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Apresentação

Informação, documentação, comunicação e educação: produção de co-
nhecimentos, de parcerias e de inovações no Sistema Único de Saúde do Rio
Grande do Sul

Entre os conceitos que passaram a circular com maior ênfase no sistema de
saúde brasileiro como decorrência da institucionalização do ideário da Reforma
Sanitária, muitos estão relacionados à área de informação, documentação, comuni-
cação e educação em saúde. Para acompanhar a dilatação e a complexificação do
conceito da saúde, tal qual está registrado constitucionalmente e para o qual as
instâncias de participação da população e de suporte legal concorrem positivamen-
te essa área precisou absorver novas bases de conhecimento e novas fronteiras. A
exemplo das demais áreas que compõem o campo de conhecimentos necessários
para dar corpo e vigor (encorpar) as novas saúdes, há mais avanços conceituais do
que práticas coerentes com esses conceitos no cotidiano do Sistema Único de Saú-
de (SUS), donde informar, documentar, comunicar e praticar a educação em saúde
coletiva são demandas éticas.

Apresentar o terceiro número do Boletim da Saúde após seu tão longo período
de interrupção fortalece a convicção de que, em 1999, foram feitas escolhas ade-
quadas e fortes o suficiente para dar corpo e vigor ao SUS/RS em seus diversos
aspectos estratégicos. Compondo iniciativas bastante visíveis desde aquele ano, a
área da informação e documentação, processo que se iniciou com a sensibilização
dos trabalhadores para a coleta adequada de dados até a sua circulação na forma
de informação potencialmente capaz de produzir conhecimentos, gerou, entre ou-
tros efeitos, uma qualificação na sensibilidade do trabalhador da saúde quando se
depara com a escolha de registrar adequadamente ou não o dado com o qual está
em contato. Uma revista é um veículo de circulação de informações já analisadas,
valoradas e transformadas em novos conhecimentos, a comunicação desse conhe-
cimento e a potência para, assim, produzir educação. Editada por uma Escola de
Saúde Pública (ESP/RS), a Revista Boletim da Saúde é mais um tributo à informa-
ção, fortemente revitalizada, sob o cuidado de um Centro de Informação e Docu-
mentação em Saúde (Ceids-ESP/RS) que, com apenas quatro anos de existência,
transborda vitalidade. Os três últimos números de Boletim da Saúde transformaram
esta revista em um outro periódico se o comparado às edições publicadas, dezesseis
anos atrás quando foi interrompido.

As demais estratégias adotadas na área da informação pela Secretaria da Saúde
do Estado do Rio Grande do Sul, também mostram grandes mudanças. No caso da
ESP/RS jamais se poderá confundir o atual Ceids com a antiga biblioteca, por exem-
plo, já que, mesmo o acervo físico transformou-se profundamente pela incorporação
de novas obras, não somente livros e revistas, e também ampliou significativamente
os serviços oferecidos ao SUS/RS e à Educação em Saúde Coletiva no país.

A criação da Rede Gaúcha de Informações em Saúde (RGIS) e do Sistema
Gaúcho de Informações em Saúde (SGIS), também em 1999, fizeram avançar ou-



tros aspectos da área da informação. Uma nova cultura no trabalho com a informa-
ção, a qualificação da infraestrutura de informática, softwares e tecnologias mais
compatíveis com a idéia de um Sistema Nacional de Informação em Saúde, coope-
ração técnica com os municípios, capacitação de trabalhadores e de conselheiros
de saúde. Tal foi a capacidade de inovar que parcerias com outras instituições co-
meçaram a ser viabilizadas pela capacidade visível de oferecer desafios e de convi-
dar às parcerias. Um projeto de utilização de tecnologias de ponta foi montado com
o Núcleo de Inteligência Artificial do Instituto de Informática da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul para a associação das bases de dados da saúde, com o
intuito de qualificar a gestão estadual e as gestões regionais e municipais. Tal proje-
to representava a terceira etapa de iniciativas desenvolvidas desde 1999, para a
associação de bases de dados com a finalidade de desenvolver parâmetros e indi-
cadores de acompanhamento da gestão. Além da seleção pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) para cooperação finan-
ceira, o projeto foi classificado em segundo lugar no Concurso Nacional de Experiên-
cias Inovadoras no SUS, na área temática da gestão do Sistema.

Fecha-se um ciclo em que bases de dados e documentos, importantes sem
dúvida, mas insuficientes, são postos a circular, qualificados com tecnologias de
ponta, têm acoplados a si atividades de capacitação e desenvolvimento continuado,
chamam por parcerias, geram novas tecnologias e conhecimentos adequados aos
desafios colocados à implementação do SUS e, finalmente, demandam por novas
bases de dados, novos documentos e novas tecnologias, para mais uma etapa de
avanços e de inovações. Certamente, a cada novo ciclo, novas saúdes emergem,
outros mundos se tornam possíveis.

Constata-se assim o conceito de transversalidade da saúde, seu caráter
intersetorial e seu avizinhamento à qualidade de vida das pessoas. Essa é a potên-
cia que as práticas na saúde têm dentro de si, que as tornam produtoras de conhe-
cimentos e que as fazem renovar-se. Essa potência torna insuficientes modelos
para seu enquadramento. E esse é um desafio adicional para a área da informação.
Mais do que coletar, tratar, associar e analisar dados, transformá-los em informação
e suscitar o desenvolvimento de conhecimentos a partir deles, essa é uma área que
precisa estar sensível à realidade a cada momento. Não pode ser um fator limitante
da gestão da saúde e das práticas no sistema de saúde, mas justamente o contrá-
rio: um forte estímulo à inovação.

Para nós, que atuamos na área, essa é a expectativa que está associada a
cada novo produto ou serviço que tornamos disponível para o leitor, seja um traba-
lhador, um gestor, um conselheiro ou um usuário do sistema de saúde: que sirva
para suscitar à inovação, que convide à parceria...

Boa leitura e que mais esse número do Boletim da Saúde, revitalizado, seja
eficaz em seu convite!

Alcindo Antônio Ferla
Coordenador da Rede Gaúcha de Informações em Saúde

 e da Câmara Técnica de Informação e Informática do
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass).
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Inovação na preparação de profissionais de saúde e a
novidade da graduação em saúde coletiva

Ricardo Burg Ceccim1

Resumo: O artigo busca relatar a experiência de educação em saúde coletiva, gerada pela Esco-
la de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul.  O desafio de estabelecer condições que  asse-
gurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde garantidos por meio da
implementação integral do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe à função formação  a responsabilida-
de pela qualificação dos trabalhadores em saúde com novo perfil. Projeta-se a necessidade de profis-
sionais capazes de adequada interpretação do processo saúde-doença-cuidado-qualidade de vida vi-
gente para compor propostas de intervenção com a participação popular, abertas ao controle social,
competentes para o planejamento, gestão de processos, organização e avaliação de sistemas e servi-
ços, identificação dos recursos tecnológicos, financeiros e intersetoriais eficazes e eficientes para fazer
frente às realidades  encontradas. É feita uma análise evolutiva das circunstâncias formativas na área,
as implicações das reformas setoriais na formação em saúde pública e as demandas gerenciais,
assistenciais e intersetoriais exigidas pelo SUS e da necessária mudança na preparação dos recursos
humanos para a saúde. São destacadas ações inovadoras na preparação dos profissionais de saúde:
o curso de graduação em saúde coletiva implementado pela Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul, um curso inovador na graduação universitária, capaz de organizar-se com um ideal de profissão,
um ideal de sistemas e serviços de saúde e um ideal de saúde coletiva.

Palavras-Chave:  Recursos humanos em saúde; Memória institucional; Escola de Saúde Pública
– ESP/RS; Formação; Saúde Coletiva.

Introdução

A área da saúde no Brasil atravessa um processo de reforma setorial caracte-
rizado pela noção de saúde como um direito fundamental do ser humano, deven-
do o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (Lei Fede-
ral no 8.8080/90), isto é, saúde é um direito de todos e um dever do Estado (Cons-
tituição Nacional). A Reforma Sanitária Brasileira pode ser sintetizada em sua
nova denominação ao sistema brasileiro de saúde: Sistema Único de Saúde (SUS).

De um lado, este dever do Estado se expressa pela obrigação da formulação e
execução de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doen-
ças e outros agravos e, de outro lado, pela obrigação do estabelecimento de condi-
ções que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a
prevenção, proteção e recuperação da saúde (Constituição Nacional e Lei Federal
no 8.8080/90).

Esse desafio de estabelecer condições que assegurem o acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços de saúde impõe o caráter democratizador e
equalizador que deve constituir a base de luta de todos os processos reformadores
neste setor. Um desafio desta natureza coloca pelo menos quatro vetores em evi-
dência: o da formação, o da atenção, o da gestão e o da participação em saúde.

O vetor da formação  põe em evidência o gerenciamento da educação: ensino,
pesquisa, extensão e documentação para o desenvolvimento tanto dos sistemas e
serviços de saúde, como da participação social e do controle democrático no setor,

1 Sanitarista, doutor, diretor da Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESP/RS), professor de
educação em saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail:  ceccim@edu.ufrgs.br
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² Nogueira (1999, p. 116) recupera duas obras clássicas: Medicina e sociedade – o médico e seu mercado de
trabalho, de Cecília Donângelo, e O saber de enfermagem e sua dimensão prática, de Maria Cecília Puntel de
Almeida.

por exemplo; o vetor da atenção  põe em evidência o gerenciamento da assistên-
cia: ações de cuidado, de tratamento, de promoção e de vigilância à saúde em
bases éticas, técnicas e humanísticas, por exemplo; o vetor da gestão  põe em
evidência o gerenciamento da administração e suporte: instrumentos gerenciais,
sistemas de informação, planificação de metas e apuração de custos, por exemplo;
e o vetor da participação , finalmente, põe em evidência o gerenciamento das rela-
ções com os usuários das ações e serviços de saúde: garantia de amplo acesso à
participação e controle social na planificação, avaliação e controle em saúde, articu-
lação com os movimentos sociais e negociação política com a sociedade.

Neste contexto, a necessidade de profissionais da saúde pública supera o do-
mínio tradicional da área de enfermidades transmissíveis, vigilância epidemiológica,
vigilância sanitária e vigilância ambiental; extrapola a incorporação do estudo dos
processos de determinação ou de condicionamento histórico e social em saúde e
ultrapassa o conhecimento da administração e planificação de serviços, programas
ou políticas. A necessidade desses profissionais projeta-se, então, sobre a necessi-
dade de pessoal capaz de adequada interpretação do processo saúde-doença-cui-
dado-qualidade de vida vigente para compor propostas de intervenção com a parti-
cipação popular, abertas ao controle social, competentes para o planejamento, ges-
tão de processos, organização e avaliação de sistemas e serviços, identificação
dos recursos tecnológicos, financeiros e intersetoriais mais eficazes e eficientes
para fazer frente às realidades encontradas. Além disso, pessoal que seja capaz de
compreender e valorizar as ações pactuadas entre entes governamentais, ampliar
as suas responsabilidades e dar existência a processos organizacionais, grupais e
de liderança inovadores, em oposição ao normativismo e tecnoburocratismo carac-
terístico da administração controlada por papéis e não por seus usuários.

Circunstâncias formativas na área da saúde

Nogueira (1999, p.115-116) chama-nos a atenção para o fato de que o conceito
de trabalhador em saúde é de origem relativamente recente na literatura de saúde
coletiva no Brasil. Durante os anos 70 do século passado, os estudos sobre os
recursos humanos da área da saúde concentravam-se na análise e interpretação
da prática médica, as preocupações teóricas que buscavam as relações saúde e
sociedade giravam em torno do trabalho médico. A seguir, surgem os estudos acer-
ca do trabalho em enfermagem e somente na década de 80 do mesmo século co-
meça-se a superar os particularismos das categorias profissionais para pensar o
trabalhador em saúde. Nogueira lembra que, do ponto de vista do estudo acadêmi-
co, falar do trabalho do médico e do trabalho do enfermeiro era uma maneira de
buscar afirmar uma identidade com a classe trabalhadora2. O crescimento e a diver-
sificação do emprego em saúde justificava a utilização de uma categoria abrangente
da gama de funções e atividades que vinham se realizando nos estabelecimentos
de saúde.

Apesar da denominação abrangente, o que dela ressalta é a sua grande
heterogeneidade de ocupações, de métodos e instrumentos de trabalho e de pro-
cessos sócio-institucionais.
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Médici e outros (1999, p.100-102) tentaram discernir quem são os profissio-
nais , os trabalhadores  e o pessoal  da saúde. Esse questionamento ganha rele-
vância quando se dimensiona a abrangência de projetos de formação e desenvolvi-
mento para o trabalho no SUS. Os autores definiram como profissionais de saúde
aqueles que, estando ou não ocupados no setor da saúde, detêm formação profis-
sional específica ou capacitação prática ou acadêmica para o desempenho de ativi-
dades ligadas diretamente ao cuidado ou às ações de saúde. Os trabalhadores de
saúde seriam todos aqueles que se inserem direta ou indiretamente na prestação
de serviços de saúde ou em atividades de saúde, independentemente de formação
específica para o exercício das funções correspondentes ao setor. Pessoal de saú-
de é definido pelos autores como o conjunto de trabalhadores que, tendo formação
ou capacitação específica – prática ou acadêmica – trabalha exclusivamente nos
serviços ou atividades de saúde, são os trabalhadores do setor com habilitação
profissional na área específica. A principal distinção do profissional de saúde é a
sua formação/capacitação, podendo estar ocupado ou não, atuando dentro ou fora
do setor, atuando ou não na sua profissão.

Para o Conselho Nacional de Saúde  (CNS), são 14 as profissões da saúde:
Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia,
Serviço Social e Terapia Ocupacional. Para o Conselho Nacional de Educação (CNE),
são 12 as profissões da saúde: Biomedicina, Biologia, Economia Doméstica, Educa-
ção Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição,
Odontologia e Terapia Ocupacional. Para a Fundação Coordenação de Aperfeiço-
amento do Pessoal da Educação Superior (Capes), são 10 as áreas das ciências
da saúde: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina, Nutrição, Odontologia, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional. A Medicina
Veterinária, para o CNE, pertence ao grupo das Ciências da Terra e, para a Capes, às
Ciências Agrárias. Para o CNE e para a Capes, a Psicologia pertence às Ciências
Humanas e o Serviço Social às Ciências Sociais Aplicadas. A Saúde Coletiva não
configurava curso de graduação até 2002. No ano de 2001 a Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul (Uergs), numa ação com a Escola de Saúde Pública do estado
(ESP/RS), criou o primeiro curso da área no Brasil: Bacharelado em Administração de
Sistemas e Serviços de Saúde3, cujo primeiro vestibular e primeiro ingresso ocorre-
ram em 2002. O curso de graduação em Administração Hospitalar não tem sido lem-
brado em nenhuma das referências ao grupo da saúde e pertence, segundo o CNE e
a Capes, ao grupo das ciências sociais aplicadas.

Implicações das Reformas Setoriais na Formação em Saúde Pública

Uma das circunstâncias formativas que orienta o exercício da gestão em or-
ganizações de saúde é a capacitação ou habilitação em saúde pública. Tradicio-

³ Duas outras universidades brasileiras vêm preparando, neste ano de 2002, a abertura de curso de graduação em
saúde coletiva para o ano de 2003: Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e Escola de Saúde Pública/RS (Uergs e ESP/RS) a missão do curso de
graduação em saúde coletiva é a formação integral de um profissional para atuar dentro do campo da saúde coletiva,
capacitado para realizar e coordenar ações essenciais para a implementação do novo modelo assistencial pretendi-
do pelo SUS. Pretende, assim, recuperar e renovar o papel do Estado na gestão dos Sistemas Estadual e Municipais
de saúde a partir de uma formação técnica e crítica que considere os contextos sócio-políticos, demográfico e
epidemiológico essenciais para o planejamento em saúde, capaz de otimizar os recursos disponíveis e gerar viabili-
dade para as propostas do setor (conforme o impresso de divulgação – Uergs, 2001).
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4 Além da dimensão biológica, da dimensão social e da dimensão psicológica, uma dimensão vivencial opera a
produção de sentidos institucionais, coletivos e individuais. Pode-se ver exemplo de problematização a esse respeito
em Ceccim (1997, p. 27-41).
5 Charles-Edwards Amory Winslow (1877-1957) é o mentor da mais clássica definição de saúde pública: Saúde
Pública é a ciência e a arte de prevenir doenças e incapacidades, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e
mental, mediante esforços organizados da comunidade para o saneamento, o meio ambiente, o controle de infec-
ções, a educação dos indivíduos nos princípios da higiene pessoal e a organização de serviços de saúde para o
diagnóstico preventivo e o tratamento precoce de doenças e o aperfeiçoamento da máquina social para que assegu-
re a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à manutenção da saúde (Winslow, 1920 –
conforme o cruzamento de diversas traduções empreendidas por autores brasileiros, mas também pode-se conferir
na mais clássica obra do período preventivista da saúde pública: Levell e Clark, Medicina Preventiva, Editora McGraw-
Hill do Brasil).

nalmente, foi a formação em saúde pública que desencadeou a formulação e ela-
boração dos instrumentos e conhecimentos necessários para que mudanças nos
sistemas de saúde fossem viabilizadas. Pode-se mesmo dizer que as bases
conceituais do pensamento sanitário são o eixo central das instituições formado-
ras em saúde pública.

Com uma tradição no ensino das doenças tropicais e na orientação biológica
do processo saúde-doença, centrado na abordagem científica da transmissão e
controle das doenças, a educação em saúde pública vai descrever uma trajetória de
migrações entre o campo científico das ciências naturais (biologicismo) e o campo
específico das ciências sociais. No Brasil, em particular, as ciências sociais confi-
guram um núcleo de saberes e práticas em saúde com tal potência analítica dos
processos de saúde e adoecimento que, ao final dos anos 70 do século passado,
a saúde pública já começava a ser pensada como saúde coletiva. Paulatinamen-
te, todo o campo das humanidades vem sendo incorporando à conceituação da
saúde coletiva, reconhecendo-se uma dimensão vivencial no processo saúde-do-
ença-cuidado-qualidade de vida capaz de participar da promoção da saúde e da
cura, onde o sistema e a prestação de cuidados fazem parte do processo de ser
saudável-adoecer-curar-se4. Assim é que surge com força intelectual o pensar
saúde com referência nas artes, na filosofia, na educação e na psicanálise. A qua-
lidade de vida vai perdendo sua conotação centrada na fisiopatologia ou anátomo-
clínica para encontrar-se com os modos de andar a vida. O bem-estar da homeostase
biológica vai encontrar o desafio dos afetos alegres na composição do mais viver.
Sem afetos alegres, não há sensação de saúde; sem sensação de saúde, não há
desejo de cura; sem desejo de cura, a prestação de cuidados não possui efeito
curativo. Sem reconhecer esse universo humano, não se organiza um sistema de
serviços eficiente.

Esse eixo de análise ganha maior destaque quando se reconhece como exi-
gência ética, técnica e humanística desenvolver uma administração de sistema e de
serviços de saúde que responda às necessidades de cuidado humano, desenvolva
processos de mudança nas organizações de saúde e redefina as vocações, práti-
cas e saberes do setor como um elemento fundamental.

Ferreira (1989, p.06) chamava a atenção de que Winslow5, há mais de 30 anos
(reportando-se aos anos de 1949-1950), afirmava que a saúde pública não é um
ramo da medicina ou engenharia, referindo-se à medicina preventiva e social e à
engenharia sanitária, mas uma profissão (em si mesma) dedicada a um serviço
comunitário que inclui o esforço cooperativo de uma dezena de diferentes profis-
sões. Ferreira destaca então que, nunca contestada, esta afirmação não serviu para
alterar a tradição histórica e o caráter dominante da medicina, especialmente no
relativo à administração dos serviços de saúde. Para o autor, é verdadeiro que na
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América Latina o exercício da liderança no manejo dos serviços é predominante na
profissão médica, como também é desta profissão o predomínio dentre os que bus-
cam a formação especializada em saúde pública.

No Brasil, a saúde pública é área de especialização médica desde o início dos
anos 60 do século passado, por meio dos programas de residência médica em
medicina preventiva e social. O primeiro departamento de medicina preventiva e
social foi criado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ri-
beirão Preto, em 1962. Em 1981, a Comissão Nacional de Residência Médica in-
cluiu entre as especialidades médicas com acesso aos programas de educação
profissional em serviço sob preceptoria a Medicina Preventiva e Social, cuja ênfase
passou a ser o planejamento e organização de serviços de saúde com a utilização
de métodos e técnicas de educação e participação comunitária em saúde, o desen-
volvimento de programas de preparação e utilização de recursos humanos em saú-
de e a análise crítica das características dos processos geradores dos problemas
de saúde, suas relações com a organização social (incluídas as instituições de saú-
de) e as alternativas de solução.

Na profissão médica, outra residência foi credenciada em 1981, ocupando o
cenário da saúde comunitária que entrava em ascensão, particularmente após a
Conferência Internacional de Cuidados Primários à Saúde, ocorrida em 1978, em
Alma-Ata, no Kasaquistão. Nessa outra formação, a ênfase passa à execução das
ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação de âmbito primário, de
modo contínuo e à prestação de atenção básica à saúde coletiva.

Enquanto a primeira residência tinha seu foco claramente evidenciado na cons-
trução da saúde coletiva, a segunda enfocava a atenção básica em saúde ou saúde
comunitária. Ambas as residências ensaiaram absorção multiprofissional ao longo
da história de oferta das diferentes instituições de ensino e serviço.

Na profissão de enfermagem, a habilitação em saúde pública, modalidade de
aperfeiçoamento para enfermeiros oferecida desde 1959, buscava habilitar estes
profissionais em área especializada de atuação no sistema de saúde, enfocando a
participação na gerência dos serviços de saúde, administração dos programas de
saúde pública, processos educativos nos serviços de saúde e controle das doenças
transmissíveis. A habilitação nunca contou com o mesmo prestígio da residência
médica e nem se propôs à abrangência do campo como a especialidade médica.
No meio acadêmico, a habilitação perdeu prestígio com o crescimento dos cursos
de especialização e em 1986 foi extinta, indicando-se aos profissionais os cursos
de especialização em enfermagem de saúde pública ou cursos de especialização
em saúde pública.

O que se observa é a presença marcante da profissão médica na organização
e planejamento de sistemas e serviços de saúde, seguida da presença da profissão
de enfermagem na gerência de serviços, políticas e programas, recorrendo-se aos
estudos da área da administração para fazê-los corresponder às demandas do se-
tor da saúde, como resposta à saúde coletiva.

A entrada das escolas de administração de empresas na formação de adminis-
tradores de saúde se deu, sobretudo, na área hospitalar, mas não substituiu o pre-
domínio da profissão médica na gestão institucional, inclusive por tecer-se argu-
mentos de que no contexto corporativo da profissão de administrador está a preocu-
pação com o desenvolvimento e expansão das organizações, não necessariamente
o interesse com a saúde coletiva, a relevância pública e o dever do Estado com a
formulação e oferta de políticas públicas de saúde. Ferreira (1989, p. 06-07) alerta-
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nos que nos Estados Unidos, o predomínio da profissão médica na administração
de serviços de saúde se reduziu a menos de 20% com a entrada dos administrado-
res hospitalares, entretanto, referindo-se às posições de Milton Roemer6, ressalta
que apesar da contribuição e importância dos vários instrumentos da administra-
ção, esta profissão no contexto corporativo do campo científico-profissional pode
conduzir a administração dos serviços de saúde à políticas contrárias ao interesse
público, em nome da lucratividade e eficiência gerencial.

Ferreira insiste nas escolas de saúde pública como locais de excelência para a
formação de administradores de sistemas e serviços de saúde por dois motivos:
primeiro (refere-se a Laschof, 1983) porque as escolas de saúde pública diferem de
todas as outras escolas profissionais que têm relação com a saúde (se orientam
para a prevenção, respondem a um sistema de valores igualitários dirigidos ao ser-
viço público e estão orientadas mais para as necessidades que para as demandas,
além disso capacitam pessoal para o trabalho em equipe no âmbito comunitário e
em agências organizadas do sistema de saúde); segundo (refere-se a Fineberg,
1986), adotando uma posição mais radical, porque faria mais sentido uma formação
médica sob o guarda-chuvas da saúde pública que a formação em saúde pública
sob o guarda-chuvas da medicina7.

As escolas de saúde pública começam a existir no Brasil ao redor de 1920. Em
1925, é institucionalizado o curso de higiene e saúde pública, passando, em 1941,
a ser conhecido como Curso de Saúde Pública, com caráter de especialização. As
duas mais antigas e tradicionais escolas estão no Rio de Janeiro, a Escola Nacional
de Saúde Pública, e em São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública.

Outro programa brasileiro que se somou às residências em medicina preventi-
va e social e às escolas de saúde pública na formação de sanitaristas foi o Progra-
ma de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde
(Proahsa) da Fundação Getúlio Vargas, criado no início dos anos 70 do século pas-
sado. O Proahsa começa formando médicos gestores de serviços e amplia sua
absorção para a equipe multiprofissional, formando especialistas para a organiza-
ção e gestão de sistemas e serviços de saúde, buscando a integração com a reali-
dade social e com as expectativas da comunidade acadêmica, dos prestadores de
serviços, dos usuários e com o poder técnico instituído do setor da saúde.

A realidade concreta dos serviços de saúde, a necessidade de fortalecer as
instâncias de pactuação intergestores e de exercício do controle social em saúde e
os desafios do diálogo sócio-político e da ação intersetorial colocam aos profissio-
nais de saúde pública um enfoque de atuação interdisciplinar de interpretação do
contexto social e de gestão setorial que inegavelmente extrapola a noção de gerên-
cia de serviços ou organização da rede de serviços.

Ferreira (1989) ao comentar as reuniões ocorridas entre a Associação Latino-
Americana e do Caribe de Educação em Saúde Pública (Alaesp) e Associação
Americana de Escolas de Saúde Pública (Asph), preparatórias da Primeira Confe-
rência Ibero-Pan-Americana de Escolas de Saúde Pública e do Grande Encontro
Ibero-Pan-Americano de Saúde Pública, realizados em San Juan/Porto Rico, de 31
de julho a 5 de agosto de 1988, lembra que elas propunham que se superasse a

6 Referência ao documento “Preparando gestores de saúde pública para os anos 90”, da Escola de Saúde Pública,
da Universidade da Califórnia, proposto por Roemer em 1987.
7 As referências à Laschof e Fineberg são: Laschof, J. Statement on behalf of the Association of the School of Public
Health to the House Committe on Appropiation. Washington, D.C., 1983 e Fineberg, H. V.. Transcripción de entrevista
en la radio. Sidney, 1986.
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competição entre médicos e administradores pela condução gerencial dos serviços
de saúde, colocando aí o sanitarista como líder no desenvolvimento de sistemas de
saúde (ênfase na gestão, independentemente das profissões primárias).

