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O Ministério da Saúde realizou, entre os meses de maio e junho 
de 2003, uma pesquisa empírica entre seus trabalhadores, como 
parte do Projeto “Barraca da Saúde: um espaço de conversa”, e 
diagnosticou que um número signifi cativo desses trabalhadores não 
se reconhecia como trabalhadores, e nem mesmo como usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), e ressentiam de espaços per-
manentes de entendimento, discussão e refl exão acerca do SUS.

Com o propósito de se criar esses espaços e de fornecer me-
canismos que pudessem garantir a participação coletiva e de co-
gestão nos processos de trabalho do Ministério da Saúde – gestor 
federal do SUS – um grupo de trabalho formado por dirigentes, 
consultores e trabalhadores, numa adesão voluntária, se reuniram 
para a construção de uma proposta alinhada com aquelas neces-
sidades, no intuito de enfrentar a alienação provocada pela frag-
mentação dos processos de trabalho em saúde, especialmente, na 
esfera federal. 

No dia 10 de agosto de 2004, foi lançada a 1.ª Turma do 
curso “(Re)Descobrindo o SUS que Temos para Construirmos 
o SUS que Queremos”, cujo propósito, objetivo e metodolo-
gia traduziam a nova realidade e necessidade do Ministério: 
estimular seus trabalhadores a atuar de forma cada vez mais 
criativa e inovadora, e sensibilizá-los para a urgência de uma 
aprendizagem contínua na busca de soluções para os problemas 
organizacionais.

A proposta educativa do Projeto MultiplicaSUS, que teve como 
primeira estratégia o curso (Re)Descobrindo o SUS, visou, numa 
primeira etapa, criar um dispositivo de formação de multiplica-
dores de conhecimentos sobre o SUS. Por função multiplicadora 
entende-se a implicação dos trabalhadores num processo de edu-
cação permanente em saúde, como construtores e transmissores 
de conhecimentos, promovendo uma apropriação e disseminação 
entre os trabalhadores do Ministério da Saúde.
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A metodologia adotada foi a problematização que, centrada 
na refl exão do cotidiano, estimula um processo de desconstrução 
e de busca de novos e diferentes saberes que compõem e pos-
sibilitam uma nova construção do cotidiano. Foi nesse ambiente 
democrático e problematizador que os trabalhadores apontaram a 
necessidade de outras ações e estratégias que viessem a ampliar 
e consolidar os objetivos do Projeto.

Dessa maneira, no ano de 2005, novas ações foram incorpora-
das ao MultiplicaSUS, como as Rodas Temáticas, (Re)Conhecendo o 
MS, SUS em Cena e as Capacitações Pedagógicas. Neste ano, tam-
bém se deu um dos marcos do MultiplicaSUS, a descentralização das 
suas ações para os Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde, nos 
26 estados brasileiros. A descentralização ocorreu após a realização 
da consulta por interesse de adesão ao MultiplicaSUS, realizada em 
parceria com o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, direcionada 
às representações do Ministério da Saúde nos estados, às agencias 
reguladoras, aos hospitais próprios, às fundações e aos institutos, 
cuja resposta apontou 97% de interesse e adesão. 

O resultado foi a realização de três Ofi cinas Regionais, nas 
cidades de Belém, Recife e São Bernardo do Campo, com a par-
ticipação de cerca de 150 trabalhadores dos núcleos estaduais do 
Ministério da Saúde, do Instituto Evandro Chagas, Centro Nacional 
de Primatas, Anvisa, ANS, Funasa, Grupo Hospitalar Conceição e 
Fiocruz. 

No dia 10 de março de 2006, foi publicada a Portaria GM 
n.º 509, que institucionalizou o MultiplicaSUS como Programa do 
Ministério da Saúde e atribuiu sua gestão ao Comitê Gestor, co-
ordenado pelo dirigente da Coordenação-Geral de Modernização 
e Desenvolvimento Institucional (CGMDI), com a participação dos 
demais representantes das áreas adeptas ao Programa. 



2 Áreas

Participantes
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O MultiplicaSUS, inicialmente composto por trabalhadores 
voluntários, após sua institucionalização como Programa, passa a 
contar com a parceria de áreas ou órgãos da estrutura federal do 
SUS mediante Termo de Adesão.

