Conversando sobre os Pólos de Educação Permanente em Saúde

O debate é saudável e indispensável. O enfrentamento dos problemas, com o
compromisso efetivo de todas as instâncias do SUS, também. Faz pouco, o texto de um
secretário de saúde de um dos municípios mineiros apontava problemas, embora
ironizando as características da política de educação permanente em saúde proposta e em
implantação pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já vinha construindo
alternativas às várias das situações críticas comentadas. De outra parte, como a construção
democrática de políticas se faz com a circulação de saberes, a desacomodação de idéias e
com bom humor para o debate, queremos conversar com todos os secretários municipais de
saúde, tantos recém-empossados, e, junto com estes, conversar com os estudantes
universitários, tantos calouros nesta época do ano, com os secretários estaduais de saúde,
alguns novos e todos ocupados em encontros com os novos prefeitos ou mandatos
municipais, e com os movimentos sociais, intensamente mobilizados com mais um Fórum
Social Mundial, assim como com os docentes e trabalhadores do setor da saúde.
Pois bem, está em curso no país, quem diria, um processo de construção coletiva de
uma política de educação permanente em saúde para o SUS. Estão em operação os Pólos
de Educação Permanente em Saúde, que tantos sugeriram como “o sonho impossível”. Os
Pólos chegaram a 96 articulações interinstitucionais locorregionais em um ano. Nas mais
otimistas previsões que fazíamos em 2003, prevíamos 50 Pólos para o primeiro ano, 100
Pólos até o final do mandato. A Portaria que criou os Pólos foi lançada, sem o estardalhaço
que, sabemos agora, mesmo não tendo sido provocado foi sentido por alguns atores
históricos do SUS. Talvez pelo impacto de inovação que representou ou pela coragem de
inverter a lógica de um Ministério que, em termos de formação e desenvolvimento,
acostumou-se a enviar pacotes de cursos aos estados para que indicassem alunos e
distribuíssem cotas para seus municípios, estes indicassem seus trabalhadores e estes, então
“treinados” (“iluminados pelo saber inteligentemente selecionado para a sua reciclagem”),
pudessem repassá-los aos movimentos sociais ou usuários sob a forma de assistência ou
educação para a saúde. Outra atitude da política de educação permanente em saúde
também causadora de arrepio (estardalhaço foi a palavra proposta) foi interromper a
compra de serviços educacionais das universidades para implementar os pacotes de cursos,
pois, “doce ilusão”, nunca mudaram a orientação dos cursos de graduação e seus alunos
nem sabiam que tais cursos estavam existindo. Faz tempo que estudamos e sabemos como
se faz para mudar a graduação das profissões de saúde e elevar o compromisso da
universidade com a sociedade e a forma da compra de serviços sempre atestou o contrário.
Desde a pactuação na Comissão Intergestores Tripartite e a aprovação no Conselho
Nacional de Saúde, no segundo semestre de 2003, a política de educação permanente em
saúde deixou de ser simplesmente uma proposta do Ministério da Saúde para ser uma
política do SUS.
Política do SUS tem responsabilidade compartilhada de condução e de
acompanhamento. E aqui uma forte autocrítica, é a demora para a instalação da Comissão
Nacional de Acompanhamento da Política de Educação Permanente em Saúde, que está
dificultado a condução e o acompanhamento compartilhado desse processo, principalmente
porque das instâncias de gestão (CIB/CIT) não fazem parte trabalhadores, estudantes,
docentes e movimentos sociais e das instâncias de controle social não fazem parte
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estudantes e docentes (exceto nas vagas previstas para os segmentos oficiais: gestores,
usuários, trabalhadores e prestadores).
O Ministério da Saúde propôs esta instância, demorou-se em propor sua
operacionalização e, depois, ficou aguardando que todas as instituições componentes
enviassem nomes para publicar a portaria de constituição da Comissão, coisa que não
aconteceu até hoje... Agora vamos formalizar a Comissão com quem já enviou os nomes...
