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RESUMO 

 

O Ministério da Saúde com a colaboração do movimento estudantil, sabendo a 

necessidade de mudanças de ensino-aprendizagem na formação em saúde, 

construíram o projeto de Vivências e Estágio na Realidade do Sistema Único de 

Saúde (VER-SUS) que utiliza espaços de percepção coletiva para construção de 

saberes, permitida pela troca de experiências entre estudantes de diversas áreas da 

saúde. Essa nova prática de educação visa gerar conhecimentos relevantes para a 

realidade de saúde e comunidade e obter uma formação de qualidade para o SUS. 

Este estudo é uma revisão de literatura a cerca do uso do projeto de vivências e 

estágios na realidade do SUS como ferramenta para a formação dos estudantes de 

saúde. Realizou-se uma pesquisa na qual foram selecionados, artigos entre 2013 a 

2017, nas bases de dados REDE UNIDA, Periódicos da CAPES e SciELO, utilizando 

os termos descritores: “relatos de experiência”, “vivências e estágios”, “VER-SUS” e 

“formação em saúde”. Foram identificados 27 artigos e, após uma análise criteriosa 

foi selecionado 10 artigos para compor a revisão. Os trabalhos analisados 

mostraram que as vivências usam as visitas aos serviços e os debates como 

principais metodologias, e diversificam outras, como por exemplo, textos, dinâmicas, 

vídeos, recorte e colagem. Todavia, eram executadas de forma bem semelhantes e 

atendiam assim seus objetivos. As mudanças ocorridas na relação dos estudantes 

com o SUS ao participarem de seu real funcionamento, podendo perceber e 

conviver com os profissionais e também usuários traz uma visão mais reflexiva sobre 

a saúde pública e quanto a sua formação, e assim visualiza-se esse projeto como 

principal motivo para tais transformações. Neste sentido, o VER-SUS é de extrema 

importância quanto à ressignificação do processo de formação. 

 

 

Palavras-chave: Vivências e Estágios. VER-SUS. Formação em Saúde. SUS 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

The Ministry of Health, with the collaboration of the student movement, knowing the 
need for changes in teaching and learning in health education, has built the project of 
Experiences and Internship in the Reality of the Unified Health System (VER-SUS) 
that uses spaces of collective perception for construction Of knowledge, allowed by 
the exchange of experiences among students from different health areas. This new 
practice of education aims to generate knowledge relevant to the reality of health and 
community and obtain quality training for SUS. This study is a literature review about 
the use of the project of experiences and stages in the reality of SUS as a tool for the 
training of health students. A research was carried out in which articles were 
selected, between 2013 and 2017, in the REDE databases UNIDA, Periodicals of 
CAPES and SciELO, using the terms descriptors: "reports of experience", 
"experiences and stages", "VER-SUS" and "health training". We identified 27 articles 
and, after a careful analysis, ten articles were selected to compose the review. The 
analyzed works show that the experiences use visits to services and debates as 
main methodologies, and diversify others, such as texts, dynamics, videos, clipping 
and collage. However, they were performed very similarly and thus met their 
objectives. The changes that occurred in the relationship between students and the 
SUS, when participating in its real operation, being able to perceive and coexist with 
professionals and also users, brings a more reflective view on public health and its 
formation, and thus visualizes this project as Main reason for such transformations. In 
this sense, VER-SUS is extremely important as regards the re-signification of the 
training process. 
 

 

Keywords: Experiences and Internships. VER-SUS. Health Education. SUS. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A formação em saúde, após muitas discussões, vem passando ao longo dos 

anos por mudanças, em sua forma de ensinar, trazendo maior eficiência e 

produtividade para a formação educacional em saúde. A implementação de políticas 

nacionais de humanização e da atenção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 

trouxe uma necessidade de um maior comprometimento com a melhoria do cuidado 

e da atenção, mas para isso torna-se imperativo reproduzir novos modos de 

formação em saúde (BARBOSA et al, 2013; HADDAD et al., 2010).  

Segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, p. 17), em 

2014 

[...] Conhecer e problematizar os projetos inovadores na formação em 
saúde no âmbito das instituições de ensino brasileiras, mapeando 
fundamentos teóricos, opções metodológicas e modalidades de avaliação, 
emergem como ações fundamentais para uma reflexão crítica sobre as 
próprias práticas docentes. 

 

A formação em saúde ainda se encontra distante da realidade do nosso 

Sistema de Saúde, o qual deve ser regido pelos princípios de universalidade, 

equidade, integralidade, descentralização e para que tenha participação popular, ele 

precisa ser vivenciado e compreendido pelos profissionais de saúde. Ao longo dos 

anos, apesar das conquistas alcançadas para uma formação mais humanizada e 

com maior extensão para a Saúde Pública e Coletiva, percebe-se que ainda faltam 

caminhos a percorrer (BARBOSA et al., 2013; FERREIRA, 2015).  

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde (MS) nos traz o projeto de 

Vivências e Estágios na realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS) como 

dispositivo de aproximação, reconhecimento, aprendizado e de transformação. A 

vivência intensifica os subsídios que possam colaborar para um olhar mais ampliado 

e para novas reflexões e novas sugestões de integração (BRASIL, 2004; 

FERREIRA, 2015).  

O VER-SUS preconiza diretrizes que concorrem com as atuais políticas 

prioritárias e que conjecturam a organização das redes de atenção à saúde nas 

diferentes regiões, apresentando a atenção básica como organizadora do processo 

de cuidado. O Estágio de Vivência (EV) é realizado nas tradicionais férias 

universitárias, trata-se de um projeto que atua para que os estudantes de todo o país 

possam experimentar um novo método de aprendizagem, e compreender suas 
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razões e suas perspectivas para o mundo atual (GONÇALVES; LUZ; BARBOSA, 

2016; KRETSCHMER; RODRIGUES; MARTINS, 2013). 

É um projeto realizado por estudantes facilitadores para outros estudantes de 

diversos cursos, participando da rotina diária dos dispositivos do SUS no contexto 

local, seus eixos são debatidos de forma horizontal, proporcionando a escuta dos 

participantes tendo como objetivo “conquistar mentes e corações” de forma que 

sejam profissionais com um olhar diferenciado para com o outro/usuário, que lutem, 

defendam, e participem da construção de um sistema de saúde melhor para todos 

(FERLA et al., 2013). 

A aprendizagem de tais habilidades e competências, e a metodologia 

operacional de conhecimento são importantes para promover o processo de ensino-

aprendizagem de estudantes, onde o mesmo apropria-se do papel de gerador de 

seu conhecimento e não somente receptor de informações, tal como antes o ensino 

tradicional propagava. Portanto, é através desse instrumento no qual o estudante 

passa também a ser construtor de seu conhecimento, que o torna capaz de obter as 

habilidades fundamentais no que consiste à prática em saúde (MELLO; ALVES; 

LEMOS, 2014). 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

Realizar uma revisão de literatura acerca do uso do projeto de vivências e 

estágios na realidade do SUS como ferramenta para a formação dos estudantes de 

saúde. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Relatar a contribuição dos projetos de vivências na formação acadêmica 

através das experiências vivenciadas;  

 

 Verificar a necessidade dos estudantes de saúde em vivenciar e conhecer o 

SUS na prática.  

