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ENSAIO

Reflexões sobre as bases conceituais das Diretrizes 
Curriculares Nacionais em cursos de graduação em 
saúde
Reflections on the conceptual basis of the National Curriculum Guidelines 
for the health degree courses

RESUMO

A necessidade de mudanças na formação profissional em saúde tem 
mobilizado as profissões da área de maneira expressiva.  As discus-
sões ocorrem em torno da necessidade de se implementar as trans-
formações sugeridas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos graduação na área da saúde.  A grande maioria dos cursos 
tiveram suas diretrizes publicadas entre 2001 e 2004.   Para a gra-
duação em Medicina há uma recente publicação, ocorrida em 2014.  
Este artigo busca promover uma reflexão no que se refere às bases 
conceituais norteadoras das competências e habilidades gerais pro-
postas neste documento, com ênfase nos cursos de Enfermagem, 
Medicina e Odontologia.  Destacamos a formação do profissional 
generalista, a integralidade da atenção e o trabalho em equipe, res-
saltando os desafios a serem superados. 

Palavras-chave: Ensino na saúde; Diretrizes curriculares; Formação 
profissional. 
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ABSTRACT

The issues related to the required changes in health professional 
education have been addressed by the health professions in a ex-
pressive way.  The discussions are around the need to reach the 
transformations proposed by the Curricular Guidelines for under-
graduate health courses.  The majority of the courses had the refer-
red document published between 2001 and 2004.  There is a recent 
publication for the undergraduate degree courses in Medicine, oc-
curred in 2014.  This article aims to bring a reflection about the con-
ceptual basis of the general competencies and abilities proposed on 
the current guidelines, emphasizing the degrees of Nursing, Medi-
cine and Dentistry.  We addressed mainly the role of the general 
practitioner professional, the comprehensiveness and team work, 
highlighting the challenged still to be faced and to be overcome. 

Keywords: Health teaching; Curricular guidelines; Health profes-
sional education.

INTRODUÇÃO

É consenso o fato de que a formação de recursos 
humanos é um dos nós críticos para a consoli-
dação do Sistema Único de Saúde.   Por muitos 
anos, o que tem se reproduzido é uma visão com 
ênfase em procedimentos e cura de doenças, em 
detrimento do pensar saúde.  A concepção me-
dicalizadora ocupou, e segue ocupando um es-
paço hierarquicamente superior na cultura aca-
dêmica e na concepção do trabalho em saúde1.  
O eixo da medicalização necessita ser desloca-
do para uma atuação interdisciplinar, com base 
na coletividade, e que ofereça atenção integral, 
respeitando os princípios do Sistema Único de 
Saúde.   É ponto-chave para este alcance a mu-
dança do perfil dos profissionais que atuam e 
possam ser protagonistas de uma nova concep-
ção do processo de trabalho em saúde.  O perfil 
dos egressos de formação superior na área da 
saúde passou, e ainda passa por ampla discus-
são dentro do cenário brasileiro.   

A Construção das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para cursos da saúde 

As discussões que culminaram nas propostas 
das DCN dos cursos de graduação ocorreram 
em momento privilegiado da nossa sociedade.  

Eram pautadas em torno da necessidade de 
mudanças e envolveram a contribuição de di-
versos atores sociais para a elaboração das DCN 
em todo o país.   Tal iniciativa foi um avanço 
importante a ter lugar após décadas de discus-
sões e planejamento coletivo, em andamento 
desde a Reforma Sanitária Brasileira, na década 
de 1980, que exigia mudanças na educação pro-
fissional em saúde que pudessem incorporar o 
referencial teórico proposto nos princípios do 
SUS2.   

Este debate mobilizou as diversas profissões da 
área de maneira expressiva, as quais estavam 
em concordância quanto à necessidade de rup-
tura ao modelo de currículo mínimo obrigató-
rio para as carreiras.  Os movimentos de mu-
dança na graduação propunham que a noção 
de diretrizes indicasse como possibilidade a de-
sejável perspectiva transformadora da forma-
ção de profissionais de saúde3.  Ressalta-se que 
cada profissão teve suas diretrizes publicadas 
separadamente, sendo que para a maioria dos 
cursos, foram homologadas entre 2001 e 2004.  

