro 1: Síntese da fonte de informações 
 

Fonte Instrumentos 
Números de reuniões e datas Produto 

 
Reuniões 
do FEP 

 
Diário de campo do 
pesquisador 

11 reuniões (17/2; 
17/3; 20/4; 19/5; 14/6; 
21/7; 18/8; 15/9; 20/11 
de 2006) 
 

1. Relatórios mensais 
2. Quadro síntese das 
reuniões (presentes, 
gestores ausentes, prática 
gerencial ,núcleo temático, 
discussão e  propostas) 

 
Reuniões do FEP 
específicas de 
avaliação 

 

 
Diário de campo e 
gravação de voz 

 
2 reuniões (17/11 e 
15/12 de 2006) 
 

 
Transcrição da fita 
magnética gravada, com 
itens de avaliação do FEP. 

 
 

Seminários da 
“pesquisa 

mãe”. 

 
Participação e 
anotações. 
 

 
20 seminários 
quinzenais, durante o 
período da pesquisa 
que incluía a discussão 
e a preparação das 
reuniões do FEP. 

 
Discussão e reflexões dos 
pesquisadores. 
 
 

 
Seminário 

especifico de 
avaliação pelos 
pesquisadores 

do FEP 

 
Participação, anotações 
e gravação de voz. 

 
Um seminário dia 
17/5/2007 – no 
encerramento da 
“pesquisa mãe” 

 
Transcrição da fita 
magnética gravada, com 
itens de avaliação do FEP. 
 
 
 

 
 
Foi a vivência íntima com os gestores municipais nos fóruns e a convivência 
com os colegas de trabalho que participaram da pesquisa mãe que nos permitiu 
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essa coleção de dados com diversas abordagens, facilitando assim nossas 
reflexões sobre o tema da EPS e da regionalização a partir das quais 
elaboramos seguinte questões:   

 

1. O FEPS pode ser uma estratégia de formação de gestores municipais?  
2. É possível contribuir para melhorar a capacidade de governo e a 
governabilidade dos gestores municipais a partir de processos de educação 
permanente? 
3. Como essa experiência contribuiu na formação dos gestores municipais?  
4. Os gestores modificaram seu projeto de saúde para o município a partir do 
Fórum? 
5. O FEP auxiliou/contribuiu para o processo de regionalização do SUS, em que 
sentido?  

 
 Aspectos éticos 
 
O projeto deste estudo foi apresentado à Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), originalmente com o título: 
“Avaliação da contribuição de Fóruns microrregionais de educação permanente 
de gestores municipais para a inovação da gestão loco - regional do sistema 
único de saúde (SUS)”. Tendo sido analisado e aprovado pela CEP, conforme 
parecer nº. 01220/06 em 15 de agosto de 2006. 
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Os gestores municipais assinaram, então, o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, dando seu aceite ao estudo. 
 

9. Achados 
 

O cenário e seus atores 
 
A Região de Bragança Paulista apresenta um índice de desenvolvimento 
humano (IDH-M) 77  que varia entre 0,666, em Nazaré Paulista, até 0,820 em 
Bragança Paulista,  estando em uma posição intermediária quando comparada 
a outras regiões do Estado de São Paulo.  
 
A avaliação da coordenadora da Região, técnica do DRS - VII, por sua maior 
proximidade com os gestores, apontava para a necessidade de construção de 
processos que auxiliassem a articulação regional. A falta de preparo dos 
gestores para o exercício de suas funções era percebida pela equipe do DRS 
VII, pela dificuldade que eles apresentavam em acompanhar as demandas da 
SES-SP e aquelas colocadas pelo próprio Ministério da Saúde. A participação 
quase incipiente destes gestores nas reuniões regionais era um sinalizador 
dessa situação. Reforçavam tal necessidade, os indicadores de saúde 
mortalidade infantil em algumas das cidades da região que variam entre 78,90 
por mil nascidos vivos em Pedra Bela até 10,50 por mil nascidos vivos em Bom 
Jesus dos Perdões.  
 

                                                
77 Dados obtidos através da internet  www.seade.gov.br  (acessado em 10/ago./2007) 
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 A iniciativa do FEP nessa região teve com o objetivo propiciar um ambiente 
favorável à integração entre os gestores municipais e gestor estadual e facilitar 
a discussão dos problemas municipais e regionais, contribuindo assim para o 
fortalecimento do processo de municipalização e regionalização. 
 Na tabela 1, observamos a população e as formas de gestão dos 11 municípios 
que integram a atual região de saúde de Bragança Paulista. Apenas dois 
municípios, o município-pólo e Atibaia, têm mais de 100 mil habitantes. Chama 
atenção, ainda, as cidades de Tuiuti e Pedra Bela com apenas 5 mil habitantes. 
Dentre esses municípios, quatro se encontram em Gestão Plena do Sistema 
Municipal (GPSM) e seis em Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB).  
 
Pelas características dos municípios, em particular em relação ao pequeno 
número de habitantes e baixa capacidade tecnológica, impunha-se a 
necessidade de um processo de regionalização solidário. Há uma clara 
dependência dos municípios menores em relação àqueles considerados como 
municípios maiores (município sede e/ou pólo) para alcançar/buscar 
integralidade da assistência á saúde. 
 
 
 A cidade de Bragança Paulista tem a maior complexidade de serviços e ações 
de saúde da região, incluindo um complexo hospitalar universitário. Desta 
forma, é a principal referência de média e alta complexidade, e é o município-
pólo da Região.  Atibaia é a outra cidade na região que vem constituindo uma 
organização de serviços que se aproxima dos princípios e diretrizes do SUS, 
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pela sua organização da atenção básica e da média complexidade, além da 
preocupação com a implantação do controle social em todos os níveis de 
atenção à saúde no município. 
 

Tabela1: Municípios da Região de Bragança Paulista segundo população estimada para 2006 e forma de gestão da saúde. 
 
Município  População (mil habitantes) * Forma de Gestão** 
Atibaia 
Bragança Paulista 
Bom Jesus dos Perdões 
Joanóplis 
Nazaré Paulista 
Pinhalzinho 
Piracaia 
Socorro 
Tuiuti 
Vargem 
Pedra Bela 

111.300 
124.031 
  13.313 
  10.409 
  14.410 
  10.986 
  26.561 
  34.139 
   5.596 
   8.430 
   5.609 

GPSM 
GPSM 
GPAB 
GPSM 
GPSM  
GPAB 
GPAB 
GPAB 
GPAB 
GPAB 
GPAB 

     Fontes: * http://pt.wikipedia.org disponível em 10/08/2007                  ** DRS-VII  
Entender quem é o gestor municipal, qual é sua formação, sua história, sua 
capacidade de governo, entre outros aspectos, nos ajuda a compreender 
algumas características da gestão municipal, em particular, sobre o papel ou 
importância do FEP na formação desses gestores.  
  Na tabela 2, estão descritas as profissões dos secretários municipais de saúde 
da região e na Tabela 3 o número de mudanças de gestores ocorridas no 
período de análise.  
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Três gestores municipais da Região estavam em sua primeira experiência frente 
à secretaria/departamento de saúde. Um deles tinha atuado anteriormente no 
sistema bancário/financeiro. Em outro caso, a larga experiência na área de 
educação pública facilitava a compreensão do gestor, mesmo sem formação 
específica sobre a gestão em saúde e/ou política de saúde, na medida em que 
ia estabelecendo um paralelo entre saúde e educação. O outro gestor, mesmo 
sendo profissional de saúde, participou uma única vez da reunião do FEP, 
delegando para outro membro da equipe de saúde de seu município a função 
de gestor, embora este último também estivesse em sua primeira experiência 
como gestor e fosse da “saúde”.  
 
Dois dos gestores municipais, estes dos municípios maiores, eram os únicos 
que tinham formação e experiência em gestão de serviços de saúde, porém não 
participavam com freqüência das reuniões dos FEP, o que foi motivo de 
discussão entre os demais participantes, pois os consideravam importante, com 
contribuições para atingirem os objetivos propostos no FEP.   
 
Vários gestores desconhecem/não valorizam o controle social no SUS e sua 
importância na definição e destinação de verbas para a saúde. Não têm 
controle do repasse federal fundo a fundo e quando precisam de alguma verba 
para a saúde solicitam a secretaria de finanças. Referem que precisam “levar 
um projeto bem justificado para o prefeito” para receber verbas. Com relação 
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ao repasse de verbas estaduais, sabiam apenas dos repasses através de 
equipamentos, procedimentos e serviços.  
 
A baixa capacidade técnica, política e gerencial e a inexperiência na gestão da 
saúde dos gestores é marcante nessa região. Existem dirigentes com distintas 
formações na área da saúde. De qualquer maneira, ser profissional da saúde 
não garantia que esses tivessem as necessárias competências e capacidade de 
governo para levar adiante um projeto para a saúde no município com as 
premissas colocadas pelo SUS.  
  

Tabela 2: Profissão dos gestores municipais da região de Bragança Paulista 
  

 
Profissão 

 
Total 

Médico 
Dentista Pedagogo (a) Fisioterapeuta 
Auxiliar de Enfermagem Psicólogo Assistente Social 
Enfermeira (o) Advogada (o) Administrador (a) 

1 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
 

                         Fonte: Relatório final da pesquisa mãe. 
 