 

  



15 
 

 
 

3  JUSTIFICATIVA 

 

Percebe-se que as vivências e estágios na realidade do SUS trazem uma 

configuração nova no aprendizado dos estudantes, pois mesmo que a formação em 

saúde venha sendo reformada ao longo das últimas décadas, o ensino na forma 

tecnicista ainda é usual.  

O VER-SUS promove um olhar humanizado aos estudantes através de 

práticas e convívio no meio social, tornando-o imprescindível para a formação de um 

trabalhador do/para o SUS. Nesse contexto, verifica-se a sua importância como 

proposta teórico-metodológica ou metodologia ativa de formação, uma vez que 

nesse projeto se evidencia a possibilidade de ampliar a formação por favorecer a 

unidade do que foi apreendido em sala de aula com a experimentação do cotidiano 

de trabalho no SUS (MENDES et al., 2012). 

  



16 
 

 
 

4  REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 A História do VER-SUS no Brasil 

 

Na década de 50 os estudantes brasileiros já lutavam por reformas políticas e 

sociais, como as Reformas de Base (urbana, bancária e estudantil) que tinham como 

propostas alterações estruturais para garantir a superação do subdesenvolvimento e 

diminuição das desigualdades sociais. E a Reforma Agrária que reivindicava o fim do 

modelo latifundiário presente desde a colonização do Brasil, porém, com o golpe de 

64, passam a ser perseguidos (DELGADO, 2001; NORDER, 2014; VIEIRA, 2014). 

. Inicia-se a ditadura militar com características opressoras como a repressão 

aos movimentos sociais e manifestações de oposição, censura aos meios de 

comunicação, cassação de direitos políticos, entre outros. Foi entre as décadas de 

70 e 80 que se voltou a discutir severamente o modelo educacional brasileiro, e 

também o modelo de agricultura que se estabeleceu no país (DELGADO, 2001; 

NORDER, 2014; VIEIRA, 2014). 

Época historicamente importante, onde o povo se mobilizou e foi às ruas lutar 

contra a ditadura e pela democracia, ressurge a União Nacional dos Estudantes 

(UNE) que de forma destacada atuou em defesa da Reforma Universitária, surge o 

Partido dos Trabalhadores (PT) com a reorganização da esquerda, a Central Única 

de Trabalhadores (CUT), e um dos maiores movimentos sociais, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (VIEIRA, 2014). 

Na década de 80 estudantes de agronomia, já organizados pela Federação 

dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) sentiram a necessidade em 

compreender e debater sobre a forma implantada de desenvolvimento agrário no 

país participando de vivências em assentamentos rurais do MST. É nesse contexto 

que surge os EV, com caráter disciplinar e princípio não intervencionista, com o 

objetivo de formar profissionais comprometidos com a luta do campo. Nesse estágio 

os estudantes aproximam-se na prática de realidades políticas, socioeconômicas e 

culturais a partir da inserção no meio rural (FEAB, 2005; FERLA et al., 2013). 

Entre 1991 a 1996, outros diretórios e centros acadêmicos se envolveram na 

construção do EV, institucionalizando a metodologia e regionalizando por todo o 

país. É nessa segunda fase que o EV, torna-se Estágio Interdisciplinar de Vivência 
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(EIV), agora com caráter interdisciplinar, e passando a ser realizado em vários 

estados brasileiros ao longo dos anos. Consideram-se a terceira fase os EIV que 

aconteceram de 1996 até os dias atuais (FEAB, 2005). 

Nos anos seguintes muitas organizações utilizaram os estágios de vivências 

como ferramenta de ensino-aprendizagem, como os movimentos de Extensão 

Universitária que articulam a indissociabilidade do ensino, pesquisa e a aproximação 

da universidade com os outros setores da sociedade, acentuada a partir das 

transformações no modelo de graduação do século XX, e também, o Estágio 

Nacional de Comunidade (ENEC) desenvolvido pela Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), realizado até os dias atuais e o internato rural que passou a ser 

coordenado para os estudantes da área da saúde na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), sendo aplicado em outras universidades (BRASIL, 2004; FERLA et 

al., 2013). 

Estudantes de cursos de várias áreas, inclusive medicina, passaram a 

participar dos estágios de vivências, a partir disso, sugeriram estágios de vivências 

no âmbito do SUS. Foi então formulado o Estágio Nacional Interdisciplinar de 

Vivência no Sistema Único de Saúde (ENIV-SUS), construído pelo MS em conjunto 

com as executivas de Medicina, Enfermagem e Nutrição, porém ficando somente no 

papel por conta de divergências (FERLA et al., 2013). 

O Movimento Estudantil com a colaboração da Escola Estadual de Saúde 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESP/RS) promove em 2001 a Escola de 

Verão com uma média de participação de 50 estudantes de medicina do Brasil. Logo 

após, o MS formulou uma Assessoria de Relações com o Movimento Estudantil e 

Associações Científico-Profissionais da Saúde, no intuito de aliar os estudantes ao 

desenvolvimento de projetos que tencionem determinar uma política de educação 

para futuros profissionais do SUS, surgindo assim, em 2002, no estado do Rio 

Grande do Sul o VER-SUS/ BRASIL (BRASIL, 2004; FERLA et al., 2013). 

Em sua primeira versão nacional, o VER-SUS/ BRASIL foi realizado no ano de 

2003; da integração entre o MS e as Executivas e Representações Nacionais de 

Estudantes dos cursos da área da saúde, nasceram outros projetos nos espaços de 

construção do SUS, assim como nos conselhos de saúde e nos polos de educação 

permanente. Mas foi em 2004 que ocorreu a primeira grande experiência do referido 

projeto, que envolveu 51 municípios de 19 estados com a participação de 1067 
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estudantes de diversos cursos de graduação. Já em 2005 o VER-SUS/BRASIL teve 

uma menor abrangência participando apenas 251 estudantes de 10 municípios 

brasileiros (FERLA et al., 2013). 

Uma nova edição é organizada em 2006, porém o formato já não era o original 

e a metodologia foi perdida, e assim aconteceu o VER-SUS Extensão (Estágios 

Rurais Inter Profissionais no SUS e Vivências em Educação Popular no SUS). O 

projeto terminou não prosseguindo a nível nacional depois das mudanças na 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e na condução 

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), mesmo assim, 

várias experiências locais continuaram acontecendo (FERLA et al.,  2013) 

Os estágios de Vivências foram ocorrendo em diversas localidades, e de forma 

pertinente, tal como o EIV na Rede de Saúde Mental na cidade de São Lourenço do 

Sul- Rio Grande do Sul (RS), o EV em Comunidades Rurais e o de Medicina em 

Vitória da Conquista- Bahia (BA) organizado para recepcionar os calouros de 

medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e os do SUS/Bahia que 

ocorrem desde 2009 (FERLA et al., 2013). 

Em parceria com o projeto Observatório de Tecnologias de Informação e 

Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde (OTICS) os estágios de vivência 

tradicionalmente organizados pela Universidade Integrada de Santa Catarina 

(UNISC) retomaram o Projeto VER-SUS em 2011, inicialmente com duas 

experiências-piloto: no Rio de Janeiro (RJ) e em Lages- Santa Catarina (SC), com 

cerca de 50 alunos e 6 docentes (BURILLE et al., 2013, FERLA et al., 2013).  