Afirma-se que as DCN foram resultantes da cor-
relação de forças entre diferentes ideologias4.  
Elas buscavam dar um direcionamento para a 
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ridade em relação ao perfil geral do formando 
egresso/profissional que se pretende obter nas 
áreas supracitadas.  Os recém-graduados enfer-
meiros, médicos e cirurgiões-dentistas, devem 
sair com uma formação generalista, humanís-
tica, crítica e reflexiva. Observa-se como carac-
terística necessária ao egresso desses cursos, a 
capacidade de promover a saúde integral do ser 
humano, provocando transformações e  atuan-
do em diferentes níveis de atenção à saúde, em  
prol da sociedade.     

O artigo 4.º das referidas DCN6-8 estabeleceu 
que ao formar o profissional objetiva-se dotá-lo 
dos conhecimentos requeridos para o exercício 
das  competências e habilidades relacionadas à 
atenção à saúde, à tomada de decisões, à comu-
nicação, à liderança, à administração e geren-
ciamento e educação permanente (Figura 1).

construção de um perfil acadêmico e profissio-
nal com competências, habilidades e conteú-
dos de acordo com as necessidades atuais das 
populações5.   Em seus conteúdos foram anteci-
padas a  necessidade de planos de educação em 
saúde que correspondessem a uma formação 
acadêmica em consonância com os princípios 
do SUS.    Apontou-se a necessidade da introdu-
ção de  metodologias de ensino-aprendizagem 
inovadoras com foco no desenvolvimento de 
atividades práticas conjuntas com os serviços 
de saúde.   A ideia é a superação do espaço das 
Instituições de Ensino Superior como o cenário 
principal ou único de aprendizagem durante a 
formação acadêmica nos cursos de saúde6.  

Conforme consta no artigo 3.º das Resoluções 
que instituem as DCN publicadas no início da 
década de 2000 para os cursos de Enfermagem, 
Medicina e Odontologia6-8, existe uma simila-

COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DESCRIÇÃO RESUMIDA

Atenção à saúde •	 Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde 
nos níveis individual e coletivo

•	 Assegurar a prática de forma integrada dentro do sistema de saúde
•	 Pensar criticamente e analisar os problemas e procurar soluções para os mes-

mos
•	 Realizar os serviços dentro dos padrões de qualidade e princípios de ética/bioé-

tica
•	 Resolver problemas de saúde nos níveis individual e coletivo

Tomada de decisões  •	 Tomar decisões considerando o uso apropriado da eficácia e custo efetividade, 
da força de trabalho, de medicamentos, equipamentos, procedimentos e práticas.

•	 Possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir condutas mais adequadas 
•	 Basear-se em evidências científicas 

Comunicação •	 Ser acessível
•	 Manter a confidencialidade das informações 
•	 Comunicar-se de forma verbal e não verbal
•	 Possuir habilidades de escrita e leitura
•	 Dominar pelo menos uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação 

Liderança •	 Estar apto a assumir posições de liderança
•	 Possuir compromisso, responsabilidade, empatia
•	 Possuir habilidades para a tomada de decisão
•	 Ser comunicativo
•	 Gerenciar de forma efetiva e eficaz
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Administração e gerencia-
mento

•	 Estar apto a tomar iniciativas, fazer gerenciamento e administração de recursos 
humanos, físicos e materiais e informações

•	 Estar apto a empreender, gerir, empregar ou liderar equipes de saúde

Educação permanente •	 Aprender continuamente na formação  e na prática
•	 Aprender a aprender  ter responsabilidade e compromisso com a própria edu-

cação e com o treinamento de futuros profissionais 
•	 Estimular e desenvolver a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 

cooperação através de redes nacionais e internacionais 

Figura 1. 
Resumo das competências e habilidades gerais requeridas aos profissionais, constantes no artigo 4.o das Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos cursos de Enfermagem (2001); Medicina (2001) e Odontologia (2002)