O Programa conta com a seguinte composição:

1.Coordenação-Geral de Modernização e Desenvolvimento
Institucional – CGMDI/SAA/SE

2.Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento 
de Recursos Humanos – CODER /CGRH/SAA/SE

3.Departamento de Apoio à Descentralização – DAD/SE

4.Coordenação-Geral de Documentação e Informação
CGDI/SAA/SE

5.Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Educação
na Saúde – CGAES/DEGES/SGTES

6.Política Nacional de Humanização – PNH /SAS

7.Departamento de Ouvidoria Geral do SUS – 
DOGES/SEGEP

8.Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 
Sistemas – DRAC/SAS

9.Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/Fiocruz

10.Coordenação-Geral de Desenvolvimento, Normatização e
Cooperação Técnica – CGDNCT/DENASUS/SEGEP

11.Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

 – SCTIE
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12.Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento
CGPLAN/SVS

13.Coordenação-Geral de Vigilância Ambiental em Saúde
CGVAM/SVS

14.Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde – FNS/SE

15. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa



3 Descentralização
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Como afi rma CAMPOS1 

“O SUS, é uma rede, um sistema no qual as partes 
integrantes têm autonomia relativa, cabendo ao 
MS assegurar articulação entre os vários níveis, 
e que para concretizar a sua consolidação faz-se 
necessário acolher demandas e formulações de 
usuários, trabalhadores de saúde, prestadores, 
municípios, estados, bem como lhes oferecer novas 
diretrizes, submetendo-as a processos de discussão, 
negociação e pactuação, construindo projetos do 
modo mais interativo possível”.

Dessa forma, efetivando a integração de diretrizes e a missão 
do MS, formatado para potencializar e racionalizar recursos, in-
tegrar suas áreas e órgãos vinculados ao MS, o Programa Multi-
plicaSUS surge como marco para a concretização de uma política 
de saúde voltada não só para o cidadão usuário, mas também 
para o trabalhador do SUS, identifi cando-o com a missão institu-
cional do MS, oportunizando um espaço crítico e construtivo do 
saber coletivo, de uma gestão participativa e um controle social 
efi ciente e efi caz. 

A descentralização das ações para os núcleos estaduais do Minis-
tério da Saúde, nos 26 estados brasileiros, constituiu-se como efi ciente 
estratégia de fortalecimento e consolidação do MultiplicaSUS, realizada 
por meio de consulta por interesse de adesão ao Programa, em 
parceria com o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES), 
direcionada às representações do Ministério da Saúde nos estados, 
às agências reguladoras, aos hospitais próprios, às fundações e aos 

1CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Diretrizes sobre a reformulação dos modos 
de Gestão e de Atenção à Saúde: o papel do Ministério da Saúde. Brasília: Semi-
nário do Colegiado do MS, 2003.
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Onde quer que se promova a descentralização, invoca-se sua 
capacidade de gerar participação social, abrindo espaço para a 
articulação mais direta e democrática entre a gestão pública das 
instituições do Estado e as práticas participativas e organizativas 
dos cidadãos.

institutos, cujas respostas apontaram  97% de interesse e adesão, 
resultando na realização de três Ofi cinas Regionais nas cidades 
de Belém, Recife e São Bernardo do Campo, com a participação 
de cerca de 150 trabalhadores das instituições especifi cadas.

A descentralização estabelece-se como um canal efetivo, opor-
tunizando a participação efetiva dos trabalhadores na gestão do 
SUS, no contexto de cada uma das suas organizações, ampliando a 
sua visão, efetivando a prática como agentes de transformação da 
saúde pública, a partir de suas próprias experiências, ampliando e 
transformando o conhecimento tácito em conhecimento explícito, 
num ambiente interativo, que promove a sinergia organizacional, 
de uma verdadeira organização que aprende continuamente.



4 Apresentação
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O Programa de Multiplicação de Conhecimentos sobre o SUS 
(MultiplicaSUS) é um Programa do Ministério da Saúde desen-
volvido com a fi nalidade de abrir espaços de discussão, refl exão e 
análise sobre o Sistema Único de Saúde, como forma de contribuir 
para o desenvolvimento institucional, a partir do desenvolvimento 
individual e coletivo dos seus trabalhadores.

As instituições públicas e privadas precisam estar prontas 
para responder às demandas externas e internas que surgem no 
seu dia-a-dia para acompanhar as transformações que ocorrem no 
mundo. Isso só será possível a partir do momento em que cada 
trabalhador internalize a necessidade de aprofundar e enriquecer 
seus conhecimentos como forma de adaptar-se a um mundo em 
constante processo de mudança. Nesse sentido, pode-se dizer que 
o processo de aquisição de conhecimentos deve ser orientado para 
a formação integral da pessoa – aprender a ser –, em consonân-
cia com os princípios da integralidade e da universalidade do 
SUS.

Outro aspecto que deve ser considerado é a necessidade de 
aceitação das diferenças. Cada vez mais é preciso saber conviver 
com as singularidades e aproveitá-las para construir equipes com 
variadas habilidades e competências, cujo comportamento esteja 
baseado no compromisso, na confi ança e no respeito mútuo. Esse 
é um passo importante para evitar ou resolver confl itos e transfor-
mar “problemas” em “possibilidades”. Nesse sentindo, a orientação 
passa a ser aprender a viver juntos – em harmonia com o princípio 
da eqüidade.