Mais recentemente, López-Acuña (2000, p. 02) vai dizer que em uma análise
mais atual da saúde pública, há que se destacar que ela não é apenas uma discipli-
na, mas uma prática que inclui a organização e prestação de serviços de saúde às
populações assim como aos indivíduos; quanto à educação em saúde pública, esta
não é mais monopólio das escolas de saúde pública, uma vez que a formação se
expandiu para outras modalidades e tipos de instituições; quanto aos processos de
reforma sanitária, estes são um eixo fundamental da saúde pública e não uma dinâ-
mica separada e paralela, finalmente, afirmando que a prática da saúde pública
demanda cada vez mais a definição de perfis de pessoal que combinem marcos
conceituais e axiológicos, técnicas e destrezas provenientes de várias disciplinas.

Ferreira, Velasco e colaboradores (2000, p. 77-78), ao examinarem as tendên-
cias da educação em saúde pública, abordam a observação de tendências inovado-
ras na dimensão educativa que afetam a oferta e conteúdos educativos, a aborda-
gem metodológica e as relações entre os atores (professores e alunos). Os autores
analisaram na América Latina e no Caribe a novidade da aproximação aos serviços
e às demandas da sociedade, compondo um mapa que estende programas de ori-
entação acadêmica (mestrado e doutorado), programas profissionalizantes (resi-
dências, especializações, aperfeiçoamentos, atualizações e capacitações), ações
interinstitucionais e ações em redes multiinstitucionais que permitiriam descentrali-
zar a docência e a aprendizagem. Em um caso, segundo os autores, despontou a
proposta de criação de um curso de graduação em saúde pública que poderia levar
ao título de Bacharel ou Licenciado em Saúde Pública, mas a experiência não foi
concretizada (os autores não informaram o país ou a instituição proponente). Os
autores também informaram a abertura de outras áreas com tendência especializa-
da, além das clássicas áreas de epidemiologia e administração em saúde, como a
saúde ocupacional, saúde mental, políticas públicas, saúde internacional, toxicologia,
ambiente etc.. Destacaram ainda a ampla diversificação da área da gestão, que
passou a incorporar aspectos relativos à economia da saúde e ao reforço da gerên-
cia e avaliação de serviços, entre outros. Os autores afirmaram, então, que a área
da gestão passou a envolver conteúdos que possibilitam a gestão dos fins,
direcionados à condução política do sistema (governabilidade), em associação aos
aspectos mais tradicionais para a gestão dos meios (governança).

Merece destaque, ainda, uma última referência às tendências avaliadas por
estes últimos autores citados (p.79): hoje o setor dos serviços de saúde absorve
mais os egressos da educação em saúde pública do que o setor acadêmico. Esta
tendência mostra a necessidade dos sistemas e serviços contarem com profissio-
nais com a habilitação específica da saúde pública. Atestam os autores de que o
público-alvo dos programas de capacitação vem se ampliando significativamente, a
ponto da demanda superar, em certas situações, a oferta já aumentada de escolas. A
crescente demanda seguiria a mesma tendência de descentralização do manejo dos
serviços para os âmbitos municipais. O predomínio da profissão médica no estudo
em saúde pública, seguido pela profissão de enfermagem, como assinalado anterior-
mente, começa a concorrer com sociólogos (e antropólogos) e administradores.

Gemmel, Weist e colaboradores (2000, p.97) destacaram que o conteúdo fun-
damental das reformas atuais nos sistemas de saúde está em âmbitos de conheci-
mento não médicos, como gestão, finanças, estudo de custos, redesenho
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organizacional, participação da comunidade, etc.. Os autores declararam que as
demandas às universidades vêm nesse sentido, mas a entrada de novas disciplinas
não pode suplantar o necessário conhecimento das necessidades específicas de
saúde como os estudos epidemiológicos que não podem ficar alheios às escolas de
saúde pública. Pode-se acrescentar que, ao lado das demandas da gestão, surgem
com força, desde a descentralização da atenção à saúde, as demandas de forma-
ção para a vigilância à saúde, método epidemiológico de priorização de problemas
de saúde e promoção da saúde, capazes de configurar extensas cargas horárias de
formação e requerendo o desenvolvimento permanente das capacidades de pes-
quisa e docência.

Exercício da condução organizacional do SUS

Se entre os dilemas da gestão do setor da saúde, entre as políticas públicas,
está a adequada formação dos profissionais de saúde, o projeto da Reforma Sanitá-
ria Brasileira colocou em cena uma diversidade de demandas gerenciais, assistenciais
e intersetoriais que desafiaram a própria administração pública.

Colocado, de acordo com a Constituição Federal, o conjunto das ações e servi-
ços de saúde como rede de relevância pública e como dever do Estado, surgiu a
gestão de sistemas e a gestão de serviços de saúde como novidade política, pois
não cabe mais ao estudo da saúde pública apenas o conhecimento da gerência das
unidades de serviço, mas o pensar (planificar, avaliar, transformar, ordenar, inovar)
o conjunto dos movimentos de implementação da reforma sanitária.

O sistema de saúde brasileiro foi definido como uma rede regionalizada e
hierarquizada que configura um sistema único sob as diretrizes da descentralização,
atendimento integral e participação da sociedade (comunidade). Esta definição deve
ser entendida como profundamente distinta do anterior Sistema Nacional de Saúde,
cuja principal característica estava na centralização da gestão nacional do setor,
insisto, portanto, na novidade da gestão de sistemas no contexto da reforma sanitá-
ria como prioridade do aprofundamento intelectual da educação em saúde coletiva.

Quero apontar alguns dos pressupostos da mudança e a urgência de, portanto,
qualificar novos Recursos Humanos, capazes de atuar na gestão como profissio-
nais detentores dos referenciais operacionais da nova área de conhecimento de-
mandada:
1. Regionalização – deve ser entendida como Garantia de Acesso, isto é, ao con-

junto das populações deve ser assegurada a acessibilidade ao conjunto das ações
e serviços de proteção à saúde;

2. Hierarquização – deve ser entendida como Garantia de Resolutividade, isto é, a
rede de ações e serviços deve ser intercomplementar para a solução adequada
e correspondente ao conjunto dos problemas de saúde;

3. Unicidade – deve ser entendida como rede sem atomização e sem fragmenta-
ção, com uma nova qualidade de integração interserviços, intersetores e
intergovernos, sem modelo único ou de imposição normativa, mas uma constru-
ção ascendente com responsabilidades técnicas, financeiras e operacionais re-
cíprocas entre os gestores governamentais;

4. Descentralização – deve ser entendida como construção da autoridade sanitária
em cada ente federado, com autonomia administrativa, política e financeira para
coordenar o sistema de saúde vinculado a cada poder constituído;
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5. Atendimento Integral – deve ser entendido como a garantia da não dicotomia
entre prioridades coletivas e necessidades individuais e como valorização das
singularidades histórico-culturais e psicossociais;

6. Participação da sociedade – deve ser entendida como a afirmação do caráter
público das ações e serviços de saúde, sua democratização e sua orientação
pelas decisões dos usuários do Sistema de Saúde.

Do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, a gestão deve ser entendida de
modo especial: a descentralização trouxe novos elementos, desafios e urgências
de efetividade administrativa e a participação da sociedade, com poder deliberativo,
introduziu inúmeras novidades nas estruturas normativas do controle social sobre a
esfera pública. O estudo de questões como a gestão financeira, dos insumos, dos
fluxos de informação e de recursos humanos passaram a ter conotações próprias e
singulares ao setor da saúde. O mais amplo conhecimento da história do Sistema
Único de Saúde, das reformas setoriais na América Latina e o conhecimento de siste-
mas comparados, a apropriação do significado de cada uma das conquistas sociais e
políticas que levaram ao SUS e a interferência deste sistema na reforma do Estado,
além da vivência na realidade onde acontece o projeto de reforma sanitária é crucial
ao exercício de formulação do que deve ser a condução organizacional do SUS.

Na ESP/RS e na Uergs esta reflexão tomou corpo ao pensarmos uma gradua-
ção inovadora para o setor da saúde. A ESP/RS, de 1999 a 2002, esteve muito
presente por todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Pela prioridade à
educação em saúde coletiva, definida pelo gestor estadual para este período, a
tradicional área da administração e planificação no campo da saúde pública ganhou
importante evidência e ação, designada como gestão e planejamento descentrali-
zados em saúde (Ceccim e Armani, 2001, p.30-56).

A ESP/RS desencadeou um processo de Núcleos Regionais de Educação em
Saúde Coletiva (Nuresc), distribuindo-os pelas 19 Coordenadorias Regionais de
Saúde (CRS), da Secretaria de Estado da saúde (SES/RS) e começou um projeto
de capacitação de gestores municipais e regionais de saúde. Entre setembro de
1999 e maio de 2000 foram abrangidos 82,23% dos municípios gaúchos no projeto
de capacitação O Município na Construção do SUS: Curso para Gestores. O relato
teorizado desta experiência está disponível em Ceccim (2001a, p.106-118) e a sua
problematização acadêmica em Righi (2001, p. 09-27). Freqüentaram o curso 1.229
participantes, provenientes de 384 municípios do estado, além das 19 CRS-SES/
RS. O tema da gestão ganhou um enfoque de absoluto destaque para o encontro
da educação em saúde coletiva com a reforma sanitária e as funções essenciais da
saúde pública, tal como propôs o Programa de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos, da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde, da Orga-
nização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, haja visto o
dossiê Desafios para a educação em saúde pública: a reforma setorial e as funções
essenciais da saúde pública (OPS, 2000).

Na área da gestão (administração de sistemas e serviços) as funções essenci-
ais da saúde pública, que podem ser resumidas à noção de qualidade e idoneidade
da promoção e proteção da saúde das populações e ambiental, se traduzem nas
funções gerenciais para a garantia da saúde pública: estudo dos instrumentos ad-
ministrativos da condução e articulação de políticas, modulação do financiamento,
regulação e planejamento e coordenação do sistema e dos serviços de saúde.

A consideração do município ou mesmo da região como campo de análise da
gestão na reforma setorial da saúde e os patamares de descentralização da gestão
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e regionalização da atenção à saúde alcançados, quando entra em debate a gestão
solidária em saúde, a ousadia de cumprir a lei, radicalizando a qualidade de vida e
a implementação da reforma sanitária com a invenção de tecnologias de gestão
(Ferla e Martins Jr., 2001, p. 08-20) colocaram em evidência a administração e pla-
nificação em saúde, emprestando a esta subárea na saúde coletiva o desafio de um
corpo de conhecimentos com potência de gerar um campo de saberes e de práticas
da reforma setorial em curso por toda a América Latina e o Caribe e de acelerar o
processo de mudanças pretendido.

Quando a Uergs desencadeou consultas públicas para identificação dos cam-
pos de saber que constituiriam seus cursos de graduação para o vestibular de 2002,
a saúde coletiva foi definida como área prioritária e a subárea da gestão a necessi-
dade mais citada.

Assim, a proposta de um curso de graduação em saúde coletiva para a forma-
ção de gestores em saúde, ganhou o nome de Bacharelado em Administração de
Sistemas e Serviços de Saúde. O curso projetado pretende formar um gestor em
saúde (Administrador de Sistemas e Serviços de Saúde/Administrador em Saúde).

Quando o curso, inovador no país e na América Latina, foi lançado, sua
credibilidade foi testada: foram 2.160 candidatos para 40 vagas. Surgido do debate
com a sociedade, de modo descentralizado pelas regiões de saúde do estado, a
absorção dos egressos do curso se anuncia como altamente promissora. A pós-
graduação em saúde coletiva, já consolidada no país, passará a contar com candi-
datos com elevado potencial intelectual no campo da reforma sanitária em saúde,
com uma formidável formação básica na própria área e contexto que deram origem
e existência aos projetos reformadores do setor.

Os bacharéis em saúde coletiva, graduados em gestão em saúde, serão agen-
tes com acúmulo técnico-profissional suficiente para o exercício de atividades no
mercado ocupacional, com competências e habilidades orientadas por um ideal de
serviços que dá fácil identidade à profissão, configura campo de saberes e práticas,
está em fase de ascensão intelectual, gera uma explícita aptidão para o trabalho no
setor da saúde e sugere elevada e imediata empregabilidade a cumprir-se o estatu-
to da reforma sanitária brasileira.

Mudança na preparação dos Recursos Humanos da saúde

Um processo de reforma setorial, como o observado no setor da saúde, em
especial na região da América Latina e do Caribe, implica correspondente forma-
ção/capacitação de recursos humanos. Feuerwerker e Marsiglia (1996, p. 25) regis-
traram que, nas propostas preocupadas com a construção de um sistema de saúde
público, único, universal e descentralizado, surgem importantes preocupações com
a educação profissional superior e a necessidade de integrar os sistemas de ensino
e de saúde. As autoras destacaram que não basta levar os estudantes para o apren-
dizado fora do hospital ou a integração docente-assistencial, ambas estratégias
observadas no Brasil entre o final dos anos setenta e o início dos anos 90 do século
passado. Uma reforma sanitária com estes valores requer o desenvolvimento do
aprendizado e da prática multiprofissional, a diversificação dos cenários de aprendi-
zado e prática e a incorporação da causalidade social na explicação do processo
saúde-doença-cuidado-qualidade de vida. A Reforma Sanitária, desde sua consti-
tuição jurídico-institucional, vem propondo profundas alterações na formulação e
implementação das políticas de saúde, entretanto, o mesmo não tem sido observa-
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do quanto às políticas educacionais de interesse para o setor. Apesar de não restar
dúvida de que um profundo processo de reformas não pode se fazer sem profundas
alterações na preparação técnico-política e ética do pessoal que irá atuar e preen-
cher os cargos de comando no setor reformado, o que se observou no Brasil foi o
investimento recente em processos de formação posterior à graduação ou à inser-
ção nos postos de trabalho do Sistema de Saúde. O próprio sistema de saúde não
institucionalizou qualquer forma de interação permanente com os órgãos formado-
res com reflexo no ensino de graduação.

Em inúmeros estudos e publicações sobre a formação dos profissionais de
saúde aparece a busca e o relato de experiência sobre a integração ensino-serviço,
praticamente inexistindo publicações que buscam a integração ensino-serviço-ges-
tão-controle social e a articulação com os estudantes de graduação (o movimento/
articulação estudantil, não a Instituição de Ensino Superior ou Departamentos/Seto-
res universitários).

Especialmente os gestores do SUS, como responsáveis institucionais pela qua-
lidade dos serviços do Sistema, são profundamente afetados pela questão recursos
humanos. Nesta direção, Santana (1999, p. 435) escreve que a discussão sobre o
papel dos gestores do SUS na área de recursos humanos representa um dos mais
importantes temas da agenda atual da política de saúde. Para o autor, as dimen-
sões do mercado de trabalho, na área pública da saúde, a complexidade dos confli-
tos de interesse e correlação de forças presentes neste campo, a emergência de
novos agentes políticos no cenário da reforma setorial e, como pano de fundo de
todos esses aspectos, o processo de democratização da sociedade brasileira, con-
ferem destaque e relevância ao debate da formação e do desenvolvimento dos
recursos humanos de saúde.

É reconhecido que o profissional de saúde, em diversos momentos de sua
carreira, estará no exercício da função de gestão no Sistema ou nos serviços de
saúde. Paradoxalmente, também é reconhecido o despreparo dos profissionais para
executar esta função. Nos resultados dos debates do Projeto Agenda8, dois itens
foram diretamente apontados sobre este problema: 1) a incoerência entre o proces-
so de formação acadêmica e as necessidades dos serviços e ações desenvolvidas
no SUS e 2) os gestores com dificuldades no exercício do cargo, devido ao desco-
nhecimento da administração do SUS (Castro, 2000, p. 23-24).

Diante desse quadro, ainda podem ser caracterizadas como inovadoras as ex-
periências de integração entre gestores, formadores, usuários e estudantes com o
objetivo de qualificar a formação dos recursos humanos para as reais necessidades
sanitárias no Brasil. Defendemos a inclusão das instituições de serviço na condi-
ção de  instituições de gestão e de atenção à saúde. Como instituições de gestão,
além da qualidade da atenção, está a qualidade da condução das políticas, a gerên-
cia do sistema e a organização da inteligência do setor. Defendemos a inclusão do
movimento estudantil como ator político diferente das instituições de ensino e cujo
protagonismo deve ser incentivado como movimento político de construção do sis-
tema de saúde e não apenas de inovações ao ensino. Defendemos a inclusão do
controle social como algo diferente da interação com a comunidade, é a inclusão da
sociedade como ator necessário na escuta aos usuários do sistema de saúde, sem
perdermos jamais a veemente necessidade de efetivar o acompanhamento singular
de cada usuário das ações individuais de saúde.

8 Trata-se do Projeto Políticas de Recursos Humanos de Saúde – Agenda de Prioridades para a Ação dos Gestores do
SUS. Este projeto atingiu os gestores de saúde dos estados da federação e ficou conhecido como Projeto Agenda.
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No Rio Grande do Sul, uma experiência inovadora foi o Projeto de Vivência-
Estágio na Realidade do Sistema Único de Saúde, o projeto VER-SUS/RS. Uma
atividade de educação problematizadora e inventiva (Kastrup, 2001, p. 207-223),
onde a aprendizagem é, sobretudo, invenção de problemas e experiência de
problematização.

A atividade de educação proposta não foi a de acumular ou consumir soluções
para o ensino, a gestão do SUS ou o desenvolvimento de práticas de atenção inte-
gral à saúde, mas a experimentação e o compartilhamento de problematizações e a
geração de uma certa familiaridade com o Sistema de Saúde (órgãos de gestão
estadual, central e regional; órgãos de gestão municipal; serviços e colegiados de
participação social) que permita a emergência de significados e sentidos singulares
em cada agente (sensibilização dos afetos).

Conhecer a realidade de um modo absolutamente estranho ao da universidade
(em seu sistema acadêmico) tende às aprendizagens inovadoras, por estranhamento
e surpresa, mobilizando o corpo, o afeto e o pensamento de tal forma que o retorno
aos modos da universidade causem novo estranhamento e, portanto, um novo pa-
drão de exigência de aprendizados.

Este artigo busca relatar esta experiência de educação em saúde coletiva, ge-
rado por uma Escola de Saúde Pública, integrante da estrutura de uma Secretaria
Estadual da Saúde, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul. A experiência envol-
veu Associações Científico-Profissionais, Instituições de Ensino Superior, Conse-
lhos Regionais e Municipais de Saúde e os próprios estudantes universitários da
área da saúde. Uma estratégia de mudança da formação dos profissionais de saú-
de em sintonia com a idéia de Feuerwerker (2002, p.18) quando ela escreve que a
mudança da formação se faz dentro do espaço local: escolas, serviços e espaços
comunitários, com a participação ativa de professores, estudantes, profissionais da
saúde e representantes da população e com a idéia de Ceccim (2001b) que propõe
a experimentação como atitude de reflexão coletiva, tendo diante de si a realidade
em todas as suas vertentes de informação: os órgãos de gestão, os usuários con-
cretos, os profissionais no exercício do seu modo de fazer o trabalho em saúde, a
população representada nos fóruns de exercício da cidadania previstos pelo SUS,
os gestores dos diferentes serviços de saúde e docentes universitários, sem expe-
rimentar a assistência, mas o próprio pensar o Sistema.

Independentemente da oportunidade da experiência multiprofissional, a expe-
rimentação como atitude de reflexão coletiva se orientou por dois fatores fundamen-
tais: a mobilização estudantil e a vivência das responsabilidades éticas, técnicas e
políticas da condição de Sistema em rede única, descentralizada na gestão e
regionalizada na complementaridade da atenção integral em saúde.

Entendemos que o conjunto da experiência propõe uma estratégia educacional
que, no campo do conhecimento, articula aprendizagens vivenciais cujo espaço
privilegiado e único é o próprio tempo-espaço da gestão do SUS e, no campo da
política de saúde, configura o relacionamento com um novo segmento de interlocução,
os estudantes, chamados precocemente ao raciocínio e atuação multiprofissional e
ao compromisso com o sistema de saúde.

Vivência-Estágio na Realidade do SUS, o VER-SUS/RS

Em todo o mundo o Movimento Estudantil participa das conquistas e mudanças
sociais. A interferência estudantil organizada, não só registra amplos poderes de
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interpor conceitos à sociedade, como registra um modo peculiar de ver-estar num
mundo que exige transformações sociais. Este Movimento deixou sua marca no
conturbado e produtivo maio de 1968 da França e igualmente no Brasil. No Brasil, o
movimento estudantil teve forte presença na resistência contra a ditadura militar e
sua subversão nos anos setenta; na luta por eleições diretas; no processo de
impeachment do Presidente da República, Fernando Collor de Mello, no início da
década de noventa; no movimento Em Defesa da Universidade Pública, junto com o
magistério superior público federal, e em outros processos sócio-históricos. Velasco
e Cruz (1994, p. 51) nos mostra o ativismo estudantil presente em várias conjuntu-
ras importantes. É possível, conforme o autor, constatar como nas mobilizações de
classes médias que se multiplicaram no contexto da abertura política – associações
de bairro, sindicalismo de médicos e de professores – é grande o número de ex-
ativistas. Este autor ressalva, ainda, quanto à história do movimento estudantil bra-
sileiro, que não parece casual, tampouco, que no PT [Partido dos Trabalhadores] –
primeiro partido de esquerda, com ampla penetração popular no Brasil a presença
de ex-ativistas da juventude estudantil seja tão perceptível.

O próprio processo da Reforma Sanitária no Brasil também recebeu, e recebe,
contribuições e pressões deste movimento, seja diretamente, seja por sua partici-
pação em associações nacionais de ensino das profissões (por exemplo, a Associ-
ação Brasileira de Educação Médica, a Associação Brasileira de Enfermagem e a
Associação Brasileira de Ensino Odontológico).

A experiência que relatamos aqui tem sua nascente na presença dos estu-
dantes de medicina, organizados por sua Direção Executiva Nacional. Em setem-
bro de 2001, a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (Denem)
recorreu à Secretaria Estadual da Saúde/RS em busca de parceria para viabilizar
seu V Estágio Nacional de Vivência no SUS, desta vez também proposto como o
I Estágio Regional de Vivência no SUS (Regional Sul I da Denem). A proposta de
um estágio regional seguia o desenho de regionalização da Denem, correspon-
dente aos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A iniciativa da
Denem mobilizou o apoio da Escola de Saúde Pública/RS como a instância da
gestão estadual em saúde encarregada da política de educação para o SUS, nes-
ta esfera político-administrativa.

Tratando-se de uma ação absolutamente nova, uma vez que, pela primeira vez
a Escola de Saúde Pública/RS organizava uma ação com estudantes de gradua-
ção, a experiência foi designada como Escola de Verão, correspondendo ao supos-
to período de férias letivas (para as universidades federais, em reposição dos dias
de paralisação do movimento de defesa da universidade pública, as aulas se
prolongariam por todo o verão gaúcho). Em janeiro de 2002 aconteceu na ESP/RS
o V Estágio Nacional/I Estagio Regional de Vivência no SUS, da Denem, e a I Esco-
la de Verão da Escola de Saúde Pública/RS. Uma comissão com representantes
dos estudantes, do gabinete da Secretaria Estadual da Saúde e da Escola de Saú-
de Pública/RS desenhou o projeto que seria levado a efeito. O projeto original de
acompanhamento de serviços foi reorientado para o acompanhamento da gestão
do SUS, envolvendo o conhecimento de indicadores de financiamento, indicadores
epidemiológicos e demográficos, indicadores gerenciais e de satisfação dos usuári-
os, discussão do ensino-aprendizagem e sua repercussão na prática médica e na
organização do sistema e dos serviços de saúde. A Escola de Verão foi articulada
em uma parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs),
viabilizando a operacionalização do desafio educacional entabulado.
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A atividade contou com 56 estudantes de medicina oriundos de todo o país.
Durante 17 dias estes estudantes conheceram a dinâmica da gestão e do funciona-
mento do SUS em seis regiões sanitárias do estado9. A avaliação dos resultados
quanto à possibilidade de potencialização da formação de recursos humanos para
a saúde foi tão positiva que foram desencadeados, na ESP/RS, alguns processos
de trabalho destinados à articulação com os estudantes. Um destes processos foi
criar uma assessoria de relações com o Movimento Estudantil10. Esta assessoria de
relações teve a incumbência de dialogar com os estudantes organizados da área da
saúde, a fim de desenvolver projetos destinados à educação dos profissionais para
a saúde coletiva e para o SUS.

Num primeiro momento, os estudantes participantes deste processo eram uni-
versitários de medicina de algumas Instituições de Ensino Superior do estado, dan-
do seguimento e desdobramento à Escola de Verão. Diante deste quadro e, consi-
derando o leque de profissionais que atuam no Sistema de Saúde, o primeiro movi-
mento feito por essa assessoria de relações foi buscar a participação multiprofissional
e aumentar a representatividade por carreira e por IES no grupo de estudantes
envolvidos. Com o auxílio dos próprios estudantes de medicina foi desenvolvida
uma rede de contatos com os Diretórios/Centros Acadêmicos dos outros cursos da
área da saúde.

Com a ênfase da proposta de estágio mantida na subárea da saúde coletiva,
designada pela administração e planejamento em saúde (Gestão em Saúde/Admi-
nistração de Sistemas e Serviços de Saúde/Administração em Saúde), os estudan-
tes da área da saúde coletiva da Uergs passaram a ser foco privilegiado, como os
estudantes de medicina e enfermagem, estes por sua precedência tanto nos servi-
ços como no campo de produção dos saberes e práticas da saúde coletiva, além
dos estudantes de odontologia que, com a medicina e a enfermagem, completam a
tríade hegemônica na atenção à saúde e gestão dos serviços públicos de saúde11.

Uma das mais importantes iniciativas na América Latina para a mudança na edu-
cação dos profissionais de saúde, o Programa Uni – Uma Nova Iniciativa na Educa-
ção dos Profissionais de Saúde, patrocinado pela Fundação Kellogg, cuja prepara-
ção começa em meados de 1990 e é apresentado às IES em 1991 com seminários
no Brasil, México e Chile, ficou conhecido como ideário Uni, onde a multiprofis-
sionalidade, a interdisciplinaridade e a integração ensino-serviço-comunidade se
tornaram o eixo da inovação na formação básica na área da saúde. No solo gerador
do Programa Uni estavam os movimentos de Medicina Preventiva, Social e Comu-
nitária, com o fortalecimento dos projetos de departamentos com estes desígnios
nas Faculdades de Medicina; o Programa Inovações, de apoio às mudanças nas
Faculdades de Odontologia; o Programa de Desenvolvimento da Enfermagem,
enfatizando a atenção básica em saúde coletiva, e os Projetos de Administração em
Saúde, projetos Proasa, dando significativo apoio ao desenvolvimento dos gerentes
de serviço (Kisil e Chaves, 1994).