Com a recente publicação das DCN para o cur-
so de Medicina, ocorrida em junho de 20149,  a 
publicação de 2001 para este curso foi revoga-
da.   Algumas mudanças ocorreram no compo-
nente curricular  da  atual publicação, como a 
inclusão do SUS como cenário de práticas  obri-
gatório, através do estágio curricular, com ênfa-
se na Atenção Básica e no Serviço de Urgência 
e Emergência.  Além disso, os estudantes serão 
avaliados a cada dois anos durante o proces-
so de formação na graduação.  As avaliações 
ocorridas serão incorporadas como parte do 
processo de classificação para os exames dos 
programas de residência médica.   Para o alcan-
ce do perfil profissional esperado do graduado 
em Medicina, o atual documento propõe áreas 
de competências norteadoras da formação, in-
cluindo os eixos atenção em saúde, gestão em 
saúde e educação em saúde.  Estas estão em 
consonância com as competências e habilida-
des publicadas anteriormente, conforme obser-
vado na Figura 1.  O atual documento ressalta 
que as adequações dos cursos deverão ocorrer 
até o final de 2018.

As implementações propostas nas atuais DCN 
para a Medicina9, assim como nas DCN anterio-
res, para Enfermagem, Medicina e Odontolo-
gia6-8, reforçam a busca pelo perfil geral desses 
profissionais, com base em uma formação ge-
neralista, humanista, crítico, reflexivo e ético, 
como consta no artigo 3.º  desses documentos. 

Que mudanças são necessárias para o alcance da 
formação profissional de saúde que se almeja?

Neste momento cabe uma reflexão no que tan-
ge às bases conceituais que fundamentam o 

perfil geral proposto pelas DCN para o profis-
sional que se pretende desenvolver durante o 
processo de formação superior em saúde.

Ao se requerer um profissional com formação 
generalista, humanista, que oferte saúde de for-
ma integral, o que efetivamente se espera desse 
profissional em relação ao profissional de saúde 
que atua hoje no país?  São transformações que 
visem subtrair, substituir aquilo que antecede 
o já existente ou buscam-se modificações que 
possam agregar, acrescentar, adaptar e tornar o 
profissional mais “completo” em sua formação? 

Perfil generalista – que profissional é esse?

O perfil generalista pressupõe que o profissio-
nal seja capaz de ir além do ato técnico para 
que o mesmo desenvolva as competências ge-
rais que possam suprir lacunas existentes na 
formação em saúde10.  As competências espe-
cíficas inerentes a cada área são fundamentais, 
devem ser respeitadas e desenvolvidas durante 
o processo de formação de maneira associada 
às habilidades gerais requeridas para uma boa 
formação.   Enfatiza-se que o generalista deve 
ser capaz de conhecer o indivíduo em sua in-
tegralidade, de entender o todo como a base 
do atendimento das necessidades de saúde das 
pessoas.  A formação tradicional, com ênfase no 
profissional tecnicista, tende a posicionar o ge-
neralista de maneira inferiorizada, incapaz de 
ser resolutivo.  Por outro lado, com os excessos 
da especialização, atualmente pode-se conside-
rar que uma visão limitada ao específico pode 
acarretar ao não reconhecimento de problemas 
maiores, às vezes tanto quanto ou mais impor-
tantes que o objeto da atenção especializada em 
um determinado caso11.  
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É necessário que o profissional esteja apto a li-
dar com a subjetividade dos sujeitos e com a ob-
jetividade de suas condições socioeconômicas 
e culturais.   Fernandes et al.12 afirmam que ao 
se produzir um profissional com perfil genera-
lista, o mesmo estará instrumentalizado para 
atuar nos mais diversos contextos, em oposição 
à especialização precoce, que pode induzir a vi-
sões parciais da realidade. 

Em busca da integralidade e atenção à saúde

No que tange à atenção à saúde, descrita como 
uma das competências nas DCN dos três cursos 
aqui analisados, afirma-se que o profissional 
deve estar apto a desenvolver ações de preven-
ção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
o que nos remete ao conceito de integralidade.  
É relevante ressaltar a diversidade de sentidos 
e terminologias utilizadas para definir essa di-
retriz do SUS, que inclusive, conforme destaca 
Mattos13  não é a expressão utilizada no artigo 
198 da Constituição Federal de 198814, ao prever 
“atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos servi-
ços assistenciais”.    Dentre outros, ressaltamos 
aqui o conceito de integralidade como “um con-
junto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema”11.   Nesta perspectiva, 
a inserção da noção de integralidade busca uma 
contraposição à dissociação existente entre as 
práticas assistenciais, fomentadas pela distin-
ção entre serviços de saúde pública e serviços 
assistenciais15.  Na prática, a integralidade é des-
crita, como a capacidade dos profissionais para 
responder ao sofrimento manifesto, que gerou 
determinada demanda espontânea, de forma 
articulada à oferta de ações de prevenção e de 
promoção de saúde.  Isso significa incluir no 
cotidiano de trabalho rotinas ou processos de 
busca sistemática daquelas necessidades mais 
silenciosas, que antecedem à experiência indi-
vidual de sofrimento13. 