O MultiplicaSUS representa o desafi o de se juntar à con-
cepção de um processo de formação que seja ao mesmo tempo 
inovador, inclusivo e que permita visualizar os processos políticos 
em curso, a possibilidade dos trabalhadores se auto-identifi carem 
e de se reconhecerem como os verdadeiros protagonistas dessas 
transformações.
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Propósito

Promover espaços de refl exão, de discussão e de troca de 
conhecimentos para os trabalhadores da área de Saúde, tornan-
do-os sujeitos ativos e críticos – agentes de mudança – de seus 
processos de trabalho para o aperfeiçoamento do SUS.

Visão de Futuro

Ser um Programa de referência para a mudança da cultura 
organizacional em prol da melhoria da gestão e do desenvolvimento 
do SUS.

Valores

- Gestão participativa

- Integração

- Descentralização

- Conscientização

- Cidadania

- Ética

- Respeito

- Solidariedade



5 MultiplicaSUS
Um Programa dos 
Trabalhadores do 

Ministério da Saúde
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O MultiplicaSUS nasceu da conjunção de idéias de dirigentes 
e trabalhadores desse Ministério e sua primeira ação – o curso 
(Re)Descobrindo o SUS – foi uma proposta dos trabalhadores para 
seus colegas, também trabalhadores, que manifestaram interesse 
em conhecer mais sobre o SUS. 

O Programa está voltado para a divulgação, o reconhecimento 
e entendimento do SUS e de todas as diretrizes que possam for-
talecê-lo. No início, era apenas uma grande vontade de divulgar 
e refl etir sobre um dos maiores sistemas de saúde pública do 
mundo, mas, com o passar do tempo, se fortaleceu, conseguiu 
agregar voluntários e mais colegas se juntaram a esse propósito 
de disseminar conhecimentos acerca do SUS, vislumbrando um 
novo horizonte para o desenvolvimento da Instituição.

Conceitos básicos de humanização e qualidade nos proces-
sos de trabalho fazem com que este Programa vá ao encontro de 
outras políticas e programas do Ministério também voltados para 
os trabalhadores e com objetivo focado em resultados favoráveis 
para os usuários.

O foco inicial foi o trabalhador do Ministério da Saúde, mas 
sua base conceitual, metodologia democrática e participativa 
(problematização) e seus instrumentos de atuação abrangentes 
permitiram, e ainda permitem, que novos horizontes sejam atingi-
dos, como numa onda de “efeito-dominó”. Palestras são solicitadas 
em vários estados e municípios e foram adotadas ações locais 
como, por exemplo, as “Rodas Temáticas” que cruzaram fronteiras 
e outros estados já promoveram essa iniciativa.

A formalização desse Programa conta com um Comitê Ges-
tor que mais uma vez lhe confere a característica de Programa 
com participação de todos aqueles que quiserem contribuir para a 
melhoria do SUS, seja pela refl exão constante de seus processos, 
conhecimentos, seja pela integração e interação permanente de 
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todas as áreas num conciliar de idéias e caminhos que promovam 
a adesão de todos para a (Re)Construção, a cada dia, de um SUS 
cada vez melhor. 



6 Ações do 

MultiplicaSUS





27

O MultiplicaSUS desenvolve as seguintes ações:

 (Re)Descobrindo o SUS que Temos para 

Construirmos o SUS que Queremos

Espaços onde os trabalhadores do Ministério da Saúde partici-
pam de discussões e refl exões acerca do SUS com trabalhadores de 
outras áreas. É uma troca de experiências e conhecimentos, que é 
orientada pelos multiplicadores de forma participativa, utilizando-
se a metodologia da problematização. O (Re)Descobrindo  o SUS 
possibilita aos participantes o reconhecimento do lugar ocupado 
dentro da Instituição, a identifi cação de suas potencialidades e os 
limites de sua atuação individual e coletiva.

O propósito de constituir um espaço de discussão e análise 
acerca do SUS alinha-se ao objetivo de destacar o resgate do lugar 
e a identidade dos participantes no contexto organizacional, bem 
como conhecer e analisar o processo histórico de construção do 
sistema de saúde no Brasil – SUS.

 Oficina de Capacitação Pedagógica para a 

Formação de Multiplicadores

São ofi cinas de trabalho destinadas a oferecer melhores 
condições para as participações dos multiplicadores em suas 
atuações, possibilitando relativa padronização no que se refere à 
metodologia da problematização, base teórica de ensino-apren-
dizagem adotada pelo Ministério da Saúde.

Possibilita aos participantes uma análise crítica sobre proces-
sos de capacitação, por meio da vivência do processo pedagógico 
da problematização, levando em conta os seus pressupostos e o 
reconhecimento de suas potencialidades e limitações.
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 Rodas Temáticas

São palestras ministradas por trabalhadores do Ministério da 
Saúde e outras instituições do setor Saúde, especialistas em suas 
áreas, que abordam e aprofundam temas específi cos da Saúde, 
ampliando o conhecimento básico acerca do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A cada mês um novo tema de interesse dos trabalhadores é 
identifi cado. Além da possibilidade de comparecimento in loco, na 
data da Roda Temática, os trabalhadores têm acesso pela internet 
on-line, podendo enviar perguntas e sugestões aos palestrantes 
em tempo real.