9 As regiões escolhidas corresponderam, às Coordenadorias Regionais de Saúde da SES/RS (CRS) com sedes em
Porto Alegre (1ª CRS), Pelotas (3ª CRS), Santa Maria (4ª CRS), Caxias do Sul (5ª CRS), Passo Fundo (6ª CRS) e Ijuí
(17ª CRS).
10 Esta assessoria, hoje se configura como Articulação com o Movimento Estudantil e com as Associações Científico-
Profissionais da Área da Saúde.
11 A ESP/RS pactuou, em dezembro de 2001, convênio de cooperação técnico-científica e cultural, tendo em vista a
educação dos profissionais de saúde, com a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), Associação Brasi-
leira de Enfermagem – Seção Rio Grande do Sul (ABEn/RS) e Associação Brasileira de Odontologia – Seção Rio
Grande do Sul (ABO/RS).
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Segundo Kisil e Chaves (1994, p. 02), em 1987, como parte do esforço perma-
nente de avaliação de suas prioridades programáticas, assim como de sua prepara-
ção para a década que se aproximava, a Fundação W. K. Kellogg, em sua orienta-
ção para o setor da saúde, decide realizar, ou apoiar, uma série de estudos analíti-
cos do significado do seu aporte ao desenvolvimento de quatro importantes profis-
sões de saúde: medicina, enfermagem, odontologia e administração em saúde.

Dois pontos foram considerados conclusivos para a reflexão: 1) a articulação
do ensino com o sistema de saúde – a ser consolidada – deve transcender o trabalho
de um departamento e de uma profissão, para envolver equipes multiprofissionais
durante todo o curso de graduação e 2) a participação da comunidade, em conjunto
com as instituições de ensino e as de serviço, de forma consciente e corresponsável,
nos projetos docente-assistenciais constitui deficiência que deve ser superada.

Um grupo de trabalho foi composto pela ESP/RS e por estudantes de Adminis-
tração de Sistemas e Serviços de Saúde, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia,
Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Serviço Social. Desencadeados al-
guns contatos informais com os Diretórios/Centros Acadêmicos das carreiras da
saúde, obteve-se o engajamento de 08 cursos, representados por seu corpo dis-
cente. Pode-se perceber que, além das carreiras mais tradicionais, sempre previs-
tas no debate da profissionalização no SUS, como é o caso da Enfermagem, Medi-
cina e Odontologia, participaram acadêmicos de Administração de Sistemas e Ser-
viços de Saúde, como bem apregoado pelo Programa UNI, desde 1987, acadêmi-
cos de Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária e Serviço Social.

Quanto à ausência de diversas carreiras (Biologia, Biomedicina, Educação Fí-
sica, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional) pode-se argüir que,
no Rio Grande do Sul, há apenas um curso de Terapia Ocupacional e um curso de
Biomedicina, este último sem ter formado nenhuma turma até o momento, mas
também se pode perguntar como vai o ensino da área de saúde coletiva nestas
carreiras em nosso estado e obter indícios para a política e gestão de recursos
humanos e para a educação permanente desse pessoal da equipe de saúde. Este
tipo de ausência de participação também marcou outras atividades desenvolvidas
pela ESP/RS.

Outra característica do grupo de estudantes foi a proveniência universitária e
regional. Os estudantes eram oriundos de diferentes Instituições de Ensino Superi-
or (IES): Centro Universitário Instituto Porto Alegre (IPA), capital; Fundação Facul-
dade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA), capital; Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), capital; Universidade de
Caxias do Sul (UCS), região da serra; Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos),
região metropolitana; Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), capital
e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), capital. A representatividade
envolveu capital, região metropolitana e interior; instituições públicas, federal e es-
tadual; instituições privadas, comunitárias ou não, e instituições configuradas como
Universidade, Centro Universitário e Faculdade Isolada.

Esse grupo de estudantes, a partir do processo de trabalho de montagem da
vivência-estágio na realidade do SUS decidiu institucionalizar sua configuração como
um grupo multiprofissional e interinstitucional de universitários da área da saúde,
proposto a desenvolver ações voltadas para a saúde coletiva. O grupo entendeu
que sua atuação não estava limitada ao estudo e pesquisa devendo fortalecer-se
como um núcleo de desenvolvimento de trabalhos na área da saúde coletiva. Deste
modo, surgiu o Núcleo Estudantil de Trabalhos em Saúde Coletiva (Netesc). Uma
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instância estudantil autônoma que, em interação com outras instâncias oficiais do
movimento estudantil, proporia e estabeleceria articulação com as IES, com os Con-
selhos Estadual, Regionais e Municipais de Saúde, com gestores do SUS e com a
própria Escola de Saúde Pública/RS. O Netesc assumiu o desafio da sua própria
formação, no sentido de perscrutar a formação de recursos humanos para o SUS
no estado do Rio Grande do Sul e instigar o seu debate.

A ESP/RS, articulada com o Netesc, iniciou o trabalho de desdobramento da
Escola de Verão. Deste debate surgiu a nova designação da vivência-estágio. A
idéia era a de levar os universitários a verem o SUS em sua realidade concreta,
multifacetada e diversificada pelas regiões do território estadual. Uma vivência-es-
tágio para ver a realidade do SUS, ainda que sentindo-a, experimentando-a e refle-
tindo coletivamente sobre ela, levou ao VER-SUS/RS. O desdobramento aconte-
ceu na direção da ampliação da atividade, de estudantes de medicina para  o con-
junto das carreiras da saúde, de 06 regiões sanitárias para  o conjunto das 19 regi-
ões sanitárias da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta edição, o VER-SUS/RS reu-
niu 112 estudantes e envolveu 66 municípios.

Considerando os aspectos pedagógicos envolvidos numa atividade de forma-
ção de recursos humanos para a saúde, mais especificamente para os espaços de
trabalho em saúde coletiva, foram estabelecidas as seguintes metas:

• Promover o encontro entre estudantes das várias carreiras de graduação em
saúde de todo o estado e proporcionar estágio de vivência na gestão do Sis-
tema Único de Saúde;

• Possibilitar o intercâmbio sobre a gestão do SUS entre os estudantes da saú-
de de todo o estado; docentes de saúde coletiva do Rio Grande do Sul; traba-
lhadores da área da saúde no Sistema; gestores regionais, municipais e de
serviços de saúde; usuários nos serviços de saúde e conselheiros de saúde;

• Constituir fóruns regionais de discussão e aproximação entre Instituições de
Ensino Superior, serviços de saúde, órgãos de gestão do SUS e controle so-
cial na área da saúde;

• Propiciar para estudantes de graduação em saúde o debate das políticas pú-
blicas de saúde no SUS e estágio de vivência nas instâncias de um Sistema
Estadual de Saúde (âmbitos estadual, regional, municipal, distrital e local).

Com os objetivos traçados, o próximo passo foi prever a infraestrutura neces-
sária à execução do VER-SUS/RS. Um ponto de partida para a previsão de
infraestrutura foi a configuração do Pólo de Educação em Saúde Coletiva do Rio
Grande do Sul, estrutura em formato de Comissão Permanente que congrega o
gestor estadual do SUS, por meio de suas estruturas de educação em saúde cole-
tiva, órgãos formadores, representação dos gestores municipais de saúde, prefeitu-
ra da capital e alguns hospitais universitários ou de ensino. No Pólo de Educação
em Saúde Coletiva está inserida a maioria das IES do estado e, assim, a quase
totalidade dos cursos da saúde. No período de planejamento do VER-SUS/RS exis-
tia o total de 149 cursos da saúde nestas IES. A primeira meta foi envolver, no
mínimo, um estudante por curso, o que acarretaria uma atividade com pelo menos
149 estagiários.

Outro ponto de referência foi o processo de regionalização da atenção à saúde
que acontece no Rio Grande do Sul, pois se tratava de conhecer o processo de
gestão: o estado está organizado em sete macrorregiões de saúde. São elas: re-
gião metropolitana, região sul, região norte, região centro-oeste, região da serra,
região missioneira e região dos vales. Dentro destas macrorregiões estão localiza-
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das as 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) da SES/RS, em cada uma
delas um Núcleo Regional de Educação em Saúde Coletiva (Nuresc) da ESP/RS,
perfazendo uma distribuição por toda a diversidade epidemiológica, demográfica e
sócio-econômica do estado. Os municípios-sede destes Núcleos são: 1ª CRS –
Porto Alegre, 2ª CRS – Porto Alegre (abrange a vizinhança da Grande Porto Ale-
gre), 3ª CRS – Pelotas, 4ª CRS – Santa Maria, 5ª CRS – Caxias do Sul, 6ª CRS –
Passo Fundo, 7ª CRS - Bagé, 8ª CRS – Cachoeira do Sul, 9ª CRS – Cruz Alta, 10ª
CRS – Alegrete, 11ª CRS – Erechim, 12ª CRS – Santo Ângelo, 13ª CRS – Santa
Cruz do Sul, 14ª CRS – Santa Rosa, 15ª CRS – Palmeira das Missões, 16ª CRS –
Lajeado, 17ª CRS – Ijuí, 18ª CRS – Osório e 19ª CRS – Frederico Westphalen.

A estratégia era contemplar todas as carreiras de graduação em saúde das
IES/RS com uma vaga de estágio, agregar a esse número algumas vagas extras
para, por exemplo, estudantes de fora do estado e, por fim, distribuir entre os 19
Nuresc/CRS o mesmo número de estudantes. Assim, chegou-se ao número de 09
estudantes para formar o grupo de estagiários de cada um dos 19 Nuresc/CRS. O
que resultou num total de 171 vagas a serem abertas na edição do VER-SUS/RS12.

A proposta incluía que os estudantes tivessem suas despesas custeadas du-
rante o período da vivência-estágio. A idéia era incentivar a máxima adesão dos
estudantes em uma categoria de estágio pouco presente na cultura universitária da
saúde: a gestão do SUS. A bolsa de apoio ao estudante para a vivência-estágio
também previa evitar a não-participação estudantil em função das dificuldades fi-
nanceiras, característica de grande parte deste público. Em função deste enquadre,
foi previsto um custeio das seguintes despesas: local para o acolhimento, capacitação
introdutória e alojamento do conjunto dos participantes para o início coletivo da
atividade, o que aconteceria em Porto Alegre, transporte para os municípios sede
dos 19 Nuresc/CRS, alojamento e transporte nesses municípios para viabilizar a
visitação às diferentes instâncias do Sistema de Saúde, transporte para retornar a
Porto Alegre e nova estada na capital para a avaliação final da vivência-estágio. Por
fim, o apoio para alimentação durante todo o período da atividade.

Um ponto trabalhado pela ESP/RS, estudantes e Nuresc nestes encontros foi o
Roteiro de Atividades que configuraria a Vivência-Estágio. A implantação do SUS
tem sua especificidade em cada uma das 19 regiões, as dificuldades, os acertos, os
aspectos positivos e negativos da gestão em saúde têm suas peculiaridades em
cada espaço territorial. Esta não é uma característica exclusiva da organização do
Sistema de Saúde no estado do Rio Grande do Sul. A diversidade cultural, geográ-
fica, epidemiológica e econômica, entre um conjunto de outras diferenças, marca a
implantação do Sistema nos estados da federação brasileira e nas próprias regiões
internas aos estados e nos municípios. Assim, o parecer do Nuresc foi decisivo para
a definição sobre o que conhecer na vivência-estágio em cada região.

Diante deste quadro, optou-se pelo encaminhamento a cada Nuresc de um
Termo de Referência formulado com os estudantes. Neste Termo de Referência
foram previstas as atividades que comporiam a Vivência-Estágio, bem como, o
convite para que cada CRS acolhesse o grupo de estagiários como um grupo com
interesse investigativo, isto é, que o grupo fosse apoiado na sua curiosidade de
ver o SUS.

12 A divisão de 149 vagas (01 vaga para cada curso existente no estado) por 19 Núcleos Regionais levaria a grupos
de 8 alunos. Considerando uma vaga a mais em cada região (acesso para outros estudantes interessados), chega-
mos a 9 estudantes por Nuresc e 171 vagas no total.
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As atividades sugeridas no Termo de Referência foram13:
• obter da Coordenadoria Regional de Saúde a apresentação do projeto regio-

nal de coordenação/condução do Sistema Único de Saúde: dados
epidemiológicos, dados demográficos, estrutura socioeconômica, estrutura da
rede de serviços, processo de mudança no gerenciamento da rede a partir
das diretrizes constitucionais do SUS;

• visitar 03 municípios da região, sendo que, no mínimo, em um deles estives-
se acontecendo a implantação do Programa Saúde da Família (PSF);

• visitar postos de saúde, hospitais e outros espaços de serviços nestes muni-
cípios;

• visitar as Secretarias Municipais de Saúde com o objetivo de conhecer a di-
nâmica de trabalho e condução gerencial do Sistema de Saúde;

• participar de reuniões dos Conselhos Regionais e Municipais de Saúde;
• entrevistar secretários municipais, coordenadores regionais, servidores e re-

presentantes dos usuários nos Conselhos;
• realizar debate regional sobre a formação de recursos humanos para a saúde

na região e sobre como acontece a prática multiprofissional no trabalho em
saúde na região com a participação de representantes das IES da região e de
trabalhadores da saúde do SUS.

Coube a cada Nuresc adaptar o Termo de Referência à sua realidade, bem
como, somar às atividades propostas, outros procedimentos pertinentes a melhor
compreensão sobre a gestão do SUS em sua região. Todos os 19 Nuresc aceitaram
as sugestões, adaptaram-nas a partir de suas realidades e organizaram outras ati-
vidades compatíveis ao propósito da vivência-estágio.

A novidade de aprendizagem da gestão em saúde

O VER-SUS/RS aconteceu entre os dias 1º e 19 de julho de 2002 no estado do
Rio Grande do Sul. Das 171 vagas que compunham o teto inicial, 112 foram preen-
chidas. Alguns cursos não demonstraram interesse em participar da atividade, como
também não liberaram suas vagas em tempo viável para uma nova distribuição.
Uma possível interpretação deste dado pode ser endereçada à pouca importância
que a temática gestão do SUS ocupa na cultura da maioria dos cursos da saúde,
especialmente no período da graduação, realidade esta que justificou a introdução
da vivência-estágio como um componente educacional para uma política de recur-
sos humanos no processo de reforma sanitária e reforça o acerto de um curso de
graduação com este objeto em seu núcleo científico-ocupacional. Entretanto, não
pode ser desconsiderado o desencontro entre os cronogramas letivos das diversas
universidades, principalmente das públicas federais, decorrente da reposição da
carga horária não atualizada em atividades curriculares no movimento de paralisa-
ção nacional.

Os estagiários foram recepcionados em Porto Alegre, mas a base onde se
hospedaram, receberam o curso introdutório e se organizaram como um coletivo
em experiência de aprendizagem foi no município de Viamão, vizinho imediato de

13 Note-se que neste campo surge a palavra visitar como atitude investigativa, assim visitar não é menos comprome-
tido do que quando utilizamos a expressão visitar as teorias a respeito deste ou daquele tema, revisá-las, ou, ainda,
quando dizemos que é necessário revisitar o enquadramento epistemológico de determinada ação, ou seja, visitar
pertence ao encontro, deparar-se com, sofrer o estranhamento do contato.
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Porto Alegre. O município de Viamão oferecia um espaço apropriado para o acolhi-
mento, alojamento, alimentação e realização da capacitação inicial em auditório e
salas para grupos. Esta capacitação ocupou três dias da vivência-estágio e foi
marcada por atividades teóricas envolvidas com os seguintes temas: histórico de
construção do SUS, diretrizes e princípios do SUS, as políticas de saúde da Secre-
taria Estadual da Saúde/RS, o sistema de informações em orçamentos públicos de
saúde, o funcionamento do orçamento participativo e a organização das políticas
públicas sob participação popular e a preparação para o trabalho de investigação e
a utilização do instrumentos de avaliação da vivência-estágio.

Para a avaliação foi trabalhado um instrumento que serviria de parâmetro para
o trabalho de investigação acadêmica nas regiões e, por meio de dinâmicas de
grupo, foi estimulada uma atitude de pesquisa nos estagiários. A idéia era de que
eles perguntassem, olhassem, contatassem, enfim, conhecessem todas as instân-
cias da gestão do Sistema de Saúde instigados por suas curiosidades. O instru-
mento da avaliação facilitaria tal processo, além de servir como formulário para a
elaboração do relatório final de estágio, exigido de cada estagiário ao final da ativi-
dade. A aprendizagem investigativa não tem a síntese conceitual e a acumulação
teórica como o seu ponto fundamental, mas a condição da problematização, a refle-
xão que se faz como uma questão de si mesmo. O senso comum reitera que não há
regras ou receitas, mas reiteradamente as buscamos na/para as práticas nos servi-
ços, na gestão e no ensino. Não é uma receita de bolo! Quantas vezes ouvimos
esta ladainha, mas como é que os confeiteiros aprendem a fazer bolos? Certamen-
te com a convivência culinária e com artistas doceiros, certamente estando sensível
a esta aprendizagem, certamente se deixando aprender pelo universo das referên-
cias sensoriais e de afirmação do prazer. Sem a convivência e sem o coletivo, não
se pensa e não se sente. Sentir e pensar é resultado do confronto com o estar de
corpo presente, condição de qualquer aprendizagem (não erudição), como diria Fran-
cisco Varela (Varela et al., 1995)

Para cada município-sede dos Nuresc/CRS se dirigiu um dos estudantes inte-
grantes do Netesc para recepcionar cada grupo de estagiários. Cada equipe de
estágio foi composta por seis estudantes, sendo um deles o monitor do grupo. Estas
equipes eram multiprofissionais e multiinstitucionais. Cada estudante deveria ser
indicado para uma região diferente da sua procedência acadêmica, como afirmava
a avaliação da vivência-estágio da Escola de Verão. Não há qualquer dúvida, em
termos de uma aprendizagem por problematização, que sermos levados para ambi-
entes menos familiares nos força a pensar, a ver e a escutar, pois temos de nos virar
dentro do desconhecido. Só se pode vir a conhecer o que é desconhecido, embora
insistamos sempre em conhecer mais sobre o que conhecemos exatamente. Quan-
do os hábitos anteriores não nos servem mais para nos safar dos problemas de
aprendizagem, enveredamos por sucessivas problematizações na experiência pre-
sente. Serres (1982) fala ainda de intuições súbitas, lagos de premonição e bolsões
de sabedoria que sobrevêm aos que viajam, se dispõem à travessia do desconheci-
do, saindo do ninho e lançando-se em um caminho de destino incerto (como um
saber e uma epistemologia futuros).

Na Escola de Verão já havíamos verificado que os estudantes em seus própri-
os municípios e em virtude de seus vínculos afetivos e familiares, acabavam por
não viver o estranhamento das novas proximidades (outros colegas, outras regras
sociais provisórias, outros cursos, outras IES). Diante desta constatação, os estu-
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14 Participaram do estágio, por solicitação, 01 estudante da Universidade do Vale do Sapucaí/Minas Gerais; 01
estudante da Universidade Estadual do Pará/Pará e 02 estudantes de Administração em Saúde em intercâmbio da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Alemanha.

dantes do norte do estado foram encaminhados para o sul, estudantes do leste
foram para o oeste, estudantes da capital foram para o interior e vice-versa.

Durante 15 dias corridos, os estagiários ficaram alojados nos 19 municípios
sede dos Nuresc/CRS. Nas regiões onde ocorreu a vivência-estágio os universitári-
os vivenciaram as atividades propostas no Termo de Referência, juntamente, com
aquelas elaboradas pelos Nuresc em cada região. No regresso para Porto Alegre
acomodou-se mais um dia de trabalho coletivo, foi realizada a avaliação final do
VER-SUS/RS.

Nesta avaliação, as 19 equipes organizaram uma apresentação da sua experi-
ência de estágio em cada região. Deste modo foi possibilitado aos 112 estagiários
obterem um relato, a partir da perspectiva dos próprios estudantes, sobre a gestão
da saúde em todo o estado do Rio Grande do Sul.

Um relatório sobre a vivência-estágio foi exigido de cada participante. A pro-
posta do relatório objetivou atingir dois resultados. O primeiro foi fornecer uma ava-
liação sobre a organização do VER-SUS/RS de modo que a comissão organizadora
pudesse contar com um instrumento composto com sugestões e críticas a serem
consideradas em uma próxima edição. O segundo resultado foi instigar aos partici-
pantes, com o intermédio da produção escrita, para a reflexão crítica sobre a gestão
da saúde na região visitada no período do estágio. Este material foi acrescentado
ao acervo técnico-documental da biblioteca da ESP/RS.

Foram participantes todas as Coordenadorias Regionais de Saúde da SES/RS
e envolvidos 66 municípios gaúchos. Foi registrada a procedência de alunos de 19
IES (03 delas de fora do estado).14 O total de 112 universitários era procedente de
12 diferentes carreiras profissionais. A predominância de gênero pertenceu às mu-
lheres, com uma presença de 79% dentre os estagiários. Apesar do curso de gradu-
ação em saúde coletiva ser único no estado (0,7% do total de cursos da área de
saúde), contou com 07 vagas de estágio (6,3% do total de vagas ocupadas). Este
curso também contou com a presença de 02 estudantes da Alemanha em visita-
estágio no Brasil, o que elevou a ocupação de vagas para 09, ou seja, 8% do total
preenchido.
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Quantidade de Cursos das Profissões da Saúde
no Rio Grande do Sul, 2002

Carreira Nº de Cursos

Biologia 17

Biomedicina 01

Educação Física 16

Enfermagem 18

Farmácia 15

Fisioterapia 15

Fonoaudiologia 04
Medicina 10

Medicina Veterinária 07

Nutrição 13

Odontologia 07

Psicologia 14

Serviço Social 10

Terapia Ocupacional 01

Saúde Coletiva 01

Total 149
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Municípios visitados e a configuração das equipes de estágio
em relação às carreiras profissionais, por Nuresc/CRS

Nuresc/CRS

Xavier

Taquaruçu

Morro Reuter

Enfermagem,
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Se com o relato que acabamos de apresentar se evidencia uma estratégia de
desenvolvimento da aprendizagem em saúde coletiva, convém destacar como a II
Conferência Pan-Americana de Educação em Saúde Pública, intitulada Reforma
Setorial e Funções Essenciais da Saúde Pública: desafios para o desenvolvimento
de recursos humanos, que ocorreu na cidade do México, de 11 a 13 de novembro
de 1998, recomendou que se desenvolvesse o currículo da educação em saúde
coletiva. No relatório final de conclusões e recomendações consta: desenvolver as
áreas disciplinares com falhas atuais, citando epidemiologia, desenho e
implementação de políticas, economia da saúde, gestão financeira, avaliação
tecnológica, liderança e negociação, mercado e comunicação, gestão e avaliação
de projetos (OPS, 2000, p. 135).

Considerações finais

A experiência ressalta o compromisso com o processo de produção dos perfis
profissionais, a produção educativa das equipes de saúde e a própria produção de
compromisso dos profissionais em formação com o Sistema Único de Saúde. O
processo educativo junto à gestão articula uma multiplicidade de identidades profis-
sionais e institucionais e uma multiplicidade de interesses ético-políticos, mas é
possível detectar a mobilidade dos grupos técnico-profissionais entre o campo da
saúde coletiva e os núcleos identitários das profissões, assim como é possível de-
tectar o maior conforto nos diferentes segmentos de saberes e práticas indepen-
dentemente da escolha profissional em curso. Parece-nos que o máximo encontro
multiprofissional de maneira interdisciplinar fortalece as carreiras como núcleos de
produção técnico-científica, mas também amplia a reinvenção destes núcleos, dan-
do às profissões a potência da maior destreza e autonomia intelectual que se tradu-
zirão em aperfeiçoamento da gestão e da atenção à saúde, como da própria forma-
ção e das profissões. É certo que o encontro multiprofissional não anula as profis-
sões; o que se encontra são novos perfis ou novos elencos profissionais.

Os estudantes da graduação em saúde coletiva, sem ter concluído quatro me-
ses de existência do curso não tiveram qualquer dificuldade de encontro interprofis-
sional ou conflito de identificação com seu núcleo de saber e prática, colocando-se
absolutamente à vontade no debate, na visitação investigativa, na escuta atenta e
sensível aos gestores, conselheiros de saúde e usuários do SUS para as questões
da administração do sistema de saúde em suas estruturas descentralizadas e sob
pactuação ou dos serviços em sua gerência interna com a rede assistencial e inter-
na ao sistema de saúde.

Foram 112 estudantes participantes, provenientes de um universo de milhares
de universitários que estudam nos cursos da saúde no estado. Foi apenas um pou-
co mais de 13% dos municípios do estado, os visitados pela vivência-estágio em
sua gestão da saúde. Foram somente 19 dias de atividade em percursos de forma-
ção com duração de 4 a 6 seis anos de estudos universitários. Foi conhecida ape-
nas uma pequena parcela das informações e dos problemas envolvidos na comple-
xidade da implantação do Sistema de Saúde e sua administração.

Muito provavelmente o VER-SUS/RS levantou pontos relevantes para agenda
nos Diretórios/Centros Acadêmicos envolvidos, como também para os gestores,
servidores e formadores que participaram com a sua produção ou acolhimento.
Entretanto, empreender uma avaliação qualitativa mais densa ainda é precoce so-
bre o que aconteceu entre os dias 01 e 19 de julho de 2002 no estado do Rio
Grande do Sul, durante esta vivência-estágio.
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Na sessão de avaliação final da vivência-estágio foram pronunciadas expres-
sões como: agora eu sei o que é uma Coordenadoria e um Conselho de Saúde;
quero voltar para minha cidade e participar da construção do SUS como cidadão; o
SUS pode ser legal sim; me vejo trabalhando no SUS; foi muito bom conviver com
gente de outros cursos e discutir sobre nossas futuras profissões; vou falar para
todo mundo o que aconteceu aqui: meus colegas precisam vir na próxima; a gente
precisa falar mais de SUS nas nossas faculdades: é muito pouco; eu não sabia
nada de SUS: agora sei alguma coisa e quero saber mais; deu para a gente ver de
frente o tipo de profissional que a gente quer ser; não podemos estar de fora do que
acontece no controle social da saúde; parece incrível, mas a população fala melhor
do que seria o SUS de qualidade do que gestores e profissionais.

