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CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: O projeto VER–SUS (Vivências e Estágios na 

Realidade do Sistema Único de Saúde) teve início no Rio Grande do Sul, em julho de 

2002, após sua implantação gerou uma ampliação da experiência e da vivência dos 

estudantes da área da saúde de forma interdisciplinar. No ano de 2003, com o apoio do 

Ministério da Saúde junto ao movimento estudantil dos cursos da área da saúde, foi 

implementado o mesmo projeto em vários estados brasileiros, contudo, apenas em 

2004 ocorreu a implantação do projeto VER–SUS/BRASIL (MENDES; et al, 2012). 

VER-SUS, é um projeto do Ministério da Saúde que visa a melhor formação de 

trabalhadores para o SUS, os quais deverão ser comprometidos eticamente com os 

princípios e diretrizes do sistema de forma homogênea em todo o país.  Possibilita uma 

imersão total na realidade do sistema de saúde e é desenvolvido a partir de seminários, 

oficinas e vivências que aproximam os estudantes universitários a esta realidade, e por 

meio do projeto, os estudantes conseguem viver na prática os principais desafios e as 

possibilidades de transformação do sistema de saúde. O projeto tem como objetivo 

desenvolver conhecimentos e reconhecimento da gestão do sistema, estratégias de 

atenção, exercício do controle social, processos de educação em saúde, contribuir na 

qualificação da formação dos alunos, e com isso desenvolver a reflexão desses futuros 

profissionais sobre suas práticas e fazeres. O VER-SUS também pode ser considerado 

um agente transformador por gerar impacto nos serviços por meio do compartilhamento 

das experiências vivenciadas entre diferentes profissionais, assim, amplia o olhar para 

novas iniciativas que visem valorizar os usuários em todas as necessidades de saúde. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A experiência foi vivenciada do dia 26 de fevereiro 

de 2018 a 02 de março de 2018, na cidade de Curitiba-PR. A equipe foi composta por 6 

coordenadores, 3 facilitadores e 4 viventes, dentre os integrantes haviam estudantes e 

professores dos cursos de Enfermagem, Medicina, Farmácia e Terapia Ocupacional. 

Por ser tratar de uma vivência de imersão total, os mesmos ficaram alojados na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no campus Jardim Botânico. Durante a 

semana de vivência visitaram diversas instituições de saúde (Conselho Municipal de 
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Saúde, Unidade de Pronto Atendimento Boa Vista, Hospital Zilda Arns, Unidade de 

Saúde Bairro Alto, Centro de Referência de Assistência Social, Laboratório Municipal, 

Central de Regulação de leitos, Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 

Centro de Educação em Saúde, Consultório na Rua), em cada lugar foram recebidos 

por gestores responsáveis que apresentavam a instituição na sua totalidade, 

respondiam aos nossos questionamentos, e explicavam toda logística da instituição. No 

período noturno a equipe realizava ainda rodas de conversa sobre diferentes temas, os 

quais Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Secretaria Municipal de Saúde, Centro de 

Atenção Psicossocial, entre outros. RESULTADOS ALCANÇADOS: Por meio da 

semana de imersão foi possível conhecer cada instituição, compreender desde a 

gestão, o financiamento e seu fluxo, assim possibilitou um olhar crítico reflexivo sobre o 

SUS. Além disso, esta vivência possibilitou compreender a realidade de cada sistema, 

identificar problemas existentes e propor melhorias, o que nos torna mais confiantes 

para adentrar e integrar como futuros profissionais os serviços de saúde.  

RECOMENDAÇÕES: Com a participação na vivência o aluno torna-se uma “ponte” 

entre o serviço e o ensino, sendo assim, contribui para o incremento e a melhoria do 

currículo do seu respectivo curso, desenvolve e prepara o aluno para um raciocínio 

crítico voltado para a melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e intervenções 

práticas interdisciplinares. 
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