Ao se discutir integralidade e sua inserção no 
processo de formação, é gerada uma zona de 
tensões à medida que se pressupõe equivoca-
damente que ao se dar ênfase à Atenção Básica 
e à Estratégia Saúde da Família durante a for-
mação profissional propõe-se uma modelo de 

formação com caráter substitutivo, que busca 
excluir os demais lócus de ensino e aprendiza-
gem.   Entretanto, a ideia é expandir para além 
do que hoje é oferecido, e que tem demonstra-
do ser incompleto e ineficaz para a formação.  
Assim, os hospitais-escola tornam-se um dos 
lócus, porém não o único, assim como  os cená-
rios incluídos no campo de atuação da Atenção 
Primária. 

A integralidade das ações de saúde não devem 
desconsiderar os avanços da tecnologia na saú-
de.  Entretanto, estes devem ser utilizados de 
forma criteriosa e complementar e não priori-
tária, com sua indicação bem fundamentada na 
atenção à saúde, e baseada na melhor evidência 
científica.  A tomada de decisões, incluída den-
tre as competências descritas nas DCN6-9, exer-
ce relevante papel neste contexto.  O desenvol-
vimento da habilidade de avaliar, sistematizar, 
optar pela conduta mais apropriada, requer do 
sujeito uma formação crítica e reflexiva.   

A formação profissional, entendida de um 
modo geral como o preparo técnico para o exer-
cício de determinadas atividades, privilegia o 
conhecimento aplicado e informações atuali-
zadas.   Entretanto, uma formação básica deve 
trabalhar conceitos e princípios que regem o 
núcleo fundamental do saber em determinada 
área.  Neste caso privilegia também um con-
junto de conhecimentos essenciais à existência 
na dinâmica do mundo moderno, ao exercício 
da cidadania e à vida profissional.  Torna-se 
então imprescindível o desenvolvimento da 
capacidade de pensar, de acompanhar os avan-
ços e transformações na sociedade16.   O autor 
alerta para o possível equívoco de se crer que 
a inclusão de disciplinas vistas como detento-
ras de determinadas esferas do conhecimento 
possam de forma isolada e desconectada com 
as demais, caracterizar um curso como gerador 
de uma formação crítica.  Defende que os cur-
sos e currículos devem constituir-se em espaços 
privilegiados da produção do saber, do exercí-
cio da reflexão, do debate e da crítica, nos quais 
ocorram mais dúvidas do que respostas e a livre 
busca seja uma exigência.  Isso coloca os sujeitos 
envolvidos, tais como professores e estudantes, 
como condutores de um processo de constru-
ção, o qual emerge do repensar, do recriar de 
ideias e do fazer.  Exige desses atores superação 
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de limites e ampliação e realização de possibi-
lidades.  

Ao desenvolver a capacidade de criar, criticar, 
tomar iniciativas e decisões, o profissional se 
torna preparado para adaptar-se e agir de acor-
do com as situações que lhe são impostas e com 
as mudanças que ocorrem na sociedade.  Con-
sidera-se que a valorização profissional ocorre 
na medida de sua habilidade para estabelecer 
relações e assumir lideranças.  Uma questão re-
levante no contexto da sociedade atual aponta-
da por Silva e Cunha17, é que o saber e a comuni-
cação passam a ocupar a maioria das atividades 
humanas.  Os novos profissionais devem ser 
capazes de operacionalizar seu conhecimento 
de forma integrada às suas aptidões e vivências 
culturais. 

Ao incluir a educação permanente como uma 
das competências gerais para os profissionais 
de saúde, entende-se a importância de prepa-
rar o futuro profissional para ter condições de 
atualizar seus conhecimentos de forma conti-
nuada, respondendo aos desafios que o mundo 
social e do trabalho lhe impuserem.  