Estas poucas frases foram colhidas do conjunto dos 112 relatos, por represen-
tarem a grande parte das opiniões explicitadas. Cada um destes enunciados estu-
dantis pode instigar diferentes interpretações. Dentre elas, o quanto mobilizou a
subjetividade dos estudantes envolvidos no que diz respeito a sua antiga relação,
ou falta dela, com o SUS. O imaginário, o desejo, o pensamento dos 112 integrantes
foi tocado pela visão de algumas realidades da gestão da saúde no estado do Rio
Grande do Sul e, assim, outras coisas também aconteceram.

Hoje existe uma rede de discussão eletrônica (por meio virtual) entre os estu-
dantes que estagiaram no VER-SUS/RS e outros tantos que se agregaram a eles.
Mais de uma dezena de seminários foram organizados por alguns estudantes que
participaram da vivência-estágio, ao regressarem as suas instituições de origem.
Em todos estes seminários a temática era o SUS, as concepções de saúde e a
formação dos profissionais. Está acontecendo a regionalização do Netesc. O Nú-
cleo Estudantil de Trabalhos em Saúde Coletiva começa também a existir em regi-
ões do interior do estado e estes estudantes já estão à procura dos gestores muni-
cipais e regionais para organizar, nas suas regiões, atividades de aproximação en-
tre os graduandos da saúde e o SUS em eventos com participação estudantil. Algu-
mas comunicações sobre a vivência-estágio já foram realizadas fora do estado gaú-
cho. Estudantes do estado do Pará, do estado de São Paulo e do estado de Sergipe
já demonstraram interesse de que aconteça outros VER-SUS estaduais.

Em uma das universidades federais do interior do estado o centro acadêmico
dos estudantes de medicina organizou, em articulação com o Nuresc da região, o I
Estágio Local de Vivência no SUS (Almeida e outros, 2002), supondo uma trajetória
que se assemelhasse a do I Estágio Regional de Vivência no SUS para o VER-
SUS/RS; trata-se de constituir um hábito e uma competência neste segmento estu-
dantil para o SUS, para a perspectiva do controle social em saúde, para as dimen-
sões da saúde coletiva como gestão de processos e de pessoas e para os princípi-
os do SUS e, então, depois, distender este espaço para a multiprofissionalidade.

Operar processos de educação implica operar com as concepções de ensino e
de prática de saúde, com as expectativas da clínica, com a construção dos saberes
e das práticas e com as relações de força entre universidade e serviços, entre
gestores, formadores, estudantes, trabalhadores e usuários. O desafio se estende
e prolonga pelas possibilidades abertas no campo das aprendizagens e que são
imponderáveis de maneira instrumental, ocorrem na subjetividade e na sensibilida-
de corpórea, não no pensamento racional e científico.

A montagem de uma estrutura de visita científica/vivência-estágio na gestão do
SUS com o desafio de aprender com o corpo (ver/viver o estágio/estar), por si só
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coloca modos de propor a educação. Estudantes, docentes, profissionais dos servi-
ços e na gestão, usuários e conselheiros de saúde constituem o processo coletivo
ampliado em que a experiência se insere e constituem inéditas memórias do espa-
ço local de serviço e gestão.

Guattari (1992, p. 19-25) expõe que há necessidade de um pólo cognitivo de
singularização, de particularização da pesquisa (no outro pólo estaria a racionalida-
de da ciência) para afirmar a criação processual e, em lugar do paradigma da Ver-
dade, estaria uma modelização localizada, encarnada em um corpo social cujo des-
tino está em causa. Os enunciados de pesquisa, numa mudança de atitude do pes-
quisador em relação a seus interlocutores, podem ser chamados de agenciamento
coletivo de enunciação. A elaboração cognitiva, neste caso, é inseparável do
engajamento humano e da escolha de valores em que implica.

O campo das aprendizagens não será preenchido sem a exposição ao andar
da vida dos usuários do SUS, ao andar da qualidade humanística dos serviços de
saúde, ao andar da relevância social da gestão na saúde. A educação acontece,
inclusive, no próprio processo de construção de espaços e tempos coletivos com os
estudantes. A oportunidade de maior protagonismo aos estudantes numa clara ali-
ança de desejo de aprender entre docentes, gestores e estudantes parece um ca-
minho absolutamente promissor.

Se não é possível avaliar consistentemente o impacto do VER-SUS/RS,
pode-se sentir que algo aconteceu e está acontecendo, e não apenas em nós,
envolve progressivamente mais atores do meio da saúde e mais alternativas
para tornar possível a mudança da formação profissional. Parecia-se
imponderável uma graduação em saúde coletiva, ela está em curso e já se
expôs ao encontro multiprofissional, fortalecendo um ideal de profissão, um
ideal de sistemas e serviços de saúde e um ideal de saúde coletiva. Nessa
oportunidade só podemos supor um desafio promissor para o profissional, para
a carreira e para a reforma sanitária brasileira.

O campo intelectual da Administração de Sistemas e Serviços de Saúde apre-
senta potencial para abranger análise e intervenção em políticas de saúde compa-
radas, observatório político-administrativo das reformas em saúde, produção de vi-
sibilidade à reforma nos diferentes tempos e espaços em que se expressa, produ-
ção de visibilidade à situação de saúde pelo desempenho dos sistemas e serviços,
produção de informação para a ação social da sociedade e fortalecimento do con-
trole social, gestão de processos avaliativos, gestão de pessoas, gestão financeira,
gestão de sistemas de informação, gerência de serviços, gestão de sistemas de
regulação, gestão e garantia da eqüidade, desenvolvimento de políticas de planifi-
cação, planejamento estratégico de sistemas e serviços etc.

Para todos os estudantes foi um estágio no Sistema, não foi um estágio nos
serviços, mas somente para os acadêmicos de saúde coletiva foi um estágio de
administração em sistemas e serviços de saúde. Existe, então, o sanitarista admi-
nistrador em saúde? A resposta não é conclusiva, mas o núcleo de competências e
habilidades sugere aptidão para o emprego; a escuta dos gestores municipais e
regionais de saúde em 19 regiões sanitárias e a proximidade com 1.229 trabalhado-
res de saúde em curso de gestores do SUS sugere alta empregabilidade na rede de
saúde e as competências, habilidades e mercado de trabalho sugerem uma produ-
ção de conhecimento com especificidade e aplicabilidade.
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Inovación en la preparación de profesionales de salud y la novedad de la
graduación en salud colectiva

Resumen: El artículo busca relatar la experiencia de educación en salud colectiva, generada por
la Escola de Saúde Pública del Estado do Rio Grande do Sul. El desafío de establecer condiciones que
aseguren el acceso universal e igualitario  a las acciones y a los servicios de salud, garantizados por
medio de la implementación integral del Sistema Único de Saúde (SUS), impone a la función formación
la responsabilidad por la calificación de los trabajadores en salud con nuevo perfil. Se proyecta la
necesidad de profesionales capaces de adecuada interpretación del proceso salud-enfermedad-cuida-
do-calidad de vida vigente para componer propuestas de intervención con la participación popular,
abiertas al control social, competentes para el planeamiento, gestión de procesos, organización y
evaluación de sistemas y servicios, identificación de los recursos tecnológicos, financieros e
intersectoriales eficaces y eficientes para hacer frente a las realidades  encontradas. Se hace un análisis
evolutivo de las circunstancias formativas en el área, las implicaciones de las reformas sectoriales en
formación en salud pública y las demandas gerenciales, asistenciales e intersectoriales exigidas por el
SUS y el necesario cambio en la preparación de los recursos humanos para la salud. Se destacan
acciones inovadoras en la preparación de los profesionales de salud: el curso de pregrado en salud
pública implementado por la Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), un curso innovador
en el pregrado universitario, capaz de organizarse con un ideal de profesión, un ideal de sistemas y
servicios de salud y un ideal de salud pública.

Palabras Clave:  Recursos humanos en salud; Memoria institucional; Escola de Saúde Públi-
ca-ESP/RS; Formación; Salud pública.

Innovation in the preparation of professionals of health and the novelty in the
graduation in collective health

Abstract:  The article tries to report the experience of education in collective health, generated by
the Escola de Saúde Pública, part of the structure of the Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande
do Sul. The challenge of establishing conditions that assure universal and equal access to the actions
and services of health granted through the integral implementation of the Sistema Único de Saúde -
SUS – imposes to the function formation the responsability for the qualification of workers in health with
a new profile. It is projected the need for professionals capable of an appropriate interpretation of the
process health-disease-care-quality of life to compose the proposals of intervention with the participation
of the people, open to the social control, competent for the planning, administration of processes,
organization and evaluation of systems and services, identification of technological, financial and
intersectional resources effective and efficient to face the reality. It is made an evolutionary analysis of
the formative circunstances in the area, the implications of the sectorial reforms in the formation in
public health and the managerial, assistance and intersectional demands required by SUS and the
necessary change in the preparation of the human resources for health. In the study, there are
outstanding innovative actions in the preparation of the professionals of health, the undergraduate
course in collective health implemented by the Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – (Uergs),
with the idea of strengthening a profession ideal, an ideal of systems and services of health and an
ideal of collective health.

Key-words : Human resources in health; Institutional memory; Escola de Saúde Pública – ESP/
RS; Formation; Collective health.
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Luiz Fernando Silva Bilibio2

Resumo: Este ensaio, que já foi uma fala, quer problematizar o slogan O SUS é legal. O foco no
slogan catalisa a vontade de pensar elementos presentes na filosofia nietzschiana, mesclados ao pro-
cesso de subjetivação que envolve e é envolvido pelo sistema de saúde do Estado do Rio Grande do
Sul. O texto utiliza uma perspectiva de Nietzsche sobre a temporalidade e a questão da afirmação para
pensar a relação entre o desejo e a saúde coletiva. Um pensamento sobre qual a direção do fluxo do
nosso desejo em relação ao SUS, extrapolando, portanto, a ousadia de cumprir a lei.

Palavras-Chave : Sistema Único de Saúde; Memória institucional.

Já está no título deste ensaio a vontade de tensionar o slogan O SUS é legal,
slogan este desenvolvido pela atual gestão da Secretaria Estadual da Saúde do Rio
Grande do Sul (SES/RS). Entretanto, não se trata de uma explanação sobre os
aspectos da legalidade ou da constitucionalidade do Sistema Único de Saúde (SUS).
A discussão sobre a legislação que rege o SUS fica para outro momento e a cargo
de alguém mais capacitado para tal.

Este texto quer expressar pensamentos sobre o é presente em tal slogan. Ou
seja, sobre as infinitas possibilidades de acoplamento, de ligação, de articulação,
de jogo, de luta entre o SUS e o legal. Legal no sentido de bacana, ótimo, digno,
excelente, bom, jóia, show, beleza, sendo central esta última possibilidade de
adjetivação para uma proposta estética da existência. No caso, a estética do SUS,
ou ainda, a estética da saúde coletiva no Estado do Rio Grande do Sul, ou melhor,
as estéticas da saúde coletiva deste estado.

O slogan O SUS é legal, causador de frutíferas e infrutíferas polêmicas, tem
várias possibilidades de interpretação. Peço licença para limitar o campo destas
possibilidades colocando um pressuposto. O pressuposto no qual este legal – o
legal do SUS – pode ser traduzido como o eficiente cuidado sobre a saúde de todos
os cidadãos. Um cuidado organizado pela sociedade. Uma organização na qual o
Estado desempenha uma função fundamental para e no próprio sistema.

Uma possibilidade de interpretação – talvez a de mais fácil apropriação – é que
esta forma gramatical do verbo ser determina, marca, delimita, fixa, prescreve, es-
tabelece, ordena, decreta o valor do SUS. Nesta interpretação, está decretada pela
gestão criadora do slogan: se for SUS, é legal. Deste modo, o SUS não pode ser
outra coisa, não pode ser diferente. Outras possibilidades de ser são retiradas do
cenário oficial da saúde: o SUS não é tão legal assim, o SUS é mais ou menos, o
SUS é péssimo mesmo, o SUS é deprimente. Em tal interpretação, todas estas
outras possibilidades de ser do SUS são antagonistas, opositoras do decretado.
Versões não oficiais sobre o SUS.

Contudo, gostaria de apresentar uma outra possibilidade de interpretação. Uma
que se propõe a dançar com este pequeno traço enviesado colocado um pouco
acima da letra e, transformando a sonoridade da letra. Pequeno no tamanho, mas
poderoso nos efeitos, o acento agudo transforma o e em é. Proponho uma dança,

¹ Texto de abertura da sessão de avaliação e encerramento da Vivência-Estágio na Realidade do SUS/RS: Projeto
VER-SUS/RS – 2002/Escola de Saúde Pública (ESP/RS).
² Profissional de Educação Física, Mestre em Educação, Professor da Escola de Saúde Pública/RS e Coordenador
da Assessoria de Relações com o Movimento Estudantil e Associações Científico-Profissionais na ESP/RS.
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um jeito de corpo que pretende, pelo menos por enquanto, fazer sumir e fazer rea-
parecer este pequeno e poderoso traço. Fazer com que este acento pulse.

Ao pensar SUS e legal, a relação entre o Sistema e o adjetivo abre. Ela se torna
provisória, indefinida como a própria existência. Assim, esta relação acontece em
movimento, em processo. O movimento está mais próximo do cinema do que da
fotografia. Uma seqüência de imagens, cores, formas, odores, falas, sofrimentos,
prazeres, encontros e desencontros. Está colocada uma tensão entre o SUS e o
legal. Uma eterna tensão produzindo, eternamente, efeitos no próprio Sistema e,
claro, na própria saúde coletiva.

O filme é algo que se desenvolve no tempo. A temporalidade marca o movimen-
to. O processo precisa do espaço temporal para existir. Uma imagem sem movimento
é a fotografia e o que estou propondo aqui é um filme de cinema. Aqui, a fotografia
expressa o acontecido e o filme expressa o acontecendo. Neste caso, trata-se da fita
sobre a saúde coletiva no qual cada um de nós é o diretor, o figurante, o produtor, o
roteirista, o cinegrafista, o ator, a platéia e o personagem. O próprio protagonista – o
primeiro a agonizar –, no caso, aquele que sofre a agonia da tensão entre o SUS, o
ser ou não ser e o legal. Uma tensão presente na saúde nossa de cada dia.

Sendo o tempo um componente central desta outra possibilidade de interpreta-
ção, as noções de passado, presente e futuro estão colocadas no e e no é. Quanto
à temporalidade, peço licença para fazer uma citação. Uma passagem do livro As-
sim falou Zaratustra, de Nietzsche. Na passagem Da visão e do enigma, a persona-
gem nietzschiana Zaratustra está a falar com outro personagem: o anão. Uma im-
portante observação a ser feita em relação a este livro de Nietzsche é que todos os
personagens são personagens conceituais. Isto é, eles representam idéias, pers-
pectivas, atitudes. No caso, o anão é o personagem niilista. Aquele que pensa nada
valer a pena, tudo é ruim e tudo continuará a ser sempre ruim no futuro, pois foi
sempre assim no passado. Diante disto, Zaratustra fala ao anão:

Olha esse portal, anão! Ele tem duas faces. Dois caminhos aqui se juntam; nin-
guém ainda os percorreu até o fim. Essa longa rua que leva para trás: dura uma
eternidade. E aquela longa rua que leva para frente – é outra eternidade. Contra-
dizem-se, esses caminhos, dão com a cabeça um no outro: – e aqui, neste portal,
é onde se juntam. Mas o nome do portal está escrito no alto: momento.

Essa imagem de Assim falou Zaratustra demonstra a idéia de Nietzsche sobre
a circularidade do tempo. Um círculo que gira presentificando, eternamente, passa-
do e futuro no devir do momento. O momento que devém. Trata-se da perspectiva
onde o único tempo é o devir, algo que acontece no instante, juntando passado e
futuro. Com isto e voltando ao nosso tema: é agora que está acontecendo o encon-
tro entre o passado e o futuro do SUS.

A perspectiva temporal do devir nos coloca diante do abissal desafio de deci-
dir sobre qual filme do SUS queremos fazer parte. Abissal, pois é um desafio que
existe em cada momento da nossa existência. O que foi o SUS e o que será o
SUS está acontecendo agora. O filme do SUS está rodando e, uma vez que estamos
nele, atuamos de um jeito ou de outro. Afirmamos ou negamos. Trata-se da ques-
tão sobre em que direção está o fluxo do nosso desejo, pois tanto a afirmação,
quanto a negação, dependem do desejo. O desejo do sim ou o desejo do não.
Desejamos um SUS legal? Se o desejo é dizer sim ao SUS, então está plenamen-
te justificada a afirmação: o SUS é legal. Uma gestão que deseja o SUS legal não
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pode titubear diante do seu próprio desejo. A um desejo intenso corresponde uma
afirmação intensa: um é.

Desejar um sistema de saúde que funcione e afirmar isto não exclui a consciên-
cia crítica. Refletir sobre o SUS e perceber o quanto este sistema deve evoluir para
atender as necessidades de saúde da população não precisa ser um exercício
ascético. Uma prática onde o pensar é incompatível com o desejar. Podemos não
concordar com realidades do SUS e desejar o SUS legal mesmo assim.

Parece-me oportuno presentificar esta outra possibilidade de interpretação do slogan,
uma vez que o desenvolvimento do SUS extrapola a ousadia de cumprir a lei, atingindo
o nosso próprio desejo. Afirmar ou não o SUS que queremos. A atual gestão da saúde
do estado gaúcho fez sua afirmação: o SUS é legal. Entretanto, o desejo segue sendo
desafiado. O filme segue rodando. Os dados são lançados mais uma vez.

El SUS  y  legal

Resumen: Este ensayo, que ya fue un habla, quiere problematizar el slogan “El SUS es legal”. El
foco en el slogan cataliza la voluntad de pensar elementos presentes en la filosofía nietzschiana,
mezclados al proceso de subjetivación que involucra y  es  involucrado por el sistema de salud del
Estado del Rio Grande do Sul. El  texto utiliza una perspectiva de Nietzsche sobre la temporalidad y la
cuestión de la afirmación para pensar la relación entre el deseo y la salud pública. Un pensamiento
sobre cuál la dirección del flujo de nuestro  deseo en relación al SUS extrapolando, por lo tanto, la
osadía de cumplir la ley.

Palabras Clave : Sistema Único de Saúde; Memoria institucional.

The SUS and the lawfully cool

Abstract:  It may be daring to affirm that this paper, that was already a speech, tries to question the
slogan “SUS is lawfully cool” The focus in the slogan catalyzes the will of thinking elements present in
the philosophy of Nietzsche, blended to the subjectivity process that it involves and is involved by the
system of health of the state of Rio Grande do Sul. The text uses the perspective of Nietzsche on the
temporality and the question of the affirmation to think the relationship between the desire and the
collective health. A thought where the becoming places the challenge of which direction of the flow of
our desire in relation to SUS, therefore going beyond the boldness of keeping the law.
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Reflexões acerca de alguns dos atuais desafios da
formação em serviço no setor da saúde no Brasil

Cristianne Maria Famer Rocha1

Resumo : Pensar na formação em  serviço no setor da saúde no Brasil requer uma constante e
necessária revisão de conceitos, atualização de demandas, reflexão de práticas e, mais do que tudo,
um agir ético e responsável para com os trabalhadores e para com os usuários dos serviços de saúde.
Na perspectiva em que proponho essas reflexões (questionando algumas de suas atuais propostas,
pensando nos seus conseqüentes desafios, refletindo sobre suas permanentes contradições) sobre a
formação em saúde (tanto de ensino médio quanto de ensino superior) cabe, antes de mais nada,
localizá-la no âmbito das atuais reformas (de ensino, de Estado) e a quem ela está interessando (ou
seja, quem são os beneficiários ou os marginalizados em relação à pretendida formação).   Se o traba-
lho em si não nos garante as necessárias e dignas condições de sobrevivência e, mais do que isto, não
garante ao usuário a tão pretendida qualidade no atendimento, faz-se necessário analisar e compreen-
der como e por que tais promessas foram sendo fomentadas, ainda que as conseqüências delas não
sejam facilmente percebidas.

Palavras-Chave : Formação em saúde; Reforma educacional; Reforma de Estado; Certificação
de competências, Formação em serviço.

Apresentação

Atualmente, regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Bra-
sil, 1996), o sistema educacional brasileiro configura-se em:

– educação básica: educação infantil (creches e pré-escolas), ensino funda-
mental (em um, dois ou mais ciclos) e ensino médio (com duração mínima de três
anos);

– educação superior: cursos seqüenciais, graduação, pós-graduação (lato ou
stricto sensu) e extensão.

Além destas, nesta Lei, a Educação de Jovens e Adultos mereceu uma seção
especial (V); a Educação Profissional (destinada ao egresso do ensino fundamen-
tal, médio e superior, assim como ao trabalhador em geral) é tratada no Capítulo III
e a Educação Especial (destinada aos portadores de necessidades especiais) no
Cap. V.

A promulgação desta Lei trouxe avanços, no que tange particularmente à for-
mação profissional, ao permitir que o aluno matriculado ou egresso do ensino fun-
damental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto,
contará com a possibilidade de acesso à educação profissional (Id., art. 39, pará-
grafo único). Além deste, outros avanços dessa Lei são os seguintes: o currículo, a
avaliação e a certificação por competência, a flexibilidade da organização curricular,
a especialização e a descentralização.

Porém, se as reformas educacional e sanitária – propiciadas pela promulgação
da Constituição Federal de 1988 e suas leis ordinárias, na educação, com a promul-
gação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e, na saúde, com
a promulgação das Leis Orgânicas da Saúde (LOS)  – pretenderam, a partir de sua
regulamentação,  ordenar e abrir novas perspectivas para a formação profissional

1 Doutoranda e Mestre em Educação, Coordenadora da Unidade de Porto Alegre da Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (Uergs), docente da Uergs e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).
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em saúde, algumas das propostas garantidas nas leis (Ceccim et al., 2002), no
entanto, por estarem inseridas em um contexto de desregulamentação e
desestatização, chamada de reforma do Estado (Bresser Pereira, 1997; Brasil, 1997),
vêm produzindo mais desarticulações e desregulações na gestão dos recursos hu-
manos do que soluções responsáveis aos crônicos problemas do setor da saúde
nesta área (salários desiguais, flexibilização de vínculos, precarização das relações
de trabalho, seleção de pessoal fora das regras constitucionais e desregulação das
profissões de saúde, entre outros).

Neste contexto, o objetivo principal deste texto é o de analisar como e por que
foram se constituindo algumas das atuais políticas que sustentam ou preconizam a
formação dos profissionais da saúde. Não pretendo, porém, evidenciar as relações
causais e os possíveis (e conseqüentes) efeitos delas derivados. Minha intenção é
unicamente pensar sobre a constituição destas políticas a partir de suas imanências2

e condições de possibilidade3, nestes últimos anos, no Brasil.

Localizações

Concepções educacionais

A palavra reforma está dicionarizada, entre outras acepções possíveis, como:
ato, efeito de reformar para dar uma ordem nova e melhor, para transformar uma
situação, uma sociedade (Zingarelli, 1996, p. 1486). Pressupõe, portanto, mudanças
que (dizem) são portadoras de evoluções e transformações que visam melhorar.

Em todas as áreas tidas como saberes formalmente constituídos (educação,
saúde, filosofia, história, matemática, economia etc.) – particularmente nestes dois
últimos séculos, desde a Revolução Francesa, que disseminou entre nós a certeza
da obtenção dos princípios máximos da Modernidade: liberdade, igualdade e
fraternidade – reformas e revoluções foram sendo realizadas, desejadas, a fim de
promoverem as tão apregoadas e acreditadas melhorias e avanços.

Na educação não é diferente. Se considerarmos que na história dos sistemas
de pensamento4  muitas (aparentes) idéias diferentes permearam/permeiam nos-
sas histórias educacionais e que, apesar delas, continuamos a produzir e reproduzir
modelos educacionais excludentes, autoritários, elitistas, cientificistas, entre tantos
outros adjetivos possíveis de serem elencados, talvez seja o caso de começarmos
a repensar esta idéia totalitária que estamos construindo de uma história progressi-
va de avanços e contínuas melhorias.

Gadotti (1998), em sua História das Idéias Pedagógicas, refere como o pensa-
mento pedagógico – em várias partes do mundo, desde os gregos antigos (Sócrates,

2 Uma causa imanente para Foucault é uma causa que se atualiza em seu efeito, que se integra em seu efeito, que se
diferencia em seu efeito. Ou melhor, a causa imanente é aquela cujo efeito a atualiza, integra e diferencia (Deleuze apud
Veiga-Neto, 1996, p. 209-210). Portanto, as imanências a que me refiro estão intimamente ligadas à produção de determi-
nadas políticas e não unicamente às suas conseqüências, sobre as quais pouco ou nada pode se fazer. Ao pensarmos na
produção das políticas de formação como co-responsáveis pelas mesmas, deixamos de ser meros críticos ou julgadores
para nos tornarmos co-partícipes delas, ou seja: somos tão responsáveis por sua produção quanto pela sua permanência.
3 São as condições que tornam possível a ocorrência de determinados fatos. Referem-se não só ao cenário, aos
elementos econômicos, políticos, culturais e sociais que servem de substrato material a este fato, mas também a
todas as demais práticas discursivas que, juntas com o substrato, possibilitam a ocorrência de um fato (Veiga-Neto,
1996).
4 Aproprio-me desta expressão – que foi utilizada por Michel Foucault para denominar a Cátedra que ocupou no
Collège de France de 1970 a 1982 – para expressar minha opção em tratar as idéias presentes neste mundo como
tendo sido produzidas em contextos historicamente datados e passíveis, portanto, de infinitas interpretações, apro-
priações, considerações, compreensões.
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Platão e Aristóteles), os orientais (Lao-Tsé), os romanos (Cícero, Quintiliano) até os
autores contemporâneos – via de regra, é um ir e vir de inúmeras tentativas e
descontinuidades, onde [...] não existe propriamente um aperfeiçoamento crescen-
te que faz com que as idéias filosófico-educacionais antigas deixem de ser válidas e
sejam superadas pelas modernas (p.17).

Por isto, ainda segundo este autor, em Filosofia ou na Teoria Educacional, as
idéias tidas como clássicas continuam atuais.

Embora muito se tente reunir pensamentos, idéias, questões em fases cronolo-
gicamente determinadas, a(s) história(s) das idéias – ou dos pensamentos ou das
filosofias ou dos conhecimentos – não são facilmente organizadas como algo que
se sobrepõe, num avanço contínuo e reformador.