 
A alta rotatividade de gestores na região é também uma realidade.  Dos onze 
municípios que compõem os FEP, em seis ocorreram mudanças na gestão da 
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saúde no correr do FEP, sendo que em dois municípios a troca aconteceu por 
três vezes.  
 
A associação entre a baixa capacidade técnica para assumir a gestão da saúde 
municipal e a intensa troca de dirigentes da saúde são elementos adicionais, 
tornam essa realidade mais adversa para a construção do processo de 
regionalização e reforçam a necessidade de estratégias de formação destes 
quadros. A educação permanente pode ser uma destas estratégias? Essa foi a 
questão central do estudo. 
 
Outro traço importante do perfil destes atores é que o cargo de gestor 
municipal de saúde é fundamentalmente político. A indicação por compromissos 
com as forças políticas partidárias do próprio município é a regra e sobrepuja, 
na maioria das vezes, a defesa na construção do projeto ético, político e social 
expresso nos princípios e diretrizes do SUS.  Esta situação era também 
perceptível em alguns gestores que participavam do FEP da região de Jundiaí.  
 
A contratação de parentes e amigos para os cargos de gestão criava a figura do 
“gestor de fachada”. O nepotismo, muito fácil de perceber, é um dos exemplos 
da falta de compromisso destes gestores com a construção do SUS local. 
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Tabela 3: Número de mudanças do gestor municipal de saúde no período de janeiro a dezembro de 2006. 
 

N° mudanças Total 
Nenhuma Uma vez Duas vezes Três vezes 

5 2 2 2 
      Fonte: Relatório final da pesquisa mãe. 

 
O funcionamento do FEP  
 
 As reuniões dos FEP ocorriam mensalmente, de forma itinerante nos 
municípios da região. As pautas de discussão eram estabelecidas e acordadas 
entre a coordenação do Fórum e os gestores a cada novo encontro.  As práticas 
gerenciais propostas assumiam sempre um caráter pedagógico, tendo em vista 
os temas e/ou necessidade expressas pelos participantes do FEP. 
  
Os temas eram selecionados a partir do interesse comum dos gestores 
municipais, podendo ser tanto a discussão de novas portarias, leis e decretos, 
como de temas como a organização do processo de trabalho, a dificuldade de 
acesso à média e alta complexidade, a gestão do trabalho em saúde, entre 
outros. Na tabela 4 estão relacionados os principais núcleos temático abordados 
no período de análise e, no anexo 1, um quadro-síntese das reuniões do FEP, 
para permitir a visualização dos temas discutidos nos vários encontros. Este 
quadro-síntese, com os núcleos temáticos, foi apresentado e discutido com os 
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gestores na primeira reunião do FEP em 2007 para a definição da pauta de 
temas prioritários a serem discutidos no correr do ano.  
 
Os secretários municipais de saúde sempre estiveram presentes nas reuniões 
que ocorreram em seus municípios. Dois gestores participaram apenas uma vez 
dos encontros. Os gestores dos municípios menores participaram com maior 
freqüência (8 a 9 gestores em cada reunião) 
 
O FEP, na maioria das vezes, contou com a presença do prefeito do município, 
que abria a reunião do FEP, principalmente nos pequenos municípios. Em geral 
eles vinham até o local da reunião e/ou convidavam os participantes a 
conhecerem seu gabinete. Consideramos essa atitude como uma valorização do 
espaço do FEP pelo conteúdo técnico e/ou pelo peso político que representava 
para os gestores municipais. 
 
Na metade do segundo semestre de 2006, os gestores municipais viram a 
necessidade de reorganizar a pauta de maneira que ocupasse apenas um 
período (seis horas no máximo), isto é, sem intervalo para almoço, pois 
avaliavam que a segunda parte, sem intervalo e deslocamento para almoço 
tornaria o segundo período mais produtivo. As reuniões que até então vinham 
ocorrendo em período integral, passaram a ter horário estabelecido para 
término às 13 horas. 
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Os encontros do FEP e seus núcleos temáticos 
 
Na realizada em fevereiro de 2006, a pauta tinha como objetivo a discussão e 
interlocução com o gestor do Complexo Hospitalar da Universidade de São 
Francisco (USF), situado no município-pólo da Região. O tema abordado foi à 
prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade por parte 
daquela instituição de saúde e ensino aos municípios da Região.  
 
Era grande o interesse dos gestores municipais em conhecer o representante 
da instituição para a qual encaminhavam seus munícipes que necessitavam de 
atendimento de média e alta complexidade. Os gestores estavam eufóricos por 
ser aquela a primeira oportunidade em que estavam frente-a-frente com o 
gestor do complexo hospitalar que cuidava da atenção à saúde naquela Região 
de Saúde e pretendiam estabelecer regras sobre referência e contra-referência 
entre os municípios, o hospital e o ambulatório universitário.  
 
Os gestores tinham pressa em entender qual era o procedimento para 
solicitarem exames especializados, encaminharem pacientes de urgência e 
emergência, enfim resolver tudo aquilo que eles não conseguiam dar conta no 
dia-a-dia nos seus municípios com os seus próprios recursos. Acreditavam que 
a partir dali, no espaço propiciado pelo FEP, começariam a resolver problemas 
até então nunca discutidos em grupo, seja com o órgão regional, seja entre os 
municípios. 
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Essa pauta e a presença do gestor hospitalar foram viabilizadas a partir das 
discussões no FEP, e os gestores viam a possibilidade de iniciar uma integração 
até então inexistente. O gestor hospitalar, ao falar sobre os serviços que 
compunham o complexo hospitalar universitário, passou a idéia de que estes 
serviços funcionavam perfeitamente, procurando atender de forma harmônica 
todas as necessidades de quem deles precisavam.  
 
Após a apresentação, os gestores questionaram o dirigente hospitalar, 
mostrando que as coisas não estavam tão bem assim, principalmente em 
relação aos atendimentos de urgência e emergência, exames laboratoriais, 
internação, enfim toda a média e alta complexidade da atenção à saúde, 
mostrando o quanto a oferta estava aquém das necessidades dos seus 
munícipes.  No final do encontro, ficou estabelecida uma nova agenda com o 
gestor hospitalar e toda sua equipe, a fim de facilitar a interlocução entre a 
instituição universitária e os municípios. Por sugestão do representante do 
complexo hospitalar, a reunião seguinte entre eles (gestores municipais, gestor 
do complexo hospitalar) deveria ocorrer no espaço do complexo hospitalar 
universitário, como uma forma adicional de conhecer os serviços para os quais 
eram encaminhados os munícipes.  
 
 
Nessa primeira reunião de qual participamos, percebemos que alguns gestores 
foram mais prolixos e conseguiram apresentar ao gestor hospitalar alguns de 
seus problemas e que, muitas vezes, refletiam a problemática de outros. 
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Embora houvesse presença significativa dos gestores, poucos foram aqueles 
que se expuseram demonstrando certa timidez e/ou talvez desconhecimento do 
assunto, pois alguns gestores estavam em sua primeira experiência de trabalho 
ou na gestão da saúde, como já comentado. E isso considerando que o FEP já 
vinha funcionando desde maio de 2005.  
 
 
O encontro com a direção do complexo hospitalar da USF teve um sentido 
muito importante para os gestores municipais, pois a partir dali começariam a 
resolver problemas que, até então, nunca haviam sido discutidos em grupo, 
seja com a direção regional de saúde, entre os municípios e/ou diretamente 
com o gestor do Complexo Hospitalar. Ou seja, nesse primeiro encontro em que 
participamos já foi possível vislumbrar o potencial do FEP como espaço para 
comunicação e criação de novos pactos entre atores institucionais diferentes.  
 
 
A reunião seguinte, realizada em de março de 2006, teve como objetivos a 
apresentação dos serviços de saúde de dois dos municípios da Região (Pedra 
Bela e Joanópolis) e a preparação da reunião do FEP no mês de abril.  Além 
destes temas foi apresentada, ainda, a proposta de consórcio intermunicipal na 
perspectiva da viabilização do programa de saúde da família em alguns 
municípios da região.  
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A reunião de abril de 2006, realizada nas dependências do complexo hospitalar 
da USF, teve segundo avaliação dos próprios gestores em conversas informais, 
uma importância histórica para todos, pois estes assumiam pela primeira vez 
uma interlocução direta com um dos principais prestadores de serviços de 
saúde da região.  
 
Após apresentação da USF e da visita às dependências universitárias, foi 
apresentada e discutida uma nova proposta de redistribuição das vagas de 
média e alta complexidade existentes na USF, para os municípios, a partir de 
dados fornecidos à direção regional de saúde. Como conseqüência desta 
discussão, formou-se uma comissão composta por três gestores municipais da 
região. Esses representariam os gestores municipais nas discussões com o 
gestor estadual (DRS VII) e a USF, visando à elaboração de uma nova proposta 
de priorização, distribuição e contratação dos recursos de saúde - vagas de 
procedimentos e consultas médicas de especialidades, para os diversos 
municípios da Região. Essa proposta seria apresentada na reunião seguinte do 
FEP.      
 
Neste encontro do FEP ficou evidente que a contratualização da prestação de 
serviços tem sido feita diretamente com a Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo (SES-SP), envolvendo no máximo o Departamento Regional de Saúde 
(DRS-VII), pois os municípios não têm assento nesses espaços. Daí o caráter 
histórico atribuído ao encontro, pois os gestores municipais se sentiram 
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importantes em tomar ciência das informações, que antes ficavam ao nível 
central e/ou regional.  
 
