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RESUMO 
 

 
 

O presente trabalho discorre sobre o procedimento contratual e as discussões que 

resultaram na assinatura do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde 

(COAPES) nas 4ª e 5ª regiões de saúde do Rio Grande do Norte, visando viabilizar  

a estruturação de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática 

suficiente e de qualidade aos cursos e residências da área da saúde, permitindo o 

fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade. Utiliza-se da teoria de 

interpretação qualitativa, observando-se as posições éticas e políticas dos diversos 

interessados no processo contratual, buscando, a partir delas, compreender de 

forma interpretativa as decisões decorrentes da própria natureza humana, norteadas 

a priori pelos interesses sociais, como também políticos, e em que nível a mudança 

almejada foi alcançada. Promove-se análise das informações coletadas, dada 

através de uma revisão integrativa da literatura, envolvendo um aprofundamento 

descritivo do COAPES e dos seus fundamentos; da análise de documentos e 

instrumentos, como atas de reuniões, ofícios, portarias, decretos e leis; e da 

interpretação e discussão dos resultados, com a finalidade superveniente de gerar 

um produto que apresente relevância para outras instituições interessadas em iniciar 

o processo de contratualização. Destaca-se durante o procedimento contratual a 

importância da pactuação, discussão e qualificação da inserção de estudantes no 

território. Verifica-se na problematização a não linearidade procedimental, em 

detrimento à orientação em cartilhas do SUS, observando-se estagnação com a 

mudança na gestão administrativa durante e após o período de eleições municipais. 

Torna-se possível, então, afirmar que o processo de produção do COAPES em 

estudo ainda precisa avançar enquanto um processo dialógico com reconhecimento, 

comprometimento e participação dos atores envolvidos, numa constante busca pela 

qualificação do cuidado em saúde de maneira integrada ao processo de formação 

em serviço e de educação permanente da rede. 

 
Palavras-Chave: Sistema Único de Saúde, Programas Nacionais de Saúde, Serviços 

de Integração Docente-Assistencial, Educação Continuada, Área Carente de 

Assistência Médica, Contratos 



ABSTRACT 
 

 
 

This paper explores the contractual procedure and the discussions that resulted in 

the signing of the Organizational Contract of Public Action for Teaching-Health 

(COAPES) in the 4th and 5th health regions of the state of Rio Grande do Norte, 

aiming to make possible the structuring of health services in conditions to offer 

sufficient field of practice and with quality to the courses and residencies of the health 

area, allowing the strengthening of the teaching-service-community integration. The 

qualitative theory of interpretation is used, observing the ethical and political positions 

of the various parts involved in the contractual process, seeking, from them, to 

understand in an interpretative way the decisions deriving from human nature, at first 

guided by social interests, as also political, and at what level the desired change was 

achieved. The analysis of the information collected is promoted through an 

integrative review of the literature, involving a descriptive deepening of the COAPES 

and its foundations; analysis of documents and instruments, such as minutes of 

meetings, letters, ordinances, decrees and laws; and the interpretation and 

discussion of the results, with the supervenient purpose of generating a product that 

presents relevance to other institutions interested in starting the process of 

contracting. The importance of the agreement, discussion and qualification of the 

insertion of students in the territory stands out during the contractual procedure. 

Procedural non-linearity is verified during the problematization, against the orientation 

present in the Unified Health System (SUS) guides, stagnating with the change in 

administrative management during and after the period of municipal elections. It is 

possible, then, to affirm that the COAPES production process under study still needs 

to progress as a dialogical process with recognition, commitment and participation of 

the involved actors, in a constant search for the qualification of health care in an 

integrated way to the process of in-service training and permanent education of the 

health network. 

 
Keywords: Unified Health System, National Health Programs, Teaching Care 

Integration Services, 'Education, Continuing', Medically Underserved Area, Contracts 



LISTA DE TABELAS 
 

 

 

 

Tabela 1: Relação do quantitativo de profissionais médicos por 1000 habitantes ........... 9 

Tabela 2: Municípios das 4º e 5ª regiões de saúde do RN ............................................... 31 

Tabela 3: IES por cursos de graduação ............................................................................ 31 

Tabela 4: Cronograma de reuniões e documentos produzidos ........................................ 33 

Tabela 5: Efetivação procedimental das atividades do COAPES ..................................... 40 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

 
Figura 1: Tipificação do negócio jurídico ........................................................................ 14 

Figura 2: Regiões de Saúde do Rio Grande do Norte .................................................... 30 

Figura 3: Comparativo do procedimento de contratualização do COAPES sugerido 
pelo MS e o procedimento realizado no âmbito da EMCM e 4ª e 5ª regiões de saúde 

36 



LISTA DE SIGLAS 
 

 

 
BVS Biblioteca Virtual em Saúde 

CC Código Civil 

CEBES Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

COAPES Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 

CONASEMS Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

CONASS Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

CONSEPE Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CRFB Constituição da República Federativa Brasileira 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

EMCM Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte 

FACISA Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IES Instituição de Ensino Superior 

MEC Ministério da Educação 

MS 

PI 

Ministério da Saúde 

Portaria Interministerial 

PMM Programa Mais Médicos 

PNAB Política Nacional de Atenção Básica 

PNEPS Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

RAS Rede de Atenção à Saúde 

REUNI 

RN 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

Rio Grande do Norte 

SESu Secretaria de Educação Superior 

SGTES Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

SiSU 

SIMAIES 

Sistema de Seleção Unificada 

Sistema de Monitoramento e Avaliação da Integração Ensino Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

URSAP Unidade Regional de Saúde Pública 



SUMÁRIO 
 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................ 9 

2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL ............................................................. 12 

2.1. CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE ..... 12 

2.1.1. TERMINOLOGIA DO COAPES .................................................................. 13 

2.2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE .................................................................... 15 

2.3. PROGRAMA MAIS MÉDICOS ................................................................... 18 

2.4. INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE .................................. 20 

2.5. EDUCAÇÃO PERMANENTE ..................................................................... 22 

2.6. ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RN ........................ 24 

3. OBJETIVOS ................................................................................................ 27 

3.1. GERAL ........................................................................................................ 27 

3.2. ESPECÍFICOS ............................................................................................ 27 

4. METODOLOGIA ......................................................................................... 28 

4.1. MODELO DE ESTUDO .............................................................................. 28 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO E DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS . 29 

4.3. TÉCNICA DE COLETA DE DADOS ........................................................... 32 

4.4. ANÁLISE DE DADOS ................................................................................. 33 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS ................................................................. 34 

5. RESULTADOS ............................................................................................ 35 

5.1. ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO ............................. 35 

5.2. DESDOBRAMENTOS DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO ........ 40 

5.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO .. 42 

5.4. PERSPECTIVA INDIVIDUAL DO ALUNO NO PROCESSO ........................   44 

6. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE ........................................................................................................ 

 

 46 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 47 

 APÊNDICE – RELATÓRIO DE REUNIÕES DE DISCUSSÃO E 
ORGANIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO COAPES ............................... 

 
52 

 ANEXO – CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO- 
SAÚDE DAS 4ª E 5ª REGIÕES DE SAÚDE DO RN .................................. 

 
61 



9 
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

 
Nos últimos anos, o quadro da saúde pública no Brasil tem suscitado 

relevante debate acerca da distribuição de profissionais médicos. Como 

demonstrativos, apontam-se a insuficiência de profissionais vislumbrada pelo Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), a falta de vinculação dos médicos ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) no sentido de ocupar as áreas carentes de 

profissionais¹, além de críticas e questionamentos quanto à inadequação da 

formação dos profissionais de saúde em relação às reais necessidades da 

população². 

Nesse contexto, tem-se o advento da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 

2013, que instituiu o Programa Mais Médicos (PMM), objetivando diminuir a carência 

de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, aprimorar a formação médica no 

país, e ampliar a atuação dos estudantes no SUS durante seu processo de 

formação, a partir da adoção de ações em três eixos norteadores, a saber: 

provimento emergencial; investimento na infraestrutura da rede de serviços básicos 

de saúde; e estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica3. O 

programa tem como meta a criação de 11,5 mil vagas de graduação e 12,4 mil 

vagas de residência médica até 20174, a serem distribuídas nas regiões 

consideradas prioritárias, estando o Nordeste entre estas em virtude da pouca oferta 

de vagas e a razão de 1,32 médico/1.000 habitantes – abaixo da referência de 2,7 

do Reino Unido5, além de cerca de 72% dos profissionais médicos atuarem nas 

capitais6,7. 

Tabela 1: Relação do quantitativo de 
profissionais médicos por 1000 habitantes 

População do Nordeste: 57.254.159 

Interior C apitais 

44.720.915  12.533.244 

Médicos ativos: 75.389 

Interior C apitais 

21266  54124 

Médicos por 1000 habitantes: 1,32 

Interior C apitais 

0,48  4,32 
Fonte: CFM 2017, IBGE 2017, elaboração própria 
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Dentre os dispositivos elencados na referida Lei para reorientar e expandir a 

formação de médicos no Brasil destaca-se a celebração de Contratos Organizativos 

de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES)³, que seriam firmados entre as 

instituições de ensino superior (IES) e as Secretarias Municipais e Estaduais de 

Saúde, tendo por finalidade viabilizar a reordenação da oferta de cursos de Medicina 

e de vagas de Residência Médica e a estrutura de serviços de saúde em condições 

de oferecer campo de prática suficiente e de qualidade, como também permitir a 

integração ensino-serviço na área da atenção básica8. 

Tal tema é indispensável para o desenvolvimento acadêmico voltado para as 

necessidades da população brasileira, pois se baseia na vivência de práticas do 

ensino em saúde integradas às Redes de Atenção à Saúde (RAS). A implantação e 

adoção dos contratos mencionados é uma forma de viabilizar e beneficiar a 

formação e qualificação dos acadêmicos das IES, favorecendo sua inserção nos 

estabelecimentos de saúde e sua integração com a comunidade9. Com isso, 

demonstra-se a relevância da contratualização do COAPES entre as partes 

interessadas. 

As discussões sobre o COAPES e sua relevância para o fortalecimento da 

integração ensino-serviço-comunidade ganharam enorme destaque no âmbito das 

instituições formadoras. Na prática, por outro lado, o que se observa é que poucas 

instituições conseguiram avançar na formalização dos contratos, especialmente no 

que diz respeito à formalização de  contrapartidas eficazes para operacionalização 

do ensino de estudantes e residentes nos serviços de saúde. Parte dessa  

dificuldade pode ser atribuída à complexidade inerente ao processo de celebração 

do COAPES, especialmente nos territórios com várias instituições formadoras 

públicas e privadas, bem como à conjuntura política que vive o Brasil nos últimos 

dois anos. 

Este assunto insere-se diretamente nas relações acadêmicas e 

administrativas do curso de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas do 

Rio Grande do Norte (EMCM), pertencente à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). O curso, implantado a partir das diretrizes estabelecidas pelo 

PMM, vem vivenciando todo o trâmite de adaptação e implantação das diretrizes que 

regem os contratos de ensino-saúde e a dinâmica das relações com gestores 

Estaduais e Municipais de Saúde. Desse modo, deve o curso estar preparado para 

participar efetiva e eficientemente deste recurso contratual, impreterivelmente, com 
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corpo acadêmico qualificado para atuar com eficácia na implantação e manutenção 

do processo. 

O presente trabalho buscou, a partir de um estudo de caso, acompanhar e 

analisar todo o processo em torno do COAPES, em grande parte sob a ótica de uma 

IES, partindo de sua discussão, atribuição de responsabilidades e considerando o 

que cada uma das partes tinha a oferecer de acordo com o proposto sistema de 

contrapartidas, até atingir o momento de sua celebração e práticas iniciais. Diante de 

tais informações, refletir sobre o caminho traçado, as dificuldades encontradas e 

possíveis pontos positivos e negativos da contratualização. 

Com o advento da Lei instituidora do PMM, que resultou na elaboração das 

diretrizes que regem o COAPES, observou-se a necessidade de integração de tal 

processo à realidade da EMCM. Desta forma, o presente projeto tem por objetivo, no 

momento em que se iniciam discussões sobre a contratualização entre gestores de 

saúde e IES, acompanhar e compreender as demandas que incorrem na 

implantação dos novos padrões e diretrizes do processo de celebração do COAPES 

nas regiões do Seridó e Trairi do Rio Grande do Norte. 