Existem, sempre, posições contraditórias e permanentes em todos os momen-
tos históricos. Às vezes, uma ou outra posição se torna mais evidente, mas dificil-
mente ela será em todo superada para produzir, no momento vindouro, um evento
melhor (ou reformador ou transformador) daquele que a antecedeu.

Enfim, retomando aquilo que Gadotti (1998, p. 238) afirma, creio ser importante
não esquecer que o pensamento pedagógico brasileiro é muito rico e está em movi-
mento e tentar reduzi-lo a esquemas fechados seria uma forma de esconder essa
riqueza e essa dinâmica.

Formação em Saúde no Brasil

Tomando por base o texto de Christófaro (1992) e suas referências aos vários
autores nele citados, farei, tal como faz a autora5, uma periodização histórica para
tentar explicitar como se deu a construção dos variados projetos de formação na
área da saúde no Brasil, desde a descoberta/invasão deste país, pelos portugue-
ses, em 1500:

• Período pré-colonial  (de 1500 a 1800): caracteriza-se pela existência de cur-
sos isolados e não organizados, em todas as áreas do conhecimento.

• Período colonial (de 1800 a 1930): período em que, com a vinda da Família
Real Portuguesa para o Brasil, iniciaram-se os primeiros projetos de organização
nacional em relação à formação médica6  com a criação das Academias Médico-
Cirúrgicas do Rio de Janeiro e Bahia (em 1832), que permitia somente aos titulados
ou aprovados nas faculdades criadas o exercício da cura, do parto e da preparação/
venda de medicamentos (as pessoas que não tinham tal titulação, a partir da lei de
criação das Academias, eram proibidas do exercício destas funções). A escola de
nível superior que objetivava a formação de profissionais para a área da saúde se
constituiu, portanto, tendo como eixo a formação do médico e, como apêndices, os
outros cursos (Id., p. 10).

De 1800 a 1930, foram aprovados vários decretos que regulamentaram a for-
mação de profissionais de saúde (médico, farmacêutico, mestre em obstetrícia, par-
teira, odontólogo), todos anexos às Faculdades de Medicina.

A regulamentação do Departamento Nacional de Saúde Pública e do Hospital
Geral de Assistência foi o aspecto de maior relevância deste longo período da histó-

5 Difiro um pouco, neste texto, em relação à subdivisão e à nomenclatura empregada pela autora citada (Christófaro,
1992), apesar de utilizar vários de seus argumentos e idéias na construção deste trecho sobre a história da formação
em saúde no Brasil.
6 Nas Academias recém-criadas, além dos cursos de Medicina, estavam previstos os de Pharmacêutico e de Partei-
ra, embora os pré-requisitos para a entrada em cada um deles fossem bastante diferenciados e somente o curso de
Medicina fosse identificado como curso de nível superior (Id., 1992).
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ria da formação em saúde no Brasil. Convém salientar, conforme Christófaro (1992,
p. 11), que o sistema educacional brasileiro não contemplou a formação escolar de
profissionais de saúde ao nível de ensino médio (Id., p. 11) neste período, embora
as Santas Casas de Misericórdia absorvessem trabalhadores de saúde sem qualifi-
cação específica e os treinassem em serviço, a fim de formar profissionais qualifica-
dos que pudessem manter a prestação dos serviços de saúde.

• Período desenvolvimentista (de 1930 a 1960): este foi um período de contras-
tes na história brasileira, marcado por movimentos e tensões que possibilitaram a
reorganização da economia nacional (substituição das importações pela produção
nacional de bens industriais) e do Estado (fortalecimento da sociedade civil em de-
trimento das oligarquias cafeicultoras). Foi marcado, também, por uma extensa e
profunda organização do sistema educacional brasileiro, que produziu, à custa de
decretos, leis e constituições, uma reestruturação/reformulação que abrangeu to-
dos os graus de ensino:

– ensino superior: organização dos cursos isolados em universidade com, no
mínimo e obrigatoriamente, três institutos (medicina, direito e engenharia);

– ensino técnico: destinado às classes menos favorecidas, calcado na
estruturação da produção industrial, que pretendia ensinar para o trabalho.

As ocupações e profissões da área de saúde cuja formação não estava no
âmbito da Universidade continuavam sendo objeto de treinamentos nos servi-
ços e Instituições de Saúde (pública e privada) e, também, através do Exército,
da Marinha, da Aeronáutica e do Departamento Nacional de Saúde Pública –
DNSP (Id., p. 13).

Apesar das normas de fiscalização do exercício profissional (executadas pelo
DNSP por intermédio da Inspetoria de Fiscalização do Exercício da Medicina) regu-
lamentarem o exercício dos vários trabalhadores7 da saúde, era a formação médica
que estava consolidada no país e, em geral, o médico respondia, política e tecnica-
mente, não só pela formação dos demais profissionais, como pelos serviços de
saúde (organização, funcionamento e administração).

O sistema educacional brasileiro reflete, neste período, não só em relação à
formação em saúde, uma profunda dicotomia entre as classes sociais: os menos
favorecidos não conseguiam cursar escolas de nível superior e a formação em ser-
viço, em geral, era uma forma de expropriação do trabalho do aluno.

• Período internacionalista (de 1960 até hoje): este período é marcado, inicial-
mente, pelos pretendidos avanços  da recém-aprovada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 4.024, aprovada em dezembro de 1961), que privilegiou a
concepção tecnicista de educação e prescreveu como deveria ser a escola no Brasil:

[...] currículos definidos nacionalmente; minuciosas instruções e formulários, a
serem obedecidos e preenchidos como forma de controle, fiscalização e reco-
nhecimento da escola e do ensino ministrado; professores, alunos e múltiplos
técnicos de educação ‘moldados’, conforme diretrizes técnico-operacionais (Id.,
p.16).

Outros movimentos marcam este período, desde então. As obrigações impos-
tas durante o regime militar e as discussões que se seguiram após a abertura de-

7 Práticos de farmácia e de enfermagem, técnicos de massagem e laboratórios, ortopedistas e parteiras.
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mocrática, definem este como sendo um dos períodos de maior contradição (ape-
sar do pequeno tempo decorrido), onde as idéias de contenção x liberação e as de
autoritarismo x democratização pautaram muitos dos discursos proferidos, não so-
mente no campo educacional. O campo da saúde, caracterizado como aquele em
que o emprego de não-escolarizados é habitual, foi enfaticamente regulado através
de uma série de portarias, leis, decretos-lei e resoluções, de tal sorte que todas as
ocupações deste campo do saber torna-se objeto de normas educacionais.

Apesar desta enfática tentativa de normatização, a maior parte dos trabalhado-
res desta área não possui, ainda hoje, o requisito formal da qualificação profissional
escolar. E a escola desse grande grupo continua sendo o próprio trabalho, já que:

[...] as escolas criadas para formar profissionais de saúde de nível médio não
se colocam na perspectiva daqueles que já trabalham; os estabelecimentos de
saúde não tomam a lei como forma de qualificar o serviço que produzem, atra-
vés da qualificação dos seus trabalhadores, mas como algo que não lhes dizem
respeito (Id., p. 20).

Cabe enfatizar que, particularmente neste período (ainda atual), em decorrên-
cia das contradições existentes entre o mundo da escola e o mundo do trabalho, a
formação de nível médio da área da saúde sempre privilegiou a tendência tecnicista,
ao contrário da formação dos profissionais de nível superior8 que incorporou os pos-
tulados da tendência humanista moderna.

Interessante observar que o movimento reformista universitário (decorrente das
Leis 5.540/68 e 5.692/71) organizou o ensino superior da área da saúde segundo
aquilo que o Relatório Flexner9 propunha para as escolas médicas americanas,
desconsiderando os equívocos10  deste Relatório e as particularidades ou dificulda-
des decorrentes de uma utilização descontextualizada (em relação ao tempo e ao
espaço). Os princípios e parâmetros flexnerianos (hospital como espaço de cura e
eixo estruturante dos serviços de formação, o privilégio da abordagem clínica/indivi-
dual, a especialização intensiva e extensiva, o controle e a autoregulação do exer-
cício profissional, a ênfase na pesquisa biológica, entre outras, resumidos por
Santana, 2002, p.1-2) ainda hoje pautam a formação da área da saúde – voltada
para a formação do médico – e orientam as relações entre ensino e serviços de
saúde, as políticas e as demandas sociais da área.

8 Médicos, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros.
9 O Relatório Flexner, obra do educador americano Abraham Flexner, foi publicado em 1910 pela Carnegie Foundation
for the Advancement of Teaching e é considerado como o paradigma da medicina científica. Contém uma crítica à
situação da medicina na época e propõe soluções para a questão. Suas principais propostas são: definição de
padrões de entrada e ampliação, para quatro anos, nos cursos médicos; introdução do ensino laboratorial; estímulo
à docência em tempo integral; expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais; vinculação das escolas
médicas às universidades; ênfase na pesquisa biológica como forma de superar a era empírica do ensino médico;
vinculação da pesquisa ao ensino; controle do exercício profissional pela profissão organizada (resumidas por Camargo,
2002, p. 1). As universidades modernas, pensava Flexner, devem ser instituições dedicadas à cultura, à ciência e às
profissões cultas – tudo aquilo que a expressão alemã Wissenschaft significava (Schwartzman, 2002, p. 1).
10 Schwartzman (2002) faz uma longa análise em relação aos equívocos cometidos por Flexner e, particularmente,
pelos legisladores brasileiros ao adotarem, em 1968, o Relatório Flexner como modelo para pautar a tão pretendida
reforma educacional no campo da saúde. O primeiro equívoco dos nossos legisladores, segundo este autor, foi
ignorar as tendências à massificação do ensino superior, já que a demanda por mais vagas e oportunidades educa-
cionais era avassaladora. O segundo grave erro foi pensar que o Brasil deveria procurar se pautar pelo modelo dos
países europeus, quando somos muito mais parecidos com os Estados Unidos (vastidão territorial, aglomerado de
culturas, mistura de raças, desigualdades sociais etc.). O controle de qualidade, portanto, ao invés daquilo que
propunha Flexner (modelo centralizador e monolítico), deveria se pautar muito mais pela pluralidade, descentralização,
desburocratização e flexibilidade, dado que o espaço universitário é muito mais complexo do que aquele imaginado
por Flexner e nossos legisladores dos anos 60 do século passado.
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Outros movimentos também se fizeram presentes a partir do final da década de
70 do século passado – medicina preventiva, medicina integrada, medicina comuni-
tária, integração docente-assistencial11  – na tentativa de superar os problemas rela-
cionados com a quantidade e a qualidade da formação na área da saúde (Christófaro,
1992). Surgiram, também, programas visando à formação dos trabalhadores em
saúde sem qualificação e à expansão das residências médicas, como estratégias
políticas e tecnicamente privilegiadas (Id., p. 21). “Estas propostas pretendem não
só o atendimento do mercado mas, também e principalmente, a reorientação da
assistência à saúde” (Id., 1992).

Nos anos 80 e 90, movimentos sociais, educacionais e políticos, organizados e
articulados com a reforma educacional e a sanitária, culminaram com a promulga-
ção da Constituição de 1988, que redefiniu as bases conceituais, legais e operacionais
dos setores de saúde e da educação nacionais (Santana, 2002).

No entanto, estudos recentes questionam a quantidade e a qualidade de profis-
sionais formados e o grande contingente de trabalhadores sem qualificação. Além
do fato de que o enfoque do ensino predominantemente nas escolas privilegia o
tratamento da doença com base na especialização e no arsenal tecnológico mais
recente (Ibib., p. 233).

Sabe-se que estratégias isoladas das escolas ou dos serviços de saúde são
insuficientes para argüir a contradição fundamental do processo de formação e
de assistência à saúde: de um lado, a não incorporação da categoria “processo
de trabalho em saúde” na formação e, de outro, os serviços de saúde não in-
vestirem na formação e qualificação (educação continuada) de seus trabalha-
dores (Christófaro, 1992, p. 22).

Deveríamos, diante deste quadro histórico, de poucas pinceladas e muitos
matizes, sermos capazes de superar as contradições típicas deste nosso tempo,
em relação ao ensino superior:
– a profunda dissociação entre sua dinâmica e as necessidades de saúde da maio-
ria da população, particularmente em relação às profissões da área da saúde, já
que os egressos desconhecem ou não se interessam pelos principais problemas de
saúde pública;
– a discrepância entre o número de egressos dos cursos de ciências da saúde e sua
distribuição nacional, uma vez que não é pequeno o universo de profissionais for-
mados  para o conjunto do país, mas a distribuição regional não é eqüitativa;
– a fragmentação entre a cura e a promoção da saúde, uma vez que o enfoque de
ensino predominante nas escolas privilegia o tratamento da doença com base na
especialização e no arsenal tecnológico;
– o especialismo, já que a prioridade, ainda hoje, continua sendo o campo das
especialidades (cresce a oferta de programas de especialização multiprofissional,

11 A emergência da reforma preventivista e da medicina integral deu-se no contexto da instalação de políticas de bem
estar social nos países europeus, no pós Segunda Guerra, repercutindo nas discussões sobre a reformulação da
assistência médica nos Estados Unidos e influenciando posições da própria Associação Médica Americana. [...] O
foco educacional da reforma incidia sobre o currículo, que deveria desenvolver uma nova consciência e uma nova
abordagem dos problemas de saúde (Santana, 2002, p. 2). Conseqüência disto foi a criação dos departamentos de
medicina preventiva nas escolas médicas latino-americanas e a cisão entre o saber/fazer preventivo e  curativo. Já
a medicina comunitária e a integração docente-assistencial (IDA) se propõem a responder às limitações de acesso
da maioria da população aos serviços de saúde, ante o incremento da consciência sanitária e das reivindicações
sociais por mais e melhor atendimento, na contracorrente da vocação do modelo vigente, voltado para a sofisticação
tecnológica e para o elitismo de cobertura, fatores associados à elevação de custos (Id., 2002).
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para além da Medicina, incluindo as áreas da Saúde Pública, Saúde Mental,
Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia etc.).

Em relação ao ensino técnico, a oferta de qualificação profissional pelas esco-
las técnicas de saúde deveria demonstrar a estreita ligação aos interesses setoriais:
a integração ensino-serviço; a flexibilidade e descentralização na organização e
execução dos cursos; a formatação de currículos integrados; a avaliação progressi-
va e constante do aluno-trabalhador; a compatibilidade com o modelo de atenção
vigente, visando uma prática profissional integral, a partir de uma percepção crítica
da realidade; a formação de pessoal empregado no setor, tomando as práticas em
saúde como referência; utilização das experiências vivenciadas pelos sujeitos em
seus processos de trabalho, envolvendo contínua problematização e reflexão sobre
as possibilidades de reorganização do próprio trabalho.

A Reforma Educacional

A reforma da educação, iniciada com a promulgação da LDB e regulamenta-
ções posteriores, particularmente em relação à educação profissional (Decreto nº
2.208, de 17 de abril de 1997), visa atingir dois objetivos: a flexibilização da educa-
ção profissional e a democratização das oportunidades de formação.

Na educação profissional, segundo a LDB (Brasil, 1996)  parágrafo 2º do art. 36
e nos seus artigos 39 a 42, realizar-se-ão tais objetivos por meio de:
– oferta curricular em módulos diversificados segundo diferentes qualificações e
habilitações profissionais;
– oferta da formação para o exercício de atividades específicas no mercado de
trabalho, independentemente da formação geral;
– reconhecimento de habilidades e conhecimentos que tenham sido adquiridos por
meios informais, fora do sistema escolar;
– acesso às possibilidades do aluno cursar diferentes módulos em diferentes insti-
tuições para a composição do currículo pleno de uma dada habilitação profissional;
– aproveitamento da educação profissional básica como crédito ou outra forma de
equivalência na educação profissional técnica;
– oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
– oferta de cursos especiais, abertos à comunidade, pelas escolas técnicas e profis-
sionais, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessa-
riamente ao nível de escolaridade, além dos seus cursos regulares;
– garantia do acesso ao ensino gratuito.

Em relação ao ensino superior, a LDB (Brasil, 1996), em seus artigos 43 a 57,
legisla também de forma a promover a descentralização e a flexibilização, que será
alcançada por meio de:
– autorização e reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de insti-
tuições de educação superior, com prazos limitados, sendo renovados, periodica-
mente, após processo regular de avaliação;
– substituição do currículo mínimo por diretrizes curriculares, representando a pos-
sibilidade da não limitação antes imposta;
– permanente qualificação acadêmico-profissional dos docentes;
– avaliação do desempenho dos docentes feita em cada ente federativo, repondo a
figura do mérito profissional como ascensão na carreira, respeitado o princípio do
piso profissional constitucionalmente garantido;
– maior autonomia às Instituições de Ensino Superior na definição dos currículos de
seus cursos, a partir da explicitação das competências e as habilidades que deseja
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desenvolver, por meio da organização de um modelo pedagógico capaz de adaptar-
se à dinâmica das demandas da sociedade, em que a graduação passa a constituir-
se numa etapa de formação inicial no processo contínuo de educação permanente;
– otimização da estruturação modular dos cursos com vistas a permitir um melhor
aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como, ampliação da diversidade
da organização de cursos, integrando a oferta de cursos seqüenciais;
– permissão para que os currículos propostos possam construir perfil acadêmico e
profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e
abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referên-
cias nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e
resolutividade;
– avaliações dos alunos baseadas nas competências, habilidades e conteúdos
curriculares  desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares;
– educação profissional, onde o ensino superior é chamado de tecnológico e corres-
pondente aos cursos de nível superior da área tecnológica, destinados aos egres-
sos do ensino médio e técnico (cursos que têm objetivos claros de desenvolver
potencialidades de uma clientela dentro da área tecnológica, criando as condições
básicas para que o país possa criar e desenvolver suas próprias tecnologias, a
partir, especialmente, de pesquisas realizadas no âmbito das instituições de ensino
superior). São cursos estruturados para atender aos diversos setores da economia,
abrangendo áreas especializadas e conferirão o título de Tecnólogo.

Em relação ao ensino técnico, cabe ressaltar:
– é um dos níveis da educação profissional (segundo o Decreto 2208, de 17 de abril
de 1997, que regulamentou o parágrafo 2º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da LDB),
destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos
do ensino médio;
– tem organização curricular própria e regulamentada;
– exige o ensino médio como pré-requisito indispensável para o acesso a este nível
de educação profissional.

O atualmente disposto pela legislação educacional (em todos os níveis de
ensino previstos na LDB) prima pela busca da flexibilidade, integralidade e
descentralização, permitindo arranjos e mecanismos diversos para o acesso à
educação e, mais do que isso, se propondo a reconhecer saberes anteriormente
adquiridos, não só em situações formais de escolarização, mas também em ou-
tros ambientes de aprendizado.

É necessário, porém, para alcançar o quanto proposto, que muitas questões
sejam revistas e discutidas, particularmente em relação ao ensino superior e suas
tradicionais instituições acadêmicas. Com uma estrutura burocratizada e pouco ágil
para dar respostas rápidas, as faculdades não conseguem normalmente responder
às atuais exigências do mercado e têm tido dificuldades para exercer suas funções
com a competência requerida pelas novas leis de mercado e concorrência. Proce-
der, portanto, à reorganização administrativa determinada pela nova proposta pe-
dagógica que se constrói é, segundo os reformistas, estratégico, a fim de fortalecer
as faculdades, no sentido de instrumentalizá-las para exercer suas novas funções
com competência. Entre outros aspectos, esta reorganização deverá rever a função
dos departamentos para que deixem de ser unidades administrativas e dêem lugar
a unidades político-pedagógicas que articulem, ao invés de disciplinas fragmenta-
das, áreas integradas do conhecimento. Deverá também organizar formas flexíveis
e ágeis de relacionamento com a prática social que articulem ensino, pesquisa e
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extensão, privilegiando a transdiciplinaridade e a interinstitucionalidade, como são
os núcleos temáticos e organizar suas bases de dados e informatizá-las de modo a
viabilizar o acompanhamento e a avaliação permanente de seu trabalho.

Se a Reforma Educacional alcançará – ou está alcançando – seus objetivos
plenamente, ainda não sabemos. Flexibilização e democratização pressupõem res-
ponsabilidade e autonomia (sobretudo financeira). Infelizmente, não é isto que está
acontecendo: a destinação de recursos, por exemplo, não é atualmente compatível
com a desejada educação superior de qualidade. Além disto, a efetiva autonomia
didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Institui-
ções de Ensino Superior de natureza pública, conforme obriga a Constituição Fede-
ral, não deve se restringir à opção de busca de recursos mediante a venda de servi-
ços e assessorias e o recurso público não deveria ser destinado ao segmento priva-
do de ensino, já que tão escasso.

Enfim, se os responsáveis pela efetivação da Reforma Educacional acreditam
realmente em seu potencial revolucionário, talvez devessem, ao invés de anunciar
os pretendidos avanços futuros, refletir sobre os atuais problemas e propor solu-
ções que dignifiquem o atual ato de ensinar.

A Reforma do Estado

A Reforma do Estado no Brasil – apregoada pela centro-esquerda social-libe-
ral,  segundo Bresser Pereira (1997) – propõe a reconstrução do Estado ao invés do
Estado mínimo (defendido pela centro-direita) e está fundamentada em quatro pro-
cessos básicos:
– redução do tamanho do Estado (delimitação de sua área de atuação): reduzir seu
tamanho em termos principalmente de pessoal, mediante programas de privatização,
terceirização e publicização (transferência do setor público não-estatal dos serviços
sociais e científicos que hoje o Estado presta);
– diminuição da interferência do Estado nas atividades econômicas (desre-
gulamentação e mecanismos de controle social): o Estado deverá interferir única e
exclusivamente no efetivamente necessário, mediante programas de desregulação
que aumentem o recurso aos mecanismos de controle via mercado, transformando o
Estado em um promotor da capacidade de competição do país no âmbito internacio-
nal, ao invés de protetor da economia nacional contra a competição internacional;
– aumento de sua capacidade fiscal e administrativa (governança12 administrativa):
aumento da capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, mediante ajuste
fiscal, que devolve autonomia financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo
à administração pública gerencial (ao invés de burocrática) e a separação, dentro
do Estado, na esfera das  suas atividades exclusivas, entre a formulação de políti-
cas públicas e a sua execução;
– aumento do poder político democrático de seus governantes (governabilidade13

política): aumento do poder do governo, graças à existência de instituições políticas
que garantam uma melhor intermediação de interesses e tornem mais legítimos e

12 Governança é uma palavra que vem sendo usada pelo Banco Mundial para indicar a capacidade que os governantes
devem ter para administrarem bem (do ponto de vista administrativo e financeiro) e conseguirem transformar em
realidade as decisões que tomam (Bresser Pereira, 1997).
13 Governabilidade significa a capacidade política de governar e deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu
governo com a sociedade. [...] Sem governabilidade é impossível a governança [...]. Uma boa governança [...] au-
menta a legitimidade do governo e, portanto, a governabilidade do país (Id., 1997, p. 45).
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democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo
espaço para o controle social ou democracia direta.

Essa pretendida reforma do Estado busca, acima de tudo, reformar/reexaminar
(criar ou transformar) as principais instituições estatais, reconstruindo um Estado a
fim de que ocorra:

[...] recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal; redefinição
das formas de intervenção no econômico e no social através da contratação de
organizações públicas não-estatais para executar os serviços de educação,
saúde, e cultura; e reforma da administração pública com a implantação de
uma administração pública gerencial. Reforma não significa transitar de um
Estado que promove diretamente o desenvolvimento econômico e social para
um Estado que atue como regulador e facilitador ou financiador a fundo perdido
desse desenvolvimento (Id., 1997, p. 17).

As principais diretrizes para a nova política de recursos humanos no âmbito do
atual Projeto da Reforma do Estado (Brasil, 1997) são:
• a reestruturação das carreiras, para compor e fortalecer o núcleo estratégico do
Estado e cujas diretrizes principais são:
– ficarão concentradas no Estado atividades relacionadas com formulação, controle
e avaliação de políticas públicas e que se pressuponham o poder de Estado, trans-
ferindo-se as atividades que podem ser desenvolvidas pelo mercado e a execução
de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas que devem ser
subsidiados por ele – como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e
pesquisa científica – para o setor privado e para o setor público não-estatal, respec-
tivamente;
– os servidores públicos serão apenas aqueles cujas atividades estão voltadas para
as atividades exclusivas de Estado relacionadas com a formulação, o controle e a
avaliação de políticas públicas e com a realização de atividades que pressupõem o
poder de Estado;
– a política de recursos humanos, visando dotar o Estado de um quadro de pessoal
capacitado para desempenhar suas novas funções, inclui os seguintes elementos
básicos: a política de concursos (planejamento anual da abertura de vagas na admi-
nistração federal; dimensionamento de vagas considerando a lotação necessária
em cada órgão e entidade; a vacância prevista de cargos e a correção emergencial
de eventuais carências verificadas; aproveitamento total de candidatos classifica-
dos; renovação gradual e constante dos quadros, com ênfase na assimilação cuida-
dosa dos novos servidores pelos órgãos ou entidades receptoras; priorização para
o preenchimento dos cargos de nível superior e das carreiras do Núcleo Estratégi-
co14 ); a revisão da política remuneratória das carreiras de Estado (a fim de atenuar
a diferença salarial existente entre servidores do setor público e os seus equivalen-
tes do setor privado; corrigir distorções na estrutura remuneratória; aperfeiçoar ins-
trumentos que associam a remuneração ao desempenho do servidor; evitar qual-

14 Este Núcleo, definido com base na referência das principais concepções do Plano Diretor da Reforma do Aparelho
do Estado (Presidência da República referida em Brasil, 1997), deve ser capaz de formular e controlar a implementação
de políticas públicas, ao mesmo tempo em que se transfere para organizações estatais, públicas ou privadas a
provisão de serviços públicos. Aumenta assim a necessidade de capacitar esse mesmo núcleo de competências de
formulação, regulação e contratualização (id., p. 8). Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que define
as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É portanto o setor onde as decisões são tomadas.
Corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e, no poder executivo, ao presidente da
República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação
das políticas públicas (Id., p. 24).
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quer tipo de indexação à inflação passada e  manter sob controle o impacto dos
gastos com pessoal no orçamento); a reorganização das carreiras e cargos (redefinir
o conceito de carreira, a fim de conciliar o caráter permanente das carreiras com o
caráter mutável das necessidades do Estado, derivado de alterações no ambiente
no qual exerce suas atividades); a consolidação da avaliação de desempenho como
principal mecanismo para a concessão de incentivos (a revisão da remuneração
será complementada com o aperfeiçoamento dos instrumentos que associam in-
centivos ao desempenho do servidor, em conformidade com os princípios da admi-
nistração gerencial, voltada para resultados), assim como para o diagnóstico das
necessidades e a política de capacitação.
• a política de capacitação, que objetiva elevar o potencial laborativo de todos os
servidores e cujas principais características são:
– política ampla definindo diretrizes para a capacitação permanente dos servidores
públicos federais com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência do servi-
ço público e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos;
– valorização do servidor público, por meio de sua capacitação permanente;
– assegurar a coordenação e o acompanhamento das ações de capacitação;
– possibilitar constante adequação da força de trabalho às necessidades do Gover-
no Federal;
– possibilitar o acesso dos servidores a programas de capacitação;
– dar prioridade às ações de capacitação desenvolvidas internamente;
– utilizar a avaliação de desempenho como subsídio para as ações de capacitação;
– considerar os efeitos destas ações no desempenho dos servidores.