Os demais se juntarão depois.
Se há um aspecto que deve ser criticado em relação à política de educação
permanente em saúde é o do financiamento, mas esta crítica deve ser tomada como uma
questão à gestão pública e à invenção do SUS, não pode ser reduzida, ainda que deva ser
tomada por seus fatores imediatos para as soluções imediatas. Os mecanismos atualmente
existentes (convênios intermediados pelo Fundo Nacional de Saúde ou convênios
intermediados pela Opas e pela Unesco) são claramente insuficientes para assegurar a
agilidade necessária. Convênios com valores superiores a 50 ou 100 mil dólares que
envolvem os organismos internacionais têm de ser apreciados pelas instituições parceiras
em Washington ou Paris, levando meses para retornar ao Brasil. Convênios via Fundo
enfrentam - há muitos anos - problemas para o pagamento de horas-aula - equacionados,
por hora, pela interpretação da Instrução Normativa das Diretrizes Orçamentárias da
União. Os trâmites são igualmente complexos para projetos de 10 mil ou de um milhão de
reais. A demora nas pactuações e nas revisões dos projetos em todos os âmbitos também
têm sido uma constante.
Para efetivar as ações da política de educação permanente em saúde é fundamental
definir novos processos administrativos, que combinem diferentes modalidades de
transferência de recursos, incluindo o Fundo-a-Fundo, como já começamos a fazer com a
formação dos Agentes Comunitários de Saúde. Essa é uma tarefa inadiável do Ministério
da Saúde.
No entanto, apesar dessa reconhecida morosidade, 70% dos recursos previstos para
os Pólos já foram repassados e estão em execução em todo o país. Minas Gerais, por
exemplo, é um, dentre os poucos estados em que nenhuma ação foi paga e que registrou
problemas locais, incluindo a relação com os municípios na implementação da política de
educação permanente em saúde. Houve problemas de todas as ordens. Todos os projetos
mineiros enviados ao Ministério da Saúde no final de 2003 foram recolhidos pelo Fórum
Estadual de Formação e Educação Permanente do SUS/MG para apreciação e readequação,
sendo reenviados ao Ministério da Saúde a partir do final de junho de 2004, embora
somente no mês de setembro de 2004 obtivessem a aprovação das instências do SUS/MG
para o trâmite oficial junto ao Ministério. Neste, ainda há demora para tramitar projetos.
Em relação às instâncias propostas pela política, é importante não tomar as partes
pelo todo. Em Minas Gerais, para manter o exemplo, foi criado um Fórum Estadual de
Formação e Educação Permanente do SUS/MG, que efetivamente se constitui como uma
nova instância estadual para a política de educação permanente em saúde (que antecede a
apreciação pela CIB e o CES) e também foi instituída a apreciação das ações e propostas
da política de educação pelas CIB regionais. No restante do país as coisas não funcionam
assim... A portaria ministerial que instituiu a política não estabelece a existência dessas
instâncias, a proposta se assenta toda na noção de formação e desenvolvimento como
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instância própria, inovadora por ser articulação entre saúde e educação e por trazer atores
não previstos nas instâncias já instituídas. Vale lembrar que a área de gestão do trabalho e
da educação na saúde, pela primeira vez tem lugar finalístico nas políticas do SUS (que o
diga a CIRH/CNS que teve de propor uma NOB-RH/SUS para desencadear formulações
com consistência nacional - só formular não basta)... Os fóruns de pólos previstos pela
portaria de sua criação se referiam apenas à constituição de espaços de socialização da
informação e de troca de conhecimento e tecnologias (conceito não apenas apresentado,
mas debatido com as instâncias do Conass). Então, a multiplicidade de instâncias em
Minas Gerais é um problema que tem de ser absorvido pelos atores mineiros.