A experiência a ser relatada neste estudo poderá servir como mecanismo de 

consulta às IES que pretendam aderir ao COAPES – dado o caráter da recente 

instituição de tal recurso contratual, uma vez que se buscará demonstrar tanto os 

acertos quanto as possíveis falhas nas discussões, as tomadas de decisões e 

posicionamentos com relação aos aspectos que norteiam a contratualização, bem 

como, no que couberem, pontos positivos e negativos identificados durante o 

processo. 

O interesse pelo tema se deu a partir do reconhecimento da importância da 

implantação do contrato organizativo como regente das relações da EMCM com os 

gestores de saúde regionais, fazendo-se necessário conhecer de forma ampla o 

COAPES – considerando-se a recém instituição das suas diretrizes para celebração, 

e como seria o processo de contratualização para a Escola, uma vez que, como 

profissional lotado na secretaria da coordenação do curso de medicina dessa 

instituição, os trâmites contratuais têm relação direta com a rotina do serviço. A partir 

dessa percepção, levanta-se os seguintes questionamentos: qual a importância do 

COAPES para uma IES, para o serviço e, especificamente para a EMCM? Por que 

seu estudo se faz necessário? 



12 
 

 
 

 

2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 
 

 
Neste título serão apresentadas discussões acerca de tópicos considerados 

importantes, que darão base ao tema do estudo, buscando trazer fundamentação 

teórica suficiente ao seu devido desenvolvimento. Para tanto, foi elaborada uma 

sequência de definições de questões diretamente ligadas à estrutura que organiza a 

implementação do COAPES. 

Posto isso, os seguintes questionamentos foram realizados: O que é de fato 

o COAPES em sua fundamentação jurídica, considerando seu caráter de ação 

pública? Qual o papel do SUS, a partir do seu caráter histórico, nas ações e serviços 

de saúde? Qual o objetivo do PMM frente à carência de médicos em regiões 

classificadas como prioritárias pelo SUS? Como se dá o processo de integração 

ensino-serviço-comunidade diante da necessidade de reorganização da formação 

em saúde? Onde se encontra a EMCM, considerando os aspectos regionais de seu 

local de fundação, na realidade da instituição do PMM? 

De forma sequencial, em resposta aos questionamentos, visando uma 

decorrência lógica dos mesmos, foram enunciados os seguintes subtítulos: Contrato 

Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde, Sistema Único de Saúde, Programa 

Mais Médicos, Integração Ensino-Serviço-Comunidade e Escola Multicampi de 

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte. 

 
 

2.1 CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE 

 
 

 
O COAPES é regulamentado pela Portaria Interministerial Nº 1.127, de 04 

de agosto de 2015, que institui as diretrizes para sua celebração e para o 

fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do 

SUS10; pela Portaria Interministerial Nº 10, de 20 de agosto de 2014, que institui a 

comissão executiva do COAPES8; e também pela Lei Nº 12.871, de 22 de outubro 

de 2013, que institui o PMM3. Destinando-se o estudo a um momento de natureza 

essencialmente jurídica, vê-se necessário evidenciar alguns conceitos comuns à 

Ciência do Direito. 
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Partindo do senso comum entre juristas de que Direito e Estado mantém 

uma estreita ligação, pode-se definir Direito como “o conjunto de normas de conduta 

obrigatórias estabelecidas ou autorizadas pelo próprio Estado e garantidas pelo seu 

poder”11. Do remoto Direito Romano, advém a divisão do Direito entre público e 

privado, onde o primeiro diz respeito ao estado da coisa romana (Publicum jus est 

quod ad statum rei romanae spectat) e o segundo à utilidade dos particulares 

(privatum, quod ad singulorum utilitatem)12. Desta forma, as relações jurídicas nas 

quais está presente o Poder Público, ou mesmo o interesse público, são pautadas 

pelo Direito Público13. 

O COAPES está inserido no âmbito do Direito Administrativo – que é ramo 

do Direito Público, “na medida em que seus princípios e normas regulam o exercício 

de atividades estatais, especialmente a função administrativa”14. Conceitua-se, 

portanto, Direito Administrativo como “o conjunto harmônico de princípios jurídicos 

que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar 

concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”15. 

 

 
2.1.1 TERMINOLOGIA DO COAPES 

 
 

 
Buscando clarear o entendimento quanto ao COAPES em sua 

fundamentação legal, fragmentaremos parte do conjunto de palavras para análise 

dos termos em seu aspecto jurídico. 

De forma inicial, no escopo das relações jurídicas, temos a conceituação do 

Fato Jurídico, que é, em sentido amplo, um elemento que cria a relação jurídica, 

podendo ter sua origem natural (independente da vontade humana) ou por ato 

jurídico (dependente da vontade humana). O Ato Jurídico latu sensu é classificado 

em: Ato jurídico em sentido estrito – com a mera realização da vontade do agente, 

gerando consequências jurídicas previstas em lei; Ato ilícito – praticado em 

desacordo com a ordem jurídica, violando o direito subjetivo individual; e Negócio 

jurídico, com negociação estabelecida entre as partes, podendo autorregular seus 

interesses, dentro dos limites legais, em documento com formato legal16. 
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Figura 1: Tipificação do negócio jurídico 
Fonte: Diniz (2009), adaptado 

 
 
 
 

O negócio jurídico é o ato jurídico com finalidade negocial, ou seja, tem que 

haver de forma manifesta o intuito de adquirir, modificar, conservar ou extinguir 

direitos. A simples manifestação de vontade sem a finalidade negocial pode 

desencadear determinado efeito, preestabelecido no ordenamento jurídico, mas 

estaria praticando o agente um ato jurídico em sentido estrito17. 

Conforme disposto no Código Civil (CC) de 2002, em seu artigo 104, para ter 

validade, o negócio jurídico necessita ser realizado por agente capaz, ter seu objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável e estar de acordo com forma prescrita 

ou não proibida em lei18. Ainda em conformidade com o CC, a manifestação de 

vontade está mais atrelada à intenção nela consubstanciada que à literalidade do 

documento formal e no negócio jurídico sempre deve estar presente a probidade e 

boa-fé. 

Dentre as definições conceituadas no ramo do Direito, temos o ensinamento 

de Beviláqua (1916), que diz que contrato é “o acordo de vontade de duas ou mais 

pessoas com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direito”19; 

para Diniz (2012), “contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade 

da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre 

as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de 

natureza patrimonial”20; e conforme Gomes (2007), “contrato é, assim, o negócio 

jurídico bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância de conduta 

idônea à satisfação dos interesses que regularam”21. 

Neste aspecto, o contrato é um negócio jurídico entre duas partes ou mais, 

com o intuito de adquirir, modificar, conservar ou extinguir direitos; é ato jurídico 

lícito, pois depende de manifestação voluntária de vontade e em consonância com a 

Origem natural 
( o independe da açã 

humana) 

Ato Jurídico (strictu 
sensu) 

Fato Jurídico 

Ato Jurídico (latu       
sensu) Ato Ilícito 

Negócio Jurídico 
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lei, gerando repercussão jurídica. Ressalte-se que a liberdade de contratar é 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato18. 

O COAPES é classificado como contrato administrativo, pois a relação se 

submete ao regime jurídico de Direito Público, considerando que uma das partes 

contratantes é o Estado. Segundo Meirelles (2012), contrato administrativo “é o 

ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com o particular 

ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse 

público, nas condições estabelecidas pela própria Administração Pública”22. Seu 

propósito é solver as necessidades, sendo observadas as normas do Direito Público.  

Advinda do Direito Público, temos as Políticas Públicas, caracterizadas como 

programas de ação do governo que dispõe das ferramentas do Estado e de 

atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados23. Nesse sentido, surgem as Ações Públicas: com 

origem no termo inglês “policies”, que designa o processo pelo qual são elaborados 

e implementados programas de ação pública, isto é, dispositivos político-

administrativos coordenados em princípio em torno de objetivos explícitos24. 

Isso posto, é o COAPES um contrato administrativo que regula a relação 

entre o Estado e as IES, diante de uma estrutura organizacional com vistas a 

estabelecer diretrizes para a contratualização e manutenção de relação advinda de 

ação pública, que utiliza dos meios à disposição do Estado para a promoção do 

ensino-saúde, buscando aperfeiçoar os campos de prática, permitindo a integração 

ensino-serviço. 

 
 

2.2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
 

 
O SUS, estabelecido durante a promulgação da Constituição da República 

Federativa Brasileira (CRFB) em 1988, em seu título VIII da ordem social, capítulo II 

da seguridade social, sessão II, afirma no art. 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”25. 
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A regulamentação do SUS se deu através da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. A primeira lei orgânica do SUS detalha seus objetivos e 

atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção e gestão, a 

competência e atribuições de cada nível (federal, estadual e municipal), a 

participação complementar do sistema privado, recursos humanos, financiamento e 

gestão financeira e planejamento e orçamento. Logo em seguida, a Lei nº 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Institui 

os Conselhos de Saúde e confere legitimidade aos organismos de representação de 

governos estaduais (CONASS - Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Saúde) e municipais (CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde). Finalmente estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, 

mas novas lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários26. 

Nos anos que antecederam a construção do SUS, estiveram presentes em 

seu percurso a modificação e criação de institutos que fossem capazes de garantir a 

assistência médica dos trabalhadores, visto que apenas essa classe contribuía para 

os fundos de pensão e, portanto, possuíam o direito à saúde. A retrospectiva 

histórica do SUS foi marcada pela presença de diversos movimentos sociais em 

busca da assistência integral que abrangesse toda a população do Brasil. Por isso, 

as lutas se intensificaram para que todas as classes sociais do país tivessem direito 

e acesso à saúde. Primitivamente, a assistência à saúde era voltada principalmente 

ao modelo hospitalocêntrico e curativista. Mediante implantação do Programa de 

Ações Integradas de Saúde (PAIS) a atenção primária ganhou ênfase, firmando-se a 

rede ambulatorial como porta de entrada do sistema, sendo esse o precursor da 

criação do SUS27. 

O SUS contempla um conjunto de ações e serviços públicos de saúde que 

tem como prioridade o atendimento integral ao indivíduo com foco nas ações 

preventivas e sem prejuízo ao apoio assistencial e a participação da comunidade. 

Para tanto, conta ainda com o apoio de instituições privadas ou filantrópicas e sem 

fins lucrativos, com o objetivo de garantir essa integralidade. Em conformidade com 

a CRFB, em seu artigo 198, esses serviços integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada que tem por base a diretriz da descentralização, transferindo
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responsabilidade e autonomia para os entes federativos e os respectivos órgãos 

responsáveis em cada esfera do governo25. 

A CRFB, ao dedicar capítulo próprio ao bem jurídico da saúde, declara 

manifesta intenção de proteção à dignidade da pessoa humana, esta diretamente 

relacionada ao direito à vida. Como garantia a tal direito, o Estado atua através de 

políticas públicas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. Desta 

forma, além da democratização, com a implementação do SUS a CRFB trouxe uma 

evolução do conceito de saúde: o que era até então representado como um estado 

de “não-doença”, atingiu novo patamar com as políticas públicas de prevenção de 

enfermidades e promoção da qualidade de vida28. 

Com os avanços tecnológicos e o aumento da renda das populações, faz-se 

necessário uma força de trabalho cada vez mais especializada com a finalidade de 

garantir os direitos já adquiridos através da Constituição29. A Lei nº 8.080, em seu 

artigo 27, que trata sobre a política de recursos humanos na área da saúde, sendo 

ela articulada por todas as esferas do governo, tem dentre seus objetivos a 

organização de um sistema de formação de profissionais em todos os níveis de 

ensino e a elaboração de programas de aperfeiçoamento permanente de pessoal, 

exaltando assim o SUS como ordenador e formador de recursos humanos26. 

Um dos objetivos principais do desenvolvimento da força de trabalho é 

garantir um número suficiente de trabalhadores com qualificações técnicas com 

atributos que os tornem acessíveis e capazes de alcançar diversos tipos de 

populações. Para tal, faz-se necessário o planejamento ativo e o gerenciamento na 

produção de recursos humanos com foco na construção de instituições formadoras 

capazes de fortalecer a regulação profissional e revitalizar as capacidades de 

recrutamento29. 