A possibilidade de interlocução direta com o prestador e com o próprio DRS VII 
aumentava a governabilidade dos gestores sobre o processo, pois percebiam 
que poderiam influir nas decisões dessa contratualização, trazendo as 
necessidades de cada município.  Conhecer in loco a instituição, pelo menos 
alguns dos ambulatórios e laboratórios que prestam serviços a seus munícipes, 
os deixou muito animados.  
 
Nessa reunião houve uma participação significativa da equipe de gestão do 
DRS-VII (Diretoria de Planejamento, Vigilância Sanitária e Recursos Humanos), 
da equipe de gestão da USF e do complexo hospitalar universitário. Pela 
primeira vez, no período de analise do FEP, o secretário municipal de saúde de 
Bragança Paulista participou da reunião. Frise-se que este secretário é também 
professor universitário da Faculdade de Medicina da USF, e é medico atuante 
em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade.  O número expressivo de 
participantes essa reunião reforça a importância da mesma.  
 
O detalhamento das primeiras reuniões do FEP, em que participamos como 
observadores, teve como objetivo descrever o momento inicial de observações.  
Após quase um ano de funcionamento do FEP, os gestores municipais da região 
começavam a se sentir mais protagonistas na construção da integralidade da 
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assistência à saúde, apesar ainda dos limites do próprio processo de 
regionalização.   
 
Nas reuniões seguintes, novos temas foram sendo discutidos, como mostra de 
forma sintética na Tabela 4.  

Tabela 4: Núcleos temáticos do FEP de Bragança Paulista desenvolvidos em 2006, período definido para a pesquisa. * 
 

 Mês  Núcleo Temático  
Fevereiro Dificuldades dos gestores municipais com a Média e Alta Complexidade (MAC). 

 
Março Organização dos serviços de saúde; 

Discussão sobre consórcio na microrregião. 
 

Abril Apresentação da Universidade S.Francisco (USF) ao grupo e constatação da sua 
competência técnica e a falta de instrumentos da DIR e municípios.  
 

Maio Gestão do trabalho médico em Piracaia; 
Compra de serviços de MAC; 
Modelo de atenção à saúde.   
 

Junho Organização do trabalho médico; 
Precarização e privatização do trabalho em saúde. 
 

Julho Organização da atenção básica em BP; 
Custeio hospitalar; 
Privatização da saúde. 
 

Agosto Política de distribuição de cotas da MAC pela USF. 
 

Setembro Discussão sobre a Vigilância (VISA) Sanitária e Vigilância (VE) Epidemiológica; 
Modelo de atenção à saúde em Atibaia.  
 

Outubro Discussão sobre VISA e VE; 
Papel da DIR. 
 

Novembro Especialidades Médicas e procedimentos de MAC 
 

Dezembro Avaliação anual do Fórum e confraternização 
*Fonte: Diário de Campo durante o ano de 2006 
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Existe uma gama de núcleos temáticos abordados/discutidos durante as 
reuniões. É inegável que vários dos temas podem aumentar a capacidade de 
governo dos gestores municipais, “recheando” e/ou iniciando, em alguns casos, 
a caixa de ferramentas para fazer gestão da saúde municipal. Os núcleos 
temáticos como modelo de atenção, vigilância epidemiológica e sanitária, 
organização da atenção básica, gestão do trabalho médico, são exemplos disto. 
De qualquer forma, como não houve quando da elaboração da proposta do 
FEP, a formulação explicita de competências a serem desenvolvidas 
preconizados nos processos de Educação Permanente, o estudo não permite 
fazer uma avaliação do quanto estes conteúdos foram efetivamente adquiridos 
e/ou incorporados pelos gestores. 
 
Encontramos em MEHRY 78 (2002, p.149) a preocupação com o tema da 
governabilidade e da capacidade de governo dos atores envolvidos na gestão e 
produção do cuidado. Sobre governabilidade, MEHRY discorre que ela é 
resultado da diferença entre os recursos que o planejador controla e aqueles 
que ele não controla e, seu conhecimento sobre essa equação poderá facilitar a 
concretização do seu projeto de governo.  
 
 
Os recursos para governar estão contidos na caixa de ferramentas que dá a 
dimensão da sua capacidade de governo. Essa caixa de ferramentas é de 
ordem tecnológica para atuação nas áreas da política, na pratica institucional e 
                                                
78 Mehry   EE. Apêndice 3. Todos os atores em situação, na saúde, disputam à gestão e produção do cuidado. p.149-178. In:______. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.   
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no processo de trabalho na instituição. Sua capacidade de governar estará 
intimamente relacionada com a competência em desencadear/ atuar nas 
relações de natureza sociais, sejam elas: a) políticas, entre outros gestores e 
sociedade civil; b) nas organizações dentro e fora da própria instituição; c) 
produtivas isto é, da produção de trabalho em saúde, na relação com os 
trabalhadores da instituição e  população que se utiliza dos serviços de saúde.  
 
A temática do acesso à média e alta complexidade, da contratação de 
especialidades médicas e do custeio hospitalar ocupou parte importante do 
espaço da EP, demonstrando uma ausência quase que total do gestor 
regional/estadual. Nesse sentido, o FEP também foi um espaço de articulação 
regional. Outros núcleos como as temáticas da privatização da saúde e da 
precarização do trabalho em saúde, discussões de caráter mais político, foram 
desenvolvidos no FEP, apesar de não serem foco de atenção. 
 
A convivência dos gestores municipais nas reuniões do FEP com a equipe do 
DRS-VII foi propiciando, ao longo do período que está sendo analisado, a 
criação de compromissos e de uma postura de solidariedade entre eles. As 
experiências de um município eram utilizadas em outro e, não foram raras às 
vezes que, entre um encontro e outro, os gestores “se visitassem” e/ou se 
comunicassem na busca por soluções dos problemas do dia-a-dia do fazer a 
gestão. As demandas do DRS VII eram mais bem compreendidas e podiam até 
ser questionadas. A visão dos gestores municipais em relação ao DRS VII 
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começava a mudar, de uma forma que era bastante cartorial, para uma outra 
com potencial de aliado na construção do processo de regionalização. 
  

A visão dos atores sobre o FEP 
  
Com o objetivo de identificar a visão dos gestores sobre o FEP, analisamos as 
anotações do pesquisador – diário de campo – realizadas a partir da 
participação nas reuniões do FEP, de fevereiro a novembro de 2006; a 
transcrição da gravação da reunião de dezembro/2006 do FEP, que teve como 
pauta a avaliação do ano que se encerrava; a transcrição da reunião da equipe 
da “pesquisa-mãe” 79, ocorrido em maio de 2007, na qual, a partir de duas 
questões80 colocadas pelo coordenador sobre o funcionamento do FEP, o grupo 
de pesquisadores avaliou esta experiência. Utilizamos também os relatórios 
parciais e as conclusões contidas no relatório final, da “pesquisa-mãe”.  
 
Para iniciarmos a caracterização da visão dos gestores sobre o FEP, destacamos 
aqui uma das reuniões onde um gestor relata que melhorou seu entendimento 
sobre seu papel de gestor municipal graças a sua participação no FEP. Seu 
relato é o seguinte: “[houve] um aprendizado permanente, que considera como 
educação permanente”, pois não conhecia suas obrigações (leis, portarias, 
decretos e normas que regulamentam o setor saúde). 
 
 
                                                
79 Transcrição da gravação da reunião da pesquisa mãe. 76 Questões: o que me anima quando participo do FEP? O que me preocupa num FEP?    
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Outro gestor, em um momento de avaliação do FEP, relata que veio da área da 
educação e constata sua dificuldade em decifrar as siglas, com o seguinte 
discurso: “Você vai vivenciando as estruturas, as mudanças, no meu caso em 
educação, as leis novas, as novas estruturas, os novos processos de 
alfabetização. Você foi vivenciando. É o que aconteceu com esse pessoal que 
[está] aqui com um ano de janelinha, que eles tratam! Mas eu... É PIB, PAB, 
POB... Até a terminologia, até a gente se familiarizar, não é fácil! Então você 
vê, o fórum nasceu com a preocupação... [formação dos gestores]. Aliás, façam 
antes de eu acabar. Nota mil pro fórum, se não fosse o fórum, eu acho que a 
metade já tinha... (?)... Porque lá na reunião da CIR: Qualquer coisa, [que ficar 
de duvida] no fórum a gente esclarece” 81.  
 
 
Ainda em relação à terminologia utilizada na saúde, um gestor apresentou aos 
demais um pequeno glossário que havia elaborado sobre as siglas existentes na 
área da saúde e que facilitava seu trabalho, uma vez que sua origem 
profissional era a área de administração de empresa privada na área 
educacional.  
 
 
A criação de uma relação afetiva entre todos os participantes do FEP, foi outro 
fato positivo, que possibilitou a troca de experiências e o estabelecimento de 

                                                
81 Transcrição de reunião do FEP para a pesquisa mãe realizada em dezembro de 2006. 
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uma relação de confiança entre eles, proporcionando um compartilhamento de 
problemas e de suas soluções. O fato de se encontrarem periodicamente, cada 
vez em um dos municípios e conversarem sobre seus problemas, fortalecia-os.  
 