Diante deste quadro, de muitas rupturas e talvez poucas mudanças, convém
salientar que os esforços do atual governo federal para implementar esta Reforma
não têm sido pequenos nem em vão. Muitos setores da economia acabaram ceden-
do às pressões (entre estes, o setor da saúde) e os poderes políticos locais têm sido
ávidos em implementá-la sem sequer discutir suas bases e princípios nas comuni-
dades onde se darão as reais e importantes conseqüências. Muitos programas fe-
derais, inclusive, cuja realização está se dando em âmbito estadual ou municipal,
estão sendo implementados conforme os princípios definidos nesta Reforma de
Estado, sem que suas implicações sejam amplamente discutidas.

Questionamento: o ensino em serviço é possível?

Os processos educativos nos serviços de saúde devem considerar a articula-
ção dinâmica da cooperação, direcionalidade técnica e as dimensões horizontal e
vertical na organização do processo de trabalho em saúde, uma vez que as ques-
tões relevantes do processo educativo necessariamente emergem da dinâmica da
organização do processo produtivo dos serviços de saúde, considerando as ques-
tões que orientam as ações que viabilizam a operação do serviço, no sentido da
produtividade, como eficiência e eficácia, ou seja, qualidade e quantidade. Além
disto, tais processos são viabilizados implícita ou explicitamente para aprimorar o
trabalho através da preparação dos seus agentes, no sentido de dar respostas a
necessidades específicas de formação, manutenção, recuperação e reabilitação de
saúde, frente a posicionamentos político-ideológicos distintos.

Os principais problemas do processo educativo no contexto dos serviços de
saúde são, no entanto, os seguintes:
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– Formulação de programas educativos desvinculados da prática concreta: prática
de capacitação desvinculada de problemas concretos, onde as concepções acadê-
micas incorporam idéias pré-concebidas da prática e/ou opiniões dos trabalhado-
res, sem considerar determinantes concretos. Os planejadores do processo educativo
orientam suas ações como instrumentos técnicos de intervenção na realidade, sem
buscar o conhecimento e compreensão das necessidades a partir da observação
dos problemas, resultando na capacitação desvinculada de problemas concretos e
conseqüente desperdício de recursos.
– Inserção casuísta dos trabalhadores: a inserção dos trabalhadores nos serviços
de saúde é, em geral, um campo aberto para conjecturas vagas e poucas
explicitações fundamentadas cientificamente. Além disto, os serviços não dispõem
de instrumentos institucionais que regulamentem, com critérios específicos, trans-
parentes e democráticos, a entrada e progresso dos trabalhadores nos serviços.
Práticas clientelistas ou pressões de categorias acabam prejudicando a caracteri-
zação da inserção dos trabalhadores e dificultando a adequação dos processos
educativos. A formação heterogênea (ensino universitário, ensino médio/técnico ou
a total falta de qualquer formação prévia) contribui para a dificuldade em se superar
as lacunas existentes entre a formação (ou falta dela) e as contínuas e complexas
exigências do processo de trabalho.
– Fragilidade de elementos de infra-estrutura de serviços: os principais elementos
de infra-estrutura para a realização dos processos educativos são a existência de
instrutores/supervisores e condições materiais no serviço. Os instrutores/supervisores
são profissionais de formação universitária que atuam na rede prestando serviços
diretos aos usuários, organizam e supervisionam o processo de trabalho e, além
disso, assumem responsabilidades nos processos de capacitação de pessoal. O
número insuficiente desses profissionais (a quantidade de profissionais não cobre
geograficamente os serviços de saúde e a qualificação para a função docente, ine-
rente à prática da supervisão, é inadequada) implica na necessidade de romper
padrões e concepções educacionais bastante arraigados nesses profissionais, face
à sua própria história de processo educacional e também pela capacitação em edu-
cação que a formação universitária lhes oferece. A polivalência e a falta de aderên-
cia aos processos de trabalho também dificultam os processos de supervisão espe-
cífica nos seus aspectos pedagógicos. A falta de condições materiais nos serviços
também pode facilitar ou impedir avanços nos processo educativos: serviços que
estão organizados e produzindo competentemente para atender às necessidades
dos usuários oferecem condições para os processos educativos. Serviços que apre-
sentam deficiências no cumprimento de suas finalidades só facilitam os processos
educativos se existe uma intenção política em modificá-los, caso contrário, é impos-
sível avançar.
– Utilização de metodologias educativas tradicionais: a utilização de metodologias
de caráter transmissivo tem promovido uma preocupação com aspectos técnicos
da didática que privilegiam o esquematismo de atitudes e reprodução de rotinas e
tecnologias, sem questionar os conteúdos e a sua crítica. Em conseqüência, pode-
se considerar que os processos educativos, em geral, não têm contribuído para
resolver os problemas concretos da prática, na medida em que se vêm acentuando
a dicotomia entre o pensar e o fazer. Portanto, a compreensão do processo de
trabalho em todas as suas dimensões é condição para o levantamento de necessi-
dades educativas e a sua análise no sentido da construção de processos educativos
de relevância para a transformação dos serviços. É preciso superar a dicotomia
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entre teoria e prática, privilegiando as propostas de interação docente-assistencial
e integração ensino-serviço como metodologias alternativas àquelas prescritivistas
e tecnicistas.

Talvez devêssemos, justamente pelo exposto, repensarmos a articulação ensi-
no-serviço à luz da atual LDB e seguir algumas das inovações nela propostas em
relação a este tema:
– o reconhecimento de habilidades e conhecimentos que tenham sido adquiridos
por meios informais, fora do sistema escolar (no trabalho, na família, no exercício e
na prática de viver);
– a possibilidade de abertura de instituições voltadas para a educação profissional
que  propicie a oferta de cursos especiais;
– a abrangência vertical da educação profissional, desde o nível fundamental até o
nível superior (alunos e egressos), com caráter complementar em relação a todos
os outros níveis de ensino da educação em geral.

Não devemos esquecer, no entanto, de rediscutir os perfis profissionais neces-
sários e adequados ao funcionamento do setor da saúde, indicando elementos para
a formação de seus agentes, o que implica em resgatar os princípios que orientam
o setor, bem como as características do mercado de trabalho (Sório, 2001).

Sendo assim, ainda segundo Sório (Id., p. 226), algumas mudanças fazem-se
necessárias, particularmente em relação ao processo de trabalho, a fim de que as
ações educacionais sejam realizadas com algum êxito:
– articular as intervenções e atividades realizadas pelo profissional com as ações
dos demais  agentes da equipe, destacando o caráter multiprofissional da prática;
– redimensionar a autonomia profissional, ou seja, o alcance da liberdade de deci-
são e conduta de cada agente, autonomia esta que se encontra fortemente tencio-
nada pela necessidade de recomposição dos inúmeros trabalhos parcelares e de
comunicação entre os agentes especializados;
– articular conhecimentos oriundos de várias disciplinas ou ciências, destacando o
caráter interdisciplinar da prática;
– maior qualificação profissional, tanto na dimensão técnica especializada, quanto
na dimensão ético-política, comunicacional e de inter-relações pessoais.

Para que os processos de formação possibilitem a inserção do trabalhador em
diferentes tipos de serviços, com ética e responsabilidade, devemos predispor de-
senhos curriculares que permitam a flexibilidade e articulação necessárias entre os
níveis previstos pela educação profissional. Não devemos, no entanto, ignorar as
profissões e ocupações existentes e organizadas, a fim de que a flexibilidade dese-
jada não produza mais diferenças e dificuldades ao trabalhador do setor da saúde.

As inovações tecnológicas, assim como todas as outras inovações que continu-
amente se dão nos diversos campos de saberes, estão sendo rapidamente absorvi-
das no setor da saúde, promovendo, de um lado, muitas rupturas e crises e, de outro,
muitas esperanças. As incertezas inerentes às novidades que se apresentam nos
motivam a delas falar e nelas pensar com cautela e responsabilidade, a fim de que
não cometamos mais erros do que acertos ao nos apropriarmos  de conceitos e fazer-
mos uso de regras que podem reordenar nossas práticas para pior ou para melhor.

As inovações, em geral, influenciam conceitos, parâmetros e princípios associ-
ados ao funcionamento e avaliação dos serviços, fazendo com que as populações
mudem suas formas de demandar, selecionar, consumir e avaliar os serviços e pro-
dutos disponíveis, assim como transformam suas maneiras de planejar, organizar,
administrar e realizar os cuidados com a saúde.
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No caso particularmente da saúde, outros aspectos condicionam a repercus-
são destas inovações e seus impactos: questões de ordem política, econômica,
social e cultural determinam as possibilidades, os riscos, as aplicações e as neces-
sidades da implementação e da importância destas novidades serem amplamente
absorvidas, desejadas etc.

Um dos cuidados que se deve ter na absorção das inovações tecnológicas diz
respeito à permanente tentativa de padronização de ações e conseqüente diminui-
ção de gastos. No setor da saúde, ao contrário de outros setores de produção, a
introdução de uma tecnologia, por exemplo, não tem sido imediatamente substitutiva
em relação às que a precederam, já que, neste setor, em geral, as inovações são
cumulativas15. Outro aspecto deve ser considerado em relação às inovações tecno-
lógicas no setor da saúde: não bastará desenvolver a tecnologia médica se esta
não estiver combinada com incentivos econômicos, profissionais e sociais no siste-
ma de atenção à saúde, já que as inovações tecnológicas exigem conhecimentos,
massa crítica e capacidade financeira e empresarial, capacidade de acompanha-
mento e monitoramento do progresso científico e tecnológico mundial para serem
úteis e eficientes.

Portanto, ao invés de simplesmente valorizarmos a implantação de novas
tecnologias no setor da saúde, é fundamental e imprescindível, entre outras de ca-
ráter mais abrangente, que se implemente um processo de educação permanente
das equipes profissionais, que leve em conta o rápido desenvolvimento do sistema
de inovações, com a conseqüente obsolência do conhecimento adquirido.

Certificar competências: inovar por quê?

O conceito de competências na atualidade das questões educacionais presen-
tes em um cenário de constantes mudanças quanto à empregabilidade e à forma-
ção profissional significa pensar que o profissional seja capaz de “articular e mobili-
zar conhecimentos, habilidades e atitudes, colocando-os em ação para resolver
problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade em uma dada situação con-
creta de trabalho e em um determinado contexto cultural” (Deluiz, 2001, p. 11).

Capacidades de diagnóstico e de solução de problemas e aptidões para tomar
decisões, trabalhar em equipe, enfrentar situações em constantes mudanças e
intervir no trabalho para melhoria da qualidade dos processos, produtos e ser-
viços, passam a ser exigidas dos trabalhadores no quadro atual de mudanças
na natureza e no processo de trabalho (Id., p. 8).

A competência humana, portanto, é um conceito político-educacional
abrangente, um processo de articulação e mobilização gradual e contínua de co-
nhecimentos gerais e específicos, de habilidades teóricas e práticas, de hábitos e
atitudes e de valores éticos, que possibilitam ao indivíduo o exercício eficiente de
seu trabalho, a participação ativa, consciente e crítica no mundo do trabalho e na
esfera social, além de sua efetiva auto-realização.

Sua adoção como modelo de organização labor-profissional, segundo Deluiz
(Id., 2001), implica em:

15 Um bom exemplo do acúmulo de tecnologias na área da saúde é a não substituição do raio X pela tomografia
computadorizada, mas sua concomitância.
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– mudar essencialmente as organizações, configurando uma nova forma de atua-
ção do trabalhador diante das atuais transformações e, ao mesmo tempo, um novo
modelo de gestão da força do trabalho;
– adequar a formação da força de trabalho às novas exigências do sistema produtivo;
– possibilitar maior flexibilização do mercado de trabalho pela noção de
empregabilidade (o trabalhador é o próprio responsável por sua inserção no merca-
do de trabalho e as constantes atualizações de suas competências);
– unificar o sistema de qualificação profissional, tornando possível a disponibilidade
e a mobilidade dos trabalhadores;
– mudar o enfoque da avaliação da qualidade da qualificação: avalia-se o “produto”
final, ou seja, o trabalhador instrumentado para atender às novas necessidades do
processo de modernização do sistema produtivo;
– atualizar constantemente o capital humano das empresas para evitar a
obsolescência e garantir o diferencial de competitividade necessário à concorrência
na economia globalizada;
– implementar sistemas de certificação profissional baseada em competências que
dêem conta da complexidade técnica para a identificação de aptidões no mercado,
da padronização e normalização das mesmas e da falta de agilidade técnico-
adminstrativa das instâncias encarregadas da normalização, sobretudo no momen-
to da sua incorporação aos currículos;
– definir quais são as formas de articulação das competências diante da necessida-
de de resolver problemas e de que modo são postas em ação em uma situação
concreta;
– evitar a apropriação acrítica da noção de competência que conduz a uma abor-
dagem individualizada e individualizante das relações sociais da formação do
trabalhador;
– considerar a perspectiva histórica (levar em conta que as competências estão
condicionadas pelo contexto econômico, social e político e são a expressão das
relações sociais e o resultado de negociações e embates entre interesses nem sem-
pre convergentes do capital e do trabalho);
– considerar que a construção de competências pertence aos trabalhadores como
sujeitos desse processo: sua mobilização e articulação em situações concretas de-
penderão da possibilidade de constituição de organizações qualificadoras;
– constituir os espaços formativos enquanto organizações qualificadoras, propici-
ando aos educandos condições de participação, de diálogo, de negociação e de
intervenção, o que implicará em mudanças nos métodos de ensino e nas estratégi-
as pedagógicas, além de uma redefinição do papel dos docentes;
– ampliar a qualificação dos trabalhadores em saúde, tanto na dimensão técnica
especializada, quanto na dimensão ético-política, comunicacional e de inter-rela-
ções pessoais para que eles possam participar como sujeitos integrais no mundo
do trabalho;
– avaliar a posse dos saberes escolares ou técnico-profissionais, assim como a
capacidade de mobilizá-los para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na
situação de trabalho;
– reconhecer os saberes dos trabalhadores provenientes de várias fontes, validan-
do-os independentemente da forma como foram adquiridos (sistema educacional
formal, sistema de formação profissional ou experiência profissional);
– considerar os aspectos técnicos-instrumentais envolvidos na prática profissional e
os aspectos éticos.
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Assim, tal como referido nas entrevistas de Mehedff (2001) e Lobo (2001), os
processos de avaliação e certificação de competências profissionais no Brasil ainda
estão restritos a algumas categorias profissionais (auditores do sistema de qualida-
de, profissionais de inspeção por ensaios não destrutivos e inspetores de soldagem).
Portanto, embora exista nacionalmente um amplo programa que vise à qualificação
(avaliação e certificação) profissional de auxiliares de enfermagem – Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem  (Profae), – o mes-
mo ainda está em fase de implantação (Marques, 2001) e deverá ser realizado
como um projeto piloto no Estado do Espírito Santo, com egressos dos cursos de
qualificação profissional de nível técnico em auxiliar de enfermagem do Profae. Os
critérios de escolha dos egressos participantes serão definidos pelo Profae e a par-
ticipação será voluntária.

Embora se compreenda o esforço empreendedor/regulamentador/oportunizador,
por parte do Profae, que pretende certificar competências tácitas e não somente
aquelas provenientes dos conhecimentos adquiridos em bancos escolares, não creio
que existam outras experiências do tipo das desenvolvidas na área da saúde em
alguma universidade ou escola técnica no Brasil (de todas as referências estuda-
das, nenhuma apresentava relatos de experiências afins na área da saúde).

Ao mesmo tempo, imagino que muitas resistências surgirão quando forem co-
locados em prática os princípios delineadores deste outro modelo de certificação
não-convencional. Resistências por parte do meio acadêmico – tal como surgiu em
Depresbiteris (2001) – que associou competência com competição. Associação,
esta, não de todo equivocada, já que, historicamente, os modelos internacionais de
certificação ocupacional, particularmente a partir dos anos 80, surgiram à seme-
lhança dos programas de qualidade total e normas ISO e têm, portanto, um duplo
significado: de um lado, é como um selo de qualidade do profissional no mercado de
trabalho; de outro, é um mecanismo que subsidia a atualização dos sistemas de
formação continuada (Mehedff, 2001, p. 62).

Mas, surgirão resistências também por parte dos conselhos profissionais que,
creio, terão que rever seus postulados normatizadores (e restritivos, por conse-
qüência) e avaliarem as situações complexas que envolvem a formação e a compe-
tência profissional, não somente a partir da expedição dos tradicionais documentos
comprobatórios, mas, agora, a partir de outros modos de avaliar. Creio que em
função da novidade do assunto é que tais conselhos profissionais ainda não se
manifestaram pública e enfaticamente a favor ou contra tais medidas certificadoras.
Naturalmente, por conta disto (indefinições, incertezas, novidades etc.), também os
serviços de saúde talvez ainda não estejam aptos a operarem com sistemas que
avaliam/certificam outras possibilidades, para além dos conhecimentos técnicos
formalmente adquiridos e certificados. Creio, por fim, que as mudanças pretendidas
por quem atualmente propõe sistemas de certificação no setor saúde ainda deverão
regular e regularizar muitas das atividades inerentes a um processo diferente, que
visa suplantar as tradicionais formas de avaliação que vêm sendo aplicadas nos
sistemas de ensino (Marques, 2001, p. 57). Caso contrário, será apenas mais um
esforço desaforado que nos interpelará, mas que não nos dará a necessária segu-
rança que mudanças responsáveis nos impõem.

Ao mesmo tempo, muitas poderiam ser as alternativas razoáveis para a ado-
ção de um modelo de competências profissionais na gestão do trabalho em saúde e
algumas limitações ou contradições deveriam ser responsavelmente consideradas.
Em relação às implicações positivas, cito:
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– considerando as conceituações (mesmo polissêmicas) do termo competência,
seria de grande valia poder dar aos trabalhadores a possibilidade de serem avalia-
dos pela capacidade que possuem de “aplicar habilidades, conhecimentos e atitu-
des em tarefas ou combinações de tarefas operativas; [...] utilizar seu conhecimento
para alcançar um propósito; [...] utilizar conhecimentos e habilidades adquiridos para
o exercício de uma situação profissional; [...] (mobilizar) saberes: saber-fazer, sa-
ber-ser e saber-agir; [...] (mobilizar) um conjunto de capacidades para a resolução
de um problema” (Depresbiteris, 2001); e, a partir desta avaliação, poderem ser
formalmente certificados, a fim de continuarem em outros processos formadores/
avaliativos que possibilitem aos mesmos maior reconhecimento (dos outros e de si
próprios);
– seria também interessante poder aplicar nos mesmos instrumentos de avaliação
que permitissem a eles participarem de processos não excludentes de formação;
– poder reconhecer que uma pessoa é competente não pelo que estudou e pode
dar conta, mas pelo que aprendeu (Marques, 2001, p. 59);
– poder valorizar os esforços daqueles que buscam, analisam e organizam infor-
mações; comunicam idéias e informações, planejam e organizam atividades,
trabalham com os outros em equipes; resolvem problemas, utilizam tecnologias
(OIT, 2002).

Por outro lado, em relação às implicações negativas – embora as referências
bibliográficas pesquisadas não mencionem as possíveis dificuldades de implanta-
ção de um sistema de competências profissionais – creio ser pertinente não perder
de vista a dificuldade que se terá na proposição e manutenção de um sistema as-
sim, seja junto ao meio acadêmico, seja junto aos conselhos profissionais que atu-
almente regulam o exercício profissional no Brasil. Por vários motivos:
– as avaliações são subjetivas e, portanto, passíveis de contradições, má interpre-
tações, equívocos etc. Como não serão definitivamente regradas, porque comple-
xas e imprevisíveis, portarão consigo um alto grau de discutibilidade;
– deverão ser capazes de perpassar e seduzir todos os trabalhadores, já que se
pretende não  excludente;
– a certificação deverá ser um momento educativo, de aprendizagem, e não de
punição e de desconstrução da auto-estima de pessoas, muitas vezes já tão abala-
da por condições diversas (Depresbiteris, 2001, p. 37);
– a dificuldade de se promoverem ações de avaliação de competências e, ao mes-
mo tempo,  recuperar social e culturalmente os não competentes para que “possam,
a curto e médio prazos, tornarem-se inclusos no rol de competentes” (Id.).

Tal como referido, muitas podem ser as vantagens de se adotar um Sistema
Nacional de Certificação de Competências Profissionais na área da saúde, no Bra-
sil. Particularmente, se pensamos na possibilidade de transformar processos
tecnicistas de aquisição do conhecimento em processos humanizadores, social-
mente justos, responsavelmente éticos.

Se as prerrogativas fossem, única e exclusivamente, implantar e avaliar a
posteriori se deu certo, talvez valesse a pena adotar o(s) modelo(s) proposto(s) por
quem está pensando e discutindo competências, sem grandes ressalvas.

Porém, dado que os interessados nestas propostas/transformações e os dire-
tamente implicados nelas talvez não consigam sequer perceber objetivamente quais
os benefícios/malefícios de tais inovações, talvez fosse mais prudente pensar para
fora delas e procurar entender porque e como tais alterações estão sendo propos-
tas em substituição aos sistemas de certificação vigentes. Se pensarmos tal como
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nos propõe Mehedff (2001), a compreensão histórica do processo nos fará perceber
que tais certificações surgiram no âmbito de um processo maior que são as certifi-
cações de produção (menor investimento e maior lucro, mesmo que isto signifique
demissões em massa, desestruturação de sistemas produtivos, conseqüências só-
cio-econômicas desastrosas etc.). Mas sem procurar tão distante no tempo as cau-
sas e os efeitos que a adoção de tais medidas implicariam, buscarei, amparada nas
análises/perturbações propostas por Bauman (2000), colocar em discussão alguns
indícios que nos remetem à compreensão ou à crença de que estes novos mecanis-
mos de certificação não seriam os únicos possíveis (ou a única solução possível),
nem os melhores ou mais justos, diante da falência dos métodos tradicionais.

Afirmo isto ao pensar que, se temos atualmente cerca de 250.000 trabalhado-
res em saúde sem certificação adequada (seja ela tradicional ou não), isto se deve
em grande parte à falta de oportunidade de inserção destes trabalhadores nos tradi-
cionais modos (locais) de aquisição do conhecimento (sobretudo em países como o
Brasil, onde o número de vagas em geral é menor do que o necessário). Por outro
lado, mesmo que a oferta de vagas existisse (o que não justificaria, então, os mode-
los de certificação adotados por países ricos, cujas vagas nos sistemas tradicionais
são equivalentes à demanda, quando não superiores), talvez estes trabalhadores
continuem julgando como pouco ou nada importante/pertinente passarem tantos
(ou poucos) anos nos bancos escolares a aprenderem aquilo que aprenderão igual-
mente (ou até mais rapidamente) na prática. Neste segundo caso, a opção por não
permanecer muitos anos nos bancos escolares não garante a adesão (voluntária ou
não) a um programa de certificação, que ateste competências em avaliações me-
nos tecnicistas. Diante desta situação, nada justificaria a necessidade/importância
de adoção de certificações que garantissem qualidade de prestação de serviços e,
por conseqüência, a discussão da adoção delas pelo mercado de trabalho, conse-
lhos profissionais ou instituições acadêmicas.

Porém, se estamos empenhados (alguns mais do que outros, logicamente)
em divulgar, adotar, esclarecer, informar sobre, seduzir para com os tais certifica-
dos de competência, não creio ser única e exclusivamente o grande número de
sem-certificados (ou sem competência,  sem formação ou sem títulos) que justifi-
que tamanho empenho.

Bauman (2000), ao se referir à ambivalência da modernidade nos diz que em
nossa incessante busca por controle estamos continuamente tentando colocar as
coisas em ordem, categorizando, nomeando, inventariando, catalogando, classifi-
cando e, ora, certificando. E esta busca incessante acaba por criar em nós mesmos
a sensação de que muito falta ainda a conhecer, catalogar, nomear, classificar, cer-
tificar, titular etc. Ou melhor: na medida que mais conhecemos (organizamos o co-
nhecimento tido como científico, técnico, prático), mais necessidade temos de orga-
nizar o infinito organizável. Esta ambivalência é o oposto da (pseudo e tão deseja-
da) ordem: ao mesmo tempo que ordenamos desenfreadamente, mais nos damos
conta que temos muito ainda a ordenar.

A ordem e ambivalência são igualmente produtos da prática moderna; e nenhu-
ma das duas têm nada exceto a prática moderna – a prática contínua, vigilante
– para sustentá-la. Ambas partilham da contingência e falta de fundamento do
ser, tipicamente modernas (Id., p. 15).

A prática tipicamente moderna é aquela cujo esforço incessante é para exter-
minar a ambivalência. Nesta busca incessante ou nesta reconhecida falência diante
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dos próprios sistemas regulares que criamos – enquanto sujeitos dos processos
sociais, acadêmicos, políticos, culturais etc. – inventamos outros e mais outros
modelos, sistemas, projetos, programas, cujas premissas parecem, definitivamen-
te, dar conta da complexidade desordenada que temos à nossa frente.

Estimulados e confiantes, nos lançamos a mais uma obra promissora, desafia-
dora, capaz de mudar as estruturas vigentes. E nelas nos lançamos sem nos ques-
tionarmos a qual propósito estão aí e como/por quanto tempo permanecerão como
sendo a solução milagrosa.

Ao substituirmos formas violentas de controle do saber (neste caso, os inúme-
ros anos, os bancos escolares, o tecnicismo avaliativo, entre outros, nos parece ser
a maior de todas as violências possíveis no âmbito acadêmico) por formas mais
brandas – coerções leves que nos permitem demonstrar nossas habilidades para
além dos tradicionais mecanismos de avaliação – estamos sem dúvida buscando
alternativas à manutenção de um sistema que julga, distribui, classifica, determina
pelo que parecemos ser, pelo que dizem que somos capazes de fazer, pensar, agir.