Em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS, o MS vislumbra a 

construção de uma política nacional de formação e desenvolvimento com foco nos 

profissionais de saúde para o SUS, principalmente usando do dispositivo de 

educação permanente em saúde, que traz a ideia de aprendizagem baseada na 

problematização e na aprendizagem significativa. Objetiva-se que esse método seja 

capaz de incentivar mudanças em todos os níveis de educação, promovendo a 

formação de trabalhadores e gestores de saúde, produzindo conhecimento para a 

transformação das práticas em saúde e do SUS através do compromisso e 

capacidade de resolutividade30,31. 
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Objetivando uma atenção individual e coletiva de qualidade, bem como 

melhorar a formação profissional, desenvolvimento e satisfação dos trabalhadores 

do serviço, integrando estudantes, professores e gestores, o COAPES trata da 

integração ensino-serviço-comunidade no âmbito do SUS. O contrato envolve 

gestores de diversas esferas governamentais e IES que possuem cursos de 

graduação na área da saúde e programas de residência médica e multiprofissional 

interessados em discutir e qualificar a inserção do estudante na rede e a integração 

ensino-serviço. Os serviços da rede do SUS se beneficiam com essa inserção de 

estudantes com caráter multiprofissional uma vez que fortalece a implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais32. 

 

 
2.3 PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

 
 

 
O PMM foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de enfrentar a 

escassez de profissionais médicos e garantir o acesso ao atendimento de qualidade 

à população desassistida. Lançado em 8 de julho de 2013, instituído pela Lei nº 

12.871, de 22 de outubro de 20133, o programa vem passando por expansão, 

reformulando a formação médica e também ampliando as matrículas para as 

residências, afim de fortalecer o SUS universalizando as oportunidades de 

especialização conforme a necessidade do sistema e também por meio das 

necessidades da população, buscando a formação de um profissional preparado 

para cuidar integralmente do sujeito, que seja capaz de observar o contexto em que 

está inserido, seu trabalho e as coletividades às quais pertence e participa33. 

A reformulação da formação médica proposta pela Lei instituidora do PMM 

deve ser observada por todas as escolas médicas, novas e já existentes, públicas e 

privadas; tal Lei trouxe reordenação à lógica da expansão de vagas nos cursos de 

medicina. Como desdobramento da Lei, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

instituiu as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de 

graduação em medicina, a serem observadas na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos cursos, no âmbito dos sistemas de ensino superior do país. As novas 

DCN trouxeram para a pauta das instituições formadoras a necessidade de se 

atualizar a formação médica, ajustando-a para os desafios da educação
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contemporânea em que o protagonismo do aluno é o centro do processo de ensino- 

aprendizagem e reafirmando como perfil desejado do egresso um profissional com 

formação geral, humanista, critica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos 

diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade 

humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua 

prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença34. 

A referida lei e suas ações são compostas por uma dimensão de resposta 

imediata e emergencial, porém, sustentável. No eixo do provimento, o PMM recruta 

profissionais graduados no Brasil e fora do país, tanto brasileiros como estrangeiros, 

para atuar nas áreas com maiores necessidades, garantindo acesso universal com 

qualidade aos serviços de saúde. Esses profissionais participam de várias atividades 

de educação e de integração de ensino-serviço com o objetivo de promover o 

desenvolvimento de uma atenção à saúde com qualidade e em conformidade com 

as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)33. 

São objetivos da Lei instituidora do PMM, conforme seu artigo 1º, do capítulo 

I – das disposições gerais: “diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias 

para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;  

fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País; aprimorar a 

formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática 

médica durante o processo de formação; ampliar a inserção do médico em formação 

nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a 

realidade da saúde da população brasileira; fortalecer a política de educação 

permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das IES na 

supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos; promover a 

troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e 

médicos formados em instituições estrangeiras; aperfeiçoar médicos para atuação 

nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do 

SUS; e estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS”3. 

O artigo 12 da Lei em pauta traz à luz a possibilidade da contratualização 

entre as IES responsáveis pela oferta dos cursos de Medicina e dos Programas de 

Residência Médica e os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, enquanto 

gestores, viabilizando a integração ensino-serviço na área da Atenção Básica. Tal
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instituto foi expandido com a PI 1.12710, onde se ampliou o alcance das diretrizes 

não mais apenas aos cursos e programas de residência médica, mas a todo a gama 

de cursos de graduação e residência em saúde, para o fortalecimento da integração 

ensino-serviço-comunidade no âmbito do SUS. 

 
 

2.4 INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

 
 

 
Em referência ao processo histórico de construção do SUS, bem como 

aliando-se a isso as políticas indutoras de mudança do Ministério da Saúde (MS), 

diretrizes curriculares nacionais e reformas, com intuito de favorecer a formação de 

profissionais mais atentos e instrumentalizados para atuação na saúde pública, nas 

duas últimas décadas acompanhou-se o surgimento e intensificação do processo de 

integração ensino-serviço-comunidade, num contexto de ampliação de 

possibilidades de formação e tensionamentos no cotidiano assistencial35. 

Atualmente, no que se refere à reorientação da formação profissional em 

saúde, grande debate tem ocorrido no que diz respeito à inserção dos discentes de 

graduação nos cenários de prática, principalmente na atenção básica, desde as 

fases iniciais do percurso formativo. Esse debate tem ocorrido não apenas nas IES, 

mas também no âmbito da gestão do SUS, no cotidiano dos serviços de saúde e na 

comunidade. Trata-se de inovação profissional integrada à política pública nacional 

de saúde, preconizando que a formação do profissional não se centralize apenas no 

âmbito hospitalar, como também em outros pontos das redes de atenção, reforçando 

a qualificação do atendimento das demandas sociais e garantindo os princípios de 

integralidade, equidade e participação social36. 

Com a finalidade de obter qualidade de atenção à saúde individual e 

coletiva, bem como de formação profissional e desenvolvimento/satisfação dos 

trabalhadores do serviço, através do trabalho coletivo, pactuado e integrado entre 

estudantes, professores e gestores, deve-se buscar a integração ensino-serviço- 

comunidade. Reflexão e transformação da interface ensino/trabalho são algumas 

das perspectivas de mudanças na formação dos profissionais da saúde, ou seja, das 

relações entre ensino-serviço de saúde, os quais apresentam dificuldades para 

atender às necessidades da população. O processo de mudança envolve a
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reorganização dos sistemas de saúde concomitante com as reformas de 

universidades e descentralização político-administrativa do Estado, com a intenção 

de articular ambos os contextos, buscando associar os espaços de formação aos 

cenários da realidade profissional, com a ideia de que onde há diálogo entre o 

trabalho e a educação, o estudante vai desenvolvendo uma percepção privilegiada 

do cotidiano do cuidado. Cabe ressaltar, ainda, que a inserção entre serviço e  

ensino é de grande importância para a consolidação dos modelos de atenção à 

saúde e do SUS37. 

Integrar os serviços de atenção à saúde com as universidades traz consigo 

algumas exigências, dentre elas, sobretudo, relações horizontais, processos de 

trabalho conjuntos, interesses em comum e alinhamento das necessidades e 

potencialidades. A aproximação efetiva entre a formação profissional e a assistência 

à saúde abrange várias possibilidades entre o saber e o fazer. Para tanto, é 

necessária clareza para tornar real os objetivos dessa integração, sendo primordial a 

criação de um espaço de diálogo entre universidades, serviços de saúde e 

comunidade38. 

O COAPES desponta como mais um dispositivo da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) com intenção de facilitar os processos 

de negociação e fortalecer a integração ensino-serviço-comunidade. Sua lógica de 

contratualização contempla os diversos atores sociais envolvidos com a política 

pública do SUS, da qual fazem parte trabalhadores, gestores e usuários, assim 

como, pelo lado das IES os gestores, docentes e estudantes. Como já anteriormente 

destacado, o COAPES tem a pretensão de garantir o acesso do ensino superior aos 

estabelecimentos de saúde, integrando prática e conhecimento, fortalecendo o SUS 

como uma rede escola com transparência e corresponsabilidade, transformando a 

formação dos futuros profissionais e contribuindo para o aperfeiçoamento dos 

profissionais lotados nos serviços, com foco na garantia do direito à saúde dos seus 

usuários. Essa aproximação tem como intenção a busca pela melhoria da 

assistência da gestão e da formação em saúde, fortalecendo as respectivas políticas 

públicas39. 

Nesse sentido, o contrato propõe a formalização das relações intersetoriais e 

interinstitucionais com os objetivos de facilitar a documentação e o registro dos 

objetivos, metas, obrigações e responsabilidades dos atores envolvidos na 

integração ensino-serviço-comunidade para criar condições de divulgação e
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incentivo aos pactos locais entre as IES e os serviços de saúde; e auxiliar o 

planejamento integrado de ações e o diálogo entre os atores envolvidos, buscando, 

assim, evidenciar para a sociedade o cumprimento de pactos que respeitam e 

valorizam os usuários do SUS e as necessidades sociais de saúde como prioridade 

na formação dos profissionais39. Desta forma, o COAPES tem condições de 

favorecer o desenvolvimento de diálogo entre as esferas públicas, fortalecendo a 

integração e promoção da discussão entre os atores, para que juntos pactuem a 

organização dos cenários de prática, assumindo responsabilidades mútuas e 

colaborativas que respeitem e valorizem os princípios do SUS. 

 
 

2.5 EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 
 

 
A PNEPS foi instituída por meio da portaria nº 198/GM em 13 de fevereiro de 

2004 e alterada pela portaria nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007, como 

estratégia do SUS, considerando a responsabilidade do MS, buscando o 

fortalecimento da descentralização da gestão setorial, o desenvolvimento de 

estratégias para alcançar a integralidade da assistência à saúde individual e coletiva 

e o incremento da participação da sociedade nas decisões políticas do SUS, com a 

finalidade de promover a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o 

setor30. 

Ainda conforme a portaria supracitada, a PNEPS define a educação 

permanente como a prática de associar a aprendizagem ao trabalho  desenvolvido 

no cotidiano das organizações, articulando processos de capacitação dos 

profissionais baseados nas necessidades de saúde dos indivíduos e da população, 

aprimorando a gestão e o controle social com objetivos de transformação da prática 

profissional e da capacidade resolutiva nos serviços de saúde a partir da 

problematização dos processos de trabalho. 

Respeitando os princípios e diretrizes do SUS, o MS objetiva a construção 

de uma política nacional de formação e desenvolvimento com foco nos profissionais 

de saúde, principalmente por meio de polos (instâncias interinstitucionais e 

locorregionais / rodas de gestão) de educação permanente em saúde para o SUS 

com a elaboração de projetos que sejam capazes de incentivar mudanças na
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educação técnica, graduação, nas especializações em serviço, nas residências 

médicas ou outras pós-graduações, promovendo o desenvolvimento dos 

trabalhadores e gestores de saúde, produzindo conhecimento para a transformação 

das práticas e dos cenários atuais30. 

Na visão da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES), os profissionais, após capacitação em cursos tradicionais, não são 

capazes de aplicar o que foi aprendido ao retornarem aos seus serviços, ou não 

possuem base suficiente para mudar a realidade em que estão inseridos. Já por 

meio da análise dos documentos relacionados à PNEPS, é possível observar que a 

ideia de Educação Permanente é apresentada como aprendizagem baseada na 

problematização e na aprendizagem significativa, em que estes mecanismos se 

transformam em uma possibilidade de transformação do SUS através do 

compromisso e capacidade de gerar resolutividade aos problemas de saúde pública 

brasileira31. 

A preceptoria tem papel indispensável no COAPES, tendo sua participação 

caráter obrigatório conforme art. 4º da carta instituidora do contrato10. Sua 

importância é fundamental, pois possibilita o contato do estudante com a prática no 

SUS, uma vez que organiza, acompanha e supervisiona as atividades dos 

estudantes nos equipamentos da rede. Sua formação é de competência do MS, mas 

cabe a um esforço conjunto com a gestão pública e as IES sua valorização 

profissional e qualificação através de ações. Tal estímulo tenta garantir destaque à 

função do preceptor, o qual deve estar preparado para eleger estratégias adequadas 

à transformação dos estudantes, ampliando sua capacidade de compreensão e 

reflexão no cenário do SUS onde estão inseridos. 