Os gestores municipais atribuem ao “FEP” as mudanças percebidas na relação 
deles com os membros do DRS VII, seja a partir de um entrosamento maior 
entre eles, seja no modo de enfrentamento de problemas próprios da 
regionalização. A afirmação de um gestor ilustra esta transformação: “Hoje é 
diferente de um ano atrás, quando recebeu pela primeira vez a reunião do 
Fórum em sua cidade. Está tranqüila com sua apresentação, pois sabe estar 
entre amigos”, referindo-se as dificuldades de relacionamento com o DRS até 
bem pouco tempo atrás, “[...] hoje a situação está mudando”. A melhora da 
interlocução dos gestores municipais com o nível regional - DRS - é atribuída 
também à própria figura da coordenadora Regional, técnica muito acessível e 
presente em todos os encontros do FEP. Esta avaliação é compartilhada pela 
equipe da pesquisa, que vem como um fator “facilitador” desta aproximação o 
papel assumido por ela.   
 
A pergunta orientadora para avaliação do FEP, – “O que animava os gestores a 
participar das reuniões do FEP?”, colocada na reunião de dezembro de 2006 do 
FEP deu oportunidade para os gestores presentes se avaliarem desde o 
primeiro ano de criação deste espaço.  
 



 • 82 

A avaliação feita pelos gestores naquela reunião de novembro foi de que o FEP 
tem contribuído de forma significativa para a formação de cada um deles e de 
suas respectivas equipes de trabalho. Alguns gestores referem que seu primeiro 
contato, de forma teórica, com o Sistema Único de Saúde, aconteceu a partir 
desses encontros e que a partir de então passaram a ter um outro olhar para a 
saúde pública. Esta mudança vem possibilitando atuar de forma mais 
esclarecida na gestão da saúde de seu município. Transcrevemos a seguir fala 
de um gestor avaliando a contribuição do Fórum para sua formação: “É assim, 
eu fui lançado, também, no departamento de saúde, na fogueira, numa gestão 
que começou na prefeitura [...] há dois anos e eu sou o terceiro gestor, terceiro 
diretor de saúde... Eu confesso, eu não sabia nada. Eu sou recém-formado, me 
formei em [...]. A noção que eu tinha do SUS era uma coisinha bem [pequena] 
e eu não sabia nada de nada. E você chega numa prefeitura, com vários 
olhares [com] foco na gente, dizendo assim: “Nossa!”Tanto que você fala, 
chega [ao] pessoal e fala: “Esse é o novo diretor”?” “A pessoa olha pra cara da 
gente e fala assim:” “[Está] brincando?” Eu falo: “Não, não estou! Eu sou o 
diretor”. “Até se familiarizar e começarem a respeitar o que você fala [demora 
algum tempo]”. “Porque isso aconteceu comigo, nos primeiros dias”82. Essa é 
uma indicação da importância desses encontros e quanto os gestores carecem 
de formação gerencial e conhecimento da política nacional de saúde, no sentido 
de conhecer o próprio SUS. Essa formação se faz necessária, de modo mais 
contundente, para aqueles gestores que exercem suas funções nos pequenos 
municípios, que são a maioria, na Região.  

                                                
82 Transcrição da gravação da reunião do FEP dez/2006 
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Outro gestor dá exemplo do seu aprendizado e a aplicabilidade dos novos 
conhecimentos e conceitos que pretende utilizar em seu município. Citando o 
desconhecimento das orientações de uma portaria do ministério da saúde, da 
qual tomou conhecimento na reunião e que assim vai elaborar os cálculos sobre 
a necessidade de serviços de média e alta complexidade, para o seu município.  
Sua fala foi a seguinte: “a partir dessa apresentação dos municípios tive a idéia 
de fazer um levantamento da portaria 1101 para saber o que estão fazendo 
com o dinheiro do SUS, acredito que vai tudo para a Santa Casa local [...]”. Isto 
é, o dinheiro destinado para a saúde não está chegando à rede básica, fica na 
assistência secundária e terciária e o próprio gestor da saúde desconhece sua 
aplicação.  
 
Um dos gestores avalia da seguinte forma a contribuição do Fórum no seu 
aprendizado e na sua evolução enquanto gestor: “Foi um aprendizado e tanto. 
Aprendi muito com o [FEP]. Aprendi muito como [gestor], aprendi muito com 
todo mundo, O [FEP] deu a idéia do consórcio e eu abracei isso com unhas e 
dentes. Hoje, faz uma semana, que eu estou de licenciado [da gestão no meu 
município], [já trouxe meu substituto, para participar], que está no meu lugar, 
graças ao consórcio”. 
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Por ocasião do termino da ‘pesquisa-mãe’, a coordenadora da Região faz o 
seguinte relato: “O que me anima é que desde que eu [comecei a 
acompanhar], no inicio do fórum de [....], o que anima é ver [...] que os 
gestores vêm crescendo e vem dando contribuição”. Mesmo na gestão dos 
municípios [...]. Como eles estão crescendo com o fórum! E eles falam muito 
isso, que antes do fórum era uma coisa e agora eles cresceram. E eu também 
cresci muito, aprendi muito com eles e todo mundo, [...] E anima, também, a 
participação deles lá na CIR com mais intensidade. Tem pouca falta na CIR, nas 
reuniões quando a regional convida. Houve uma maior participação83”. Esse 
relato indica o quanto o FEP tem sido um espaço de crescimento e qualificação 
tanto para os gestores municipais como para os coordenadores das Regiões. 
 
Para alguns dos gestores a participação no FEP tem possibilitado a aquisição de 
conhecimentos básicos da legislação da saúde e tem possibilitado que exijam o 
cumprimento dos deveres de alguns profissionais. 
 
Podemos, então, a partir dos relatos apresentados, afirmar que para os 
diferentes atores que participaram desta experiência, em particular os gestores 
municipais, o FEP apresenta os seguintes aspectos positivos: 
 
 
 
 
                                                
83 Reunião de equipe da pesquisa mãe onde foi feita avaliação dos pesquisadores sobre os FEPs, realizada em maio/2007. 
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• Constitui um espaço de discussão com o prestador de serviços da média 

e alta complexidade, na Região.  
• Cumpre a tarefa de criar um ambiente favorável para a integração entre 

os gestores municipais e gestor estadual, através da relação com 
coordenadores da Região.  

• Possibilita a discussão dos problemas regionais, macrorregionais e 
muitas vezes nacionais, contribuindo assim para o fortalecimento do 
processo de municipalização e regionalização.  

• Consegue aglutinar os gestores municipais em torno da discussão da 
organização dos serviços de saúde.  

•  Favorece uma relação afetiva que facilita a interlocução entre os 
gestores que participam.  

•  Possibilita que os gestores discutam seus problemas e atuem de forma 
conjunta e articulada em algumas situações. 

•  Proporciona uma formação, mesmo que aquém daquela desejada para 
um gestor municipal comprometido com o SUS.  

 
 
O FEP cria a perspectiva de melhorar a capacitação na gestão em saúde, porém 
não substitui uma formação básica anterior de cada um dos gestores, seja ele 
profissional da saúde ou não. Este talvez seja um dado importante para 
pensarmos na formação de dirigentes da saúde tendo como referência a EP, 
pois, com pouca ou quase nenhuma experiência e/ou capacidade técnica para a 
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gestão, torna-se um problema a ser enfrentado pelos formadores de 
profissionais para o SUS.  Por outro lado, o cargo do gestor municipal de saúde 
é fundamentalmente político e, assim, o perfil profissional dos gestores tende a 
ser o mais variado. É possível afirmar que a realidade observada nesta região 
não deve ser exceção, o que nos coloca frente a mais um desafio para a 
construção diária do SUS.   
 
Diante dessa realidade e com esse cenário é que nos lançamos a refletir sobre 
as dificuldades para operacionalizar e efetivar o FEP como um espaço de 
reflexão, aprendizado e criação para os gestores municipais de saúde, que os 
auxiliem na construção de estratégias e ações de Governo para fazer a gestão 
da saúde no dia-a-dia de cada município, com suas singularidades.  

 
As dificuldades para efetivar o FEP 
 
As dificuldades que relacionamos a seguir partem de conceitos elaborados pela 
OPAS, na sua política de EPS e princípios e diretrizes do SUS: 
 
A percepção do grupo de pesquisa sobre o cotidiano do gestor municipal é de 
que esse profissional ‘não tem raiz’, isto é, ora está aqui, e em outro momento 
pode estar em outro município ou em outra atividade política. Isso pode ser 
constatado pelas freqüentes mudanças de gestores durante o período em que 
participamos do FEP (tabela 3). Essa alta rotatividade impõe mais um desafio 
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para o processo de educação permanente, e pode inclusive prejudicá-lo ou até 
comprometer a continuidade.   
 
 
A Constituição Federal Brasileira preconiza que os trabalhadores da rede pública 
sejam contratados através de concurso público. Contratar o gestor municipal da 
saúde, através de concurso público, é pouco provável pelo seu caráter de cargo 
de confiança e eminentemente político. Porém, membros das equipes de 
governo que participam das reuniões, na maioria das vezes, são trabalhadores 
contratados através de concurso público, com perspectiva de continuidade no 
trabalho. Estes sim poderiam dar continuidade às propostas da política de 
saúde, uma vez que seu compromisso não é passageiro, como o dos gestores 
municipais, que podem mudar a cada mudança do executivo municipal ou como 
vimos durante o acompanhamento do FEP, mudanças ao sabor dos interesses 
imediatos.  
 