A Portaria 198/GM de 200418 explicita seu en-
tendimento de educação permanente como 
“aprendizagem no trabalho, onde o aprender e 
o ensinar se incorporam no cotidiano das or-
ganizações e ao trabalho”.  A implementação 
da Política Nacional de Educação Permanente 
demonstrou o esforço de tornar a rede pública 
de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no 
exercício do trabalho19.  Esse conceito foi ado-
tado com o objetivo de dimensionar essa tarefa 
na ampla intimidade entre formação, gestão, 
atenção e participação mediante as interces-
sões promovidas pela educação na saúde, com 
a oferta de suas tecnologias construtivistas e de 
ensino-aprendizagem20.  O sujeito que obteve 
uma formação básica sólida adquire autono-
mia para buscar informações, transferir apren-
dizagem de uma área para outra, fazer genera-
lizações, estabelecer relações, tirar conclusões 
e encontrar soluções para problemas com os 
quais se deparar16. 

No item VI do artigo 4.º das DCN de 2001 e 2002 
anteriormente apresentadas6-8 e no item I do ar-
tigo 7º. da recente publicação das DCN para a 
Medicina9, os quais discorrem sobre educação 

permanente, é ressaltada a necessidade de o 
profissional de saúde ser capaz de aprender a 
aprender.  Esta afirmação faz parte de um dos 
quatro pilares da Educação estabelecidos em 
um relatório elaborado pela Comissão Interna-
cional sobre a Educação para o século XXI, da 
UNESCO, em 1998, denominado Relatório De-
lors21, em que se propôs um novo tipo de edu-
cação com enfoque em aprender a conhecer; 
aprender a fazer; aprender a viver junto e tam-
bém aprender a ser.  

O pilar aprender a conhecer supõe a necessida-
de de se exercitar a atenção, a memória e o pen-
samento.   Envolve o aprender a pensar, a bus-
car a informação, partindo do pressuposto de 
que o processo de aprendizagem não se esgota 
durante a formação profissional e, portanto, é 
necessário que se obtenha autonomia para bus-
car o conhecimento durante toda a vida profis-
sional.   

O aprender a fazer está ligado à questão de 
como ensinar o estudante a colocar em práti-
ca seu conhecimento.  A formação não deve 
reduzida apenas à transmissão de práticas ro-
tineiras.   Deve implicar no desenvolvimento 
de competências pessoais que extrapolem a 
obtenção apenas da qualificação profissional, 
em seu sentido mais estrito.  Envolve adquirir 
qualidades como o comportamento social, a ap-
tidão para o trabalho em equipe, a capacidade 
de iniciativa, o gosto pelo risco.  Delors21 destaca 
que o aprender a conhecer e o aprender a fazer 
são indissociáveis, uma vez que aproximam a 
teoria e a prática.  

O aprender a viver junto representa um dos 
grandes desafios da educação, uma vez que 
envolve o enfrentamento do individualismo e 
competitividade do mundo atual21.  Trata-se de 
desenvolver a atitude de empatia, o que poderá 
auxiliar nos comportamentos sociais ao longo 
da vida.  Trata-se de aprender a viver conjun-
tamente, desenvolvendo o conhecimento dos 
outros, de sua história, de suas tradições e de 
sua espiritualidade. Aponta-se que o aprender 
a construir coletivamente é essencial à me-
dida que o conhecimento na área de saúde é 
multiprofissional e transdisciplinar10.    Ao se 
propor a formação do profissional generalista, 
pressupõe-se, dentre outras habilidades, a ca-
pacidade de atuação em equipe.  Isso envolve a 
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articulação entre os profissionais de saúde, sen-
do considerada como uma das estratégias de 
reorganização das práticas de saúde.  Peduzzi22 
conceitua ‘trabalho em equipe’ multiprofissio-
nal como uma modalidade de trabalho coletivo 
que é construído por meio da relação recíproca, 
de dupla mão, entre as múltiplas intervenções 
técnicas e a interação dos profissionais de dife-
rentes áreas, configurando, através da comuni-
cação, a articulação das ações e a cooperação.  A 
autora ressalta que a ideia do trabalho em equi-
pe em saúde aparece respaldada pela noção de 
atenção integral, pautada pela coletividade.   
Costa et al.23 destacam os desafios para se orga-
nizar essa forma de organização do trabalho, de 
modo a contemplar a complexidade de saberes, 
a responsabilidade coletiva e a efetiva intera-
ção dos recursos humanos de diferentes áreas 
profissionais.  Incluem enfretamentos como su-
peração de atuações fragmentadas, isolamento 
e manutenção de relações de poder entre profis-
sionais e destes com os usuários, dificultando a 
produção de uma atenção à saúde mais integral 
e resolutiva.  A descoberta do outro e a partici-
pação em projetos comuns são apontados como 
caminhos que podem evitar ou resolver confli-
tos latentes21.  Passando à descoberta do outro, 
necessariamente, passa-se pela descoberta de si 
mesmo.  

