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A Constituição e as leis orgânicas (incluindo a Lei 8080/1990 – Art.45) 

definem os hospitais universitários e de ensino como parte integrante 

do SUS, mediante convênio, sem perder sua autonomia e 

independente das instituições a que estejam vinculados



É fundamental definir...

• O hospital é certificado como Hospital de Ensino? 

• Qual a capacidade receptiva do hospital, para discentes de 
graduação (e/ou pós-graduação), quanto à estrutura física, 
quantitativo de leitos e preceptoria?

• Qual o percentual de leitos SUS desse hospital? 

• Há outros cursos e outras escolas utilizando o mesmo 
espaço?

• Como ocorre a atuação multiprofissional na unidade?

• Qual a estrutura acadêmica da Unidade?

• Há incentivo à preceptoria?

• Quais as condições de estágio e suporte oferecidas ao 
discente?

• Quais as vantagens de ser categorizado como Hospital de 

Ensino? 

• Quais os impactos das mudanças necessárias para que  o 

hospital seja certificado como Hospital de Ensino, na 

organização estrutural e financeira da unidade?

• Quais os cursos que a unidade pode acolher?

• Qual a capacidade de discentes de graduação e/ou pós-

graduação em cada setor? Em que setores podem atuar?

Para as instituições de ensino Para os Hospitais de Ensino

• Qual a contrapartida da IES?

* no caso de haver COAPES no município, todas as unidades da rede pública participam da pactuação

• Que metas devem constar no documento contratualização?

• Como fica a condução das atividades acadêmicas na unidade?



Tanto a certificação quanto a contratualização bem elaborada 
são estratégias para integração 

Instituições de Ensino – Unidades SUS - Hospitais de Ensino

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONSIDERANDO A PARCERIA



Hospitais Universitários e de Ensino
Importância fundamental para o SUS 

• Assistência, como referência de alta complexidade para a rede SUS

• Formação de Recursos Humanos - Integração e adequação das práticas de 

ensino às necessidades do sistema 

• Polos de desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias e de 

procedimentos para a Saúde Pública

• Sediam e integram grupos de pesquisas



Formação de RH e desenvolvimento de tecnologias
entremeiam-se nos quatro eixos que compõem a estrutura de 

um hospital envolvido em ensino

Portaria GM/MS nº 1.702/2004



Conflitos históricos HU – Sistema de Saúde 

IES – HU:

• A autonomia universitária 
justificando a resistência à maior 
integração dos serviços à rede SUS

• Controle / seleção de casos “de 
maior interesse didático”

Sistema de Saúde:

• Casos de maior complexidade, e 
maior permanência drenados para 
os HU e HE

• Não compreende a priorização de 
casos “de interesse científico”



As IES esperam que os HE viabilizem os princípios do SUS,
considerando e qualificando os quatro eixos estruturais

(assistência, gestão, ensino e pesquisa)  

• Integração dos serviços às demais unidades de saúde do sistema, de forma a 
colaborar para que todos os pacientes consigam acesso à alta complexidade

• aperfeiçoamento de mecanismos administrativos que permitam o ótimo 
desempenho de suas funções, sua integração assistencial com a rede SUS, a 
regulação de sua assistência, a maior participação na avaliação e incorporação 
tecnológica ao sistema

• criação de mecanismos de padronização de condutas diagnósticas e terapêuticas

• Induzir e fortalecer a cultura de educação permanente para a melhoria 
contínua da performance dos profissionais - formados e em formação - buscando 
a excelência no cuidado, co-responsabilizando as IES e a rede nesse objetivo

• reconhecer e valorizar a atuação dos profissionais envolvidos (preceptores 
docentes e não docentes, bem como profissionais do serviço)

• Promover o reconhecimento da rede como espaço de ensino e de pesquisa e 
não restrito à assistência

• Melhorar o nível de resolutividade da atenção primária



O COAPES - um instrumento importante na pactuação

• O objetivo do Ministério da Saúde ao emitir a Portaria regulamentando os 
Contratos Organizativos de Ação Ensino-Serviço foi Garantir o acesso a todos os 
estabelecimentos envolvidos na assistência à saúde, atuantes sob a 
responsabilidade do gestor da área de saúde, como cenário de práticas para a 
formação no âmbito da graduação e da residência em saúde