 (Re)Conhecendo o MS

São visitas programadas às diversas áreas do MS para 
oportunizar aos trabalhadores o conhecimento das áreas e dos tra-
balhos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Com essa proposta, 
pretende-se contribuir para a melhoria das relações entre equipes, 
conhecimento e respeito pelo trabalho realizado, visibilidade das 
ações desenvolvidas e construção da integralidade. Visa, tam-
bém, agilizar os processos de trabalho, por meio do conhecimento 
das ações realizadas pelas diversas áreas do MS, e elevar a auto-
estima do trabalhador e o compromisso com o trabalho individual 
e coletivo.

 SUS em Cena

Espaços onde as informações sobre o SUS, as políticas, os pro-
gramas e demais assuntos são passadas de forma lúdica e criativa.
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 Conhecimentos básicos sobre o SUS a 

distância

Conhecimentos que serão disponibilizados via internet. Nessa 
modalidade, os multiplicadores serão capacitados para serem tu-
tores do curso cuja ferramenta de trabalho requer prática e habili-
dade. Pretende-se oferecer a base conceitual, apresentar e discutir 
experiências e realizar exercícios práticos, buscando promover 
um preparo inicial do público trabalhador da área da Saúde para 
ingressarem em cursos específi cos de suas áreas.

  (Re)Vendo os processos de trabalho para o 

desenvolvimento institucional

Espaços em que os trabalhadores do Ministério da Saúde par-
ticipam de discussões e refl exões sobre os processos de trabalho, 
valendo-se de uma refl exão sobre o próprio processo de trabalho e 
a interferência do seu trabalho no contexto de sua unidade. Nova-
mente, a troca de experiências e conhecimentos, orientada pelos 
multiplicadores de forma participativa, é o método que possibilita 
a cada um dos participantes entender seu papel e reconhecer a 
importância de sua área para o Sistema Único de Saúde. 





7 Símbolo do 

MultiplicaSUS
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O símbolo do MultiplicaSUS é a representação estilizada do 
trabalhador do Sistema Único de Saúde que tem como diretrizes a 
universalidade, a integralidade e a eqüidade.

Sendo assim, pode-se perceber que a fi gura humana está 
contida em um círculo imaginário que representa a universali-
dade. Os cinco triângulos que compõem a fi gura são iguais en-
tre si em posições e locais diferentes, simbolizando a eqüidade, 
isto é, não importa a posição ou local, para o SUS, todos têm os 
mesmos direitos. Por fi m, a integralidade está representada pela 
concentricidade dos triângulos que se juntam num centro estelar 
para, em sua junção, formar uma só imagem, mostrando que a 
integração de partes distintas é capaz de formar um todo maior 
que a soma das partes.

A fi gura também remete à imagem de um cata-vento. Essa 
simbologia traz a idéia de movimento que, por sua vez, representa 
um dos objetivos do Programa, o de “arejar”, de “mudar” por meio 
da troca de idéias. A participação de todos, a refl exão e o compro-
metimento dos trabalhadores possibilitam o caminhar em direção 
aos princípios orientadores do Sistema Único de Saúde.

As percepções de concentricidade e, ao mesmo tempo, de 
expansão geradas pela fi gura radial têm o propósito de transmitir 
a idéia de que o trabalhador a serviço do SUS deve sair de um 
movimento interno para o exterior trazendo algo de si para con-
tribuir e doar. As bases dos triângulos do lado de fora vêm para o 
centro em radiais que se juntam, formando uma pequena estrela 
que simboliza a luz do desenvolvimento que se acende em cada 
um após a participação em uma atividade multiplicadora: um brilho 
especial no íntimo de cada um. 

Tudo isso de acordo com os princípios mais desafi adores de 
evolução do indivíduo para o desenvolvimento institucional, conside-
rando o servidor ator ativo e contribuidor no Programa MultiplicaSUS, 
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capaz de trazer seus conhecimentos para que, junto com outros 
saberes, faça parte de uma fi gura que tem como produto um total 
maior que a soma das partes.

O desenvolvimento individual, isto é, a formação dos indi-
víduos como seres descolados de sua realidade conjunta, de sua 
identidade processual e coletiva promove o crescimento profi s-
sional, contudo, o crescimento voltado para o coletivo em ajuda 
mútua e constante constrói o crescimento e o desenvolvimento da 
Instituição – o SUS.  O crescimento conjunto provoca a mudança 
organizacional em direção ao desenvolvimento e à modernização 
institucional.