O resultado desta iniciativa propiciou, com a colaboração do Departamento de 

Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde (DAB/SAS) e Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DEGES) da SGTES, a articulação do MS com a 

UFRGS em conjunto com uma rede de parceiros, como a Associação Brasileira da 

Rede Unida (REDE UNIDA), a Rede Governo Colaborativo em Saúde/UFRGS, a 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a UNE, o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS), com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e 

secretarias municipais de saúde (BURILLE et al., 2013, FERLA et al., 2013). 

O VER-SUS com o apoio desses departamentos e organizações realiza no 

início de 2012 uma nova edição com 915 estudantes distribuídos em 69 municípios 
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brasileiros, e em julho, chega a alcançar 1640 viventes em 114 municípios. Sendo 

construído a partir de novas diretrizes que concorrem com as atuais políticas 

prioritárias e que conjecturam a organização das redes de atenção à saúde nas 

diversas regiões de saúde, trazendo a atenção básica como construtora do processo 

de cuidado (FERLA et al., 2013)  

Desde então, o VER-SUS, vem sendo realizado, consequentemente, nos anos 

subsequentes permitindo à regionalização, como também, a interiorização por todo o 

território brasileiro de forma crescente, alcançando um quantitativo de estudantes e 

profissionais da saúde de forma a atingir seus objetivos e conquistar profissionais 

comprometidos com o SUS. 

 

4.2 Formação Profissional em Saúde 

 

 Durante as décadas de 60 e 70, ocorre o “boom” da educação superior 

trazendo modificações na área de formação profissional. Esse período é apontado, 

não só no Brasil, mas também em vários países da América Latina, por uma 

surpreendente propagação do ensino superior em todas as profissões, com a 

ampliação de escolas e do número de vagas. É durante esse tempo que é colocada 

em prática a reforma universitária brasileira, derivado de um demorado processo de 

discussão acerca da urgência de um novo formato para o sistema educacional de 

ensino superior, ajustando-o a uma política inovadora com o objetivo de obter maior 

eficiência e produtividade e que contribua no aumento da clientela para esse tipo de 

formação (HADDAD et al., 2010). 

A necessidade de modificar os padrões e recursos da formação em saúde 

prevista pelo organismo de cooperação internacional, a OPAS, traz no ano de 1973, 

o primeiro instrumento jurídico de cooperação técnica presumindo maior inserção 

entre o sistema de formação de profissionais de saúde e serviços da rede 

assistencial do sistema de saúde que seria aplicada como recurso pedagógico, 

incentivando à integração interprofissional e o crescimento da integração docente 

assistencial (PEDUZZI et al., 2013).  

O crescimento da oferta e demanda evidenciou desequilíbrios regionais com 

tamanha intensidade na abertura de vagas para a formação, como de postos de 

trabalho. Mais ainda, amplia o fato da realidade demográfica e epidemiológica vir se 
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transformando, mudando as necessidades e demandas populacionais por atenção à 

saúde. Essa conjuntura preconiza a inadiável necessidade de articulação entre a 

formação profissional e a organização do sistema de saúde (HADDAD et al., 2010). 

É atribuído então ao SUS, tanto pela Constituição Federal de 1988, art. 200, 

inciso III, como também de acordo com a Resolução nº 225/97 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) a missão de ordenar recursos humanos e auxiliar na 

formação de profissionais para a saúde. Considerando essa atribuição, o MS por 

meio do DEGES e da SGTES, vem ampliando e contribuindo para diversas ações no 

campo da formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde (BRASIL, 2004; 

HADDAD et al., 2010). 

No campo da educação, percebe-se a contradição de princípios pedagógicos 

tradicionais emitidos por pedagogias transmissoras e a necessidade de princípios 

críticos, reflexivos e que questionem a realidade social. Até então, as instituições 

formadoras, especialmente a escola médica, têm mostrado propostas de verificação 

e reformulação do ensino que consolidam a incorporação do conhecimento 

tecnológico de alta complexidade e altos custos tanto em práticas diagnósticas como 

terapêuticas, porém conservando modelos tradicionais de seleção de conteúdos e 

administração de cargas horárias segundo a relevância das especialidades (MELLO; 

ALVES; LEMOS, 2014). 

Percebe-se que a formação em saúde está apoiada predominantemente no 

modelo de ensino por disciplinas, tendo o destaque para a interação disciplinar das 

ciências e da pesquisa, sem a atenção em referir ou explicar a interação das 

práticas profissionais, no dia a dia dos serviços, que são os cenários onde se 

aumenta a prática e educação interprofissional em saúde (PEDUZZI et al., 2013). 

De acordo com Peduzzi et al (2013), uma forma de facilitar o confronto com a 

crise do conhecimento e das ciências seria utilizando o exercício da 

interdisciplinaridade, especialmente no que se refere a sua fragmentação. Nesse 

caso, é necessário que a interdisciplinaridade seja um desafio para o contexto usual 

de formação, encontrando novas respostas para os problemas que se configuram: a 

complexidade das necessidades de cuidado, a fragmentação do cuidado prestado 

pelas diversas especialidades profissionais, da mesma maneira que o imperativo de 

ultrapassar os esquemas tradicionais de ensino. 
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A formação, no tocante à interdisciplinaridade, à integração docente-

assistencial e à incorporação de tecnologias pedagógicas ao ensino das profissões 

de saúde, integra parte da agenda de debates dos fóruns financiados por 

organismos internacionais. A finalidade dessa colaboração é a introdução de 

práticas modernas, e relações interprofissionais que certamente proporcionem 

melhoria do cuidado. Porém, a concepção hospitalocêntrica, médico-centrada e 

medicalizadora dos currículos conservam-se, preenchendo “um espaço 

hierarquicamente superior na cultura acadêmica ou na imagem do trabalho em 

saúde” (BARBOSA et al., 2013; BILIBIO; CECCIM, 2004).  

Por outro lado, distinguem-se no país projetos de mudança na formação dos 

profissionais de saúde abrangendo instâncias governamentais e de cooperação 

internacional, assim como a rede pública de serviços de saúde e de universidades. É 

implantada a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema 

Único de Saúde, em 2003, pelo MS, que possuem como princípios teóricos 

metodológicos: a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão e o 

protagonismo dos sujeitos e coletivos. Estende-se, assim, o campo da assistência 

hospitalar para todos os serviços de atenção a saúde (BARBOSA et al., 2013; 

BRASIL, 2007).  

A humanização se caracteriza em uma aposta ética, estética e política. Ética, 

pois requer que usuários, gestores e trabalhadores estejam envolvidos com a 

melhoria do cuidado, estética porque proporciona um processo criativo e sensível da 

construção da saúde por sujeitos autônomos e protagonistas de um processo 

coletivo. Político, pois se trata da organização social e institucional, na condição de 

que haja solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da 

atuação coletiva do processo de gestão (BARBOSA et al., 2013).  