Nesse sentido, o COAPES legitima e reafirma pressupostos que destacam o 

papel pedagógico ou educativo dos trabalhadores e gestores para além de suas 

funções e atribuições assistenciais – uma vez que isso ainda é muito pouco 

explorado e reconhecido pelos mesmos, com vistas a ampliar o olhar, as 

possibilidades de organizar, planejar e articular de modo mais satisfatório a 

ocupação dos cenários de prática pelas IES, assim como garantir que haja 

pactuação prévia com benefícios para ambos os lados. Considerando a importância 

de como isso deva ser pensado e articulado no cotidiano assistencial, como opção 

aos problemas envolvidos na formação do profissional de saúde, o COAPES traz o 

instituto da contrapartida, onde a IES contribui com a rede de serviço do SUS com a
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oferta de processos formativos para os trabalhadores e gestores da rede, reafirmado 

a importância do papel ordenador e formador de recursos humanos em saúde10. 

 

 
2.6 ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

 
Em conformidade com portaria baixada pelo Ministério da Educação (MEC) 

em conjunto com a Secretaria de Educação Superior (SESu) de nº 109, de 05 de 

junho de 2012, que dispõe sobre expansão de vagas de cursos de medicina, como 

também criação de novos cursos em Universidades Federais40, buscando atender as 

atuais demandas na formação de médicos no Brasil, foi proposta a criação de um 

Curso de Graduação em Medicina sediado no interior do RN e vinculado à UFRN. 

Tal curso estaria inserido no plano de expansão das vagas de ensino superior 

ofertadas à população brasileira, amparado pelo Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) do Governo Federal, considerando 

as definições geográficas para expansão ao longo do território nacional41, bem como 

em acordo com o Plano de Gestão 2011/2015 da UFRN, que tem dentre seus 

objetivos a expansão e a interiorização feitas com qualidade acadêmica e 

identificadas com necessidades e interesses socioeconômicos regionais e 

nacionais42. 

Em 07 de maio de 2014 foi publicada pela Reitora da UFRN a Portaria nº 

780/14-R, autorizando a publicação do Provimento nº 022/14-R, de 25 de abril de 

2014, que criou a EMCM, considerando a aprovação da criação do curso de 

medicina pela Resolução nº 238/2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), de 18 de dezembro de 2012, com início do período letivo no segundo 

semestre de 201443. 

Durante o processo de implantação, os recursos financeiros e humanos da 

EMCM foram destinados principalmente à estruturação de suporte às atividades 

administrativas e de graduação, a iniciar com uma turma do curso de Medicina com 

40 vagas. No decorrer de 3 anos, houve uma expansão das atividades, com a 

criação do Programa de Pós-graduação em Educação, Trabalho e Inovação em 

Medicina e implantação Programas de Residência em Saúde Médica e 

Multiprofissional44. Para o período 2017.2, a EMCM conta com 160 alunos no curso
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de Medicina, 22 alunos na pós-graduação stricto sensu e 127 participantes dos 

programas de residência; na docência estão lotados 46 professores, além de 16 

técnicos na atuação administrativa. 

A EMCM tem como metodologia característica a inserção de alunos da 

graduação e residência nos serviços de saúde das cidades polos Caicó, Currais 

Novos e Santa Cruz, RN. Como exemplo, tem-se a Vivência Integrada na 

Comunidade, que é um módulo que compõe a estrutura curricular obrigatória do 

curso de Medicina Multicampi da UFRN, com atividades integralmente desenvolvidas 

nos cenários do sistema público de saúde, numa proposta que se assemelha a um 

internato ou estágio de treinamento em serviço longitudinal que busca desenvolver 

forte vínculo do estudante com os profissionais de saúde e a comunidade. Nestes 

locais os alunos se inserem em inúmeras unidades de saúde, equipamentos 

especializados e hospitais, o que mobiliza docentes, preceptores, tutores, além de 

rodadas de negociação, visitas, reuniões e pactuações que buscam engendrar a 

operacionalização e viabilidade das ações. Isto explicita como a integração é 

complexa e requer uma série de medidas e estratégias para que todas as partes 

envolvidas estejam em consonância de interesses. 

Além disso, faz-se necessário apontar a existência dos Programas de 

Residência Médica e Multiprofissional na EMCM/UFRN. O Programa de Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica, em particular, encontra-se em seu segundo 

ano de operacionalização e acompanha a proposta multicampi do curso de 

graduação, sendo desenvolvido nos municípios de Caicó e Currais Novos. O 

mesmo, possui 44 vagas anuais distribuídas em 10 categorias profissionais 

diferentes, as quais tem ocupado diversos cenários de prática e de atuação para 

além dos limites das Unidades Básicas de Saúde das duas localidades44. Ressalta- 

se o grande contingente de profissionais que hoje ocupam diferentes equipamentos 

e serviços atrelados ao SUS e ao Sistema único de Assistência Social (SUAS), tais 

como: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CREAS); Centro de Reabilitação Infantil e do Adolescente (CRI/CRA); 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); Policlínica; 

Setores das Secretarias Municipais de Saúde; Hospital Regional, entre outros. 

Neste aspecto, identifica-se a necessidade crescente de se estabelecer 

pactuação efetiva com os serviços de saúde, com oferta de campo de prática bem 

estruturado para desenvolvimento de atividades, de forma que haja uma segurança
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legal regendo as relações entre as partes, assegurando direitos e estabelecendo 

deveres, buscando a manutenção do equilíbrio entre os interessados. Mais do que 

isso, revela-se a importância e necessidade de mecanismos que sistematizem, 

organizem e legitimem as diversas ações em curso com conhecimento, participação 

e apoio de profissionais, equipes, gestores e instituições de ensino envolvidas, com 

vistas à garantia de sua operacionalização e sustentabilidade em suas ações. Para 

tanto, a EMCM desponta como grande interessada na pactuação do COAPES, pois 

esse seria o documento adequado à organização de relações almejada, 

considerando para tanto também seu caráter multicampi, que traz para a discussão 

no processo de contratualização a já constante negociação com gestores 

municipais, os quais localizam-se estendidos pelas 4ª e 5ª regiões de saúde do RN. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

 
3.1 GERAL 

 
 

 
Acompanhar e compreender o processo de contratualização do COAPES 

nas 4ª e 5ª regiões de saúde do Rio Grande do Norte. 

 
 

3.2 ESPECÍFICOS 

 
 

 
Compreender quais são e o que influencia os interesses dos atores 

envolvidos no processo de contratualização do COAPES; 

Refletir sobre as potencialidades da experiência relatada como subsídio 

para o estabelecimento do COAPES em outras localidades. 
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4. METODOLOGIA 

 
 

 
4.1 MODELO DE ESTUDO 

 
 

 
O presente trabalho é um estudo histórico-documental, realizado por meio 

de um relato de experiência sobre a implementação do COAPES, tratando-se, 

portanto, de um estudo de caso, contendo pesquisa exploratória de campo, de 

natureza qualitativa, cujo percurso metodológico se deu através de uma revisão 

integrativa da literatura envolvendo um aprofundamento descritivo do COAPES e 

dos seus fundamentos, de maneira que permita seu amplo conhecimento; da análise 

de documentos e instrumentos, como atas de reuniões, ofícios, portarias, decretos e 

leis; e da interpretação e discussão dos resultados, com a finalidade subsidiária de 

gerar um produto que apresente relevância para outras instituições interessadas em 

iniciar o processo de contratualização. 

O estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa e de grande relevância45. 

Este tipo de estudo orienta uma reflexão sobre uma cena, evento ou situação que 

não pode ser isolada do seu contexto, pois, deve ser realizado com a finalidade de 

promover uma observação ampla dos processos envolvidos no fenômeno em 

estudo, produzindo uma análise crítica que conduz o pesquisador à tomada de 

decisões e/ou proposição de ações transformadoras46. O estudo de caso 

caracteriza-se como um meio de organizar dados e reunir informações a respeito do 

objeto de estudo, preservando o seu caráter unitário, de maneira a permitir amplo e 

detalhado conhecimento sobre o mesmo47. Para Leonard-Baxton (1990), é a história 

de um fenômeno narrada a partir de dados obtidos tanto em observações diretas e 

entrevistas sistemáticas, como em arquivos públicos ou privados, sejam eles 

passados ou correntes48. Este tipo de estudo lida com inúmeras variáveis de 

interesse e não apenas com pontos de dados, tornando-se particularmente útil para 

responder perguntas do tipo “como” e “por que” e também quando se quer investigar 

acontecimentos contemporâneos em que não se pode controlar comportamentos 

considerados relevantes49. 

Desta forma, ao tratar o estudo em tela de como se deu o processo de 

contratualização do COAPES nas 4ª e 5ª regiões de saúde do RN, considerando os 

diversos atores envolvidos quanto às suas intenções e seus posicionamentos,
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atrelado a fatores determinantes da instituição do PMM, utilizando-se para a coleta 

de dados a participação nos eventos de contratualização e a consulta aos 

documentos produzidos, bem como à legislação cabível, fez-se necessário adotar o 

método em questão em virtude de sua melhor adequação às características 

apontadas. 

Optar por uma pesquisa exploratória foi necessário em virtude de não 

existirem muitos estudos sobre o COAPES, uma vez que este tipo de pesquisa 

permite familiarizar-se com o tópico estudado50. A pesquisa de campo se caracteriza 

por exigir o encontro direto entre pesquisador e o alvo de sua pesquisa, estando 

esse inserido no meio ou espaço em que ocorrem as informações a serem colhidas 

e documentadas51, para tanto, foram elaborados relatórios das reuniões realizadas, 

os quais foram utilizados na análise de dados. O estudo descritivo, como o próprio 

nome o caracteriza, é utilizado com objetivo de descrever determinada população ou 

fenômeno e suas características, exigindo técnicas padronizadas para coleta de 

dados e o uso de questionários por meio de observação sistemática, caracterizando- 

se sob o levantamento de dados. O estudo de natureza qualitativa tem como  

objetivo a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significado52. 

Nesse aspecto, utilizou-se dessa teoria, observando-se as posições éticas e 

políticas dos diversos interessados no processo contratual, buscando, a partir delas, 

compreender de forma interpretativa as decisões decorrentes da própria natureza 

humana, norteadas a priori pelos interesses sociais, como também políticos, e em 

que nível a mudança social almejada foi alcançada53; procedendo, à luz da 

mencionada teoria, à análise das informações coletadas. 

 
 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO E DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 
 

 
No estado do Rio Grande do Norte os serviços de saúde foram organizados 

de forma sistêmica, buscando dotá-los de um caráter resolutivo de forma articulada, 

como uma modalidade de descentralização de cunho administrativo, objetivando 

garantir o acesso da população às ações e aos serviços de saúde de forma integral 

e equânime, com maior agilidade de atendimento às comunidades, de forma 

regionalizada e assim, melhorar os índices de saúde. Para caracterizar as regiões 
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foram utilizados critérios técnicos, econômicos, geográficos e administrativos como: 

população, renda, infraestrutura, transporte, comunicação, distância e fluxo entre as 

cidades, sendo considerada também a divisão do Estado em regiões de 

desenvolvimento54. 

As regiões administrativas da SESAP, denominadas URSAP, foram 

estruturadas em seis, sendo: I URSAP com sede em São José de Mipibu, II URSAP 

em Mossoró, III URSAP na Cidade de João Câmara, IV URSAP em Caicó, V URSAP 

em Santa Cruz e VI URSAP em Pau dos Ferros. 