A caminhada continuada e incansável, perene e provocativa, 
abrangente e determinada marca uma trilha de mesmos caminhantes 
– o trabalhador do SUS – e promove o sentimento de pertencimento 
e identifi cação com o Sistema. Por isso, a fi gura vai além da imagem 
do trabalhador. Ela é, em última instância, a representação do usuário 
do Sistema, motivo de existência de todos nós, do nosso trabalho, 
atenção e dedicação. Finalmente, por ser Sistema Único de Saúde, 
a fi gura é única, central, base e partida para a multiplicação.



 8 MultiplicaSUS
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Desenvolvimento 

Institucional
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O propósito do MultiplicaSUS voltado para resultados tem 
como base as novas conceituações institucionais que vêem na in-
tegração e participação do trabalhador a fonte do desenvolvimento 
institucional.

Sendo assim, observa-se que inúmeras ações adotando o 
Colegiado de Gestão, Planejamento Participativo, Trabalhos em 
Equipe, GTI – Grupo de Trabalho Interdisciplinar e Pactos de Gestão 
têm sido a tônica de condução da gestão nas organizações de van-
guarda. Não há como fazer a instituição crescer, se desenvolver, 
melhorar seus resultados, sem que a troca de informação faça 
parte da rotina de trabalho.

Claro, a cultura organizacional é o terreno em que se plan-
tam sementes que germinarão novas orientações gerenciais mais 
democráticas e participativas. É preciso, portanto, entender essa 
cultura, preservando o que há de bom para o crescimento das novas 
sementes e corrigindo posturas, a exemplo de como se corrige o 
solo, para que elas possam germinar com vigor e se desenvolver 
fortifi cadas. 

É preciso que os saberes não sejam propriedades particula-
res e que MULTIPLICAR seja o mote de reconhecimento e valor 
nobre daqueles trabalhadores que se dispõem a repartir para fazer 
crescer, melhorando o entendimento e propiciando a melhora do 
resultado do trabalho de cada um.

A estratégia de multiplicação permite a dinâmica necessária 
para que uma organização com a dimensão do Ministério da Saúde 
repasse informações, ao tempo em que permite que o SUS disponha 
sempre de colaboradores internos para dar seqüência às suas ações 
de integração e participação. A mobilização é geradora de ações 
que provocam mudanças e, se bem orientadas, podem direcionar a 
um maior profi ssionalismo, à busca da qualidade nos processos de 
trabalho, à identifi cação e ao entendimento do usuário do SUS como 
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cliente maior e motivo da existência do Ministério e, sobretudo, para 
promover, incentivar e orientar o desenvolvimento institucional no 
que se refere à modernização e melhoria da gestão.

Os instrumentos e as metodologias são simples, desafi am a 
complexidade do próprio SUS e estão calcadas em alicerces sólidos 
de mobilização, participação, refl exão e atuação voltados para o 
desenvolvimento institucional a partir do indivíduo: o constante 
envolvimento e discussão que parte da realidade de cada um na 
busca do ideal para o usuário.  



9 Modelo
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9.1 Mudança de cultura organizacional 

Vários estudos apontam para a urgência das organizações 
públicas se adaptarem às mudanças, que são cada vez mais rápi-
das, imprevistas e turbulentas. Elas são a principal característica 
da nossa Era1. Por isso, pode-se afi rmar que mudar passa a ser 
imprescindível para o desenvolvimento das organizações e seus 
trabalhadores. 

A partir dessa constatação, várias ações, a exemplo do 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
– Gespública, vêm sendo desenvolvidas no sentindo de orientar 
as organizações públicas a realizarem as mudanças e inovações 
necessárias para que, de fato, produzam mais e melhores resul-
tados para o cidadão. 

Contudo, mudar não é uma tarefa fácil. É um processo que 
envolve pessoas, organizações e sistemas sociais que precisam se 
transformar, tornarem-se diferentes do que são, ou seja, mudar a 
sua cultura organizacional2. Isso signifi ca trabalhar com sistemas 
de valores, comportamentos e atitudes que estão expressos na 
forma de agir dos trabalhadores e dirigentes. 

Como a mudança só ocorre quando se conhece o que se quer 
mudar, sabe-se de onde se está partindo e aonde se quer chegar, 
pode-se afi rmar que tornar as nossas instituições cada vez mais 
efi cientes quanto à capacidade de produzir mais e melhores resul-
tados para o cidadão passa a ser a nossa principal meta. É com o 
propósito de desvendar a cultura organizacional do Ministério da 

1 Era da Informação: período que começou no início da década de 90 e que 
tem a mudança como principal característica.

2 Representa um conjunto de valores e crenças compartilhadas que infl uenciam 
a vida organizacional e a sua maneira de ser.
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Saúde e estabelecer novas práticas, que o MultiplicaSUS, conce-
bido como instrumento de inovação3, atua em alguns elementos 
essenciais à mudança: pessoas e processos, informação e 
conhecimento. 