Diante desta preocupação/perturbação, onde não pretendo absolutamente defi-
nir, determinar ou me certificar dos milagres que poderão ser operados naqueles que,
não sendo como eu, são menos (e, portanto, necessitados de alguém ou algo que os
avalie e os julgue competentes), sinto-me tão preocupada quanto Rose (1998, p. 34)
“com os novos regimes de verdade instalados pelo conhecimento da subjetividade,
as novas formas de dizer coisas plausíveis sobre outros seres humanos e sobre nós
mesmos, o novo licenciamento daqueles que podem falar a verdade e daqueles que
estão sujeitos a ela, as novas formas de pensar o que pode ser feito a eles e a nós”.
Pois, talvez, estejamos apenas no pior dos limites de uma possibilidade que nos obri-
ga a permanecer enclausurados em contínuas formas de controle do saber, mutantes
em suas formas, mas perniciosas e permanentes em seus propósitos.

Desafios

As universidades surgiram na Europa no período medieval, ligadas às organi-
zações religiosas que as controlavam rigidamente. Com o passar do tempo, foram
conquistando autonomia e tornando-se, cada vez mais, nas várias partes do mundo
onde surgiam, no principal espaço de formação de lideranças sociais, religiosas e
civis (Mance, 2001). Muitas transformações sociais, políticas e econômicas se de-
ram nestes oito séculos, desde as primeiras universitas medievais. Diante das trans-
formações, as universidades foram perdendo a sua capacidade de abarcarem to-
das as classes de conhecimentos (sentido universalizante), já que o conhecimento
vem se transformando, cada vez mais, em mera mercadoria ou fonte de lucro. Além
disto, a superespecialização dos diversos ramos do saber e a crise epistemológica
das garantias de validade do conhecimento, entre outros aspectos, estão produzin-
do uma perda de sentido em relação ao papel sócio-cultural da universidade.

[...] urge reafirmar argumentativamente que cabe à universidade, com suas ati-
vidades de pesquisa, ensino e extensão, colaborar para transformar e melhorar
o mundo, contribuindo na realização das potencialidades humanas no campo
das artes, filosofia, ciência e tecnologia, produzindo conhecimentos que con-
corram para a realização do bem viver humano e para o domínio ecologica-
mente adequado da natureza (Mance, 2001, p. 5).

Para que se reconfigure este novo ou necessário papel do ensino (seja superi-
or ou de qualquer outro nível), Dowbor (2001) faz uma interessante análise, mos-
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trando que, por estarmos em uma sociedade em transformação16, novas tecnologias
possibilitam outros arranjos sócio-culturais (além daqueles de ordem econômica,
política, comercial etc.) que diversificam os espaços educacionais e obrigam-nos a
pensar neles a partir de alguns (e atuais) desafios.

Considerando as transformações que estão ocorrendo na sociedade global como
um todo, Dowbor (Id.) enumera aquelas mais significativas que estão acontecendo
nos espaços do conhecimento:
– ninguém mais consegue aprender tudo o que está sendo produzido no mundo,
mesmo de uma área específica;
– neste universo de conhecimentos infinitos, assumem maior importância as
metodologias, o aprender a  navegar, reduzindo-se ainda mais a concepção de
estoque de conhecimentos a transmitir;
– aprofunda-se a transformação da cronologia do conhecimento: estudar, trabalhar
e aposentar-se hoje em dia é anacrônico, pois as relações entre as diferentes fases
da vida do aprendizado e do trabalho são cada vez mais complexas;
– a função do educando muda, sendo ele o sujeito da própria formação, já que os
espaços de aprendizado são infinitos;
– a luta pelo acesso aos espaços do conhecimento vincula-se ainda mais profunda-
mente com o resgate da cidadania, em particular para a maioria pobre da popula-
ção, como parte integrante das condições de vida e trabalho;
– a forma de atuar frente às novas tecnologias não deve ser de ordem defensiva,
mas é preciso penetrar nas dinâmicas para entender os efeitos por elas produzi-
dos, a fim de equilibrar as polarizações e desigualdades sociais que por ventura
possam surgir.

Novas possibilidades surgem a partir da informática na organização e trans-
missão do conhecimento, tais como aquelas relativas à estocagem de gigantescos
volumes de informação; formação de bancos de dados sociais e individuais de uso
simples e prático; transmissão de forma muito flexível da informação pela via do
telefone conectado ao computador; integração da imagem fixa ou animada, o som e
o texto com custos muito reduzidos; manejo dos sistemas sem ser especialista,
entre outras facilidades.

Com estas variadas e simplificadas possibilidades de produção, manejo e trans-
missão de informações, os espaços educacionais necessitam ser, urgentemente,
reconfigurados, para não perderem a sua potencialidade. Dowbor (Id.) cita vários
exemplos desta diversificação espacial da educação (espaços de formação nas
empresas, reorientação da televisão e da mídia em geral, cursos técnicos
especializados, organização do espaço científico domiciliar, espaço do conhecimento
comunitário, espaços da pesquisa e do desenvolvimento) que está permitindo a
reorganização da educação formal em um contexto de grandes transformações.
Para isto, o autor sugere que:

16 Segundo este autor, os grandes eixos de mudança que atingem a sociedade neste final de século são: o progresso
tecnológico (informática, biotecnologia, telecomunicações, novos materiais e as novas formas de energia); a interna-
cionalização (ou globalização); a urbanização (no Brasil, hoje, quase 80% da população vive em cidades); as polari-
zações (particularmente entre ricos e pobres) e a dimensão do Estado (inversamente proporcional em relação aos
países pobres e ricos, já que nestes últimos o Estado aumenta cada vez mais a sua participação nos países ricos, ao
contrário dos países pobres, onde a lógica dominante é a do Estado mínimo).
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[...] a escola tem de passar a ser um pouco menos lecionadora e bastante mais
mobilizadora e organizadora de um processo cujo movimento deve envolver os
pais e a comunidade, integrando os diversos espaços educacionais que exis-
tem na sociedade, e sobretudo ajudando a criar este ambiente científico-cultu-
ral que leva à ampliação do leque de opções e reforço das atitudes criativas do

cidadão (Id, p. 8).

Para isto, devemos mudar não somente nossos espaços de produção/constru-
ção do conhecimento, mas fundamentalmente algumas de nossas práticas educa-
cionais, tais como:
– substituir a filosofia da competição pela da solidariedade, da rivalidade pela da
cooperação;
– contribuir na criação de espaços de consenso entre os diversos segmentos da
sociedade;
– incentivar a ampla participação e envolvimento dos vários atores sociais, econô-
micos, políticos, empresariais, sindicais, comunitários, na discussão e definição dos
caminhos para a sociedade do conhecimento;
– repensar a matriz de decisões do setor educacional, envolvendo dois tipos de
reformulações: a da hierarquia vertical (instâncias federais, estaduais e locais) e a da
articulação horizontal dos sistemas privado, público e comunitário, permitindo que a
gestão seja possível em suas diversas formas e com a flexibilidade necessária;
– possibilitar o desenvolvimento integrado em consonância com o processo real de
transformação do cotidiano que a comunidade procura.

Em outros termos, trata-se menos de oferecer um “pacote” fechado de conheci-
mentos, e mais de se colocar a educação ao serviço de uma comunidade que
moldará o universo de conhecimentos de que necessita segundo os momentos
e a dinâmica concreta do seu desenvolvimento. E neste processo é o conjunto
de instrumentos, desde a aula convencional até os sistemas baratos e moder-
nos de TV comunitária, e as novas conquistas tecnológicas, que poderão ser
utilizados, num processo em que o educador é mais um “parteiro” do potencial
local do que propriamente fonte de saber (Id., p. 10).

Ao nos apresentar este quadro de transformações infinitas em relação ao es-
paço educacional como um todo, cabe perguntar: e o espaço da formação em saú-
de será capaz de se permitir tantas e tamanhas transformações?

Talvez seja ingênuo pensar que uma área como a da saúde se permita rapida-
mente reconstruir ou ressignificar seus espaços de produção de conhecimentos.
Talvez seja imprudente.

Independentemente do que isto possa significar, seria importante não perder
de vista as várias tentativas de avanços e retrocessos feitas ao longo desta longa
história, onde reformas, inovações e contínuas produções não estão garantindo,
em relação à formação em saúde, nem a qualidade nem a quantidade desejadas.
Talvez estejamos sendo exigentes demais. Ou talvez devêssemos saber que esta
permanente busca no (infinito) abismo é apenas mais uma das tantas e necessárias
engrenagens modernas sobre as quais Bauman (2000) nos alerta. Pois, afinal, se-
gundo Bentahm (1989, p. 33)

“[...] velar sobre a educação de um homem é velar sobre todas as suas ações,
é colocá-lo em uma posição em que se possa influir sobre ele como se queira,
pela escolha dos objetos que se lhes apresentam e pelas idéias que se fazem
nascer nele”.
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Reflexiones acerca de algunos de los actuales desafíos de la formación en
servicios en el sector de la salud en Brasil

Resumen : Pensar en la formación en salud en Brasil  requiere una constante y necesaria revisión
de conceptos, actualización de demandas, reflexiones de prácticas y, más aún, una acción ética y
responsable con los trabajadores  y con los usuarios de los servicios de salud. En la perspectiva en que
propongo esas reflexiones (cuestionando algunas de sus actuales propuestas, pensando en sus
consecuentes desafíos, reflexionando sobre sus permanentes contradicciones) sobre la formación en
salud (tanto de enseñanza media como de enseñanza superior), cabe, antes de todo, ubicarla en el
ámbito de las actuales reformas (de enseñanza, de Estado) y a quién ella está interesando (o sea,
quiénes son los beneficiarios o los marginalizados en relación a la pretendida formación). Si el trabajo
en sí no nos garantiza las necesarias y dignas condiciones de sobreviviencia y, más aún, no garantiza
al usuario la tan pretendida calidad en la atención, se hace necesario analizar y comprender cómo y por
qué tales promesas fueron siendo fomentadas, aunque sus consecuencias no sean fácilmente percibidas.

Palabras Clave : Formación en salud; Reforma educacional; Reforma del Estado; Certificación de
competencias; Formación en servicio.

Reflections concerning some of the current challenges of the formation in health
in Brazil

Abstract : Thinking in the formation in health in Brazil in relation to the work and to the service,
requires a constant and necessary revision of concepts, updating of demands, reflection of practices
and, more than anything, an ethical and responsible action to the workers and to the users of the services
of health. In the perspective I propose those reflections (questioning some of the current proposals,
thinking about the consequent challenges, thinking about the permanent contradictions) about the
formation in health (as much of high school teaching as of higher education), it fits, before anything else,
to locate it in the extent of the current reforms (of teaching, of State) and to whom it is “interesting” (in
other words, who are the beneficiaries or marginalized in relation to intended formation).  If the work in
itself does not guarantee the necessary and worthy survival conditions and, more than this, does not
guarantee to the user the so-intended quality in the service, it is necessary to analyze and to understand
how and why such “promises” have been fomented, although the consequences are not easily noticed.

Key-words : Formation in health; Educational reforms; Reforms of State; Certification of
competences; Formation in service;
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Ver mais, ouvir  mais e sentir  mais : a arte e um
adolescente

Lisiane Rabello1

Resumo: O depoimento conta a história de exclusão de um adolescente e a mudança em seu
comportamento alcançada por meio da arte. A mostra dos trabalhos criados pelo menino na Oficina
dos Adolescentes, do Hospital Psiquiátrico São Pedro da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul
revela sua gradativa auto-afirmação. Formação de veículos, reconhecimento, agressividade, sensibi-
lidade e expressão visual de idéias e emoções. O artigo não procura relatar a história da utilização da
arte como instrumento terapêutico, nem questões relativas à arte-terapia, mas enfatizar a importân-
cia da arte no cuidado em saúde mental, desenvolvendo o potencial criativo humano para ver mais,
ouvir mais, sentir mais.

Palavras-Chave:  Saúde mental; Exclusão social; Hospital Psiquiátrico São Pedro; Rio Grande do
Sul; Arte-terapia; Adolescentes.

Introdução

 Neste artigo trago a história de exclusão de Fábio2  e a mudança de seu com-
portamento alcançada por meio da intervenção da arte.

Fábio nasceu em 1988, sua mãe residia no interior do Rio Grande do Sul e veio
a Porto Alegre para seu nascimento. Na maternidade, entregou-o para outra mu-
lher, que também tinha dado à luz no mesmo período. Esta o deixou com sua mãe,
que o registrou. A mulher tinha outros filhos e não poderia cuidar de dois bebês ao
mesmo tempo, mas amamentou-o até a idade de um ano e meio.

A biografia de Fábio, já a partir do nascimento, contém uma sucessão de even-
tos de desinteresse, negligência e abandono, que o levaram a fugas, agressividade
e finalmente à delinqüência. Segundo a mãe adotiva, ele não aceitava limites, “esta-
va sempre brabo e fugia de casa”.

¹ Graduada em escultura pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, especialis-
ta em Saúde Coletiva: Saúde Mental. Escola de Saúde Pública - ESP/RS e Hospital Psiquiátrico São Pedro – HPSP
² O nome é fictício.

Fábio pintando um dos seus últimos trabalhos nas paredes da Oficina
dos Adolescentes.
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Em 1996, aos 8 anos, foi encontrado dormindo em uma churrasqueira de um
condomínio habitacional, sendo encaminhado pelo Conselho Tutelar a um abrigo
da Febem, começando assim sua progressiva institucionalização.

Tenta algumas vezes retornar para casa, fugindo do abrigo, mas sua família o
vê como um gerador de problemas, culpando-o pelas diversas mudanças de resi-
dência que foram obrigados a fazer, até que volta ao abrigo em 2000, voluntaria-
mente, dizendo estar com fome.

Sua família torna-se mais ausente. Sua irmã mais velha (a que o amamen-
tou), telefona algumas vezes e vai ao abrigo esporadicamente, mas não informa
seu endereço, nem o da mãe, que se mudou novamente.

Sua conduta, segundo a psicóloga responsável por ele no abrigo, se caracteri-
za por procurar chamar a atenção sobre si por meio de uma postura arrogante e de
agressividade manifesta e por furtos. Constantemente provoca física e verbalmente
seus colegas, os funcionários e seus professores. Não aceita qualquer tipo de ad-
vertência, tentando impor-se pelo porte físico e/ou tornando-se violento.

Devido a agressões a colegas do abrigo, em 2000 foi feita uma ocorrência à
Delegacia Especial para a Criança e o Adolescente e ele cumpriu medida sócioeduca-
tiva, prestando serviços à comunidade, através de um estágio na Assembléia
Legislativa. Foi bastante elogiado neste estágio, tanto em relação ao comportamen-
to como ao desenvolvimento das atividades.

Recebeu atendimento psiquiátrico no Hospital da Criança Conceição, de maio
de 1999 a março de 2000, e no Hospital Nossa Senhora da Conceição, de maio de
2000 a outubro de 2000. Não aceitou bem o tratamento com a última médica
psiquiatra, mostrando-se agressivo. Ela indicou internação por seu comportamen-
to de risco, mas esta conduta não é recomendada por outros serviços de saúde
mental na  cidade.

Em  fins de 2000, foi atendido no Ambulatório Melanie Klein (AMK) do Hospital
Psiquiátrico São Pedro (HPSP), que recomendou o ingresso na Oficina dos Adoles-
centes, integrante do Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira do HPSP e
uma reavaliação mensal, até que possa ser atendido em regime de hospital-dia no
Centro de Atenção Psicossocial  à Saúde na Infância e Adolescência (Caps-Infân-
cia e Adolescência). Seu diagnóstico é de um transtorno de ajustamento com per-
turbação de conduta (traços anti-sociais que poderiam vir a se transformar num
transtorno anti-social).

Atualmente, está matriculado na escola estadual que funciona junto ao abrigo,
freqüentando irregularmente a quarta série do ensino fundamental, demonstrando bai-
xo aproveitamento, sendo relatados pela escola vários problemas de comportamento.

É transferido para um abrigo residencial para 15 meninos, onde lhe é proporcio-
nada maior autonomia e responsabilidade. Esta casa localiza-se em espaço próxi-
mo ao abrigo anterior e conta com monitores que supervisionam e auxiliam os mo-
radores no cumprimento das rotinas. Ainda está em fase de adaptação e está en-
contrando algumas dificuldades em relação ao cumprimento das normas e das com-
binações em relação aos horários.

Orientação artística

Quando Fábio veio para a oficina, por indicação do médico psiquiatra do AMK/
HPSP, as preocupações iniciais eram com o risco de drogadição, a conduta agres-
siva, o pouco aproveitamento na escola e a prática de pequenos furtos.
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Começou a trabalhar mais proximamente do  artista plástico coordenador da
oficina, com quem formou um bom vínculo.

O início de sua participação não foi muito fácil, havia uma resistência natural,
visto que a atividade foi imposta, além da atitude típica de todo adolescente, testan-
do o grau de interesse, a sensibilidade e a flexibilidade dos adultos pelas atitudes
desafiadoras e provocativas. Essas atitudes, características de sua idade, são re-
forçadas  pela história de negligência e abandono que caracterizaram sua infância,
raízes para seu comportamento normalmente distante e,  por vezes, agressivo e
para a dificuldade que demonstra em expressar seus sentimentos.

A situação confusa relacionada com sua adoção, sobre quem o amamentou
(mãe ou irmã?), a história da mãe biológica e a sua institucionalização no abrigo,
entre outros motivos, não propiciaram um desenvolvimento saudável. Suas carac-
terísticas de desenvolvimento determinam suas ações.

Quando uma forma de agir não é modificada ou é muito acentuada e traz preju-
ízos ao meio ou à pessoa, pode-se caracterizar um transtorno psicopatológico.

Revendo os critérios de diagnóstico em psiquiatria (Manual de Diagnóstico e
Estatística da Associação Norte-Americana de Psiquiatria e Classificação Internaci-
onal de Doenças – Parte de Psiquiatria da Organização Mundial da Saúde), encon-
tramos pontos em comum com a história de Fábio: freqüentemente provoca, amea-
ça ou intimida outros; freqüentemente inicia lutas corporais; mente para obter bens
ou favores ou para evitar obrigações legais (isto é, ludibria outras pessoas); furta;
viola as regras; foge e gazeteia a escola. Estas são condutas que obtemos de toda
sua história, mas na Oficina dos Adolescentes seu comportamento é bem mais
adequado, houve algumas  mentiras e provocações a outros adolescentes, mas em
geral sua atitude é positiva.

Apesar das demonstrações de onipotência e poder, é baixa a auto-estima des-
ses jovens, apresentando baixa tolerância à frustração, irritabilidade e explosões de
raiva (Fichtner et al.,1997) tal como o perfil de Fábio.

Justamente no reforço desta auto-estima debilitada foi que o ambiente e o tra-
balho com arte mais atuaram. Do início, com os trabalhos em papel, feitos rapida-
mente e por obrigação, Fábio passou às paredes, um local bem mais visível, que
lhe possibilitou a inserção no espaço da Oficina e uma afirmação de um sentimento
de pertencer a algo.

Ilustração 1
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Ilustração 2

A ilustração 1 apresenta um dos primeiros trabalhos de Fábio nas paredes da
Oficina. É um trabalho ainda tímido, rígido, sem expressão nem movimento, mas
com uma certa elaboração. Ele ainda se apresenta muito reticente e pouco interes-
sado nas atividades, prefere jogar botão com outros adolescentes ou com  o coor-
denador da oficina (prática que o mesmo utiliza para auxiliar na formação de vínculo
com adolescentes).

Não se nota neste desenho a agressividade que está narrada em toda a sua
história, pelo contrário, a figura sorri. Parece ser um desenho ingênuo, típico de sua
idade e de uma pessoa que não teve maiores contatos com arte, no tocante à forma
e técnica da pintura. Entretanto, o trabalho artístico de Fábio não é um boneco de
palitos, há o cuidado em representar as orelhas e os músculos do tórax. Seu  traba-
lho parece evoluir na medida em que o vínculo com a equipe melhora. Nise da
Silveira (1981), já ressaltava em seu livro Imagens do Inconsciente a importância de
um ponto de apoio, alguém que possa receber um investimento afetivo, que funcio-
naria como um catalisador para o interesse na atividade.

Na ilustração 2, Fábio apresenta uma figura que abre os braços, numa atitude
que parece de entrega, reforçada pela legenda PAZ escrita no peito, que não condiz
com seu jeito reservado, displicente e de enfrentamento.  Neste  momento,  ele está
mais ambientado na Oficina, trazendo um pouco de sua vida fora deste espaço,
seus CD e máscaras feitas no Abrigo.

O psiquiatra cogitou que isto seria uma atitude sedutora, condizente com seu
diagnóstico, mas as mudanças no relacionamento com a equipe e o desenvolvi-
mento de sua pintura parecem desmentir isto.

“Um dia eu tive a idéia de sugerir a ele pintar as paredes de uma sala vazia (um
dos poucos lugares onde não chovia para dentro da oficina), atividade que ha-
via dado certo com alguns adolescentes anteriores, e ele começou a pintar.
Cada vez que ele terminava uma parte, eu estimulava ele a continuar criando”
(Depoimento escrito do Coordenador da Oficina, nov. 2001).

Fábio assumiu este espaço de que fala o coordenador da Oficina como a sua
sala e transformou-a totalmente, pintando todas as paredes, subindo nas mesas
para alcançar mais alto e usando inclusive as portas e janelas como espaço de
criação. O seu envolvimento com a oficina atinge um ponto máximo, a relação mu-
dou, tornando-se prazerosa.



Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002  v 73

Ver mais, ouvir mais e sentir mais: a arte e um adolescente

Fábio torna-se menos dispersivo e mais afetuoso, inclusive com as mulheres
da Oficina, com quem tinha uma relação distante. O ambiente afetivo e seguro, a
valorização de sua produção a ponto de ter um espaço exclusivo, sem críticas nem
julgamentos, trabalhando os aspectos saudáveis de sua personalidade, atuou no
sentido de reforço de sua auto-estima, possibilitando que apareça esse universo.
Por intermédio das imagens, ele pode nos contar o que não expressa em palavras:
seus sonhos e desejos.

Ele traz elementos de seu cotidiano, figuras de revistas e desenhos de colegas
do abrigo, que modifica para sua linguagem. O universo adolescente está represen-
tado de forma clara nas ilustrações 3, 4, 5 e 6.  Zimerman et al. (1997), colocam que
uma forma de os adolescentes firmarem sua diferenciação com os adultos é por via
da obtenção de um reconhecimento propiciado com sinais exteriores. O autor ofere-
ce como exemplo as roupas-uniformes, o uso de motos potentes, a exibição de
pranchas de surf, o  uso  de  insígnias,  os penteados algo bizarros, um tipo  de
música da  moda etc..

Todos estes sinais estão presentes nas pinturas de Fábio, inclusive o bad boy
em atitude displicente, com um pé na parede e um sorriso meio de lado (ilustração
6). A arte foi utilizada para expressar seu desejo de grupalidade, mostrando os
objetos de consumo que lhe dariam sustentação imaginária de pertencente ao mun-
do social e cultural idealizado, ícones de consumo aos quais tem dificuldade de
acesso por sua realidade social.

Ilustração 3 Ilustração 4 Ilustração 5 Ilustração 6

Ilustração 7 Ilustração 8
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Também há lugar para a expressão de sua agressividade, em figuras ameaça-
doras e predadoras: o tubarão, o tigre em posição de ataque ou os respingos de
sangue (ilustração 7).

O leão associado à figura feminina numa posição sensual (retirada de uma
revista de adultos que ele trouxe) poderia representar um certo medo do despertar
para a sexualidade.

Barbosa (2001), lembra que a arte, como uma linguagem aguçadora dos senti-
dos, transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum
outro tipo de linguagem, tais como a discursiva e a científica. Para a autora, dentre
as artes, as visuais, tendo a imagem como matéria-prima, tornam possível a
visualização de quem somos, onde estamos e como sentimos.

Fábio é normalmente reservado, parece não conseguir confiar em ninguém o
suficiente para falar de suas dúvidas e angústias, mas mediante sua pintura mostra-
nos o que não pode verbalizar.

Não acredito que nos caiba, como artistas ou como terapeutas, o papel de
analisar sua produção pictórica em termos de expressão de conflitos, mas devemos
sim proporcionar um espaço e uma forma para que estes conteúdos venham à tona
e possam  ser elaborados, facilitando sua compreensão pelo próprio adolescente.

Maria Heloísa C. de Toledo Ferraz (1998), cita que, ao estimular a reflexão
estética e crítica, se pode reconstruir as experiências artísticas, as vivências e co-
nhecimentos de ordem técnica (particularidades de linguagens artísticas, uso de
materiais etc..), compositiva e formal. Ferraz chama a atenção de que, nesse pro-
cesso, o trabalho expressivo é visto objetivamente e como elemento de ligação
interpessoal entre o paciente e o orientador artístico, ou entre as pessoas do próprio
grupo, reforçando seu caráter comunicacional.

Desta forma, além de possibilitar a expressão visual de idéias e emoções, a
arte ainda pode fortalecer as relações interpessoais e o desenvolvimento de uma
linguagem formal e crítica. Por intermédio desse exercício de reflexão, seria possí-
vel desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio
ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade perce-
bida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada,
como nos diz Barbosa (2001), transpondo as relações com a produção artística
para as relações com o meio social.

Fayga Ostrower (1991), coloca que, embora exista no ato criador uma descarga
emocional, ela representa um momento de libertação de energias – necessária, mas
de somenos importância do que certos teóricos talvez acreditem ser. Para Ostrower,
é o sentimento concomitante de reestruturação, de enriquecimento da própria produ-
tividade, de maior amplitude do ser, que se liberta no ato de criar, que é mais gratifi-
cante e fundamental, sobretudo para aquele que está criando.

A arte vista somente como promotora de vazão das tensões ou de conflitos
emocionais perde muito em sentido, perde o que é justamente seu valor maior, o
sentimento de ser criador, de ter a possibilidade de fazer algo único e pessoal, que
é a realização necessária de um potencial humano.
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A qualidade da produção plástica de Fábio impressiona. A partir do momento em
que se estabelece a confiança, ele mostra mais liberdade em sua criação e orgulho
em mostrá-la (Ilustração 9), demonstrando o crescimento de sua auto-estima.

Sua linguagem artística aproxima-se, pelo cromatismo vibrante e figuras bem
delineadas, ao grafite, esta expressão tão atual na faixa etária próxima à sua e que
inaugura, ao meu ver, uma  nova linha criativa, mais social e até política.