A alta rotatividade dos gestores municipais aliada a uma intensa precarização 
da força de trabalho em saúde observada na região, pode, no limite, tornar o 
processo educativo, concebido pela Educação Permanente em Saúde (EPS), 
inviável.  
 
A região de Bragança Paulista não é exceção, pois percebemos a partir das 
apresentações dos gestores, sobre a organização da saúde em seus municípios, 
que muitos deles estão terceirizando os serviços de saúde, entregando-os a 
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iniciativa privada, com o objetivo de reduzirem gastos tendo como justificativa a 
Lei de responsabilidade fiscal. Assim, os trabalhadores contratados para 
prestação de serviço nos municípios não são da responsabilidade direta do 
gestor municipal de saúde. Chamou a atenção um município no qual toda a 
assistência à saúde estava terceirizada, inclusive a rede básica. O que significa 
ser gestor de saúde nesta situação? O que ele governa de fato? De forma 
sintética, no máximo ele passa a ser um fiscal que tem a responsabilidade de 
supervisionar os contratos de prestação de serviços.  
 
 
Outra dificuldade relatada no FEP é como envolver os secretários de saúde dos 
municípios maiores, muitas vezes com maior autonomia política, financeira e 
administrativa para resolver os problemas de saúde da sua cidade. Esta 
situação da ausência dos colegas nas reuniões foi motivo de queixas.  
 
 
Os membros das equipes de saúde dos municípios cujo gestor frequentemente 
estava ausente nas reuniões referiam dificuldades em envolver estes dirigentes 
nos encontros do Fórum, ou mesmo, na discussão dos temas levantados neste 
espaço.  A participação do gestor do município-pólo, embora menos freqüente 
que a dos menores, foi valorizada em reuniões, pois, quando acontecia, na 
percepção dos demais gestores, fortalecia o grupo. Argumentavam que a região 
poderia ter um Fórum mais produtivo se os municípios maiores se 
comprometessem em participar e contribuir mais frequentemente. Os gestores 
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poderiam somar forças para organizar a atenção à saúde nos municípios 
menores, ajudando a discutir os problemas de média e alta complexidade, 
organizar a referência e contra referência, pois são eles, que na visão dos 
demais, têm maior experiência técnica e política acumulada na gestão municipal 
de saúde. 
 
Os conflitos dos municípios com o DRS-VII invadiram várias vezes a 
agenda/pauta de discussão dos encontros do FEP. Na tabela 4 é possível ver 
como este núcleo temático era presente. É exemplo marcante desta situação a 
reunião com o complexo hospitalar universitário da região, como já relatado. 
Nesta reunião ficou evidente o despreparo e/ou a ausência do nível regional 
nos processos de contratualização de serviços de média e alta complexidade. 
Em vários outros momentos, o papel do nível regional era questionado. Havia 
um desconhecimento por parte do nível regional das necessidades de saúde 
dos municípios e centralização das responsabilidades do nível regional na SES-
SP, fatos que deixavam o DRS em uma situação frágil para realizar os 
necessários acordos, negociações e pactuações entre os diferentes atores 
envolvidos para a construção da regionalização visando à integralidade da 
saúde. 
 
Extraímos duas conclusões da pesquisa - mãe que reforçam esta análise84:  

• O departamento regional de saúde estudado apresenta-se totalmente 
desequipado para apoiar/conduzir o processo regionalização. Sem estrutura, sem pessoal qualificado e motivado e, principalmente, sem autonomia para 

                                                
84 Cecilio LCO(coordenador), et all. O gestor Estadual e os gestores municipais na construção do sistema loco-regional: desafios da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS).[ Relatório de pesquisa Fapesp-CNPq-SUS processo nº2005/58545-6.-mimeo.]. 2007  
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construir os pactos necessários à construção dos fluxos intermunicipais, 
micro-regionais e regionais necessários para a garantia da integralidade.  

 
• Na falta de uma definição política mais clara de suas atribuições, o órgão 

regional transformou-se em um bureau, repassador das demandas, determinações, pedidos provenientes do nível central. São vistos pelos gestores municipais menos como órgãos de apoio, coordenação e 
assessoria técnica, do que instância de cobrança.   

Assim, muitas vezes o FEP foi o espaço de conhecimento das fragilidades e 
fortalezas dos municípios. As reuniões passavam a ter a função de construção 
das pactuações regionais, fugindo da sua função pedagógica principal, pois as 
mesmas tinham muitas vezes um caráter mais administrativo. Os encontros 
mensais do FEP ocupavam o vácuo deixado pela ausência do nível regional e 
micro regional até então.  O Departamento Regional de Saúde deveria ter o 
papel de promover a discussão com os municípios e o gestor privado, além de 
promover a pactuação entre eles. 
 
Revisitando alguns dos pressupostos elaborados pela Unesco, para Educação 
Permanente reapresentamos os seguintes princípios: “A educação permanente 
deve ser prolongada durante toda a vida [...] adquirindo dimensões de 
movimento popular”; “A educação permanente não tem a finalidade de formar 
num determinado ramo profissional, mas sim oferecer recursos para o 
crescimento do individuo”. 85  Algumas características desses gestores 
municipais não favorecem o processo de educação permanente, pois: 
a) exercem cargos de natureza político-partidários; 

                                                
85  Silveira, ZS. Introdução In: Silveira  ZS. Educação profissional no Brasil: da industrialização ao século XXI. 2p.   http://www.educacaopublica.rj.gov.biblioteca/educacao/educ109.htm. (Acessado em 11/set.09/2006).  
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b) seu tempo de duração no cargo depende do interesse do gestor 
municipal/estadual; 
c) não têm um núcleo profissional específico.  
 
Se, em geral, a gestão da força de trabalho é uma tarefa árdua de quem 
administra; para aqueles gestores consistia em tarefa mais árdua ainda, pois 
era agravada pelo seu desconhecimento em Gestão, gestão em saúde, da 
Política Nacional de Saúde, ausência de um projeto real de saúde para o 
município e ainda, pelo seu comprometimento com as forças político-partidárias 
locais, que na maioria das ocasiões não estão comprometidas com os princípios 
e diretrizes do SUS.  
 
Na discussão sobre os FEPs realizada pela equipe de pesquisa, foi 
problematizado se a estratégia de EP seria de fato adequada na formação dos 
gestores municipais, como podemos ver pela sua afirmação “[...] o que eu tinha 
ouvido falar de educação permanente era muito mais num plano de 
profissionais, trabalhadores de saúde que tem núcleo profissional especifico, 
campo de atuação da saúde, a educação permanente é mesmo pra chegar na 
micro política desse cara que se tiver aderente ao processo ele ajuda, joga pra 
frente, se ele [está] contra o processo ele boicota, [Não é]? O gestor é essa 
figura que não tem raiz, não está na ponta... [...]”. 
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Os pontos observados nas reuniões do fórum, tais como: a falta de 
compromisso dos gestores com a construção do SUS, no caso de alguns 
municípios; o descuido e os processos de privatização dos espaços públicos, 
incluindo a saúde; a ausência do gestor regional e a enorme precarização da 
força de trabalho reforçam o delicado momento atual do SUS e os riscos que os 
seus princípios mais generosos correm de não ser compreendidos e viabilizados 
em cada um dos pequenos municípios que compõem esta região.  
 
 
Comparando com o cenário nacional e talvez internacional, muitas vezes a 
política municipal de saúde vai ao encontro daquilo que apresentamos na 
introdução como proposta das agências multilaterais; qual seja a de um Estado 
mínimo nas ações de saúde e educação, deixando para o “mercado” aquilo que 
lhe interessa como aponta QUINTANA86, “que o Estado ficaria com os serviços 
básicos nos setores de pobreza critica e indigência”.  
 
O que presenciamos nos pequenos municípios é ainda pior. Repassam seus 
serviços para a iniciativa privada, onde prevalecem os contratos com empresas 
médicas que sublocam serviços médicos, outros profissionais e procedimentos. 
Têm como forma de remuneração horas/trabalhadas, sem vínculo empregatício 
dos profissionais com a instituição pública de saúde, sem possibilidade de 
qualquer tipo de vínculo com a população local. Para que haja vínculo com a 
                                                
86 Quintana  PB. Educación Permanente, Proceso de Trabajo y Calidad de Servicio en Salud. P. In: Haddad  J. Educación Permanente de personal de salud. Washington, DC: OPS. 1994.   
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população é necessário uma aproximação e acompanhamento com o mesmo 
profissional, em outras palavras uma relação interpessoal mais próxima. Isso se 
torna pouco provável para os profissionais contratados por empresas 
terceirizadas, pois os profissionais mudam frequentemente em função da 
melhor remuneração, condições de trabalho ou proximidade, inclusive os 
gestores.   
 
A Educação Permanente conceituada por ROVERE (1994) e CECCIN (2004) 
assumida como política de governo, desde 2003, não acontece na prática dos 
serviços de saúde dos municípios e parece que também não é assumida como 
política de governo pelos gestores municipais de saúde.  
 