9.2 Valorização das pessoas

Os trabalhadores representam o grande diferencial do Minis-
tério da Saúde. São eles que garantem a força inovadora e criativa, 
capaz de colocar o Ministério à frente dos grandes desafi os en-
frentados pelo Sistema Único de Saúde. Eles criam, desenvolvem, 
produzem e aperfeiçoam os processos, serviços e produtos. 

Compreender a importância do papel dos trabalhadores leva 
a vê-los como parceiros e colaboradores e a aumentar a percep-
ção dos efeitos que as ações institucionais têm sobre eles. Nessas 
condições, é possível afi rmar que eles são o foco principal das 
ações.

Os valores estimulados pelo MultiplicaSUS são:

- criatividade;

- iniciativa;

- participação;

- comprometimento;

- ética;

- solidariedade.

3 Mudanças signifi cativas (tecnológicas, métodos e valores) para aperfeiçoar os 
processos, serviços e produtos.
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9.3   Aprendizado organizacional

As pessoas aprendem continuamente por meio do com-
partilhamento e da troca de informações. Cabe às organizações 
desenvolver estratégias para que os trabalhadores possam siste-
matizá-las, garantindo-lhes um ambiente propício ao aprendizado 
por meio de ações democráticas e diferenciadas. 

Criar espaços de construção coletiva de aprendizagem, com a 
adoção da corrente construtivista, e sistematizar informações têm 
sido algumas das formas encontradas pelo MultiplicaSUS para que 
os trabalhadores desenvolvam a sua capacidade de autonomia, de 
discernimento e de responsabilidade pessoal.

Com isso, é possível conhecer, sentir e acompanhar a dinâmica 
organizacional, viabilizar a comunicação entre trabalhadores e ges-
tores e proporcionar aos trabalhadores a tomada de consciência 
de co-responsabilidade na construção coletiva. 

Nas metodologias adotadas, observam-se as premissas da 
andragogia, subjacentes em todas as estratégias de fortalecimento 
do Programa, que apontam um caminho educacional que busca 
compreender o adulto desde todos os componentes humanos. 
Em Pedagogia da Autonomia, Freire diz: “ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou 
a sua construção”. É nessa perspectiva que o MultiplicaSUS procura 
fomentar o aprendizado organizacional entre os trabalhadores do 
SUS, priorizando as seguintes premissas:

- necessidade de conhecer;

- autoconceito;

- experiência;

- prontidão para aprender;
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- orientação para a aprendizagem;

- motivação.

9.4 Trabalho em equipe

Num ambiente cooperativo, o grupo de trabalho consegue ser 
mais do que um simples agrupamento de indivíduos. O potencial 
de sinergia possibilita ao grupo se desenvolver com maior poten-
cialidade do que cada um dos seus integrantes individualmente. 

Por isso, os trabalhos devem se organizar com base em equipe, 
romper determinados conceitos e impressões, o que nem sempre 
é tarefa fácil, buscando superar uma das afi rmativas anônimas 
que diz “somos competentes individualmente, mas incompetentes 
coletivamente”. 

Nesse contexto, é importante incentivar a integração das 
equipes, a colaboração, as metas negociadas e compartilhadas, a 
aceitação das diferenças individuais e a comunicação aberta.

9.5 Alinhamento com a missão

Um dos primeiros passos para canalizar a força em prol do 
desenvolvimento organizacional é possibilitar aos trabalhadores que 
se identifi quem com a organização como um todo. Esse alinhamento 
de propósito – organização e trabalhadores – permite aglutinar e 
potencializar as suas ações, pois passam a entender melhor o seu 
papel e a contribuir de maneira mais efi caz. 

Com as ações do MultiplicaSUS, é possível reaproximar os 
trabalhadores da missão do Ministério da Saúde:
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“Promover a saúde da população, mediante a 
integração e a construção de parcerias com órgãos 
federais, as unidades da federação, os municípios, 
a iniciativa privada e a sociedade, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida e para o exercício 
da cidadania”.

Um dos principais destaques dessa experiência é levantar a 
importância de se trabalhar por uma causa, o desenvolvimento e 
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, os 
trabalhadores passam a ter um envolvimento maior com a orga-
nização.





Anexos
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Anexo A – Marco Legal – Portaria n.º 509, de 

10 de março de 2006

Gabinete do Ministro – Portaria n.º 509, de 10 de março de 2006.

Dispõe sobre a institucionalização do Programa 
de Multiplicação de Conhecimentos sobre o SUS 
(MULTIPLICASUS) no âmbito do Ministério da 
Saúde.