  Considerar essa forma de subjetividade para a formação profissional, no que 

diz respeito à relação com os cidadãos na atenção a saúde, descentraliza o modelo 

biomédico de ensino e permite que o profissional reconheça o protagonismo dos 

sujeitos (profissionais e usuários) e faça uso do diálogo como mediador nas 

relações, e assim efetue esse novo modelo de fornecer os cuidados em saúde 

(GOULART; CHIARI, 2010). 

Porém percebe-se que o modelo de formação na graduação continua, 

hegemonicamente, desmerecendo o cuidado integral. Ou seja, precisa de uma 
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formação diferenciada que “qualifique os profissionais para um olhar e uma escuta 

ampliada ao processo saúde-doença e a qualidade de vida”. A separação de 

necessidades como o cuidado com a população, a qualidade dos serviços de saúde, 

as ações dos profissionais e a formação em saúde permanecem na agenda de 

governo e da sociedade. Assim, a formação dos profissionais para a saúde, vem 

sendo discutida em diversas instâncias, e de modo simultâneo surgem iniciativas 

que ultrapassam a sala de aula (MARANHÃO, 2013).  

Segundo Barbosa et al (2013) é relevante que as mudanças aconteçam 

associadas ao ensino em dois seguimentos distintos: um, onde a educação seja via 

definitiva na formação dos profissionais de saúde levando em consideração o 

cotidiano do trabalho. E, o outro, que haja uma descontinuação do ensino de 

graduação em saúde sistematizado em procedimentos técnicos e de evolução dos 

quadros clínicos para uma extensão onde a “educação em ato” aconteça por meio 

de práticas cuidadoras, inovadoras e centralizadas no diálogo com o usuário e 

equipe, procurando formar os nexos necessários entre saúde, educação e trabalho. 

 
Um dos maiores questionamentos e preocupação dos estudantes da área 
da saúde é a sensação de despreparo e de insegurança para atuarem nos 
serviços de saúde brasileiros. Inúmeros são os acadêmicos que se queixam 
de não saber o real funcionamento do SUS, sua gestão, suas atividades 
peculiares, seus objetivos e sua abrangência. Vale ressaltar que uma das 
causas para esse despreparo pode estar relacionada ao mau 
desenvolvimento de atividades práticas curriculares, muitas vezes com uma 
carga horária insuficiente, atrelada aos serviços de saúde superlotados de 
estudantes (LIRA NETO et al., 2013, p. 2). 
 

É necessário que os profissionais sejam formados para servir aos diversos 

tipos de demandas dos usuários, ou seja, para atender a integralidade da 

assistência, para isso as universidades devem valorizar todas as tecnologias. 

Portanto, a junção de esforços, tanto das universidades quanto dos sistemas de 

saúde que é o ambiente onde as necessidades da população expressam-se, é de 

suma importância para o investimento na qualidade da formação dos profissionais 

de saúde (GONZE, 2009). 

 

4.3 VER-SUS uma Estratégia na Formação Profissional 

 

O SUS é, incontestavelmente, considerado um dos maiores e melhores 

sistemas públicos de saúde, criado na Constituição de 1988 e regulamentado pela 
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Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei 8142/90). Ele procura abranger, do 

mesmo modo, tanto um simples atendimento ambulatorial, quanto um transplante de 

órgãos, oferecendo a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a 

serviços de saúde. Todavia, é necessário que para uma melhor garantia de um 

sistema eficiente, não precisamos somente de uma boa gestão, mas também de 

profissionais comprometidos com o SUS (CANÔNICO; BRÊTAS, 2008; LIRA NETO 

et al., 2013). 

Este sistema preserva a saúde como um direito de todos e dever do Estado, 

garantindo serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tem como base 

três princípios doutrinários: a universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência; equidade que prioriza minimizar as desigualdades, 

atendendo todos igualmente e; integralidade de assistência, reconhecida como um 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, solicitados para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema (CONASS, 2003).  

Segundo Canônico e Brêtas (2008) uma boa parte dos conteúdos da formação 

é vivenciada nos dispositivos do nosso sistema de saúde, mesmo assim, docentes e 

discentes os utiliza como local de prática e na maioria das vezes não se tem um 

feedback, pois esses profissionais tendem a ir para o sistema privado, 

demonstrando uma inegável falta de compromisso ético com o SUS e seus usuários. 

[...] As definições desse conjunto de habilidades que os profissionais devem 
possuir se realizam fora das organizações de saúde, conferidas em cursos 
profissionalizantes nas universidades, cujo processo de treinamento, por 
repetição e doutrinação corporativa, marca a conduta dos profissionais por 
toda a vida. Assim, nas unidades operacionais nem é necessário a gerência 
determinar como os profissionais de saúde devem proceder, e nem mesmo 
os pares determinam suas condutas após o processo de treinamento [...] 
(BRASIL, 2003, p 23.).  
 

É uma realidade do SUS a necessidade de profissionais comprometidos e 

preparados para atuar com eficiência na área da saúde pública, porém, ainda é 

notável na rede pública de saúde, o despreparo técnico, científico e político de 

alguns trabalhadores. Simultaneamente a essa atestação, associa-se o fato das 

Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem cursos da área da saúde 

conduzirem o aprendizado mais no modelo biomédico do que nos paradigmas da 

Saúde Pública, instruindo de forma não comprometida com o sistema (CANÔNICO ; 

BRÊTAS, 2008).  
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Seria interessante envolver esses profissionais durante sua formação no 

âmbito do SUS de tal forma que utilizem os conhecimentos teórico-práticos para o 

desenvolvimento do nosso sistema de saúde, tornando-o efetivo no que se refere à 

equidade, integralidade e universalidade, promovendo assim um serviço de 

qualidade para seus usuários.  

Fundamentado na Política de Educação Permanente em Saúde, o VER-

SUS/Brasil é proposto como método de qualificação da formação dos profissionais 

de saúde que encontrarão no SUS seu local de trabalho. É imprescindível ressaltar 

que a educação permanente deve ser compreendida como aprendizagem-trabalho, 

ou seja, decorrente no dia a dia das pessoas e das organizações, sendo realizada a 

partir dos problemas enfrentados na realidade, levando em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas vivenciam (BRASIL, 2009, 2014).  

Levando em conta que o objetivo da vivência é aproximar estudantes do 

desenvolvimento de projetos que visam estabelecer uma política de educação para 

futuros profissionais do SUS, o VER-SUS tem como principais eixos oportunizar aos 

participantes vivenciar conquistas e desafios inerentes ao SUS e introduzir 

discussões sobre o trabalho em equipe, gestão, atenção à saúde, educação 

e controle social. Instigando assim, debates sobre a importância dos movimentos 

sociais, principalmente o movimento estudantil (BRASIL, 2004).  

O VER-SUS tem a dinâmica de trazer os estudantes para o movimento 

estudantil, sendo eles de diferentes realidades, como uma vivência prática para sua 

formação fazendo uso de uma metodologia problematizadora. Os estágios permitem 

que os estudantes se insiram em diversas realidades fazendo-os refletir sobre as 

ações sociais que ali viveram. É um projeto de imersão e convivência em uma 

mesma localidade com a esperança de que a vivência seja marcante. Também faz 

parte da metodologia o ensino-aprendizagem, facilitadas por um estudante 

qualificado previamente por experiência de estágio de vivência ou por participação 

nas causas sociais do movimento estudantil (FERLA et al., 2013). 