Podemos então reiterar os seguintes pontos que podem comprometer o sentido 
EP na formação dos gestores municipais: 

 

 Falta de formação na área de gestão 
A falta de formação na área gerencial, aliada a falta de formação sobre o SUS, 
potencializa as dificuldades de manter o grupo como de educação permanente 
em saúde. Esses gestores carecem de uma formação básica inicial sobre a 
política nacional de saúde e sobre gestão em serviços de saúde, e, como vimos 
em diversos momentos, é  recomendável   que se tenha uma formação anterior 
para que possa ocorrer o processo de ensino-aprendizagem proposto pela EPS. 
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Falta de articulação com o DRS 
O Departamento Regional de Saúde não exerce o seu papel de articulador das 
relações entre os gestores municipais. Para alguns gestores, a participação no 
Fórum tem possibilitado a aquisição de conhecimentos básicos da legislação da 
saúde e que se exijam o cumprimento dos deveres de alguns profissionais e 
demais prestadores de serviços existentes na Região.  
 
O DRS não deixa claro para os gestores as possibilidades reais de investimentos 
financeiros, pois não apresenta balanço geral de gastos e disponibilidades de 
recursos financeiros. Isso se constatou em diversas ocasiões em que os 
gestores municipais colocavam em dúvida a existência de investimentos por 
parte do DRS, principalmente no que diz respeito à média e alta complexidade 
e capacitação de trabalhadores dos municípios. Não existe perspectiva de 
melhoria uma vez que a reformulação do organograma da SES-SP, quando da 
posse do novo governo estadual, não previu a ampliação dos recursos humanos 
em profissionais para dar suporte aos municípios e ela conta atualmente com 
um quadro escasso e muitos profissionais próximos da aposentadoria, segundo 
suas próprias avaliações.  
 

Esta situação, como já mencionado, dava muitas vezes um caráter muito mais 
administrativo/informativo à reunião do FEP, afastando a reflexão dos gestores 
sobre o seu trabalho incidindo, assim, na transformação de suas práticas 
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cotidianas, como definem alguns autores sobre o processo de aprendizagem da 
própria EP. 
 
A criação dos Colegiados de Gestão em setembro de 2006, a partir do Pacto 
pela Vida, veio modificar esse cenário. Existem hoje, por iniciativa/solicitação 
dos gestores, os dois espaços: o mais “administrativo” e o mais “pedagógico”.   
Os gestores optaram por manter os encontros mensais FEP, 
independentemente das reuniões Colegiado de Gestão da Região. O FEP entra 
em nova etapa com a criação da Região de saúde propiciada pelo Pacto. O FEP, 
numa visão bastante consensual entre os técnicos e gerentes do DRS-VII e os 
próprios gestores, criou as bases para um funcionamento mais orgânico e 
politizado da região de saúde criado pelo Pacto pela Vida. Esse talvez tenha 
sido o grande “produto” do FEP!     
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10. Considerações finais 
 
Tomando como ponto de partida as cinco questões: (1. O FEPS pode ser uma 
estratégia de formação de gestores municipais? 2. É possível contribuir para 
melhorar a capacidade de governo e a governabilidade dos gestores municipais 
a partir de processos de educação permanente? 3. Como essa experiência 
contribuiu na formação dos gestores municipais? 4. Os gestores modificaram 
seu projeto de saúde para o município a partir do Fórum? 5. O FEP 
auxiliou/contribuiu para o processo de regionalização do SUS?), podemos dizer 
que o estudo traz indicações de que o FEP tem sido estratégia positiva para a 
formação dos gestores municipais e das equipes gestoras municipais mais 
permanentes, como também dos gestores da coordenação regional. Vimos que, 
durante o processo de observação participante no FEP, seus atores se 
empenharam em consolidar aquele espaço através da incorporação de temas 
ou conteúdos pertinentes para sua atualização técnica, resolução de problemas 
do cotidiano e, de forma destacada, a construção de relações mais solidárias 
entre os vários atores institucionais que constroem a política loco - regional do 
SUS87. 
 
 
Podemos considerar o FEP como um arranjo que contribui para melhorar a 
capacidade de governo dos gestores, através da ampliação de sua “caixa de 
ferramentas” conceitual e prática o que, a seguir com o que Carlos Matus 

                                                
87 Matus C. Política, Planificación y Gobierno. Caracas: Fundación Altadir. 1989.  
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(1989) afirma, poderá contribuir para aumentar a governabilidade dos gestores 
no contexto político municipal.  
 
 
É possível dizer que o FEP propiciou uma maior aproximação dos gestores 
municipais com os princípios do SUS como política pública, sendo que essa 
aproximação se fez a partir da problematização das dificuldades encontradas 
em seus cotidianos, como preconiza a EP.   
 
Outra consideração que podemos fazer é de que, apesar do FEP ter como 
clientela participante, atores que não SÃO gestores, mas ESTÃO gestores, pois 
ocupam os cargos de forma passageira e contingente e que vêm para o FEP 
sem ter um núcleo profissional (competência) para ser gestor; parece ter se 
constituído em espaço para uma melhor qualificação para o exercício de sua 
tarefa enquanto gestor no SUS, na visão deles mesmos, segundo apreciações 
repetidas vezes feitas nos momentos nos momentos mais avaliativos do fórum. 
Referem que a partir do FEP passaram a conhecer o SUS como a política 
nacional de saúde em seu nível de gestão. 
 
 
O FEP incorpora princípios da EP, definidos nos textos teórico-conceituais de 
referência (Silveira, 2006, Haddad, 1994, Rovere, 1994, Quintana, 1994, 
Ceccin, 2004 e Feuerwerker, 2004). Suas pautas foram elaboradas a partir dos 
problemas vividos pelos atores em seus cotidianos. Há o aproveitamento dos 
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saberes/experiências já existentes e a permanente busca da articulação de 
conceitos (teoria) com os problemas concretos vividos pelos participantes, o 
que resulta na construção de um “percurso metodológico” marcado pelos 
interesses e necessidades dos gestores.  Assim, é possível afirmar que, o 
processo de educação vivido no FEP permite algum acúmulo e preparação para 
o exercício da função de gestor, mesmo que de forma precária. 
 
 
Podemos afirmar que, apesar de todas as adversidades vividas pelo SUS, entre 
as quais a precarização da força de trabalho, as terceirizações, em alguns casos 
do sistema inteiro de saúde, a insuficiência de recursos financeiros, o 
atravessamento do SUS pelos interesses do complexo médico-industrial, o FEP 
tem funcionado como instrumento de formação dos gestores municipais. Estes 
se vêem com mais capacidade de governo, mais articulações na região e, como 
conseqüência, com mais condições política de entender e consequentemente de 
defender o SUS enquanto política pública.  
 
 
Pelo fato do desenho original do FEP não ter estabelecido, com clareza, e como 
preocupação metodológica, o conjunto de COMPETÊNCIAS a serem adquiridas, 
é necessário reconhecer que o estudo não conseguiu fazer uma AVALIAÇÃO, 
por exemplo, de “competências adquiridas”, o que seria de se esperar em um 
processo avaliativo formal. Destacando os critérios propostos por Mehry como 
competências necessárias para o desempenho adequado do gestor de saúde, 
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onde capacidade de governar do gestor estará intimamente relacionada com a 
competência em desencadear/ atuar nas relações de natureza social, pode se 
afirmar que o grupo consegue melhorar sua capacidade de se articular com 
outros gestores e outras instituições, na medida em que a  participação no FEP 
abre espaço de discussão com o gestor regional e cria um canal de diálogo com 
o prestador de serviços de saúde de média e alta complexidade na região.  
 
 
Além desses aspectos destacados, ainda há uma gama de núcleos temáticos 
abordados/discutidos durante as reuniões que podem aumentar a capacidade 
de governo dos gestores municipais, “recheando” e/ou iniciando, em alguns 
casos, a caixa de ferramentas para fazer gestão da saúde municipal. Os núcleos 
temáticos como modelo de atenção, vigilância epidemiológica e sanitária, 
organização da atenção básica, gestão do trabalho médico, são exemplos disto.  
 
 
De qualquer forma, é necessário reconhecer que, apesar do FEP não ter 
trabalhado com uma definição prévia de competências a serem adquiridas pelos 
gestores, ele teve que lidar, o tempo todo, com a adequação entre "oferta" e 
"demanda" por temas a serem desenvolvidos. Na observação do FEP foi 
possível observar como a coordenação trabalha tanto com problemas trazidos 
pelos gestores (e esses, como vimos, são basicamente relativos às dificuldades 
de acesso à média e alta complexidade), como também faz "ofertas" de temas, 
a partir de certo saber típico da saúde público-coletiva e seus temas prioritários 
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(vigilância em saúde, gestão de pessoal, modelos assistenciais, avaliação em 
saúde, programação e planejamento em saúde, etc). Ou seja, o "trajeto 
pedagógico" do FEP é fruto dessa composição entre a "demanda" (problemas 
trazidos pelos gestores) e a "oferta" de temas feita pela coordenação, mas 
sempre com a preocupação de "colar" a oferta a problemas vividos pelos 
gestores, seguindo um dos princípios básicos da proposta de EPS.      
 