O Ministério da Saúde passou um ano antes da Portaria dizendo que as locorregiões
poderiam - e isto deveria ser bem vindo - cair em territórios interestaduais. Sobre Minas
Gerais e Goiás este conceito deveria incidir fortemente pela condição do entorno ao
Distrito Federal. Muito suor teve de ser gasto no Pólo da região do entorno do DF para
construir esta noção entre as instituições do DF, hoje dispostas a mostrar que cooperação e
solidariedade são possíveis. A criação de instâncias que complicam o fluxo não pode ser
atribuída ao Ministério da Saúde, CIT ou CNS, o que ficou definido - por força de
pactuação - é que a composição e os projetos de Pólo seriam iniciativas locorregionais e
interinstitucionais, este desenho passaria pela CIB, tendo em vista a organização do
conjunto de Pólos com a abrangência da totalidade dos municípios e eventuais acordos
interestaduais para municípios em região fronteiriça, e teriam suas diretrizes aprovadas
pelo CES, tendo em vista as prioridades da política estadual de saúde conjugada com as
nacionais, a vinculação com as diretrizes da Conferência Estadual de Saúde e,
principalmente, com a Conferência Nacional de Saúde. Cabendo ao Ministério da Saúde,
após este trâmite, a apreciação de apenas duas naturezas: habilitação legal das instituições
para receber recursos públicos e coerência com o referencial pedagógico e institucional da
educação permanente em saúde, checando o cumprimento dos passos pactuados.
Pactuação ampliada e o envolvimento de atores de outro setor são temas e práticas
de grande complexidade. Sempre foram. Nem por isso devem ser eliminadas em nome da
agilidade e da rapidez. Lembrar da estranheza e complicação que provocaram a proposta
das Comissões Interinstitucionais de Saúde no início da construção do SUS nos ajuda a
lubrificar as reflexões atuais sobre os Pólos. Das CIS e suas CLIS saíram os CMS, os CES
e o novo e ímpar CNS, mas foi preciso, na seqüência, criar as CIB e a CIT como instâncias
de pactuação do SUS entre aqueles que executam as políticas. Quem executa as políticas
de formação e as políticas intersetoriais de educação permanente em saúde não é e não
pode ser apenas o gestor do SUS. Quem participa da execução das políticas de formação e
das políticas intersetoriais de educação permanente em saúde precisa estar entre os atores
da negociação, da pactuação e da aprovação, mas hoje não estão. Falta um pouco mais a
ser criado e um pouco mais de inclusões a serem feitas, sempre em luta pela politização,
responsabilização e ampliação da participação não pelo atropelo ou pela burocratização.
Uma política de educação para o SUS envolve não somente o desenvolvimento dos
profissionais de saúde que já estão trabalhando no SUS. É consenso que temos de “ordenar
a formação dos profissionais de saúde” (atribuição legal do SUS), portanto,
necessariamente a política de educação para o SUS tem que incluir compromissos entre o
setor da saúde e o setor da educação. Compromissos que vão desde o MEC até as
instituições de ensino superior e escolas técnicas e compromissos que incluem
pesquisadores, docentes e estudantes. Uma política intersetorial e de interface tem que ser
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produzida de maneira intersetorial e em interface, por isso as instâncias constituídas do
SUS (comissões intergestores e conselhos) não são suficientes como palco de pactuação
para as políticas de educação na saúde.
Temos enormes dificuldades para transformar as práticas de saúde. A integralidade
e a intersetorialidade têm enorme dificuldade de sair do papel, envolvem pensamento,
saberes e práticas no ensino, na gestão, no controle social e na atuação profissional. Os
gestores do SUS que querem transformar as práticas reclamam que os profissionais vêm
para o SUS com formação inadequada, que os estudantes não são expostos às melhores
aprendizagens e que as universidades não têm compromisso com o SUS. Os docentes e as
escolas que querem mudar a formação reclamam que as unidades de saúde não praticam a
integralidade, não trabalham com equipes multiprofissionais, são difíceis campos de
prática e que os gestores são hostis em produção de pactos de reciprocidade. As duas
reclamações são verdadeiras: por isso é que a transformação das práticas de saúde e a
transformação da formação profissional em saúde têm que ser produzidas de conjunto. Por
mais trabalhoso que seja.