Este processo em conjunto com a consolidação e expansão dos processos de 

mudança da graduação e da construção de novos compromissos entre as 

instituições de ensino, os serviços e os movimentos sociais pode conduzir novas 

práticas pedagógicas, com base no tripé universitário ensino-pesquisa-extensão e 

de novas práticas de saúde, assim, colaborando para a implementação de políticas 
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públicas em distintas locorregiões, com abertura para ações intersetoriais (FERLA et 

al., 2013). 

Os estágios e vivências permitem aos estudantes vivenciarem o cotidiano de 

trabalho das organizações e serviços de saúde como uma nova forma de 

aprendizagem, e tem como principal objetivo intensificar a formação de 

trabalhadores para o SUS, comprometidos eticamente com os princípios e diretrizes 

do sistema e que se enxerguem como atores sociais, agentes políticos, capazes de 

promover transformações (OTICS, 2014). 

Com isso, o VER-SUS intenciona preparar os futuros profissionais do SUS 

num espaço de formação e trabalho que interaja com os novos processos 

organizativos do sistema, viabilizando aos estudantes um espaço privilegiado de 

interação e imersão no dia a dia dos serviços de saúde em diversos territórios do 

país. O cerne das vivências serão as Redes de Atenção à Saúde, a compreensão do 

funcionamento dessas redes e dos sistemas municipais e regionais de saúde 

(OTICS, 2014). 

A partir desse breve histórico do VER-SUS e da formação em saúde 

apresentado, é evidente a relevância dos estágios de vivência enquanto dispositivo 

instigador de novas reflexões para a formação em saúde que, frequentemente, ainda 

se encontra distante da realidade do SUS. Sem dúvidas, essa aprendizagem foi 

impulsora de outras experiências, reflexões e pesquisas (FERLA et al., 2013). 
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5  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma revisão de literatura, no período de abril a julho de 2017, por 

meio de busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados REDE UNIDA, 

Periódicos CAPES e SciELO que abordassem o VER-SUS como instrumento para a 

formação em saúde, publicados entre os anos de 2013 a 2017. Esse período foi 

escolhido devido à expansão que o projeto teve nos últimos cinco anos em território 

nacional. 

A pesquisa nas fontes citadas foi realizada tendo como termos descritores: 

“relatos de vivências”, “vivências e estágios”, “VER-SUS”, “formação em saúde”. As 

publicações foram pré-selecionadas pelos títulos, acompanhada da leitura dos 

resumos disponíveis e seguida da leitura completa dos artigos.  

Foram incluídas publicações que atendessem aos seguintes critérios: relatos 

de vivências e estágios na realidade do SUS; apresentasse na metodologia a 

descrição, aplicação e/ou avaliação de uma vivência e estágio na realidade do SUS. 

Foi realizado uma pesquisa complementar nas referências dos artigos elegidos com 

intuito de ampliar o campo de análise, e incluíram-se publicações que atendiam aos 

critérios mencionados acima. Para a comparação dos resultados obtidos durante a 

vivência, construíram-se quadros onde se resumiu a metodologia e os principais 

resultados. 
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6  RESULTADOS 

  
Foi identificado um total de 27 publicações, entre anais, artigos e 

dissertações, seguindo os critérios pré-estabelecidos, sendo doze na base de dados 

da REDE UNIDA, dez na SciELO e cinco nos Periódicos CAPES. Depois de uma 

análise criteriosa, foram excluídas cinco publicações por estarem repetidas nas 

diferentes bases de dados utilizadas, oito publicações dentre elas monografias, 

dissertações e teses que não tinham as características da temática estudada e 

quatro que não abordavam o tema como assunto principal. No total foram excluídas 

dezessete publicações e selecionados uma amostra de dez artigos, os quais foram 

analisados.  

Na presente pesquisa, observou-se que 30% dos relatos foram publicados no 

ano de 2016, a maioria das publicações (70%) foram desenvolvidas na região sul do 

país e apenas 30% na região Nordeste (Quadro 1).  

 

Quadro 1- Categorização das publicações que apresentam relatos das vivências e 

estágios na realidade do Sistema Único de Saúde quanto ao tipo de estudo e local 

de realização. Brasil, 2013 a 2017 

 
Estudo Ano Tipo de Estudo Local de Realização 

do Estudo 
Meio de Publicação 

(Revista/Livro) 

LIRA NETO et al 

 
2013 

 
Relato de Experiência 

 
Teresina/PI 

 
Revista de Enfermagem 
UFPE online 

BURILLE et al 2013 Relato de Experiência Lages/SC RECIIS 

SILVA et al 2014 Relato de Experiência Campo Grande/MS REDE UNIDA 

KRETSCHEMER 
 

2015 
 

Relato de Experiência 
 

Palmeiras das 
Missões/RS 

Revista Científica de 
Extensão 

RIBEIRO e 
ZIMMERMANN 
 

2015 
 

Relato de Experiência 
 

Santo Ângelo/RS 
 

Revista Saúde Integrada 
 

RAMOS et al 
 

2016 Relato de Experiência 
 

Santiago/RS Revista de Enfermagem 
UFPE online 

WEBER et al 2016 Relato de Experiência Florianópolis/SC Revista Extensio UFSC 

GONÇALVES; 
LUZ; BARBOSA 
 

2016 
 

Relato de Experiência 
 

Parnaíba/PI 
 

Revista de Enfermagem da 
UFPI 

SILVA e 
ZANESCO 
 

2017 
 

Relato de Experiência 
 

Santa Maria/RS 
 

Revista Ciência e Extensão 
 

CARVALHO e 
SILVA 

2017 
 

Relato de Experiência 
 

Arapiraca/AL Revista de Enfermagem 
UFPE online 

Fonte: SENA, H. R. B., 2017.  
Nota: Elaborada pela autora com os dados coletados na pesquisa. 
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O quadro 2 descreve os estudos de acordo com os objetivos expostos, 

metodologia empregada e os principais resultados alcançados. No que diz respeito 

aos objetivos, verificou-se que todos tinham por objetivo relatar a participação na 

vivência e estágio na realidade do SUS. Os relatos apresentavam de forma 

diversificada suas metodologias, como por exemplo, dinâmicas, discussões, visitas 

aos serviços, vídeos, recorte e colagem, entre outras. Todavia, as estratégias 

metodológicas eram executadas de forma bem semelhantes em sua prática 

atendendo assim os objetivos do projeto vivenciado.   

Com relação aos principais resultados encontrados nos artigos, nota-se que 

houve um foco nas mudanças ocorridas sobre a relação dos estudantes com o SUS 

e seu posicionamento quanto a sua formação, e assim visualizamos o VER-SUS 

como principal motivo para tais transformações.  
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Quadro 2- Descrição dos artigos que apresentam relatos de vivências e estágios na realidade do Sistema Único de Saúde, quanto 

aos objetivos, metodologia e principais resultados. Brasil, 2013 a 2017 

ARTIGO ANO OBJETIVO METODOLOGIA PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

 
Lira Neto et al 

 
2013 

 
Relatar a experiência 
sobre uma vivência-
estágio na realidade 
do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 

Participantes Duração Vivência  
Notou-se que o trabalho em 
equipe e entre as equipes foi 
insuficiente e mal articulado e 
que parte dos graduandos 
não é formada para 
compreender o SUS. Fia-se 
que o VER-SUS auxilia para a 
formação em saúde na 
perspectiva interdisciplinar e 
intersetorial. 