 

 

 
Figura 2: Regiões de Saúde do Rio Grande do Norte 
Fonte: Governo do Rio Grande do Norte/Secretaria Estadual de Saúde, 2013 

 
 

 

A pesquisa neste estudo busca explicitar a problemática inserida na 

elaboração e assinatura do contrato realizado entre a UFRN, UERN, UnP e os 

municípios da IV e V URSAP, a saber: 
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Tabela 2: Municípios das 4º e 5ª regiões de saúde do RN 

 

4ª Região de Saúde - Seridó  5ª Região de Saúde - Trairí/Potengi 

IV URSAP com sede em Caicó  V URSAP com sede em Santa Cruz 

1 Acari 14 Lagoa Nova 1 Barcelona 14 São José do Campestre 

2 Bodó 15 Ouro Branco 2 Boa Saúde 15 São Paulo do Potengi 

3 Caicó 16 Parelhas 3 Bom Jesus 16 São Pedro 

4 Carnaúba dos Dantas 17 Santana do Matos 4 Campo Redondo 17 São Tomé 

5 Cerro Corá 18 Santana do Seridó 5 Coronel Ezequiel 18 Senador Elói de Souza 

6 Cruzeta 19 São Fernando 6 Jaçanã 19 Serra Caiada 

7 Currais Novos 20 São João do Sabugi 7 Japi 20 Sítio Novo 

8 Equador 21 São José do Seridó 8 Lagoa de Velhos 21 Tangará 

9 Florânia 22 São Vicente 9 Lajes Pintadas   

10 Ipueira 23 Serra Negra do Norte 10 Ruy Barbosa   

11 Jardim de Piranhas 24 Tenente Laurentino Cruz 11 Santa Cruz   

12 Jardim do Seridó 25 Timbaúba dos Batistas 12 Santa Maria   

13 Jucurutu   13 São Bento do Trairí   

Fonte: Governo do Rio Grande do Norte/Secretaria Estadual de Saúde, 2013, elaboração própria 

 
 
 

 
No âmbito das IES, participaram duas instituições de ensino públicas, UFRN 

– com a EMCM e FACISA – e UERN, e uma privada, UnP, compreendendo os 

seguintes cursos de graduação na área da saúde: educação física, enfermagem, 

fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia e psicologia; os quais estão distribuídos 

da seguinte forma: 

Tabela 3: IES por cursos de graduação 

IES Cursos Caráter 

 

 
UFRN 

EMCM Medicina  

 
Público 

 

FACISA 

Enfermagem 

Fisioterapia 

Nutrição 

Psicologia 

UERN 
Enfermagem 

Público 
Odontologia 

 

UnP 

Educação Física  

Privado 
Enfermagem 

Fisioterapia 

Nutrição 

Fonte: UFRN/UERN/UnP, elaboração própria 

 
 
 
 

Conforme o histórico da fundação da EMCM, considerando o PMM, no qual 

a proposta de criação do curso de Medicina tem como cenário de prática os 

municípios de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz, confirmando seu caráter 

multicampi41, vê-se necessário caracterizar cada um deles. 
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O município de Caicó, sede da EMCM, está localizado no estado do Rio 

Grande do Norte na região do Seridó. De acordo com dados de 2017 do IBGE7, 

Caicó conta com uma população estimada de 68.222 habitantes, com uma área da 

unidade territorial em 2015 de 1.228,583 km² e uma densidade demográfica do ano 

de 2010 equivalente a 51,04 hab/km² 55. O município possui 153 estabelecimentos 

incluídos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)56, 

pertencendo à área de abrangência da IV URSAP, a qual compreende 25 

municípios. 

Também inserido nessa região está o município de Currais Novos, que conta 

com uma população estimada em 2017 de 45.228 pessoas, densidade demográfica 

em 2010 de 49,35 hab/km² e área da unidade territorial em 2015 de 864,349 km², 

contando com um total de 65 estabelecimentos de saúde registrados no CNES55,56. 

Pertencente à V URSAP, o município de Santa Cruz tem população 

estimada em 2016 de 39.667 habitantes, área da unidade territorial em 2016 de 

624,356 km² e densidade demográfica em 2010 de 57,33 hab/km². Constam no 

CNES 31 estabelecimentos de saúde cadastrados55,56. 

 

 
4.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 
 

 
Os dados obtidos nesse estudo foram coletados por meio de participação 

em reuniões e registro pessoal em forma de relatório – com posterior consulta às 

atas oficiais, realizadas entre a EMCM/UFRN, demais IES e os gestores dos 

municípios; também foram colhidas informações de diálogo entre representantes da 

UFRN e UERN e atores da implementação do COAPES nas 2ª, 6ª e 8ª regiões de 

saúde do RN, sendo questão norteadora deste diálogo: como se deu o processo de 

discussão e implementação do COAPES nas referidas regiões. 
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Tabela 4: Cronograma de reuniões e documentos produzidos 

 

Atividade Data Local Documento 

Reunião Extraordinária das CIR 
da 2ª, 6ª e 8ª regiões 

28/01/2016 Mossoró, RN Relatório de Campo 

1ª Reunião de Planejamento do 
COAPES 

16/02/2016 EMCM, Caicó, RN 
Relatório de campo 
/ Frequência 

59ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Regional 

25/02/2016 IV URSAP, Caicó, RN 
Relatório de campo 
/ Pauta 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica 
da CIR da 4ª Região de Saúde 

25/04/2016 IV URSAP, Caicó, RN 
Relatório de campo 
/ Pauta / Frequência 

61ª Reunião Ordinária da CIR da 4ª 
região 

 

28/04/2016 
 

IV URSAP, Caicó, RN 
Relatório de campo 
/ Pauta / Frequência 
/ Ata 

8ª Reunião Extraordiordinária da 
Comissão Intergestores Regional da 5ª 
Região de Saúde / 1ª Reunião Conjunta 
Extraordinária das 4ª e 5ª regiões de 
Saúde 

 
 

05/05/2016 

Associação dos 
Municípios do Seridó 
Ocidental, Currais 
Novos, RN 

 

Relatório de campo 
/ Deliberação / 
Frequência / Ata 

256ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite/RN 

15/06/2016 Natal, RN 
Relatório de campo 
/ Deliberação 

65ª Reunião Ordinária Ampliada da CIR 
4ª Região de Saude / Celebração da 
assinatura do COAPES 

 

09/09/2016 
Centro de Ensino 
Superior do Seridó, 
UFRN, Caicó, RN 

Relatório de campo 
/ Ata / Contrato 

72ª Reunião Ordinária da CIR da 4ª 
região 

26/07/2017 IV URSAP, Caicó, RN Deliberação 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Foram realizadas buscas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

SciELO, Revista Eletrônica de Enfermagem, Diário Oficial da União, Sistemas de 

informação da UFRN, acervos bibliográficos, dentre outros. Os principais descritores 

utilizados em ciências da saúde foram: Sistema Único de Saúde, Programas 

Nacionais de Saúde, Serviços de Integração Docente-Assistencial, Educação 

Continuada, Área Carente de Assistência Médica, Contratos. 

 
 

4.4 ANÁLISE DE DADOS 

 
 

 
Os dados obtidos decorreram das reuniões de discussão e implementação 

do COAPES, que ocorreram de janeiro a setembro de 2016 – além de deliberação 

ocorrida na 72ª Reunião Ordinária da CIR em 26 de julho de 2017 – sendo 

organizados em forma de relatório, contemplando os principais temas abordados ou 

que apresentaram uma maior problemática e relevância, segundo a observação e
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julgamento do autor. Os atores envolvidos nesse processo foram as IES: UFRN 

(EMCM e FACISA), UERN e UnP; e os gestores da saúde pública dos municípios 

das 4ª e 5ª regiões de saúde do RN. 

Para que fosse possível realizar a elaboração do produto deste estudo e, 

consequentemente, a análise dos dados, foram necessários recursos humanos, 

como disponibilidade de profissionais da EMCM – atuando como representantes da 

mesma, além da articulação de transporte oficial para condução de interessados às 

localidades das reuniões – tanto os representantes da EMCM, quanto demais 

interessados de outras IES e da gestão municipal. 

Para elaboração do presente estudo buscou-se conhecer a literatura 

norteadora do contexto de instituição do COAPES, através de artigos científicos e 

acervo bibliográfico, bem como documentos oficiais, tais quais: leis, portarias, 

resoluções, regimes jurídicos, provimentos, planos de gestão, relatórios e ofícios. 

Após esse período inicial, houve o acompanhamento das reuniões e registro de seus 

resultados, para síntese sob a ótica do autor, considerando sua participação na 

qualidade de servidor público em exercício na EMCM na função de secretário do 

curso de medicina. 

Em seguida, com a análise dos relatórios das reuniões, objetivou-se a 

conclusão do estudo com a finalidade de demonstrar como se deu o processo, sua 

importância social e política, como também oferecer um ponto de vista sobre o tema, 

considerando a escassez de estudos específicos na área, uma vez que este recurso 

contratual – o COAPES – é relativamente recente, onde são poucos os registros de 

contratos celebrados em todo o território nacional. 

 
 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 
 

 
O presente estudo, inserido na área de ensino na saúde, não se enquadra 

na exigibilidade de submissão à aprovação através de parecer do Comitê de Ética 

em virtude de não se tratar de pesquisa que envolva seres humanos (direta ou 

indiretamente), inclusive os projetos com dados secundários, pesquisas 

sociológicas, antropológicas e epidemiológicas57. 
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5. RESULTADOS 

 
 

 
5.1. ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 
 

 
O presente trabalho buscou acompanhar o procedimento contratual 

organizativo aplicado à realidade da EMCM/UFRN, compreendendo-o desde sua 

fase inicial de discussão até a assinatura. Vale ressaltar que este não foi um limite 

temporal imposto, visto que não há uma regra rígida de procedimentos encadeados 

a ser seguida, mas sugestões a serem observadas, uma vez que o mais importante 

não é a assinatura do contrato, e sim o processo de pactuação, discussão e 

qualificação da inserção dos estudantes no território. 

Isto posto, é possível identificar na PI 1.12710 três momentos distintos em 

torno do processo, quais sejam: contratualização, monitoramento e avaliação da 

execução do COAPES. As funções de monitoramento e avaliação da execução, bem 

como a elaboração de suas diretrizes, são de competência da Comissão Executiva 

Nacional, responsável por estabelecer metas e indicadores, havendo, com a criação 

do Comitê Gestor Local durante o processo de contratualização, a delegação de 

competência para o acompanhamento e avaliação da integração ensino-serviço- 

comunidade no território objeto do contrato. 

Para a fase de contratualização, o Ministério da Saúde criou, como forma de 

auxílio à adoção das diretrizes contidas na PI, uma cartilha educativa39 que traça um 

caminho como guia às partes envolvidas, detalhando cada momento em forma de 

passos, quais sejam: 1 - Delimitar o território do COAPES; 2 - Convocar os atores 

para a pactuação; 3 - Elaborar planejamento inicial da integração ensino-serviço; 4 - 

Definir os Cenários Prática; 5 - Elaborar o Plano de Contrapartida; 6 - Constituir o 

Comitê Gestor Local do COAPES; 7 - Assinar e formalizar o COAPES; e 8 - Pactuar 

os Planos de Atividades de cada serviço. 

Desta forma, localizando o atual estudo no âmbito da fase de 

contratualização, pôde-se traçar um paralelo entre o caminho apontado pelo MS em 

seu “Manual de apoio aos gestores do SUS para a implementação do COAPES”39 e 

as decisões locais alcançadas através das discussões nas reuniões acompanhadas 

para a realização deste trabalho. 
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Legenda 

Manual de apoio aos gestores 

COAPES da 4ª e 5ª regiões 

 

Figura 3: Comparativo do procedimento de contratualização do COAPES sugerido pelo MS 
e o procedimento realizado no âmbito da EMCM e 4ª e 5ª regiões de saúde 
Fonte: Manual de apoio aos gestores, elaboração própria. 
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Em detalhamento ao percurso apontado, analisa-se a seguir de forma 

comparativa cada um dos passos: 

Passo 1 – Delimitação do território do COAPES: Em linhas gerais, o território 

do COAPES deverá ser composto pelo município ou municípios interessados em 

contratualizar cenários de prática junto às IES da região; pode ser coincidente com 

uma região de saúde já delimitada ou não, cabendo aos atores tal decisão, ou seja, 

não existe uma delimitação geográfica. Para o COAPES em tela, a princípio foram 

consideradas as cidades inseridas no conceito multicampi da EMCM – Caicó, 

Currais Novos e Santa Cruz, uma vez que o interesse da contratualização partiu de 

seus gestores, a exemplo da participação em reunião de pactuação entre municípios 

das 2º, 6º e 8º regiões de saúde do RN – sendo Mossoró o município coordenador, 

visando adquirir experiência no tema. Ao longo de discussões posteriores realizadas 

em reuniões da CIR da 4ª região de saúde com representantes da EMCM, e 

reuniões da CIR da 5ª região com representantes da FACISA, foi decidido que o 

território do COAPES compreenderia todos os municípios das 4ª e 5ª regiões de 

saúde. 