O pilar aprender a ser refere-se ao desenvolvi-
mento total do indivíduo.  Um Relatório deno-
minado “Aprender a ser”, publicado em 1972 
pela Comissão Internacional sobre o Desenvol-
vimento da Educação24, já exprimia preocupa-
ções com a desumanização do mundo relacio-
nado à evolução técnica.  Assim, assumiu-se o 
postulado do referido relatório para descrever 
esse pilar da educação: “o desenvolvimento tem 
por objeto a realização completa do homem, em 
toda a sua riqueza e na complexidade das suas 
expressões e dos seus compromissos: indivíduo, 
membro de uma família e de uma coletividade, 
cidadão e produtor, inventor de técnicas e cria-
dor de sonhos”21.  Enfatiza-se também que esse 
desenvolvimento do ser humano é um processo 
dialético que se inicia pelo processo de conhe-
cimento de si mesmo para em seguida se abrir 
para a relação com o outro.   O perfil humanis-
ta que se espera do profissional de saúde, con-
forme apontado nas DCN requer um retorno 
à identidade humana, num mundo imerso em 
novas tecnologias.  Moysés25 afirma que huma-

nização assume uma alusão à área de humani-
dades no sentido de posicionar o homem como 
objeto central de reflexão.  Ao entender que a 
atenção à saúde não se encerra no ato técnico, e 
sim, na resolução do problema de saúde, tanto 
em nível individual quanto coletivo, o proces-
so de transformação pode avançar com vistas à 
humanização.  

Para o desenvolvimento do profissional, a 
educação atua como uma ferramenta que é ao 
mesmo tempo um processo individualizado e 
também uma construção social interativa.  O 
pilar aprender a ser integra os demais e cria 
condições para o desenvolvimento integral da 
pessoa, com sensibilidade, sentido ético, res-
ponsabilidade pessoal, pensamento autônomo 
e crítico, criatividade, iniciativa e rigor cientí-
fico12. 

Os quatro pilares da educação anteriormente 
descritos não se apoiam, exclusivamente, numa 
fase da vida ou num único lugar.   Os tempos 
e as áreas da educação devem ser repensados, 
completar-se e interpenetrar-se de maneira que 
cada indivíduo, ao longo de sua vida, possa ti-
rar o melhor partido de um ambiente educati-
vo em constante ampliação21.  Moysés25 destaca 
que esses pilares são aspectos fundamentais da 
aprendizagem significativa, e se contrapõem às 
propostas educacionais de cunho mercadológi-
co.  Busca-se dessa forma, uma educação soli-
dária, com aprendizagens inter-relacionadas  e 
uma educação integral do ser humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intencionalidade inicial na proposição das 
DCN foi a de promover a reflexão para que os 
sujeitos envolvidos no processo de formação 
construam um novo olhar.   Espera-se que os 
profissionais de saúde desenvolvam com isso 
a capacidade de visão social e técnica dos pro-
blemas reais existentes na população brasilei-
ra25.    A ideia de suprir a lacuna existente entre 
o modelo de saúde vigente e a formação profis-
sional daqueles que nele atuam é vital para a 
consolidação de um sistema de saúde que ainda 
encontra-se em construção.  Por trás da raciona-
lidade institucional, existem pessoas reais, para 
as quais os significados de mudanças educa-
cionais assumem diferentes posicionamentos, 
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