40 estudantes de diversas 
áreas: enfermagem, serviço 
social, fisioterapia medicina, 
psicologia, biomedicina, 
nutrição, odontologia e 
educação física, de IES 
públicas e privadas. 

Fevereiro e 
Março de 
2012 

Os estudantes visitaram 
diferentes instâncias em 
que o SUS atua, após 
debatiam as situações 
vistas em forma de 
sistematizações e 
produziam relatórios. 

Burille et al 2013 Trazer reflexões sobre 
a formação 
profissional instigada 
pela participação no 
VERSUS, 
com foco nas 
vivências em Lages 
(SC) 

Estudantes de Saúde 
Coletiva, Medicina 
Biomedicina, Odontologia, 
Direito, 
Psicologia, Ciências Sociais, 
Enfermagem, Farmácia, 
Serviço Social, Fisioterapia, 
da UNICRUZ, UFRGS, 
PUCRS, ULBRA e UNIPLAC. 

Julho de 
2011 e 
Fevereiro 
de 2012 

Constituem-se em 
vivências diárias nos 
serviços de saúde, 
discussões sobre a 
formação acadêmica e a 
atuação articulada de 
instâncias do controle 
social com avaliação 
sistemática destas 
vivências. 

Resultou na criação de 
vídeos, Mandala, que 
expressava sentimentos 
vivenciados no período, e 
blogs, e algumas publicações. 
O VERSUS revelou-se um 
meio de refletir a formação de 
discentes e docentes que 
atuam, ou pretendem atuar, 
na saúde coletiva.  

Silva et al 2014 Relatar a experiência 
sobre alguns aspectos 
do VER-SUS.  

Teve a participação de 35 
graduandos de diversos 
cursos da área da saúde. 

Julho de 
2014 

Visitas aos serviços de 
saúde locais, logo após 
realizava-se discussões 
sobre as experiências 
vivenciadas, utilização de 
textos sobre a temática 
para reflexões e produções 
de matérias expositores. 

Percebeu-se a necessidade 
de políticas públicas que 
agreguem as áreas de saúde 
e educação, constatando o 
VER-SUS como dispositivo 
que auxilia para a formação 
técnica, científica e política 
dos alunos.  
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Kretschmer 2015 Destacar as 
experiências dos 
graduandos no VER-
SUS na cidade de 
Palmeira das 
Missões/RS, e sua 
conexão para a 
execução de 
mudanças sanitárias e 
sociais. 

Estudantes provenientes de 
IES público e privados do 
estado do Rio Grande do Sul 
dos mais variados cursos: 
administração, teatro, 
economia, psicologia, 
enfermagem, nutrição, 
fisioterapia, odontologia e 
comunicação social. 

15 de 
fevereiro a 1 
de março de 
2013. 

Realizaram-se diálogos 
com profissionais de saúde 
e visitas em unidades de 
saúde, a assentamento do 
MST e ao Movimento dos 
Pequenos Agricultores 
(MPA), a comunidade 
Indígena e após eram 
elaboradas dinâmicas, 
místicas, relatórios e 
sistematizações das 
vivências. 

Resultou na possibilidade dos 
graduandos participarem da 
realidade do SUS e perceber 
o VER-SUS como um “divisor 
de águas” na formação em 
saúde, por efeito da 
interdisciplinaridade, advindo 
do conceito de que a saúde 
deve ser vista de maneira 
integral e não em “caixas”. 

Ribeiro e 
Zimmermann 

2015 Relatar a partir de um 
olhar biomédico sobre 
uma experiência 
vivenciada no projeto 
VER-SUS. 

Participaram de vinte 
acadêmicos de diferentes 
cursos de graduação: 
biomedicina, farmácia, 
serviço social, história, 
odontologia, psicologia, 
fisioterapia, agronomia, 
terapia ocupacional e 
engenharia civil.  
 

23 de janeiro 
a 03 de 
fevereiro de 
2015. 

Realizadas visitas aos 
serviços de saúde do SUS, 
a qual gerava uma sólida 
discussão no final de cada 
dia, sobre as atividades 
realizadas, para assim 
proporcionar aos 
participantes a troca de 
experiências. Após, todos 
realizavam um relatório das 
atividades, expondo sua 
opinião ou percepções.  

Verificou-se no decorrer do 
estágio que parte dos 
estudantes da área da saúde 
não atuava em estágio 
curricular de saúde pública e 
não se via instruído para atuar 
no SUS, revelaram que o 
VER-SUS é pertinente e 
indispensável para a 
formação do profissional que 
assistirá o SUS, pois propicia 
o conhecimento teórico-
prático e a proximidade da 
comunidade.  

Ramos et al 2016 Relatar a participação 
dos estudantes no 
VER-SUS verão na 
cidade de Santiago-
RS, e a importância 
que a vivência possui 
na formação dos 
alunos de graduação. 

Reuniu não só estudantes da 
área da saúde, mas de 
outros cursos de graduação 
como Direito, Administração, 
Serviço Social, entre outros, 
sendo tanto de Instituições 
Públicas como Privadas. 

Janeiro 2015 Visita aos serviços da 
saúde locais, e a noite, 
roda de conversa para a 
socialização da experiência 
vivenciada, além de 
discussões sobre alguns 
temas específicos como 
Parto Humanizado, Política 
de Redução de Danos, 
Cartilha de Direitos e 
Diretrizes do SUS. 

Possibilitou compreender a 
atuação de outras profissões 
diminuindo barreiras, e assim 
partilhar informações e a 
tomada de decisões que 
necessitam ser conjuntas, 
respeitando o ponto de vista 
de cada um focando no 
usuário. 
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Weber et al 2016 Relatar a experiência 
de graduandos em 
Enfermagem da 
Universidade Federal 
da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus 
Chapecó/SC, na 
primeira edição do 
VER-SUS Oeste 
Catarinense. 

Participação de noventa e 
seis acadêmicos, distribuídos 
entre: viventes (75), 
facilitadores (15), comissão 
organizadora (06) e 
professores apoiadores (04). 

Julho e 
Agosto de 
2014, edição 
inverno. 

Utilizou-se metodologias 
como rodas de conversas, 
diálogos e dinâmicas e 
visitas aos serviços de 
saúde local obtendo a 
participação de todos de 
forma agradável e 
harmoniosa, resultando a 
troca de informações e 
reforçando o 
companheirismo. 

Ocorreu a construção e 
desconstrução dos conceitos 
de saúde pública, 
visualizando a realidade do 
SUS e, através disso, pensar 
quais ações como 
profissionais farão, e 
entendeu-se o VER-SUS 
como um exercício de 
cidadania que permite um 
aprendizado muito além da 
matriz curricular. 