Passo 2 – Convocação de atores para a pactuação: conforme art. 5º da PI, 

“O processo de contratualização envolverá todas as instituições de ensino 

interessadas e todos os gestores municipais e estaduais e o gestor federal 

responsáveis pela rede utilizada como campo de prática no território objeto do 

contrato”. Em maior detalhamento, estão inseridos professores, estudantes, gestores 

das IES, gestores municipais, estaduais e federais do SUS, profissionais de saúde 

da assistência no SUS e membros do Controle Social em saúde e usuários. O 

COAPES local em seu planejamento contou, como já citado, em ocasiões separadas 

entre a 4ª e 5ª regiões de saúde, com a participação efetiva de representantes das 

IES, quais sejam: UFRN (EMCM e FACISA), UERN e UnP; membros da CIR das 4ª 

e 5ª regiões de saúde, do COSEMS, técnicos da IV e V URSAP, membros da 

Câmara Técnica da CIR, membros dos Conselhos Municipais de Saúde, 

representantes da CIES e representantes da SESAP. 

Passo 3 – Elaboração de planejamento da integração ensino-serviço: neste 

momento se analisa as redes de atenção do município e os projetos de qualificação 

dos serviços e dos trabalhadores de saúde. Para tanto, os municípios fornecem 

informações atualizadas sobre a saúde em seu território, para que o planejamento 

seja baseado nas necessidades e condições locais de saúde, funcionamento dos
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serviços de atenção e recursos existentes, com análise e diagnóstico dos cenários 

de práticas já existentes e identificação dos serviços e das equipes de saúde com 

potencial para iniciar processos de integração ensino-serviço-comunidade, e 

elaboração de diretrizes transversais que orientem a posterior pactuação dos planos 

de atividades e de contrapartida. Note-se que existe relação prévia entre a EMCM e 

os gestores de saúde dos municípios integrantes do modelo multicampi, 

regulamentada através de convênios de estágio e das residências, estabelecidos 

individualmente entre a UFRN e as prefeituras, considerando para isso a 

característica do curso de medicina da EMCM, onde há inserção do aluno nos 

serviços, desenvolvendo suas competências e habilidades nos equipamentos de 

saúde das atenções primária, secundaria e terciaria. Neste aspecto, ao analisar as 

reuniões, percebe-se que tal passo não recebeu atenção dedicada, pois não foi 

discutido ao considerarem-se as relações pré-existentes, não contemplando os 

municípios restantes, podendo-se concluir que sua inobservância acarretou 

desnivelamento entre os participantes. 

Passo 4 – Definição dos cenários de prática: é o local onde se utilizam as 

oportunidades para colocar a prática sob reflexão, nos diversos espaços do SUS, 

contribuindo para a qualificação das redes de ensino e serviço. Podem ser 

considerados cenários de práticas estabelecimentos, serviços, organizações ou 

mesmo programas de saúde. Os gestores da rede de saúde deverão definir, em 

diálogo com as Instituições de Ensino, em quais serviços ou região a instituição vai 

atuar. Da mesma forma que apontado no passo anterior, tal discussão parece não 

ter sido trazida à luz, considerando já haver relação entre a UFRN e os municípios 

do eixo multicampi. 

Passo 5 – Elaboração do plano de contrapartida: de acordo com o art. 12 da 

PI, que trata das competências das instituições de ensino e aos programas de 

residência em saúde, são modalidades de contrapartida: oferecer processos 

formativos para os trabalhadores e gestores da rede; oferecer residência em saúde; 

e desenvolver pesquisas e novas tecnologias – os quais serão estipulados nos 

planos de atividade de integração ensino-serviço. Conforme o manual do COAPES, 

o plano de contrapartida irá sistematizar as ações da instituição de ensino voltadas 

para apoiar o desenvolvimento da saúde no território, considerando as reais 

demandas e necessidade da rede de saúde. Informa-se ainda que o plano de 

contrapartida deverá ser pactuado antes da assinatura do COAPES, entrando como 
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anexo ao contrato, constando um plano de contrapartida de cada IES para cada 

município. Ao verificar o procedimento de contratualização estudado, nota-se que tal 

ponto também não foi considerado, uma vez que oficialmente não consta anexo ao 

contrato final assinado o plano de contrapartidas entre as IES e os municípios. É 

válido notar que nas diretrizes estruturadas em artigos na PI não consta de forma 

explícita o momento em que o plano de contrapartidas deve ser organizado; por 

outro lado, aponta-se no “Termo de Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino- 

Saúde” – que serve de modelo para contratação – anexo à portaria, cláusula que 

indica que tal plano deve ser anexado ao contrato. Ainda neste aspecto, o art. 5º da 

PI, tratando de diretrizes organizativas, menciona em seu § 5º que “Poderão ser 

incorporados ao COAPES termos aditivos específicos de pactuação entre os 

gestores do SUS e cada Instituição de Ensino e/ou programa de residência”. 

Passo 6 – Constituição do Comitê Gestor Local: descrito no Capítulo IV da 

PI, em seu art. 9º é referido que o Comitê Gestor Local será constituído após a 

celebração do COAPES, com o papel de acompanhar a execução do contrato e 

acompanhar e avaliar a integração ensino-serviço-comunidade. O manual do SUS 

aponta que, antes mesmo da formalização, durante a construção do COAPES, seus 

atores já compõem embrião do comitê local, os quais passarão formalmente a definir 

o modo de funcionamento de forma colegiada. No contrato em tela tal ponto foi 

discutido após a assinatura do COAPES, em reunião organizada pela CIR da 4ª 

região de saúde. 

Passo 7 – Assinatura e formalização: o COAPES foi assinado pelos 

secretários de saúde municipais de todos os municípios da 4ª e 5ª regiões de saúde 

do RN, pelo secretário de estado da saúde pública do RN e pelos reitores da UFRN, 

UERN e UnP, no dia 09 de setembro de 2016, com publicação no Diário Oficial da 

União em 29 de novembro de 2016. 

Passo 8 – Pactuação dos planos de atividades: previsto no parágrafo 4º da 

PI, os planos de atividades são instrumentos elaborados para orientar as ações de 

forma específica a cada cenário de prática onde estudantes estiverem inseridos; 

suas diretrizes são estabelecidas pelo Comitê Gestor Local, sendo incorporadas ao 

COAPES após a assinatura através de termos aditivos. Tal etapa não foi observada 

no presente contrato. 



40 
 

 
 

 
Tabela 5: Efetivação procedimental das atividades do COAPES 

 

Manual 
de apoio 

4ª e 5ª 
regiões de 

saúde 

 

Procedimento 
 

Efetivação 

1 1 Delimitar o território do COAPES 16/02 a 05/05/2016 

2 2 Convocar os atores para a pactuação 16/02 a 28/04/2016 

3 3 Planejamento inicial da integração ensino-serviço relação prévia 

4 - Definir os cenários de prática não observado 

5 - Elaborar o plano de contrapartida não observado 

6 5 Constituir o comitê gestor local 26/07/2017 

7 4 Assinar e formalizar o COAPES 09/09/2016 

8 - Pactuar os planos de ptividades de cada serviço não observado 

Fonte: Manual de apoio aos gestores, elaboração própria. 

 
 
 

 
5.2 DESDOBRAMENTOS DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 
 

 
Após análise do processo contratual, é importante destacar as fragilidades 

observadas durante as reuniões do COAPES, tendo como referência, além dos 

documentos consultados, as impressões pessoais do autor. 

Primeiramente, considerando-se ser o passo-a-passo apresentado uma 

sugestão do SUS, sem que haja rigidez quanto à exigibilidade de seguir o 

recomendado, demonstrou-se flexibilidade na ordem de discussão, uma vez que as 

etapas que não foram consolidadas seriam abordadas posteriormente. Desta forma, 

aponta-se como possível motivo para o desvio na continuidade do procedimento 

contratual, conforme sugerido no manual de gestores, o esforço realizado pelas 

secretarias das URSAP para se assinar o contrato de forma antecipada diante da 

possível mudança de administração municipal, que ocorreria no início de 2017 em 

alguns dos municípios após as eleições municipais para prefeitos, vice-prefeitos e 

vereadores, em 2 de outubro de 201658. Supunha-se que tal assinatura antes da 

troca de gestão garantiria que os acordos firmados fossem honrados, prevenindo 

postergação em virtude da necessidade de se negociar novamente com os futuros 

gestores, seguindo suas políticas e ideais. 

Também como reflexo da troca de gestores, identifica-se lapso temporal 
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desde a assinatura do contrato, em 09 de novembro de 2016, até a indicação do 

comitê gestor local, em 26 de julho de 2017. Ainda que o contrato tenha sido 

assinado, observou-se desconhecimento do assunto por algumas das partes que 

passaram a integrar a relação contratual, ou até mesmo desinteresse das mesmas, 

em virtude do contrato ter sido assinado pelo gestor anterior, o que acarretou 

inevitavelmente em novas discussões e esclarecimentos, mesmo que o documento 

legal que firmou o compromisso já tivesse sua validade efetivada. 

Sobre representantes das secretarias municipais de saúde, apontam-se 

duas situações: durante as reuniões, mencionou-se existir em grupos de redes 

sociais de servidores da saúde textos que advertiam sobre os riscos de se assinar o 

contrato, o que supostamente acarretaria em perda de verbas, uma vez que se 

estaria assinando um documento que comprometeria o orçamento, dentre outras 

situações desfavoráveis; também nesse contexto, houve grande preocupação com 

relação à forma de contrapartida a ser ofertada pelos municípios, onde era notória a 

exposição da situação crítica pelas quais os mesmos vêm passando, com recursos 

financeiros reduzidos por motivos variados. Dito isso, restou patente o 

desconhecimento ou despreparo administrativo por parte de alguns dos gestores ao 

verificar tais comportamentos e expressões, ao basear-se tão somente em 

suposições e falácias políticas para argumentar em desfavor à contratualização. 

Ainda com relação às contrapartidas, similar ao que foi mencionado na 

reunião extraordinária das CIR das 2º, 6º e 8º regiões de saúde do RN, ocorrida em 

28 de janeiro de 2016, na cidade de Mossoró, diante da preocupação com verbas, 

se fez necessário explicitar o que seria o regime de contrapartidas, uma vez que as 

IES públicas estariam em desvantagem com relação às privadas, pois aquelas 

apenas poderiam oferecer cursos de capacitação aos trabalhadores, em oposição à 

inserção recursos financeiros diretamente na rede de saúde pelas instituições 

particulares, suprindo tal aspecto emergencial. 

Visando apoiar os processos de contratualização de cada COAPES, os MS e 

MEC, em parceria com a UFRN, desenvolveram o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação da Integração Ensino Saúde (SIMAIES)59,60. O sistema, inicialmente 

chamado de SISCOAPES, busca organizar as informações do território e das 

instituições de ensino, facilitando a construção contrato; potencializa o 
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monitoramento dos processos de contratualização pelos Comitês Gestores Locais e 

pelo Comitê Nacional, facilitando o acompanhamento da integração ensino-serviço 

nos territórios. Conta também como instrumento de utilidade púbica, ampliando a 

transparência e a participação do controle social. O sistema também serve como 

apoio para a construção dos planos de atividades, organizado de acordo com cada 

serviço. Tal instrumento facilitador não foi utilizado na construção do COAPES em 

tela, possivelmente por desconhecimento de sua disponibilidade, uma vez que ao 

início das discussões, tinha-se ainda o citado protótipo SISCOAPES, o qual não se 

encontrava em sua versão final para uso. 