Não vai haver atalho. O SUS sozinho não tem capacidade de formação para dar
conta do desenvolvimento dos profissionais de saúde. E as instituições de ensino, fora do
contato com a realidade da construção do SUS, não vão se transformar. Então, temos é que
encontrar estratégias para facilitar o complexo processo de interação e pactuação e não
abandonar a proposta... Reconhecemos que o “ideal” está longe do real. Por exemplo, há
locais do país em que verdadeiras obstruções interrompem ou retardam a tramitação dos
projetos produzidos pelos Pólos. Os gestores municipais, em final de mandato, em boa
medida tiveram dificuldades (políticas) para uma intervenção mais ativa no processo dos
Pólos. Não tem sido fácil (mas acontece) assegurar que a participação nos Pólos configure
um compromisso efetivamente institucional das instituições de ensino e não de alguns
professores interessados. O interesse pode ser o de mudar as coisas ou em cooperar com o
SUS, mas também em obter recursos. São múltiplas as motivações existentes para a
participação de todos os atores, mas o espaço foi e está aberto e o debate é o seu motor e
produção.
O Ministério da Saúde não pode se limitar a observar essa situação. Precisa
desenvolver estratégias específicas para cada situação. Precisa mobilizar os demais
gestores do SUS para novos momentos de pactuação. Em algumas situações fomos
acusados de intromissão, em outras de omissão. Em muitos casos os atores achavam que as
ações das equipes matriciais de apoio do Ministério à política de educação para o SUS
favoreciam ora um, ora outro grupo de atores institucionais. Provavelmente ocorreu de
tudo um pouco. Estamos nós também aprendendo, nesse cenário complexo, a apoiar a
implementação de uma política descentralizadora e inovadora.
Se não há acumulação entre os diferentes atores para haver agilidade de proposição
e pactuação, cabe ao Ministério diversificar e multiplicar estratégias para agilizar o
processo. Certamente, entretanto, não serão as chuvas de pacotes de capacitação
fragmentadas por áreas que vão produzir as transformações necessárias à consolidação do
SUS. Dessa experiência, estamos todos exauridos... Convocatórias específicas para
determinadas ações indispensáveis, disparo de ações de formação pelo próprio Ministério
são alternativas a não serem descartadas, combinadas com as demais, de fortalecimento
dos Pólos e da Educação Permanente em Saúde.
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A educação permanente em saúde é uma ferramenta potente para a transformação
de práticas e isto pode ser feito em curso/em ato. Comprovadamente, por experiências
municipais concretas, podemos exemplificar a potência da educação permanente para a
gestão em saúde (Sobral, Marilia e Aracaju são alguns exemplos vivos dessa potência, cada
qual desenvolvendo a experiência de sua maneira).
Para a educação permanente em saúde ser implementada amplamente, precisamos
ampliar a massa crítica nesse campo e a formação de tutores e facilitadores de educação
permanente veio como uma estratégia indispensável. Apesar dos percalços (reais), a
seleção dos tutores ocorreu de forma satisfatória (refletindo, em boa medida, o grau de
articulação dos Pólos em cada locorregião) e a formação dos tutores foi apreciada de
maneira bastante positiva.
Os comentários de uma tutora do sul de Minas Gerais sobre o processo de formação
nos ajudam a compartilhar outro âmbito de efeitos nas pessoas e nos atores em cena no
SUS:
O processo de articulação dentro do Pólo Triângulo Sul, a entrevista dos
candidatos a tutor, o resultado da seleção e, por fim, o próprio encontro presencial
com nossos “tutores” da equipe matricial e da Fiocruz foram, no conjunto,
angustiantes, impactantes, mas acima de tudo, reconfortantes: no sentido de me
convencer que a proposta de mudança de paradigma da educação na saúde é
verdadeira. A “reforma da reforma” começou e me sinto extremamente honrada
por estar participando e contribuindo, com uma mínima parte, neste momento
histórico.