Um aspecto que deve ser lembrado nessas considerações finais, diz respeito á 
REPRODUTIBILIDADE da experiência, em particular: a) como garantir a 
INSTITUCIONALIZAÇÃO do FEP, ou seja, a articulação institucional entre 
gestores municipais e estaduais, para ter a infra-estrutura dos encontros (local, 
alimentação, reprodução de material, pagamento de eventuais docentes 
convidados, pagamento de um coordenador ou supervisor do FEP); b) os 
mecanismos de coordenação do FEP, em particular o “perfil” do (s) 
coordenador (es) ou supervisor (es), o que implica em uma competência não só 
“técnica” (conhecimento do SUS, tecnologias de planejamento e gestão, etc.), 
mas também uma postura que facilite a escuta, a criação de vínculos com os 
participantes, à adoção de uma postura de cuidado com as diferenças entre os 
gestores, que consiga ser cuidadoso com a questão partidária que sempre 
atravessa um arranjo do tipo do FEP e outros temas de caráter “extra-técnico" 
que constituem e atravessam um arranjo como FEP.  
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O desenho do "perfil desejado" de coordenação do FEP nos remete a algumas 
questões quando pensamos na sua reprodutibilidade: qual a formação que 
precisa ter um coordenador ou qual deve ser a composição de uma 
coordenação do fórum? Qual a sua vinculação institucional? Qual a política do 
gestor estadual para o FEP? Ele pode ser uma política permanente do gestor 
estadual para fazer frente ao inevitável revezamento dos dirigentes municipais 
a cada eleição? Em que medida novas experiências de FEPs poderão ser 
conduzidas de forma mais auto-gestionária? Novos FEPs poderão aproveitar da 
experiências dos mais consolidados? São essas algumas das questões que 
foram nos parecendo importantes no correr da observação do FEP e quando 
pensamos o tema da reprodutibilidade da experiência para outras regiões, 
principalmente agora com a implementação do Pacto.   
 
Por tudo que vimos, podemos dizer que o FEP pode ser considerado como uma 
estratégia pedagógica oportuna pelas seguintes razões: a) conseguiu viabilizar, 
na prática e em contexto micro-regional de muitas carências em saúde (a 
região bragantina) uma estratégia de educação permanente definida como 
política nacional pelo Ministério da Saúde e consubstanciada nos pólos de 
educação permanente; b) soube ocupar o vazio de coordenação e direção 
deixado pelo órgão regional da SES/SP; c) resultou de uma parceria bem 
sucedida entre uma universidade (a Universidade Federal de São Paulo) e os 
gestores, fazendo a tão necessária, e muitas vezes difícil, parceria entre 
academia e serviços.      
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E, por fim destacamos que, quando o Ministério da Saúde anunciou o Pacto 
pela Saúde e pela Vida, em 2006, e suas diretrizes começaram a ser 
operacionalizadas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2007, 
em particular os novos colegiados de gestão, de recorte micro-regional, o FEP 
pareceu receber um novo impulso. Confirmando o quanto havia sido uma 
estratégia adequada para uma nova prática regional mais orgânica e solidária, 
pois foi possível identificar seu impacto na postura dos gestores que 
participavam do FEP e posteriormente no Colegiado de Gestão. 
 
Em um contexto reconhecidamente desfavorável para o SUS, o FEP se torna um 
bom exemplo de como atores se transformam em protagonistas em seus 
espaços de governabilidade e responsabilidade; desencadeia práticas e formas 
alternativas de gestão pública conseguindo, em última instância, manter vivo o 
projeto político de consolidação do Sistema Único de Saúde brasileiro como 
estratégia poderosa de inclusão social e construção de cidadania.   
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO SÌNTESE DAS REUNIÔES DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS GESTORES MUNICIPAIS DA 
MICRORREGIÃO DE BRAGANÇA PAULISTA E JUNDIAÍ EM 2006 

 
 Síntese das reuniões do Fórum de Educação Permanente dos gestores Municipais da microrregião de Bragança Paulista em 2006 
  
Mês (cidade) Fevereiro (Tuiuti) Março (Pedra Bela) Abril (Bragança Paulista) 

Presentes: 
Gestor/Equipe 
de gestão 

Bom Jesus dos Perdões, Joanopolis, Nazaré Paulista, 
Socorro, Tuiuti, Vargem, Bragança Paulista, Pedra 
Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro. 

Atibaia, Joanopolis, Pedra Bela, Nazaré. 
Paulista, Socorro, Tuiuti, Vargem, 
Pinhalzinho, Piracaia, Bragança Paulista 

Joanopolis, Tuiuti, Pinhalzinho, Socorro, Atibaia, 
Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, 
Piracaia, Socorro, Vargem. 

Outros 
participantes  
  

DIR-XII – Coordenação da Microrregião, Visa, 
Planejamento, Nudhres, pesquisadores Unifesp, 
coordenação do FEPG. 

DIR XII, Coordenação da Microrregião Visa, 
Planejamento, Nudhres, pesquisadores da 
Unifesp, coordenação do FEPG. 
  

DIR-XII, Coordenação da Microrregião Planejamento, 
Nudhres, pesquisadores. Unifesp, Representantes da 
Universidade São Francisco (USF), coordenação do 
FEPG. 

  
Gestores 
ausentes 
  

Bragança Paulista, Atibaia, Pedra Bela, Pinhalzinho, 
Piracaia Piracaia, Bragança Paulista, Pinhalzinho Pedra Bela, Piracaia, 

Prática 
gerencial 
 
 

Discussão com USF sobre a referência e contra-
referencia para a microrregião 
 
 

Apresentação dos serviços de saúde de 
Pedra Bela e Joanopolis Proposta de criação 
de consorcio intermunicipal na microrregião 
com base no CONISCA 

Necessidades de média e alta complexidade dos 
municípios e atendimento destas pela USF. 

Núcleo 
Temático: 
 
 

- Dificuldade de acesso a Média e alta complexidade 
(MAC). 
- Papel da estância regional do SUS 
 

- Modelo tecnoassistencial 
- Constituição de consórcios intermunicipais: 
uma estratégia para implantação Programa 
Saúde da Família (PSF), e contração dos 
médicos especialistas.. 

- A (des)articulação complexo ambulatorial e 
hospitalar universitário com o SUS. 
- Política do Ministério da Saúde (MS) para a 
recontratualização dos hospitais universitários. 
- Papel da estância regional (DIR) nos processos de 
pactuação/contratação para o atendimento da MAC. 

  
Discussão: 
  
  
  
  
  

Apresentação ao gestor da USF das dificuldades dos 
municípios em conseguir atendimento de média e alta 
complexidade na Instituição e a ausência da DIR nessa 
relação. 
Proposta de capacitação dos médicos da microrregião 
para qualificar os encaminha/melhorando a 
resolutividade no nível local. 

A apresentação dos serviços de saúde dos 
municípios deu a idéia de como eles estão se 
estruturando para atender as necessidades 
dos munícipes e como o FEPGM vem 
contribuindo, através de compartilhamento de 
experiências bem sucedidas ou não. 

O gestor da USF apresentou o complexo universitário 
e mostrou o que eles estão fazendo o possível para 
tornar a Instituição um negócio competitivo no 
mercado da saúde. 
A DIR demonstrou fragilidade com relação aos 
aspectos de planejamento e relacionamento com o 
prestador e os municípios. Desconhecimento da DIR 
sobre a contratualização de vagas dos serviços 
universitários (realizada diretamente no nível central 
da Secretaria de Estado da Saúde - SES-SP). 

Proposta: 
  
  
  
  

Capacitação dos médicos com assessoria da  USF, 
aproveitamento dos  técnicos de enfermagem em 
atendimento devido ao seu baixo custo financeiro. 
  

Diminuir as apresentações e deixar maior 
tempo para as discussões; explorar melhor o 
relato de Joanopolis. 
A coordenação do FEPGM deverá subsidiar a 
discussão sobre indicadores (?), que só BP 
dominava 

Criação de grupo de trabalho para melhorar a 
referencia e contra-referencia com a USF 
 
Discutir a portaria do MS nº. 699 – Pacto pela Gestão 
e pela Vida 
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Síntese das reuniões do Fórum de Educação Permanente dos Gestores Municipais da microrregião de Bragança Paulista, 2006 (cont.)  
  
Mês (cidade) Maio (Piracaia) Junho (Pinhalzinho) Julho (Bragança Paulista) 
Presentes: 
 
 
Gestor/Equipe de 
gestão 

Atibaia, Joanopolis, Nazaré Paulista, Socorro, Tuiuti, 
Vargem, Pedra Bela, Piracaia 

Atibaia, Bragança Paulista, Bom Jesus dos 
Perdões, Joanopolis, Nazaré Paulista, 
Socorro, Tuiuti, Vargem, Pinhalzinho 

Joanopolis, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, 
Piracaia,Tuiuti, Vargem, Bom Jesus dos Perdões, 

Pedra Bela,  Socorro, Tuiuti 

 Outros 
participantes 
  

Município de Pinhal, DIR-XII, Coordenação da 
Microrregião Planejamento, Nudhres, pesquisadores. 
Unifesp, coordenação do FEPG. 