Após oficina realizada em Brasília no dia 29 de setembro de 2017, de título 

“Oficina de Experiências sobre os Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino- 

Saúde (COAPES)”61, com participação de representantes estaduais do CONASS, de 

representantes das IES e de gestores da saúde, foi produzido relatório apresentando 

as informações disponibilizadas por meio das apresentações dos grupos de  

trabalho. Em paralelo às fragilidades discutidas nesta dissertação, identificam-se 

semelhanças com o conteúdo apontado no relatório da oficina, o que pode 

demonstrar que os problemas encontrados não se restringem apenas à realidade 

local. Destacam-se algumas das similaridades: carência na divulgação do SIMAIES 

junto aos municípios; troca excessiva de gestores municipais; interferência das 

mudanças de gestão no ritmo das discussões e ao teor das pactuações; ausência na 

continuidade das discussões após a assinatura, que vise o aprimoramento do 

COAPES; estagnação do funcionamento do COAPES dependente dos ciclos de 

gestão; desconsideração do COAPES assinado pelo gestor antecessor; falta de 

incentivo para adesão ao COAPES; baixa adesão dos municípios ao COAPES; e 

diversidade nas contrapartidas na dependência dos interesses políticos. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 
 

 
A partir dos elementos apresentados anteriormente, é possível afirmar que o 

processo de produção do COAPES em estudo ainda precisa avançar enquanto um 

processo dialógico com reconhecimento, comprometimento e participação de atores 

envolvidos, numa constante busca pela qualificação do cuidado em saúde de 

maneira integrada ao processo de formação em serviço e de educação permanente 

da rede. 

Reconhece-se que o processo de contratualização do COAPES ainda 

necessita formalizar o envolvimento dos gestores do sistema e das instituições 

formadoras, com maior clareza das atribuições e contrapartidas necessárias ao seu 

gerenciamento. Assim “Envolver os estudantes futuros profissionais neste processo 

de construção os aproxima das necessidades de saúde locais e reais, aproximando 

o mundo da formação do mundo do trabalho”39. 

Neste processo, verifica-se o papel do MS e do MEC no estabelecimento de 

políticas indutoras de mudança e de mecanismos legislativos que pretendem 

impulsionar a integração ensino serviço-comunidade de forma alinhada à Educação 

Permanente em Saúde nos territórios, construindo a Rede Escola no e do SUS. 

Diante desta perspectiva, já é possível constatar inúmeros ganhos e conquistas 

advindos com esta experiência, tais como: com maior envolvimento dos 

profissionais, ampliação no rol de ofertas das ações assistenciais; facilidade no 

acesso a profissionais de diferentes áreas e campo do conhecimento, assim como 

na “oxigenação” das práticas e saberes fomentados pela troca de experiências e 

conhecimento entre alunos, profissionais de saúde e docentes envolvidos nas 

atividades no cotidiano da assistência à saúde. 

Todavia, é necessário ressaltar a necessidade de que tanto IES quanto 

gestores de saúde avancem em direção à formalização de instâncias e/ou 

mecanismos que facilitem a articulação e gerenciamento das ações em curso, como 

Núcleos de Apoio Pedagógico no âmbito das instituições formadoras, assim como 

setores e/ou profissionais das gestões específicos e especializados na articulação e 

operacionalização dos cenários de prática com vistas a qualificar e engendrar os 
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arranjos, possibilidades e potencialidades das ações em cada cenário e contexto. 

Neste processo, o COAPES poderá auxiliar a qualificar de modo mais 

permanente as ações de ensino em consonância com as demandas e necessidades 

dos profissionais e equipamentos de saúde, em condições de fomentar maior 

legitimidade às parcerias, com maior cuidado aos interesses e particularidades dos 

diferentes atores e cenários, com maior adesão, envolvimento e cumplicidade em 

todos os momentos e espaços. 

Para isso, o COAPES deverá ser construído de modo a garantir o acesso a 

todos os estabelecimentos de saúde como cenários de práticas para a formação no 

âmbito da graduação, dos programas de residência e de pós-graduação em saúde, 

assim como estabelecer as atribuições das partes relacionadas para a concretização 

desta integração. Assim, endossamos o ideário de que o desenvolvimento e a 

sustentabilidade do COAPES deve ultrapassar o limite burocrático de um contrato 

para dar forma a uma negociação permanente dos coletivos em defesa da 

qualificação do cuidado e da formação no e para o SUS, articulando todos os 

processos de aprendizado com os pressupostos da Educação Permanente. 

 

 

 

5.4 PERSPECTIVA INDIVIDUAL DO ALUNO NO PROCESSO 

 

 

 

Inserido no corpo técnico da EMCM, atuando como secretário da 

coordenação do curso de medicina, tal oferta de mestrado trouxe a oportunidade de 

enriquecimento de conhecimentos, proporcionando aprimoramento quanto ao 

trabalho em curso de realização, como também o desenvolvimento de habilidades, 

capacitando para um desempenho mais eficiente das tarefas. Uma vez introduzido à 

realidade de outros profissionais, a convivência com os mesmos trouxe 

esclarecimento quanto ao serviço prestado, trazendo a interação interpessoal o 

conhecimento de outras realidades administrativas, onde tal troca de experiências 

ressaltou a importância de se trabalhar em equipe. Desta forma, a percepção do 
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processo foi positiva tanto para o aperfeiçoamento diante da função exercida, quanto 

para o aspecto pessoal. 

Quanto aos obstáculos encontrados para realização do estudo, notou-se a 

escassez de trabalhos científicos sobre o COAPES, o que elevou o nível de 

dificuldade da pesquisa, demandando maiores esforços e dedicação. Pode-se, 

assim, assumir que o presente trabalho é um dos primeiros dirigidos 

específicamente ao tema, devendo-se à recente implantação do COAPES no regime 

jurídico brasileiro a existência de poucos registros documentais precedentes. 
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6. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 
 

 
O viés multicampi da EMCM a localiza em constante diálogo com setores 

variados da sociedade: seja na frequente discussão com gestores da saúde para 

melhor inserção de alunos e residentes na rede; seja na relação de prestação de 

serviço à comunidade; como também no contato com a sociedade ao demonstrar o 

trabalho que vem sendo realizado, suas conquistas, suas intenções e concretização 

das mesmas. Neste âmbito de frequente negociação, parte do trabalho de técnicos e 

docentes está voltado para a idealização e organização das atividades acadêmicas, 

bem como a articulação de sua execução desde a logística até prática. 

No que concerne à discussão com a gestão da saúde, muito do que 

estrutura o COAPES tem sido realizado cotidianamente na EMCM. Dito isso, em 

curto prazo, o presente trabalho traz à luz a consciência do caminho traçado, aponta 

acertos, como também lacunas, as quais ao serem destacadas, possibilita-se maior 

eficiência em sua resolução. Também se demonstra em certo grau o comportamento 

e intenção dos atores envolvidos diante de algumas decisões, o que proporciona 

previsibilidade às estratégias a serem adotadas para discussão e negociação. 

Dentro do que foi analisado e apontado, pode-se assumir que em médio 

prazo o presente trabalho tem potencial para auxiliar no fortalecimento do processo 

contratual, contribuindo com a efetivação das etapas não observadas, o que também 

pode servir de base para as fases de execução e fiscalização do COAPES. Ainda, 

em decorrência do subsídio prestado pelo trabalho em tela, é possível haver um 

melhor entendimento entre os atores do COAPES, uma vez que ao se ter funções 

bem definidas, reduz-se a necessidade de reuniões para delegar papéis. 

Em longo prazo, com a continuidade da pesquisa e das discussões 

iniciadas, pode-se vislumbrar o auxílio à consolidação dos objetivos elencados no 

COAPES aplicados à realidade das 4ª e 5ª regiões de saúde do RN, diante da 

proposta do PMM para resolutividade das questões de saúde nas regiões carentes 

de assistência médica. Além disso, como reflexo da experiência, a prática e 

conhecimento adquiridos durante o processo de contratualização do COAPES 

poderão auxiliar em outras relações interinstitucionais que demandem 

contrapartidas, onde forem criados direitos e se assumirem deveres entre as partes, 

com a observação legal do que for acordado. 
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APÊNDICE – RELATÓRIO DE REUNIÕES DE DISCUSSÃO E ORGANIZAÇÃO 

PARA CELEBRAÇÃO DO COAPES 

 
Conforme o art. 13, das competências da gestão em saúde estadual e 

municipal, da portaria interministerial nº 1.127, de 4 de agosto de 2015, em seu 

inciso I, cabe à gestão “mobilizar o conjunto das instituições de ensino e Municípios 

como campo de prática no seu território para discussão e organização da integração 

entre ensino, serviço e comunidade, com vistas à celebração de 1 (um) único 

COAPES”10. 

Nesse aspecto, fugindo das diretrizes de competências presentes na citada 

portaria, vale apontar que foi de iniciativa do corpo administrativo da EMCM a 

mobilização tanto dos entes públicos como das IES com finalidade de iniciar a 

discussão e organização para contratualização do COAPES. 

O seguinte relatório expõe os principais pontos discutidos nas reuniões 

organizativas que precederam a assinatura do contrato, com objetivo de destacar as 

principais dúvidas, anseios, relatos e esclarecimentos que ocorreram durante esse 

período. 

Como secretário do curso de Medicina da EMCM, o autor deste trabalho 

esteve presente nas principais reuniões, tendo a oportunidade de registrar o que foi 

discutido em campo, tanto como em sua função administrativa, quanto como 

observador, uma vez que estava em contato direto com as partes interessadas. 



53 
 

 
 

 
Data: 28 de janeiro de 2016 Local: Mossoró, RN 

Evento: Reunião Extraordinária das Comissões Intergestores Regional das 2º, 6º e 

8º Regiões de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte 
 
 

Nesta reunião estiveram presentes como participantes ativos os 

representantes das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) das regiões 

supracitadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Potiguar (UnP). A partir 

desta reunião se deu o primeiro contato de algumas das instituições que assinariam 

o COAPES objeto deste trabalho: representantes da EMCM, UERN e SMS – 

Caicó/RN e Currais Novos/RN, que acompanharam a reunião de forma passiva. 

Nessa reunião foram esclarecidos pontos específicos sobre dúvidas 

elencadas pelos representantes das instituições de saúde presentes. Destacou-se a 

preocupação dos gestores sobre o investimento necessário e se o que receberiam 

em contrapartida seria vantajoso. Nesta oportunidade, foi explanado um quadro 

geral sobre a implantação do COAPES reunindo as três regiões de saúde, bem 

como as características desse. 

Mesmo que ainda de forma não definitiva, foi questionada a intenção de 

adesão dos municípios procurando identificar a viabilidade de expansão da 

cobertura contratual, bem como foi identificada a cidade de Mossoró como cidade 

polo para estabelecimento do contrato. 

Após a reunião extraordinária, houve um segundo momento em menor 

escala envolvendo os interessados no processo de estabelecimento do COAPES na 

4ª região (UFRN, UERN, SMS-Caicó e Currais Novos) e representantes de IES do 

processo de implantação do COAPES na 2ª, 6ª e 8ª regiões. 

Durante o diálogo, foi relatado como se deu o processo desde o início até o 

estado em que se encontrava. De onde se podem destacar as seguintes situações: 

- A discussão sobre o COAPES havia sido iniciada pela Secretaria da Saúde 

Pública do Estado do RN (SESAP) em Natal, excluindo do debate os municípios.  

Tal quadro foi invertido com a intervenção de representantes do Ministério da 

Educação (MEC), que deixaram claro que eram esses e as instituições de ensino do 

território os responsáveis pela iniciativa da discussão; 

- Foi criado um grupo de trabalho com um representante de cada instituição 

interessada e, a partir das primeiras reuniões, os representantes criaram grupos de 
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trabalho localizados em cada uma das instituições interessadas, para definir os 

pontos de partida e diretrizes específicas, contrapartidas e recursos; 

- A partir daí, observando a especificidade de cada uma das instituições de 

ensino, bem como a divisão geográfica dos campos de atuação dos cursos de 

saúde, com a finalidade de evitar uma competição entre os mesmos, chegou-se à 

conclusão de que seria muito mais benéfico haver uma colaboração entre as 

instituições, de forma a não superlotar os ambientes de estágio; 

- Foi alertado para a questão das contrapartidas, uma vez que as instituições 

particulares possuem recursos para aparelhar os locais de estágio, ponto este que 

deixava as instituições públicas em desvantagem, uma vez que as contrapartidas 

que tinham a oferecer não possuíam apelo financeiro, tratavam bem mais sobre a 

capacitação dos servidores da saúde; 

- Mencionou-se o problema existente quanto a acordos estabelecidos entre a 

instituição de ensino e a gestão municipal, uma vez que a cada mudança de gestão 

mudam-se os interesses políticos, o que pode vir de encontro ao que fora 

estabelecido anteriormente, prejudicando a continuidade do planejamento 

pedagógico. Neste aspecto, o quanto antes se garantisse a assinatura do COAPES 

em período anterior às eleições municipais, poder-se-ia evitar tal quadro de 

incerteza. 
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Data: 16 de fevereiro de 2016 Local: Auditório da EMCM, Caicó, RN 

Evento: 1ª Reunião de Planejamento do COAPES 
 
 

Contando com a presença de representantes do corpo docente e direção da 

EMCM, da SMS de Caicó e Currais Novos, da prefeitura municipal de Currais Novos, 

da SESAP e da UERN, nesta reunião foram apresentados e discutidos os assuntos 

mais relevantes da Reunião Extraordinária das Comissões Intergestores Regional 

das 2º, 6º e 8º Regiões de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, com o intuito 

de socializar o conhecimento adquirido e equiparar as situações expostas à 

realidade local. 