Gonçalves; Luz e 
Barbosa 

2016  Relatar a experiência 
de acadêmicos de 
enfermagem em um 
projeto de vivências e 
estágios na saúde 
pública. 

Os estudantes eram de 
cursos de graduação de IES 
públicas e privadas, um total 
de 27, associados à área da 
saúde: enfermagem, 
psicologia, odontologia, 
medicina, fisioterapia, 
educação física, farmácia e 
serviço social. 
 

Março de 
2015 

Vivenciaram serviços e 
interagiram com 
profissionais e usuários, 
participar de reuniões com 
as comunidades locais e os 
movimentos sociais. E 
sempre após essas visitas 
tão dinâmicas, os 
estudantes eram instigados 
a fazer uma avaliação 
crítica-reflexiva sobre tudo 
que eles puderam 
absorver. 

Resultou em estudantes 
protagonistas na luta pelo 
direito à saúde, construindo e 
desconstruindo conceitos e 
valores, e “transformando 
mentes e corações para um 
sistema de saúde de 
qualidade”, que é o propósito 
do VER-SUS como método 
eficaz para o ensino-
aprendizagem. 

Silva e Zanesco 2017 Relatar a experiência 
de acadêmicos do 
curso de bacharelado 
em enfermagem no 
projeto VER-SUS em 
Santa Maria/RS 

Foram 33 estudantes de 
diversos cursos: Medicina, 
Enfermagem, Nutrição, 
Odontologia, Terapia 
Ocupacional, Psicologia, 
Agronomia, Fisioterapia, 
Serviço Social, Filosofia, 
Educação Física. E entre 
eles estudantes estrangeiros, 
Uruguai e Cabo Verde. 

07 e 18 de 
janeiro do 
ano de 2016 

Visitar os serviços de 
saúde pública, nos níveis 
de atenção primária, 
secundária e terciária. Em 
seguida, discussões em 
relação às experiências e 
sua problematização e 
pensar estratégias para 
soluções possíveis através 
de um olhar 
multiprofissional. 

Constatou-se o valor e a 
relevância da 
multidisciplinaridade no que 
consiste a formação em 
saúde e as práticas 
vivenciadas, e que o VER-
SUS consegue Ultrapassar as 
barreiras da universidade 
visto que a saúde vai além 
dos profissionais da área, 
tornando-se resultante das 
condições de vida. 
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Carvalho e Silva 2017 Relatar a percepção 
de uma vivente do 
VER-SUS sobre os 
paradigmas do 
funcionamento do 
Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 
Arapiraca/AL 

Graduandos de Instituições 
de Ensino Superior (IES), 
pública e privada, das áreas 
de Enfermagem, Fisioterapia, 
Medicina, Serviço Social, 
Educação Física, Psicologia, 
Odontologia, Biomedicina e 
Nutrição 

Janeiro de 
2016 

Para cada dia de vivência 
havia um tema a ser 
tratado, focando nas 
questões que motivam o 
processo saúde x doença, 
políticas públicas, 
funcionamento do SUS, 
visitas aos espaços de 
saúde, nos três níveis de 
atenção, e momentos 
intensos de revisão do dia, 
instigando os debates e 
discussões. 

Proporcionou aos estudantes 
a experiência de desconstruir 
e reconstruir paradigmas, 
através da integração ao 
cotidiano de funcionamento 
do SUS, e assim, 
problematizar sobre múltiplas 
questões que circundam o 
serviço e a forma como o 
serviço de saúde é prestado e 
a comunidade 

Fonte: SENA, H. R. B., 2017.  
Nota: Elaborada pela autora com os dados coletados na pesquisa.
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7  DISCUSSÃO 
 

As primeiras experiências de vivências e estágios no âmbito do SUS foram 

iniciadas na região sul do país, tal motivo pode estar relacionado ao fato de que a 

maior parte dos estudos foram dessa região, o que gera assim mais publicações 

sobre este projeto.  

De acordo os dados do presente estudo, observa-se que, de modo geral, os 

estudantes em sua grande maioria não conhecem o funcionamento do SUS. Sobre 

esse aspecto, Lira Neto (2013) justifica que durante a formação, parte dos 

estudantes da área de saúde, não é formado para compreender o nosso sistema de 

saúde, dessa forma Canônico e Brêtas (2008) ressalta que isso pode ser associado 

a um olhar negativo e sem perspectivas, e que tal omissão por parte da docência 

pode acarretar em um fator obstante para a concretização do SUS. 

Verifica-se também que tal a formação ainda é muito centrada nos aspectos 

técnicos da profissão, entretanto para a efetivação das diretrizes curriculares, que 

considerem aspectos epidemiológicos, demográficos e culturais é necessária à 

descontinuação dos atuais paradigmas de gestão através da capacitação de 

docentes e gestores norteados pelo SUS. É nessa perspectiva que se constata a 

real urgência de métodos de ensino-aprendizagem que possibilitem aos estudantes 

novas experiências e que tais ultrapassem o ambiente da sala de aula (BARBOSA et 

al., 2013). 

Para isso acontecer é primordial questionar se o estudante está submetido ao 

contato com grupos sociais e processos coletivos, e não só a assistência preventiva 

e terapêutica durante a formação atual, ou, em qual momento os estudantes durante 

a atuação de um profissional vivenciam uma “relação de encontro”, sentem e 

compartilham o sofrimento e a necessidade diante da escuta do outro, respeitam as 

desigualdades e assim possam participar da efetivação do cuidado considerando a 

singularidade das intervenções (UFRGS, 2014). 

Admite-se que a universidade detém a função relevante no que concerne a 

formação profissional, preparando-os para atuar de forma comprometida e com 

qualidade. O VER-SUS vem a ser uma ferramenta de ensino, que segundo Mendes 

et al (2012) permite no decorrer do processo de formação, aos graduandos, ter 

proximidade com uma rotina de trabalho que envolva diversas áreas de 
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conhecimento, ocasionando assim, uma formação cada vez mais qualificada e 

informada de seus direitos e deveres como profissionais. E para Burille et al (2013) 

também é um meio de refletir a formação de discentes e docentes que atuam ou 

pretendem atuar na saúde coletiva.  

Nesse contexto Silva et al (2014) percebe a necessidade de políticas públicas 

que agreguem as áreas de saúde e educação, e assim constata o VER-SUS como 

dispositivo que irá auxiliar a formação técnica, científica e política dos alunos. 

Enquanto isso, Ferreira (2015) reconhece que o projeto pode ser “um grande agente 

de fomento para uma questão extremamente importante no âmbito de formação em 

saúde: que é a integração ensino-serviço e assistência”, já Ribeiro e Zimmermann 

(2015) afirmam que o projeto é pertinente e indispensável para a formação do 

profissional que assistirá ao SUS, pois propicia esse conhecimento teórico-prático e 

essa proximidade com a comunidade. 

Porém para Maranhão e Matos (2017) as vivências proporcionadas pelo VER-

SUS não almejam constituir-se como modelo para a formação em saúde, apenas 

objetiva ocasionar a capacidade dos participantes em inquietar-se como revelam 

Souza et al (2015), e trazer pensamentos sobre que profissional  estamos nos 

formando e como queremos ser, assim como, primordialmente, devemos entender o 

sujeito em sua singularidade. 