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, e Considerando a necessidade do Ministério da Saúde de 
dispor de um instrumento de inovação e modernização institucional, 
como gestor federal do SUS;

Considerando a adesão do Ministério da Saúde ao Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), 
pela Portaria n.º 2.459/GM, de 12 de dezembro de 2005;

Considerando que o MULTIPLICASUS foi desenvolvido para 
buscar a valorização dos trabalhadores da saúde e a sua identifi ca-
ção com o Sistema Único de Saúde (SUS), como também propiciar 
a construção coletiva e o compartilhamento de conhecimentos 
básicos acerca do SUS;

Considerando a necessidade de formar trabalhadores da 
saúde como sujeitos ativos e críticos da realidade e protagonistas 
do processo de trabalho; e Considerando, ainda, a necessidade 
de articulação com outros programas e políticas do Ministério da 
Saúde, dentre eles, a Política Nacional de Humanização e a Política 
de Educação Permanente em Saúde; 
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RESOLVE:

Art. 1.º Instituir, no âmbito do Ministério da Saúde, o Pro-
grama MULTIPLICASUS com a fi nalidade de constituir espaços de 
discussão e análise sobre o SUS entre os trabalhadores de saúde, 
contribuindo para o aperfeiçoamento gerencial e institucional. 

Art. 2.º O Programa MULTIPLICASUS se concretiza mediante 
a adesão de trabalhadores de saúde, como multiplicadores, e 
de áreas ou órgãos da estrutura federal do SUS, que passam a 
executá-lo em regime de parceria.

Art. 3.º A gestão do Programa MULTIPLICASUS será exercida 
por um comitê-gestor, composto pelos dirigentes da Coordenação-
Geral de Modernização e Desenvolvimento Institucional (CGMDI/
SAA) e da Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento em 
Recursos Humanos (CODER/CGRH/SAA), e por um representante 
de cada área parceira que aderir ao programa. 

Parágrafo único. O referido comitê-gestor será coordenado 
pelo dirigente da CGMDI/SAA e contará com o apoio dos multipli-
cadores adeptos ao Programa.

Art. 4.º Os membros do comitê-gestor, bem como os seus 
respectivos suplentes, serão designados pelo Secretário-Executivo, 
a partir de encaminhamento feito pelo Subsecretário de Assuntos 
Administrativos. 

Art. 5.º As competências e a forma de funcionamento do co-
mitê gestor serão estabelecidas em regimento interno e aprovadas 
pelo Secretário-Executivo, a partir de encaminhamento feito pelo 
Subsecretário de Assuntos Administrativos.

Art. 6.º As despesas de custeio e de investimento para viabili-
zação deste Programa serão atendidas por uma ação programática 
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específi ca a ser proposta ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, quando da alteração do PPA 2004-2007. 

Art. 7.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de março de 2006.

Saraiva Felipe

DOU, 14 de março de 2006 - Seção I - Página 42
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Anexo B – Comitê Gestor – Portaria n.º 61, de 
12 de junho de 2006

Secretaria-Executiva – Portaria n.º 61, de 12 de junho de 2006

O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Substituto, no 
uso de suas atribuições e considerando o disposto no Art. 4.º da 
Portaria GM/MS n.º 509, de 10 de março de 2006, publicada no 
Diário Ofi cial da União de 14 de março de 2006, resolve:

Art. 1.º  Designar os representantes e seus respectivos su-
plentes do Comitê Gestor do Programa MULTIPLICASUS, indicados 
pelos titulares dos órgãos e unidades do Ministério da Saúde.  

Art. 2.º O Comitê Gestor do Programa MULTIPLICASUS será 
composto pelos seguintes representantes, sendo coordenado pelo 
primeiro:

a) Coordenação-Geral de Modernização e Desenvolvimento 
Institucional (CGMDI/SAA/SE);

Márcia Helena Nerva Blumm - Titular

Josué Ribeiro Costa da Silva - Suplente

b) Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento de RH 
(CODER/SAA/SE);

Rúbio Cezar da Cruz Lima - Titular

Regina Celi Barreiros Nunes - Suplente

c) Departamento de Apoio à Descentralização (DAD/SE/MS);

Adriana Nunes Oliveira - Titular

Ana Lúcia Pereira – Suplente
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d)  Coordenação-Geral de Documentação e Informação (CGDI/ 
SAA/SE);

Raquelina Maria de Aguiar - Titular

Rejane Vieira - Suplente

e)  Coordenação de Ações Estratégicas de Educação na Saúde 
(CGAES/DEGES/SGTES);

Thaís Campos Valadares Ribeiro - Titular

Fábio Pereira Bravin - Suplente

f) Política Nacional de Humanização (PNH/SAS);

Silvana Solange Rossi - Titular

Maria Edna Moura Vieira - Suplente

g) Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES/SGP);

Amarílis Muscari Riani Costa - Titular

Munira Simão Aiex - Suplente

h) Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Siste-
mas (DRAC/SAS);

Claunara Schilling Mendonça - Titular

Edna Mariza Nunes Guimarães - Suplente

i) Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ);

Ana Cristina da Matta Furniel - Titular

Rosângela Brito de Araújo - Suplente
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Art. 3.º As atividades de Secretaria Executiva do Programa 
MULTIPLICASUS, serão exercidas pela Coordenação-Geral de 
Modernização e Desenvolvimento Institucional/CGMDI/SAA/SE e 
terá como membros:

Damiana Bernardo de Oliveira Neto - Titular

Maria Sandra da Silva - Suplente

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de junho de 2006.