SES-SP (ABS), Prefeito de Jarinu, DIR-XII, 
Coordenação da Microrregião Planejamento, 
Nudhres, pesquisadores. Unifesp, 
coordenação do FEPG 
 

DIR-XII, Coordenação da Microrregião Planejamento, 
Nudhres, pesquisadores. Unifesp,  coordenação do 
FEPG 

 

Gestores 
ausentes 

Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Pedra 
Bela,  

Pedra Bela Atibaia, Pedra Bela, Socorro, 

Prática Gerencial 
Proposta 

Apresentação da gestão do trabalho médico em 
Piracaia, Bom Jesus dos Perdões e Atibaia  
  

Apresentação do serviço de saúde de 
Pinhalzinho; gestão trabalho médico e 
apresentação do Qualis pela SES 

Apresentação do serviço de Bragança Paulista 
  
  

  
Núcleo Temático 
  
  

- Gestão trabalho médico 
- Modelo de atenção à saúde 
- “Compra” (os caminhos para assegurar a MAC) de 
serviços de MAC. 

- Organização do trabalho médico. 
- Precarização e privatização do trabalho em 
saúde. 
 

- Organização da Atenção Básica  
- Financiamento  hospitalar 
- Processos de privatização da Saúde. 
 

  
Discussão 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Existência de acordos para manter o atendimento 
médico especializado, a partir de distintos caminhos 
construídos pelos municípios. Ausência de propostas 
para organizar os serviços de saúde, (?);  
os assessores desconhecem a realidade de saúde do 
seu ; Falta de controle do trabalho médico; 
Grupo da USF pouco  ousado nas propostas; 
gestores reforçam o potencial positivo do FEPGM. 
 

Discussão sobre a gestão do trabalho médico 
e a precarização existente nos municípios da 
microrregião; relação com médicos 
desgastada e o  envolvimento da APM/CRM 
nessa as discussão. Disponibilidade da SES 
em investir na atenção básica através do 
Qualis, similar ao PSF. 

Dificuldades políticas e financeiras em Bragança. 
Paulista e região. A  DIR não prioriza esta 
microrregião, ausência de gestão  do trabalho médico 
em Nazaré Paulista. Processos de Privatização da 
saúde; Necessidade de discutir a atenção básica e o 
investimento da DIR, para os municípios que estão 
em gestão plena da atenção básica;  
Discussão sobre a mudança da organização das 
reuniões do FEPGM para somente no período da 
manhã.  
  

  
Propostas 
  
  

Continuação da discussão sobre a gestão do trabalho 
médico 

 
 
 
 

DIR fará síntese sobre as apresentações da gestão 
do trabalho médico; 

Discussão vigilâncias  e protocolos existentes. 
Discussão do processo de 

municipalização/descentralização, a partir do texto de 
Silvio Fernandes. 
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Síntese das reuniões do Fórum de Educação Permanente dos Gestores Municipais da microrregião de Bragança Paulista, 2006 (cont.)   
Mês (cidade)  Agosto (Bom Jesus dos Perdões) Setembro (Atibaia) Outubro (Joanopolis) 
Presentes: 
 
Gestor/Equipe  
de gestão: 

 
Vargem, Pinhalzinho, Tuiuti, Bom Jesus dos Perdões, 
Nazaré Paulista, Socorro, Atibaia, Bragança Paulista, 
Pedra Bela, 
 

Atibaia, Socorro, Joanopolis, Nazaré Paulista, 
Tuiuti, 

Socorro, Tuiuti, Vargem, Bom Jesus dos Perdões 
Nazaré Paulista, Joanopolis 

Outros 
participantes:  

 
DIR-XII, Coordenação da Microrregião, Nudhres, 
pesquisadores. Unifesp, coordenação do FEPG 
 

 
DIR-XII, Coordenação da Microrregião, 
Nudhres, pesquisadores. Unifesp, coordenação 
do FEPG 
 

DIR-XII, Coordenação da Microrregião 
Planejamento, Nudhres, pesquisadores. Unifesp, 

coordenação do FEPG 
 

 
Gestores 
ausentes 
 

Bragança Paulista, Atibaia Bragança Paulista, Piracaia, Pedra Bela Bragança Paulista, Atibaia e Piracaia 

Prática 
gerencial 
proposta 
 

Apresentação dos protocolos de Joanopolis; 
Apresentação e discussão do texto "Municipalização - 
Silvio f. Silva". 

Apresentação do modelo de atenção à saúde 
em Atibaia. 
Discussão sobre a Vigilância em Saúde em 
Bragança Paulista. 

Discussão sobre as vigilâncias nos municípios e 
informes sobre a USF e  discussão da portaria MS 
nº. 699 

Núcleo 
Temático 
 
  

- Acesso a atenção de média e alta complexidade. 
- Papel do ente regional nas pactuações/contratações de 
MAC  
- Política do governo Federal com a Portaria MS nº 699. 

- Modelo de atenção à saúde 
- Vigilância em saúde 

- Controle Social 

- Organização das vigilâncias  
Vigilância Sanitária (VISA), Vigilância 

Epidemiológica 
- Papel da DIR nas vigilâncias 

Discussão 

A gestora de Joanopolis apresenta os protocolos 
existentes em sua cidade e o representante de Bragança 
Paulista faz colocações sobre a organização dos 
serviços, protocolos e a  distribuição de recursos  da 
MAC.  Falta de prioridade da DIR para  a microrregião. A 
nova portaria  (699)  prevê a existência de novos 
recursos financeiros  para os municípios?  Questiona-se 
a viabilidade do PSF e o papel do Consórcio 
Intermunicipal.  
O texto sobre municipalização (histórico, diferentes 
conceitos, Nobs, Noas e PPI), não despertou interesse. 

A gestora organiza a atenção a saúde do 
município a partir de módulos nucleados por 
serviços de da média complexidade e que são 
referencias para as UBS e PSF do módulo.  
Apresenta processo de criação do controle 
social em todas as instancias da saúde, 
despertando grande interesse por parte dos 
demais gestores pelo processo.  
A apresentação da Vigilância em Saúde de 
Bragança Paulista, também causa muito 
interesse, juntamente com o conceito de 
Vigilância em Saúde. 

A qualidade do trabalho da Vigilância  em Saúde 
de Joanopolis foi surpreendente ; A VISA de 
Atibaia está muito bem organizada e centrada 
exclusivamente em ser “Visa”, desvinculada do 
Sistema de Saúde Municipal (foi apresentado só 
um departamento. A encomenda era vigilância 
sanitária, incompatível com a apresentação dos 
serviços em Atibaia; satisfação do grupo que 
negocia a MAC com a USF, embora o 
representante de Bragança Paulista não se 
mostre com a mesma satisfação. 

Propostas 
  
  
  

 Apresentação pelo coordenador do trabalho que foi para 
a ABRASCO 
  

  
Continuidade da discussão sobre vigilância em 
saúde 
  

Terminar a discussão sobre as  vigilâncias e 
iniciar a discussão sobre a contratação das 
especialidades médicas pelos municípios. 
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Síntese das reuniões do Fórum de Educação Permanente dos Gestores Municipais da microrregião de Bragança 
Paulista, 2006 (cont.)   
Mês (cidade) Novembro (Socorro) Dezembro (Campinas)  

Presentes: 
 
Gestor/Equipe 
de gestão  

Socorro, Tuiuti, Vargem, Bom Jesus dos Perdões, 
Bragança Paulista, Nazaré Paulista, Joanopolis, Piracaia, 
Pinhalzinho. 

Socorro, Tuiuti, Vargem, Bom Jesus dos Perdões, Bragança 
Paulista, Nazaré Paulista, Joanopolis, Piracaia, Pinhalzinho, 

Outros 
participantes:  Monte Alto, DIR-XII, Coordenação da Microrregião, 

Nudhres, pesquisadores. Unifesp, coordenação do FEPG 
 

Monte Alto, DIR-XII, Coordenação da Microrregião, Nudhres, 
pesquisadores. Unifesp, coordenação do FEPG 
 

 
Gestores 
Ausentes 
 Pedra Bela, Piracaia   

Prática 
gerencial 
proposta 

Discussão da planilha das e “Especialidades médicas, 
exames complementares  e necessidades segundo a 
portaria nº. 1101 por município”. 
Termino da discussão sobre as vigilâncias 

 Avaliação dos FEPGM e confraternização  
 
  

 Núcleo 
Temático  

- Regionalização 
- Acesso a média e alta complexidade 
- Integralidade 

 - Educação permanente 
 

 
 
Discussão 
 
 
 
 
 

A planilha foi o dispositivo  para discussão da MAC e do 
processo de regionalização. Preocupação da gestora de 
Atibaia com o aumento da complexidade, sem considerar a 
questão da integralidade.; A importância dos gestores da 
cidade pólo da microrregião de  participar das reuniões dos 
FEPGM. As relações “informais”  – quem você conhece 
(QVC) para a contratação dos especialistas -  com cidades 
maiores para resolver a referência. Avaliação das reuniões 
do Fórum. 

Contribuição das discussões do FEPGM para a gestão municipal. 
Como cada município pode ou não de apropriar das 
informações/conhecimentos - ampliar sua caixa de ferramentas. 
Espaço de troca. 
 
 
 
 

 
 
Propostas 
 
 
 

Chamar SES para discutir com a microrregião. 
 

Buscar algumas sínteses: por exemplo, gestão de trabalho 
médico e vigilância sanitária. 
Outros temas: as especialidades médicas e os processos de 
pactuação/regionalização. 
Trabalhar por problemas (“as pedras”) dos municípios 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