Neste momento foram abordados os aspectos gerais do COAPES, quais 

atores estariam aptos a participar, desde os municípios que poderiam demonstrar 

interesse, até as IES que possuem cursos na área da saúde que seriam 

participantes em potencial. 

Inicialmente, Caicó foi apontado como município sede para realização das 

discussões de implementação do COAPES, em virtude da recorrente demonstração 

de interesse da EMCM em sua instituição. Neste sentido, chegou-se ao consenso de 

que o local ideal tanto para apresentar as diretrizes gerais aos municípios da região, 

quanto para progredir nas ações de planejamento seria na próxima reunião ordinária 

da CIR da 4ª Região de Saúde. 

Desta forma, a representação da IV URSAP ficou responsável por inserir na 

pauta da reunião ordinária a discussão, enquanto que uma comissão da EMCM 

ficaria responsável por apresentar o tema aos secretários de saúde dos municípios 

membros, bem como apresentar e compartilhar o material instrutivo do COAPES 

disponibilizado pelo SUS, explanando seus conceitos. 

Paralelamente ao início das discussões entre as IES e os municípios da 4ª 

região de saúde, representantes da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí 

(FACISA) e municípios da 5ª região de saúde discutiriam a implementação em seu 

território. 
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Data: 25 de fevereiro de 2016 Local: Auditório da IV URSAP, Caicó, RN 

Evento: 59ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional 
 
 

Nesta reunião, contando com a presença de secretários de saúde dos 

municípios da 4ª Região de Saúde e comissão da EMCM, foi apresentada a intenção 

de implementação do COAPES nessa região. Utilizando de cartilhas preparadas 

pelo SUS, professores da EMCM expuseram de forma detalhada os tópicos que 

permeiam todo o processo de celebração do contrato. 

Foi mencionado o processo histórico de criação do SUS e as políticas 

nacionais de educação permanente em serviços, em conformidade com as diretrizes 

curriculares nacionais. Deste ponto, iniciou-se a apresentação do objetivo principal: o 

que é o COAPES, quem participa, o modelo contratual, quem o assina, sua 

obrigatoriedade, alteração, territorialidade, as competências dos municípios e das 

IES, planos de atividade e vantagens que os municípios teriam ao assinar. 

Passado este momento de apresentação, surgiram as primeiras dúvidas, 

que iam sendo sanadas conforme o diálogo avançava. No entanto, foi recorrente o 

questionamento sobre a forma de financiamento, quem seriam os responsáveis 

pelos gastos com materiais e equipamentos necessários à recepção de alunos na 

rede. A preocupação com os gastos do município se tornou evidente, sendo 

mencionada a dificuldade financeira pela qual passavam as gestões municipais. 

Em resposta ao questionamento apresentado sobre o responsável pelo 

financiamento, foi mencionada a existência do sistema de contrapartidas, onde as 

IES contribuiriam para a capacitação dos agentes da rede de saúde do território, 

promovendo diretamente a qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do 

controle social na saúde, em conformidade com a PNEPS, ofertas de residência em 

saúde e desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias, enquanto que os 

municípios forneceriam os campos de prática em condições adequadas à recepção 

de estudantes de graduação e /ou residência. 

Concluídas as discussões, foram encaminhados para as próximas reuniões 

os aprofundamentos com melhor estruturação das diretrizes do COAPES, 

detalhamentos das competências dos atores envolvidos no processo e a 

pormenorização do contrato, discorrendo-se sobre todos os seus artigos. Cada um 

dos secretários presentes na reunião assumiu a responsabilidade de iniciar de forma 

local junto à gestão municipal a discussão de implementação e adesão ao COAPES, 

encerrando, assim, este momento de apresentação. 
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Data: 28 de abril de 2016 Local: Auditório da IV URSAP, Caicó, RN 

Evento: 61ª Reunião Ordinária da CIR da 4ª Região 
 
 

Uma vez que as discussões sobre a implementação do contrato já 

estavam em andamento há dois meses, nesta reunião, com presença de membros 

da CIR, do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), secretários 

de saúde e representantes da EMCM e UERN, tinha-se por objetivo discutir a 

criação do COAPES, como também fazer um levantamento sobre a intenção de 

adesão dos gestores, conforme ofício endereçado à câmara técnica solicitando a 

inserção deste ponto na pauta dessa reunião. 

Ainda que se tenha buscado estabelecer um entendimento de caráter 

bem mais deliberativo que explanatório, persistiam muitas dúvidas, principalmente 

com relação aos atores e seus papeis, especificamente com relação à difícil situação 

econômica a qual os municípios vinham enfrentando, pois havia o conhecimento de 

que os mesmos seriam responsáveis diretos pela estruturação adequada ao 

acolhimento dos estudantes e residentes. 

Superado este momento, foi solicitado que os secretários presentes se 

manifestassem sobre a intenção de participar da contratualização, ficando claro que 

se tratava apenas de uma consulta prévia sem qualquer obrigatoriedade contratual. 

Dos vinte e cinco municípios integrantes da 4ª região de saúde, estavam presentes 

dez representantes das secretarias municipais de saúde; desses, oito manifestaram- 

se favoravelmente à adesão ao contrato, enquanto que os dois restantes informaram 

que ainda discutiriam com a gestão municipal sobre a participação. Quanto aos 

municípios que não compareceram à reunião, a secretaria executiva da CIR ficou 

encarregada de notificá-los sobre os encaminhamentos acordados. 

Por fim, em virtude da possibilidade de contrato único entre as IES e os 

municípios da 4ª e 5ª regiões de saúde, foi agendada reunião extraordinária das 

duas CIRs para deliberação quanto à adesão coletiva. 
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Data: 05 de maio de 2016 Local: Auditório da Associação dos Municípios 

do Seridó Ocidental, Currais Novos, RN 

Evento: 8ª Reunião Extraordiordinária da Comissão Intergestores Regional da 5ª 

Região de Saúde; 1ª Reunião Conjunta Extraordinária das 4ª e 5ª regiões de Saúde 
 
 

Estavam presentes representantes da SESAP, da UFRN (EMCM e 

FACISA), UERN, UnP, Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), Instituto de 

Ensino e Pesquisa Sírio Libanês (IEP-SL), COSEMS, membros das CIRs e das 

SMSs das 4ª e 5ª regiões. 

Esta reunião conjunta teve como finalidade firmar em caráter definitivo 

os interessados em aderir ao COAPES. Nesta ocasião foram lidas por completo as 

cláusulas da minuta do contrato, deixando claro para todos o seu conteúdo. 

Conforme eram lidas, se coubesse discussão, havia a análise, possível modificação 

e consequente aprovação consensual. Dessa forma, todo o contrato foi estudado, 

revisado e ratificado. 

Em meio à discussão, foi apontado por um dos secretários de saúde e 

confirmado pelos demais a existência de comentários negativos em relação ao 

COAPES em grupos de discussão de gestores de saúde no Whatsapp. Tais 

comentários repassavam informações erradas sobre o que era e quais as intenções 

do COAPES, recomendando que ninguém assinasse o contrato, ou haveria perdas 

financeiras irreparáveis, em virtude de suposta exigência legal de comprometimento 

de recursos municipais. Tão logo foi esclarecido o descabimento dessas 

informações, com a reafirmação dos objetivos corretos do COAPES. 

Dos vinte e cinco municípios componentes da 4ª Região de Saúde, 

estavam presentes oito representantes municipais que firmaram intenção de adesão; 

contudo, outros dez já haviam manifestado interesse, totalizando dezoito municípios 

a aderir ao contrato. Dos vinte e um municípios componentes da 5ª Região de 

Saúde, apenas sete aderiram ao COAPES neste momento, estando presentes oito 

representantes municipais. 

Ficou em aberto a possibilidade de adesão aos municípios que não 

manifestaram interesse nas reuniões até então realizadas, a mesma seria possível 

até o dia da cerimônia de assinatura do contrato. Ressalte-se que foi informado que 

a adesão poderia ser feita em qualquer tempo após a assinatura, sendo que a 

mesma seria incluída no contrato através de aditivo. 
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Data: 15 de junho de 2016 Local: Natal, RN 

Evento: 256ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite doRN 
 
 

Em sua deliberação nº 1299/16-CIB/RN, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Rio Grande do Norte de 17 de junho de 2016, página 9, o colegiado da 

CIB-RN aprovou o termo do COAPES entre as 4ª e 5ª regiões de saúde do RN, em 

conformidade com a portaria interministerial nº 1.124/15 de 04 de agosto de 2015. 

 
 

Data: 09 de setembro de 2016 Local: Auditório do Centro de Ensino 

Superior do Seridó, UFRN, Caicó, RN 

Evento: 65ª Reunião Ordinária Ampliada da CIR da 4ª Região de Saúde 
 
 

Encerrando a série de reuniões organizativas, nesta data foi realizada 

cerimônia para celebração da assinatura do COAPES, com presença de membros 

da CIR da 4ª e 5ª região de saúde, do COSEMS da 4ª região, técnicos da IV e V 

URSAP, membros da Câmara Técnica da CIR da 4ª região, Presidentes dos 

Conselhos Municipais de Saúde, Representantes da CIES, Prefeitos, representantes 

da SESAP, estudantes e docentes da EMCM, representantes da FACISA e UnP, a 

Reitora da UFRN, o Reitor da UERN, o presidente da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH) e o Secretário Estadual de Saúde do RN. 

Nesta reunião foi ressaltada a importância da contratualização para os 

municípios da 4ª e 5ª regiões de saúde, objetivando a adesão dos 25 municípios da 

4ª e dos 16 da 5ª regiões de saúde. Discorreu-se sobre as portarias que tratam do 

contrato, seus objetivos e os próximos passos a serem realizados, como a 

composição do comitê gestor local, com participação de membros das duas regiões 

de saúde. 

Em virtude de a EBSERH se tratar de uma empresa pública com 

financiamento federal, seu presidente Kleber de Melo Morais destacou que, em visita 

realizada ao Hospital Regional de Caicó, ficou evidente o interesse dos funcionários, 

dos usuários e da própria empresa em integrar esse hospital, como também o 

Hospital Regional de Currais Novos, à sua rede de serviço, com a justificativa de que 

essa integração iria trazer inúmeros benefícios para a região, proporcionando ainda 

um campo de estágio para os discentes da área de saúde. 
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O discurso da Reitora da UFRN Ângela Maria Paiva Cruz ressaltou a 

importância de unir forças para a construção e defesa dos princípios do SUS e da 

formação da saúde, que a assinatura do COAPES representa um marco na relação 

ensino/serviço. Referiu, ainda, em seu posicionamento, a possibilidade de um futuro 

hospital universitário, que seria inserido no sistema federal por meio da EBSERH. 

Segundo o Secretário Estadual de Saúde George Antunes de Oliveira, 

os hospitais vivenciariam a oportunidade de serem dotados de capacidade técnica, 

instrumentação tecnológica e qualificação de recursos humanos; isto iria refletir em 

benefícios para a população, principalmente no momento em que se encontra o 

Estado, reforçando a necessidade de avançar no sentido da regionalização e 

descentralização. 

Por fim, as partes representativas do contrato foram convidadas a 

proceder à assinatura do COAPES, que em seguida seria encaminhado à UFRN, 

restando responsável para enviar cópia autenticada a todos os pactuantes, dando- 

se, assim, por encerrada a reunião. 

Dias após a celebração do contrato, ainda que não presentes na cerimônia 

de assinatura, todos os municípios das duas regiões aderiram ao mesmo, assinando 

a minuta. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