• Para isso, apresentou o modelo de Termo de Contrato Organizativo de Ação 
Pública Ensino-Saúde, podendo ser modificado para cada território, mantendo 
bases conceitual e intencional comuns

• Os COAPES constituem não simplesmente um documento, mas um processo de 
contratualização que pretende fortalecer a integração entre as instituições de 
ensino, os serviços e a comunidade, estabelecendo as atribuições de cada parte

Portaria Interministerial Nº 1.127, de 06 de agosto de 2015 



A Portaria do COAPES determina que estejam claros,
nos termos dos convênios:

I – definição dos serviços de saúde que serão campo de atuação das instituições de ensino, para o desenvolvimento da 
prática de formação

II – definição das atribuições dos serviços de saúde E das instituições formadoras, em relação à gestão, assistência, ensino, 
educação permanente, pesquisa e extensão

III – definição do processo de designação dos preceptores da rede de serviços de saúde e sua relação com a instituição 
responsável pelo curso de graduação em saúde ou pelo Programa de Residência em Saúde; e

IV – previsão da elaboração de planos de atividades de integração ensino-serviço-comunidade para cada serviço de saúde

A portaria sugere, como contrapartidas das instituições de ensino:

• Educação Continuada - Oferta de oportunidades de formação e desenvolvimento para os trabalhadores e gestores da 
rede, que contribuam com a qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do controle social na saúde, com base na 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

• Co-participação na oferta de Residências em Saúde

• Desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias

Plano de contrapartida:

Da rede SUS: disponibilização dos espaços de prática (unidades de saúde, Centrais de Regulação, Centros de Informação, entre outros) 

Das instituição de ensino: sistematizar as ofertas para cada território, de acordo com as demandas

* Devem ser pactuadas com gestores, profissionais e usuários  (Conselhos Estaduais, Municipais e/ou Distritais de Saúde)



O QUE FACILITA A PACTUAÇÃO O QUE DIFICULTA A PACTUAÇÃO OBSERVAÇÕES

• Mobilização e maior envolvimento com a rede de 
assistência à saúde;

• Sensibilização dos docentes e dos profissionais 
da rede de assistência;

• Sensibilização dos gestores públicos - da 
instituição de ensino e da rede de assistência à 
saúde;

• Docentes precisam estar inseridos na realidade 
do território e cenários;

• Termos de parcerias com foco nas necessidades 
da escola, da comunidade e do serviço, incluindo 
percepções dos profissionais da rede;

• Boa comunicação;
• Rodas de conversa com os diferentes integrantes 

do serviço e dos cursos, para identificar 
potencialidades e fragilidades a serem dirimidas;

• Informar a comunidade, torná-la parte na 
construção da parceria, a começar pela 
comunicação sobre as necessidades e as 
vantagens advindas;

• Estabelecer metas a curto, médio e longo prazo;
• Implementar estratégias para monitoramento 

contínuo e avaliação periódica do processo.

• Desconhecimento de gestores centrais (da rede e 
das IES) acerca da importância da parceria;

• resistência à presença de estudantes por parte 
dos gestores das unidades;

• resistência de profissionais para atuar como 
preceptores;

• real exigência de dinamização do serviço;

• receio da gestão em se envolver –se em algo 
"diferente";

• necessidade  de inserir  intensificar a pauta da 
interação / integracão ensino-serviço na formação 
de gestores para a área da saúde coletiva;

• necessidade de incrementar a comunicação e a 
interação – interinstitucional

• necessidade de incrementar a comunicação e a 
interação – interprofissional (gestão e 
profissionais – das IES e da Rede )

• Educação permanente constitui uma 
importante contrapartida nos pactos de 
integração ensino-serviço;

• Manter atenção às necessidades de ambas as 
partes (avaliação contínua) e respeito das 
contrapartidas;

• Sugestões para a IES: capacitação dos 
profissionais, bem como celebração de acordos 
de cooperação técnica e científica;

• Inserir atividades multiprofissionais, 
valorizando o ensino e da assistência 
interprofissional;

• Assegurar a participação dos profissionais dos 
serviços nas ações de ensino-aprendizagem nos 
estágios, desde o planejamento

Fonte:  FAIMER-BR - ML-WEB – Interação Ensino-Serviço -2017

ASPECTOS A CONSIDERAR NA PACTUAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO



Obrigada !!

hguedes@uneb.br
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