Arionaldo Bomfi m Rosendo

DOU, 13 de junho de 2006 - Seção II - Página 23





57

Secretaria Executiva – Portaria n.º 330, de 22 de setembro de 2006

 O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde no uso de suas 
atribuições e considerando o disposto no Art. 4°, da Portaria/GM 
n.º 509, de 10 de março de 2006, publicada no Diário Ofi cial da 
União de 14 de março de 2006; resolve:

Art. 1.º Incluir na Portaria SE/MS n.º 61, publicada no DOU n.º 
112, de 13 de junho de 2006, Seção 2, página 25, os representantes 
e seus respectivos suplentes, do Comitê Gestor do Programa 
MULTIPLICASUS, indicados pelos titulares dos órgãos e unidades 
do Ministério da Saúde.

a) Coordenação-Geral de Vigilância Ambiental em Saúde 
(CGVAM/SVS/MS):

Fabiana Augusto Alves Araújo - Titular

Sérgio Augusto Jábali Barreto - Suplente

b) Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento 

(CGPLAN/ SVS/MS):

Maria Ângela Maciel Montefusco - Titular

Cecília Alves Lima - Suplente

c) Coordenação-Geral de Desenvolvimento, Normatização e 
Cooperação Técnica-(CGDNCT/DENASUS/SEGEP/MS):

Débora do Carmo - Titular

Valéria Fonseca de Paiva - Suplente

Anexo C – Secretaria-Executiva – Portaria n.º 330, de
22 de setembro de 2006
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d) Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
(SCTIE/MS):

Mônica Samrsla - Titular

Alvimar Botega - Suplente

Art. 2.º Substituir os representantes da Secretaria Executiva 
do Programa MULTIPLICASUS, passando a ter como membros:

Ana Virginia Cardoso - Titular

Maria Sandra da Silva Lima - Suplente

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Brasília, 22 de setembro de 2006.

Jarbas Barbosa da Silva Junior

DOU, 26 de setembro de 2006 - Seção II - Página 21



59

Anexo D - Termo de Adesão ao 
Programa MultiplicaSUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Executiva

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

O Programa de Multiplicação de Conhecimentos sobre o SUS 
(MULTIPLICASUS), do Ministério da Saúde (MS), nos termos da 
Portaria GM n.º 509, de 10 de março de 2006, torna público que 
estará recebendo a adesão de áreas e órgãos da estrutura federal 
do SUS, com o objetivo da instalação do seu Comitê-Gestor.

Como Comitê-Gestor, deve ser entendida a parceria das várias 
áreas e órgãos da estrutura federal do SUS segundo o princípio da 
solidariedade, de tal modo que as interações entre elas se orga-
nizem de forma democrática e cooperativa, propiciando o desen-
volvimento de processos de decisão e de atuação compartilhados, 
na busca de objetivos comuns. 

Os objetivos deste Comitê-Gestor serão formular e apoiar a 
execução das ações/atividades do PROGRAMA MULTIPLICASUS. 

O Comitê-Gestor proposto, constituído a partir do consenti-
mento e da atuação interativa das diferentes áreas e órgãos que 
manifestarem seu interesse e preencherem os critérios de partici-
pação, especifi cados a seguir:

– atuação de forma inclusiva, permitindo a participação de 
suas áreas e órgãos nas ações/estratégias/atividades do Programa 
MULTIPLICASUS no que cada um pode oferecer segundo as suas 
competências, recursos e potencialidades, de modo a produzir 
saberes, decisões e práticas coletivas capazes de cumprir com 
efi cácia, efi ciência e efetividade os objetivos propostos;

 – garantia de representatividade das áreas e órgãos na sua 
constituição;
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– contribuição para o fortalecimento das áreas e dos órgãos 
que participam do Comitê-Gestor; 

O processo de adesão ao Comitê-Gestor será permanente-
mente aberto às áreas e aos órgãos, de modo que as parcerias 
possam ser efetivadas em qualquer tempo.

O mecanismo de adesão:

A adesão será formalizada mediante o preenchimento dos 
dados abaixo, e envio à Coordenação-Geral de Modernização e 
Desenvolvimento Institucional (CGMDI/SAA/SE), do presente termo 
assinado pelo dirigente da área ou órgão da estrutura federal, ao 
seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Ed. Anexo A, 
sala 317, Brasília/DF.

Nome da área ou órgão da estrutura federal do SUS:

Nome, telefone e endereço do representante titular da área 
no Comitê-Gestor:

Nome, telefone e endereço do representante suplente da área 
no Comitê-Gestor:

Nome, data e assinatura do dirigente parceiro:
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