Vejo em todos vocês, autores do material trabalhado, uma capacidade de
desprendimento e generosidade acima do esperado, na medida em que se abrem
para críticas e sugestões em todo o país, por pessoas às vezes comprometidas, às
vezes nem tanto, com o processo de transformação ousado inerente à política de
educação permanente proposta.
Nosso grupo, que trabalhou a Unidade de Práticas Educativas (além da
Integradora), pensou um perfil do facilitador, o qual tive a honra de sintetizar:
“alguém com certo grau de envolvimento/relacionamento com o SUS, com
histórias e/ou vivências em práticas educativas, com poder de articulação e
habilidade em negociação que sustente processos coletivos, além de apresentar
potencial de liderança”.
Retorno a Uberaba com muita vontade de compartilhar todas estas alegrias
com o Pólo, determinação para superar as críticas e obstáculos que certamente
virão e com muita esperança de conseguirmos, juntos, construir um SUS ainda
mais legal.
Vamos fazer isso dentro do Ministério da Saúde, na CIT, no Conselho Nacional de
Saúde e na Comissão Nacional de Acompanhamento. Contamos com igual disposição de
todos os demais parceiros.
A formação dos facilitadores de Educação Permanente em Saúde se iniciará a partir
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do dia 21 de março, com uma série de encontros presenciais em todas as regiões do país. É
um momento estratégico para a inclusão dos novos gestores municipais.
O convite que vem sendo feito aos Pólos é trabalhar com a seguinte pergunta:
Quais são os problemas que afastam nossa locorregião da atenção integral á saúde? A
partir daí, deve-se identificar, em oficinas de trabalho, quais os nós críticos (os problemas
que podem ser abordados e que vão fazer diferença). Esses são os problemas que os
facilitadores deverão trabalhar por meio da educação permanente em saúde durante o seu
processo de formação. Por isso, os facilitadores devem ser escolhidos em função dos
problemas: devem ser pessoas com possibilidades reais de intervir ou mobilizar os atores
envolvidos em cada situação concreta. Por isso, é imprescindível que os gestores do SUS estaduais e municipais - estejam envolvidos nessa mobilização, na definição dos
problemas, na escolha dos facilitadores e garantam o respaldo político para sua atuação.
Essa é uma oportunidade concreta para fazer a educação permanente em saúde sair
do plano da política para o plano da execução das ações concretas. Contamos com todos!!!
Sobre a presença dos estudantes e dos movimentos populares neste processo
consideramos que está na hora de o SUS e seus atores entrarem francamente na disputa
ideológica que acontece durante o processo de formação e participação, não temos visões
iguais quando está em disputa o modelo tecnicista e centrado na doença ou a abordagem
integral e humanística, centrada nas necessidades de saúde. Estudantes no SUS por meio
do VER-SUS, da política para a mudança na graduação, nos Pólos e na Aneps são muito
bem-vindos e aliados para uma formação em saúde voltada às necessidades da população
brasileira! Movimentos populares por meio da Aneps, da política de formação para a
gestão social de políticas públicas de saúde, nos Pólos e no VER-SUS são muito bemvindos e aliados para uma atenção e gestão da saúde voltada às necessidades da população
brasileira. Estudantes e movimentos populares por sua dispersão e profusão precisam
construir e terem construídos canais de comunicação com a produção de conhecimento, a
gestão do SUS e o controle social em saúde.
Enfim, uma boa conversa sobre os Pólos de Educação Permanente em Saúde requer
uma roda de participação. Construir o processo de formulação e implementação da política
de educação permanente em saúde para o SUS é uma tarefa para coletivos, organizados
para esta produção.
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