No que consiste essa organização da rede de ações e serviços de saúde, 

Fettermann (2015) analisa a vivência como ferramenta capaz de intervir na futura 

prática profissional, onde os mesmos possam interpretar, de forma extensa, o 

cuidado, respeitando o que carece o usuário. É quando Silva e Zanesco (2017) 

compreendem o valor e a relevância da multidisciplinaridade no que consiste a 

formação em saúde e as práticas vivenciadas, e que o VER-SUS consegue 

ultrapassar as barreiras da universidade visto que a saúde vai além dos profissionais 

da área, tornando-se resultante das condições de vida. 

Identifica-se que, nas vivências, a metodologia concede através das visitas 

aos serviços de saúde local, que os estudantes participem de seu real 

funcionamento podendo perceber e conviver com os profissionais e também 

usuários, trazendo uma visão mais reflexiva sobre a saúde pública, Bedin, Matos e 

Sanes (2014) relatam que realmente o VER-SUS não só alcança os graduandos, 

que mensuram as vivências como impactantes, de forma positiva, em sua formação 
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acadêmica e posteriormente em sua vida profissional, como também, os 

trabalhadores e equipe de gestão, envolvidos durante a construção do estágio, que 

afirmam a utilidade da inserção dos estudantes no cotidiano dos serviços, onde os 

mesmos têm a possibilidade de pensar sobre a situação de saúde local e a atuação 

do trabalho em equipe. 

 A efetivação da promoção de saúde em todas as extensões do SUS 

necessita de profissionais sensíveis, porém ainda nos deparamos com algumas 

resistências. A sensibilização deve ser pensada para os estudantes, assim como 

para os profissionais já atuantes nos serviços de saúde. A troca de saberes propicia 

mudanças na realidade do SUS, onde o fortalecimento e estruturação desse sistema 

podem seguir adiante, o VER-SUS se configura em um espaço onde essa troca é 

vivenciada, através da importância dada aos próprios estudantes, onde os mesmos 

passam a se compreender como agentes transformadores de suas vidas e da 

realidade de seu território, e com isso promover saúde (HADDAD et al, 2010). 

A promoção da saúde requer essa interdisciplinaridade, segundo Linard, 

Castro e Cruz (2011) a mesma tem caráter de correlação de conhecimentos, que 

podem ocorrer com a troca de saberes entre profissionais de diferentes áreas, 

efetivando novas práticas. Kretschemer (2015) percebe o VER-SUS como um 

“divisor de águas” na formação em saúde, justamente por efeito da 

interdisciplinaridade, advindo do conceito de que a saúde deve ser vista de maneira 

integral e não em “caixas”. 

Para Ramos et al (2016) a possibilidade que o VER-SUS traz em 

compreender também a atuação de outras profissões diminuindo barreiras, permite 

partilhar informações e a tomada de decisões que necessitam ser conjuntas, 

respeitando o ponto de vista de cada um, com foco no usuário. Sabe-se que para 

obter sucesso é imprescindível que a equipe multiprofissional esteja determinada a 

trabalhar pelo mesmo propósito. 

É nesse contexto que percebemos que esse projeto vai além de uma política 

pública. Maranhão (2015) visualiza como um “ponto de virada”, ou seja, algo que 

divide as concepções em dois seguimentos. Um traz essa política pública onde o 

encontro com graduandos de diversas áreas e do movimento estudantil os faz refletir 

sobre pautas recorrentes à saúde, e a outra, que são as implicações das reflexões, e 

que, tais quais possam assumir ferramentas que gerem outras discussões.  
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Nos dias atuais o VER-SUS, que inicialmente foi articulado para os 

estudantes da área de saúde, consegue atingir outras áreas de formação, e assim a 

discussão sobre políticas públicas passa a alcançar aspectos como o controle social 

do SUS e a utilização dos recursos financeiros, isso proporciona um enriquecimento 

da vivência. Para Guimarães e Garcia Jr (2016) o profissional das diversas áreas é 

um companheiro na busca da saúde coletiva, e diz que o entendimento do indivíduo 

como sujeito necessitado de um cuidado integral instiga o profissional de Direito, 

tanto quanto os demais, a trabalhar salvaguardando o usuário do SUS, para que ao 

mesmo seja garantido o direito à saúde irrestrita. 

Depois de vivenciar na prática e poder conhecer os dispositivos de saúde, os 

conceitos são reformulados, ou seja, o VER-SUS proporciona a experiência de 

desconstruir e reconstruir paradigmas através dessa integração ao cotidiano do 

trabalho nos serviços, resultando em profissionais protagonistas na luta pelo direito à 

saúde, e como um exercício de cidadania, poder aprender muito além da matriz 

curricular, alcançando o propósito do projeto que é “transformar mentes e corações 

para um sistema de saúde de qualidade” (CARVALHO; SILVA, 2017; GONÇALVES; 

LUZ; BARBOSA, 2016; WEBER et al., 2016). 

A contribuição do VER-SUS, enquanto política pública, traz para os 

graduandos um enriquecimento individual através de suas reflexões sobre o meio 

social em que estamos inseridos, de forma a proporcionar um anseio em participar 

mais incisivamente da formação de uma sociedade melhor. Portanto Stahlschimidt 

(2012) acredita ser de suma importância que os estudantes imersos recorram a 

formas de estruturar suas experiências, associando-as aos parâmetros teóricos 

abrangidos e assim, elaborar materiais de diferentes configurações para práticas e 

exposição. 

Nesse sentido, pode-se falar da inquestionável contribuição desse projeto 

para a formação acadêmica, para o conhecimento das políticas públicas e o 

funcionamento dos serviços de saúde, no que diz respeito ao SUS, a sociabilização, 

e principalmente, o enriquecimento pessoal, e esse, chega a ser tangível.  
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8  CONCLUSÕES 

 

A construção do presente estudo suscitou na identificação de como o VER-

SUS realizado durante a graduação pode acrescentar no conhecimento teórico-

prático dos futuros profissionais em saúde. Além de que, proporcionou entender que 

uma formação pautada na compreensão da realidade a qual estamos inseridos dará 

subsídios para um melhor atendimento ao usuário. 

Fazer essa revisão onde os relatos dos estudantes que passaram por essa 

metodologia utilizada de ensino-aprendizagem, através da imersão, conseguiu 

alcançar os objetivos de demonstrar e descrever que o VER-SUS possibilita aos 

estudantes uma nova forma de pensar saúde e consequentemente procurar ser um 

profissional com atitudes diferenciadas. 

Dada a importância desse projeto, torna-se de extrema necessidade a sua 

continuação de forma a melhorar cada vez mais a formação em saúde, tornando-o 

acessível a mais estudantes e também poder contemplar outras áreas de formação. 

Podendo assim levar o conhecimento do que, como e para quem é o SUS a futuros 

profissionais que dentro de suas especialidades lutem por uma saúde de qualidade 

para todos. Neste sentido, o VER-SUS é relevante quanto à ressignificação do 

processo de formação contribuindo para a construção da saúde pública e de 

transformações sociais.  
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