A ação pedagógica do orientador artístico deve buscar valorizar a autonomia
desta expressão, não dirigindo-a, mas enfatizando o processo perceptivo e orien-
tando em relação as técnicas artísticas e a exploração dos materiais, encorajando a
imaginação e a criação pessoal. Como em qualquer oficina de arte, o aprendizado
estético e técnico  sendo evidenciado por meio da reflexão sobre o trabalho produ-
zido conduz ao reconhecimento e valorização deste, estimulando novas criações a
partir do conhecimento adquirido.

Ilustração 9

Ilustração 10

Fábio nos traz mais elementos de nossa cultura influenciada pela propaganda,
a figura de um camelo na marca de cigarros e outra figura retirada de uma revista,
mas faz adaptações que  as localizam mais próximas da sua história, a figura femi-
nina um tanto dúbia (ilustração 10) e o gorro do menino na ilustração 11 são de sua
criação e expressam sua realidade.
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São transformações possíveis em um espaço artístico que poderiam significar
que há uma consciência crítica que busca achar seu espaço sem despersonalizar-se.

Ostrower (1991) chama a atenção para a alienação de si mesmo em que vive o
homem hoje, em meio a uma sociedade racionalista e reducionista, que o bombar-
deia com múltiplas exigências e funções, impossibilitando-o de criar e realizar em
sua vida conteúdos mais humanos. Ana Beatriz Teixeira Iumatti (2001), questiona
se em uma sociedade que permite a miséria, que é uma condição de extrema vio-
lência no que se refere aos direitos humanos, não seria a atitude de suas crianças o
troco para esta condição. Iumatti destaca que vivemos em uma sociedade que ali-
menta violentamente a prática do consumo com o fetiche de seus objetos, mas se
esquece de fornecer valores que limitem seu acesso a eles, onde se poderia inferir
que a delinqüência é uma das conseqüências desta ausência de limites.

O homem de hoje perde contínua e paulatinamente o contato com os meios
para expressão de sua sensibilidade, relegando-a a segundo plano, como algo que
não possui lugar na sociedade mercantilista, onde o valor maior é o poder de consu-
mo, causando  várias distorções éticas, inclusive nas relações interpessoais.

O principal papel de todas as expressões artísticas, ao meu ver, é o de resgatar
esta sensibilidade perdida e possibilitar que exista um espaço para sua colocação
mesmo numa sociedade massificadora.

Ilustração 11

Ilustração 12
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Fábio revela na sua produção plástica a transição entre infância e adolescên-
cia, ora representando figuras associadas ao universo adolescente e respostas à
massificação publicitária, (ilustração 12), ora imagens ainda infantis, como as ilus-
trações 13, 14 e 15. É importante que se note esta oscilação no sentido de repre-
sentarem a expressão de um conflito típico entre a dependência infantil e seu
imaginário fantasioso e a preparação para a condição de adulto emancipado e
consumidor, Além disso, como adolescente, ele estaria fazendo separações e
modificações de seus valores, projetos e de sua corporalidade e sexualidade
(Zimerman et al., 1997).

Ilustração 13

Ilustração 14
A pintura torna-se um canal para a conscientização e elaboração destas trans-

formações. Sara Pain e Gladys Jarreau (1996), consideram que o trabalho de arte
estaria centrado em uma  pesquisa de si, para encontrar e elaborar um universo de
imagens significantes de seus conflitos subjetivos.

 Esse procedimento obedece à hipótese da importância, para todo sujeito, de
se dar os meios de simbolizar os termos de um conflito. Considerando-se que
os obstáculos que impedem o acesso a esses meios são inconscientemente
ligados ao próprio conflito, superá-los já é avançar no caminho da elaboração
profunda (Pain; Jarreau, 1996).

Ilustração 15
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Todo este processo possibilitou que as proteções de Fábio começassem a cair
e, assim, mostrar-se mais afetivo com a equipe, mais produtivo e a começar a falar
mais de sua vida. Segundo a psicóloga de seu abrigo, sua agressividade com os
colegas  diminuiu, tanto na escola quanto em sua moradia.

Na Oficina, aceita melhor a presença de outros adolescentes e consegue esta-
belecer uma relação de maior respeito, interessando-se pelos seus trabalhos, partici-
pando de algumas atividades conjuntas, apesar de não estabelecer vínculo mais du-
radouro com nenhum deles.

[. . . ]  a Oficina dos Adolescentes serviu para ele como um grande
despotencializador de sua revolta e agressividade, onde encontrou um local
em que as pessoas se respeitam, não usam gritos  nem punições, permitem
a livre expressão artística e de pensamento e, principalmente, o tratamento
não é só do especialista com o paciente e sim de pessoa para pessoa, de
forma humana e sensível (depoimento escrito do Coordenador da Oficina,
nov/2001).

Conclusões

Não procurei neste trabalho relatar a história da utilização da arte como instru-
mento terapêutico, o que justifica a ausência de nomes tão importantes neste senti-
do como Hans Prinzhorn, Dubuffet e Osório César, entre outros, nem entrar em
questões relativas à arte-terapia, pois sou na realidade artista e não arte-terapeuta.

Busquei, sim, enfatizar a importância da arte  não só em relação à contribuição
que ela pode dar para o tratamento da doença mental, mas ao que ela ativa de
saudável no indivíduo. Não julguei necessário aprofundar-me em análises simbóli-
cas da produção artística do adolescente em foco, tecendo aproximações entre a
arte e o desenvolvimento da saúde.

Susan Sontag (1987) resume de  forma bastante sensível o papel da arte:

A nossa é uma cultura baseada no excesso, na superprodução; a conseqüên-
cia é uma perda constante da acuidade de nossa experiência sensorial. Todas
as condições da vida moderna – sua plenitude material, sua simples aglomera-
ção – combinam-se para embotar nossas faculdades sensoriais. [...]. O que
importa agora é recuperarmos nossos sentidos. Devemos aprender a ver  mais,
ouvir mais, sentir mais.

Acredito que o desenvolvimento de programas que incluam uma prática artísti-
ca não-diretiva, onde se busque desenvolver o potencial criativo humano, poderia
inclusive prevenir o aparecimento de algumas patologias, atuando num dos níveis
mais críticos da saúde mental, a promoção e proteção da saúde.

Minha preocupação primeira foi de tornar mais conhecido o trabalho que está
sendo feito, há dois anos, com adolescentes no Hospital Psiquiátrico São Pedro,
discutindo-o e embasando-o  a partir de meus referenciais profissionais e demons-
trar a influência visível no comportamento de Fábio a partir da sua experiência na
Oficina dos Adolescentes.

Hoje, dezembro de 2001, Fábio diz não querer mais participar da Oficina do
Adolescentes, diz que “perdeu a graça”. Várias mudanças ocorreram, independen-
tes da vontade dos profissionais da Oficina, seu tempo de participação foi diminuído
para que se possa atender, com a reduzida equipe disponível, os adolescentes do
Caps Infância  e Adolescência.  A  oficina mudou-se para um espaço menor, com
melhores condições físicas, é verdade, mas não existe mais a sala do Fábio, que foi
tão importante para sua auto-afirmação.
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Houve várias falhas no atendimento deste adolescente, foi creditado à oficina
um papel além de suas funções primeiras, Fábio não recebeu atendimento
psicoterápico, nem atendimento ambulatorial suficiente. Buscou-se,  por meio da
Oficina, um espaço continente, mas não ocorrendo a  interação interdisciplinar,  não
se completaram as ações necessárias para uma melhora duradoura.

Seria ingênuo supor que a arte somente possa salvar o indivíduo, resolvendo
todos os problemas relacionados com sua patologia, mas  um tratamento  somente
psi também possui um alcance limitado. É na convergência interdisciplinar, na dis-
cussão do projeto terapêutico, no respeito às novas propostas e pensando primeira-
mente nos benefícios aos  usuários que pode se dar a mudança necessária para
uma real transformação na atenção à saúde/doença mental. Entretanto, ver  mais,
ouvir  mais e sentir  mais se aprende com a arte, abrindo novos patamares de ser e
estar mais saudável.

Ver más, oir más y sentir más...
El arte y un adolescente

Resumen: La declaración cuenta la historia de exclusión de un adolescente y el cambio de su
comportamiento, logrado por medio del arte. La  muestra de los trabajos creados por el chico en el
“Taller de los Adolescentes”, del Hospital Psiquiátrico São Pedro de la Secretaria da Saúde del Rio
Grande do Sul, revela la gradativa afirmación de su identidad, formación de vehículos, reconocimiento,
agresividad, sensibilidad y expresión visual de ideas y emociones. El  artículo no busca relatar la historia
de la utilización del arte como instrumento terapéutico, ni cuestiones relativas al arte-terapia, sino enfatizar
la importancia del arte en el tratamiento de la enfermedad mental desarrollando el potencial creativo
humano para ver más, oir más, sentir más.

Palabras-Clave:  Salud mental; Exclusión social; Hospital Psiquiátrico São Pedro – SES/RS; Arte-
terapia; Adolescentes.

To see more, to hear more and to feel more: art and an adolescent

Abstract : The report tells the history of the exclusion of an adolescent and the change in his
behavior due to the art. The sample of the works created by the boy in the “Workshop of Adolescents”,
of the Hospital Psiquiátrico São Pedro of the Secretaria de Saúde of Rio Grande do Sul, reveals the
gradual affirmation of his identity, formation of vehicles, recognition, aggressiveness, sensibility and
visual expression of ideas and emotions. The article does not try to tell the history of the use of art as a
therapeutic instrument, nor questions relative to art-therapy, but to emphasize the importance of art in
the treatment of mental disease, developing the creative potential of humans to see more, to hear more,
to feel more.

Key-words : Mental health; Social exclusion; Hospital Psiquiátrico São Pedro – SES/RS; Art-therapy;
Adolescent.
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A construção e o desenvolvimento de especializações
na área obstétrica e neonatal em modalidade pioneira
na saúde coletiva

Nilcéa Maria Nery Duarte1

Ricardo Burg Ceccim2

Resumo : O relato apresenta a experiência pioneira no país, na construção e desenvolvimento de
seis cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica e em Enfermagem Neonatal, em instituição
não universitária, a Escola de Saúde Pública, da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, mediante
credenciamento pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria 1.314, de 23/08/2000. Serão apre-
sentadas: a estrutura dos cursos, com enfoque perinatal, visando ao preparo para o cuidado e a educa-
ção em saúde à mulher no ciclo grávido-puerperal e ao neonato, em bases humanizadas, técnicas,
científicas e éticas, as atividades teóricas, teórico-práticas e de extensão desenvolvidas, as instituições
envolvidas, a avaliação dos cursos, as dificuldades surgidas e as alternativas encontradas para o al-
cance dos objetivos propostos. O acompanhamento da evolução dos cursos permite reconhecer a ab-
sorção da realidade de cada curso para o aperfeiçoamento dos próximos. Um exemplo é o crescimento
da carga horária, de 600 para 645 horas-aula na Especialização Obstétrica e de 405 para 495 horas-
aula na Especialização Neonatal.

Palavras-Chave : Formação em saúde; Enfermagem Obstétrica; Enfermagem Neonatal; Escola
de Saúde Pública/RS.

Introdução

A formação e a qualificação de profissionais para atuar na área da saúde no Brasil é
um dos grandes desafios à efetiva implantação do Sistema Único de Saúde. O grave qua-
dro epidemiológico constatado na saúde da mulher e do neonato, considerada a morbi-
mortalidade materna e neonatal, revelam que é real a insuficiência da assistência prestada.

De uma forma geral, os programas de pré-natal não têm abrangido a totalidade
das gestantes e não tem havido a garantia de parto em ambiente hospitalar. A aten-
ção ao parto e ao nascimento ainda tem privilegiado a prática medicalizada e
intervencionista, traduzida pela atenção obstétrica centrada, de forma excludente,
no papel do médico e na prática do parto cirúrgico. Além disso, a alta prevalência
dos cânceres de colo e de mama e o abortamento provocado indicam uma situação
sociosanitária desfavorável à saúde da mulher (Duarte; Sant’Anna; Riffel, 1997).

A decisão política de reverter o atual quadro epidemiológico de saúde nas
áreas materna e neonatal passa não só pela necessária ampliação da cobertura
assistencial, mas pela profunda reformulação dos padrões assistenciais, de edu-
cação em saúde e de acesso à informação e aos serviços de boa qualidade. Se a
alteração da atual realidade passa pela melhoria dos padrões de vida e de saúde
da população materno-infantil, passa, também, pela inversão do paradigma médi-
co-cirúrgico, devolvendo o parto e o nascimento às práticas naturais e humanizadas
(Organização Mundial da Saúde, 1996; Brasil, 2000a). O paradigma do cuidado
humano adotado nas práticas de enfermagem, como constatado em serviços onde
há enfermeiros obstetras e neonatologistas atuando na atenção à mulher e ao

1 Obstetra, mestre, coordenadora dos cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica e Especialização em
Enfermagem Neonatal da Escola de Saúde Pública/RS, e-mail: nilcea@cpovo.net
² Sanitarista, doutor, diretor da Escola de Saúde Pública/RS, professor de educação em saúde na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: burgceccim@uol.com.br
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neonato, parece assegurar essa inversão paradigmática, sem prejuízo da aten-
ção especializada a que toda mulher tem direito.

Movimentos nacionais para a humanização e utilização de tecnologias leves
para o parto e o nascimento começaram a surgir nas lutas femininas, de enfermei-
ros da área materno-infantil e de sanitaristas preocupados com a mortalidade ma-
terna e neonatal. Em 1989, com a criação da Associação Brasileira de Obstetrizes e
Enfermeiros Obstetras (Abenfo), entidade que congrega enfermeiros das áreas da
saúde da mulher e do neonato, foi renovado o debate nacional sobre a atuação
desses profissionais para a ampliação e inserção de novos paradigmas na assis-
tência à mulher no pré-natal, parto e puerpério e ao neonato, para o alcance da
atenção necessária (Duarte, 1999).

O Conselho Federal de Medicina (CFM), em 1997, iniciou a defesa do parto
normal, com a campanha Natural é o parto normal, com base em dados publicados
sobre o excesso de cesarianas no País (Conselho Federal de Medicina, 1997; Con-
selho Federal de Medicina, 1998a; Conselho Federal de Medicina, 1998b). A Rede
Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos desencadeou uma campanha
em defesa do fortalecimento da rede pública de saúde para uma assistência digna e
correta no pré-natal que culmine na prática do parto normal assistido. A Rede de
Humanização do Nascimento – Rehuna – propôs reduzir as cesarianas e criar alter-
nativas de humanização do atendimento, a exemplo da experiência européia, nota-
bilizada por casas de parto, em países como a Holanda, França e Alemanha.

A mudança do paradigma dessa assistência com o ideal da prática natural e
humanizada e o advento da Portaria n.º 2.815/98, do Ministério da Saúde (Brasil,
1998), intensificou a procura por enfermeiros especializados pelas instituições de
saúde, bem como de cursos pelos enfermeiros (Duarte, 1999). Produz-se um inédi-
to encontro da saúde coletiva com a assistência individual à mulher e ao neonato.

Objetos permanentes da identificação dos níveis de saúde das populações, o
grupo materno-infantil sempre preocupou os sanitaristas. Pertencem a este grupo
as estatísticas mais básicas para o diagnóstico epidemiológico-situacional da quali-
dade de vida e saúde: mortalidade materna, mortalidade neonatal, mortalidade pós-
neonatal, número de partos por cesariana, taxa de fertilidade, taxa de fecundidade,
idade materna, peso ao nascer, cobertura assistencial ao pré-natal de baixo risco,
cobertura assistencial ao pré-natal de alto risco e uma lista de eventos semelhan-
tes. Para a redução de danos, agravos, riscos e morte se propõe a melhor atenção
ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao recém-nascido, além de atenção integral à
saúde da mulher e da criança. A atenção natural e humanizada ao parto e ao nasci-
mento passaram a ser objeto da saúde coletiva. Um dos emitentes sanitaristas bra-
sileiros de última geração, recentemente falecido, David Capistrano Filho (Capistrano
Filho, 1999/2000) afirmava que uma política de saúde em defesa da vida (direito
coletivo a uma vida alegre) deve prever uma política de atenção especializada ao
parto normal, com casas de parto e enfermeiros obstetras, visualizando centros de
parto normal nos ambientes hospitalares, diferentes dos atuais centros obstétricos,
para que toda a atenção seja voltada, não para a técnica do parto, mas para a
mulher em situação de parto e a criança em situação de nascimento.

A construção do projeto didático-pedagógico dos cursos de especialização deve-
ria ter enfoque perinatal no cuidado e na educação em saúde, em bases humanizadas,
técnicas, científicas e éticas. Área inovadora na Escola de Saúde Pública, a direção
da ESP/RS buscou a presidente da Abenfo – Seção RS para montar um projeto de
formação. A mesma especialista, professora com carreira universitária na área gineco-
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obstétrica foi convidada a integrar o quadro técnico-docente da ESP/RS, tendo sido
dada a largada para um projeto pioneiro de formação.

A oportunidade de concretizar esse projeto surgiu em março de 1999, pelo
conhecimento do Parecer CNE/CES nº 908/98 (Conselho Nacional de Educação,
1998), que possibilitava o credenciamento pelo Ministério da Educação, de institui-
ções não universitárias para a oferta dos cursos de pós-graduação.

Em julho de 1999, o projeto da Escola para os Cursos de Especialização em
Enfermagem Obstétrica e em Enfermagem Neonatal, embasados nesse Parecer,
na Resolução CFE nº 12/83 (Conselho Federal de Educação, 1983), nas recomen-
dações do Conselho Nacional da Abenfo (Duarte, 1999) e na legislação sobre o
exercício da enfermagem (Coren/RS, 1997), foi encaminhado, obtendo o
credenciamento pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 1.314, de 20
de agosto de 2000, com base no Parecer CNE/CES nº 686/2000 (Brasil, 2000b). A
Escola foi a primeira instituição pública, não universitária, vinculada a uma secreta-
ria de saúde, a ser credenciada para a oferta desses cursos.

Os primeiros cursos, resultantes de concorrido processo seletivo, ocorreram no
ano de 2000. O primeiro curso contou com o apoio financeiro do Ministério da Saú-
de à Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, concorrendo com vários projetos
universitários em edital nacional.

A procura pelos cursos continuou grande, levando a Secretaria a prover recur-
sos próprios para a realização de novas edições em 2001 e 2002.

O resultado das avaliações realizadas ao término de cada curso, entre do-
centes e discentes, bem como a edição de novas resoluções pelo Conselho Naci-
onal de Educação (Conselho Nacional de Educação, 1999; Conselho Nacional de
Educação, 2001), conduziram à reformulação nos subseqüentes.

A estrutura, a operacionalização e a avaliação dos seis Cursos de Especializa-
ção em Enfermagem Obstétrica e em Enfermagem Neonatal realizados pela Escola
de Saúde Pública, entre 2000 e 2002 é apresentada neste trabalho. Num período
exíguo de 4 anos a ESP/RS, sem absolutamente nenhum antecedente prévio no
ensino de obstetrícia e de neonatologia, montou dois cursos de especialização,
aprovou-os junto ao MEC, concorreu e foi contemplada em Edital Nacional de finan-
ciamento de cursos de especialização em enfermagem obstétrica, tendo sido a úni-
ca instituição nacional que projetou o Curso de Enfermagem Obstétrica acoplado a
um Curso de Enfermagem Neonatal, realizou 2 turmas a cada ano e em 3 anos
formou 103 especialistas.

Se, em todo o país, a especialização em enfermagem obstétrica começou a
ser disseminada, sua oferta acoplada à enfermagem neonatal é uma novidade
da ESP/RS. Ambos os cursos tiveram enfoque perinatal, o que nos permitiu
operar com um quadro curricular de proteção materna e ao neonato com respei-
to e valorização ao binômio mãe-bebê, como uma unidade protetora da qualida-
de de vida neste momento de grandes vivências psicossociais na mulher e no
recém-nascido. Se em todo o país a atenção ao parto é a prioridade e, na práti-
ca, o campo de trabalho aos enfermeiros se apresenta como complementar à
assistência, a ênfase de ensino da ESP/RS foi conjugar assistência especializa-
da de alta qualificação ao pré-natal e ao parto com domínio da semiologia, edu-
cação em saúde e assistência resolutiva no pré-natal de baixo risco, assistência
ao pré-natal de alto risco, assistência resolutiva ao parto fisiológico, assistência
ao neonato de baixo risco, assistência de enfermagem em intensivismo neonatal
e assistência ao binômio puérpera-neonato internados e no ambulatório de aten-
ção básica em saúde coletiva.
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 *Disciplina teórica. Pré-requisito para as disciplinas de Metodologia da Pesquisa Aplicada à Enfermagem Obstétrica
e Neonatal II e de Enfermagem Obstétrica II.

Estrutura e caracterização dos cursos

Os Cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica e em Enfermagem
Neonatal objetivaram o preparo para o cuidado e educação em saúde à mulher na
gestação, parto e puerpério e ao neonato, em bases humanizadas, técnicas, científi-
cas e éticas, visando à melhoria da qualidade da assistência nos serviços de saúde.

A estrutura curricular foi formada por disciplinas, conforme apresentadas nos
Quadros 1 e 2. O Curso de Enfermagem Obstétrica somava 600 horas-aula no pri-
meiro ano e chegou a 645 horas-aula no terceiro ano para que se incorporasse as
novidades técnicas e legais originadas no período. O Curso de Enfermagem Neonatal
somou 405 horas-aula no primeiro ano, chegando a 495 hora-aulas em 2002.

Quadro1  – Estrutura do Curso de Especialização Obstétrica – 2000 a 2002
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Quadro 2  – Estrutura do Curso de Especialização Neonatal – 2000 a 2002

 *Disciplina teórica. Pré-requisito para as disciplinas de Metodologia da Pesquisa Aplicada à Enfermagem Obstétrica
e Neonatal II e de Enfermagem Neonatal II

O desenvolvimento dos cursos se faz por meio de disciplinas teóricas e teórico-
práticas, conforme listados acima. As teóricas são realizadas na Escola, em bloco;
as teórico-práticas são desenvolvidas por meio de estágios em instituições públicas
de saúde. Estes estágios ocorrem em ambulatório, com consulta de enfermagem à
gestante e ao binômio puérpera-neonato; na internação, com cuidado à mulher no
parto e puerpério e ao neonato em sala de parto; em alojamento conjunto e em
tratamento intensivo. Cursos de gestantes abertos à população, grupos de puérperas
e grupos de mães de bebês internados são desenvolvidos como atividade de exten-
são, mediante planejamento prévio. Acompanhamento e assessoria psicológica no
desenvolvimento desses estágios são disponibilizados aos discentes.

A realização de um relatório técnico-científico sobre as vivências dos alunos
nos estágios é a atividade final dos cursos.

Procedimentos de avaliação dos Cursos

– Participação em atividades de sala de aula;
– Provas escritas;
– Participação em seminários;
– Desempenho em atividades pedagógicas;
– Desempenho em atividades teórico-práticas;
– Elaboração de trabalho de conclusão do Curso.

Critérios para a concessão dos certificados

– Freqüência mínima de 75%;
– Aproveitamento com conceito mínimo C, equivalente à nota 7,0 (sete). Considera-
se: A (nota de 9 – 10), B (nota de 8 – 8,9), C (nota de 7 -7,9) e D (nota abaixo de 7,0).

Os certificados de Especialização em Enfermagem Obstétrica e em Enferma-
gem Neonatal são concedidos pela ESP/RS, conforme credenciamento pelo Minis-



86  v Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002

Nilcéa Maria Nery Duarte e Ricardo Burg Ceccim

tério da Educação, por meio da Portaria n° 1.314, de 23 de agosto de 2000 (Brasil,
2000b), com base no Parecer nº 686/2000, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação e em conformidade com a Resolução CNE/CES nº
3/99 (CNE, 1999) e Resolução CNE/CES nº 1/2001 (CNE, 2001).

Assessoria

A Seção Rio Grande do Sul, da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfer-
meiros Obstetras (Abenfo/RS), por meio de sua presidente, participou do planeja-
mento dos cursos no primeiro semestre de 1999 e por decisão da Diretoria que
assumiu a entidade em julho de 1999, passou a prestar assessoria nos cursos de
2000. A formalização de compromisso e definição dos papéis entre a ESP/RS e a
Abenfo/RS viabilizou um trabalho conjunto com novos desdobramentos, uma vez
que a ESP/RS incorporou quadro técnico com elevada qualificação.

Corpo docente

O corpo docente dos cursos é constituído por profissionais do quadro da ESP/
RS e professores convidados. Para a área específica, apesar do pequeno número
de enfermeiros especialistas em enfermagem obstétrica e em enfermagem neonatal,
com experiência, interesse e disponibilidade para o ensino, especialmente nos pri-
meiros cursos, foi possível o desenvolvimento com qualidade com a contratação de
profissionais identificados com os paradigmas dos cursos. Na segunda e terceira
edição, vários egressos desses cursos passaram a fazer parte do corpo docente.

Recursos bibliográficos

A biblioteca da ESP/RS é uma biblioteca de referência especializada em saúde
pública e saúde coletiva, contando, também, com a bibliografia específica de área
materno-infantil. Com a introdução dos novos cursos de especialização, o acervo
sofreu dimensionamento específico e hoje oferece número de exemplares adequa-
dos ao desenvolvimento de estudos em grupos de alunos das especializações em
obstetrícia e neonatologia.

A biblioteca da ESP/RS atende às demandas de informação em saúde no âm-
bito da Secretaria de Saúde, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e público
interessado. Desenvolve o projeto de implantação do Centro de Informação e Docu-
mentação em Saúde – Ceids, com atuação ampliada e inovadora.

Vagas previstas e concluintes

As vagas para os Cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica e em
Enfermagem Neonatal foram iguais, bem como o número de alunos para as ativida-
des teórico-práticas. Em 2000 foram 18 vagas, divididas em grupos de 6 alunos,
tendo sido concluído por 100% dos alunos de Enfermagem Neonatal e por 94,4%
(17 matriculados) dos alunos da Enfermagem Obstétrica; em 2001 também foram
18, tendo sido concluído por todos os matriculados dos dois cursos. Em 2002 foram
abertas 16 vagas por curso, com grupos de 4 alunos, visando maior qualificação/
habilitação nos cursos, tendo sido concluídos por todos.
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O total de enfermeiros que concluíram os cursos foi de 103 alunos, sendo 52
em Enfermagem Neonatal e 51 em Enfermagem Obstétrica.

Operacionalização dos cursos

Requisitos mínimos para a inscrição

– Curso de Graduação em Enfermagem;
– Estar, preferentemente, desenvolvendo função assistencial em serviços de saúde
na área da mulher ou do neonato no Rio Grande do Sul, em instituições vinculadas
ao Sistema Único de Saúde.

Seleção

– Análise do Curriculum Vitae;
– Entrevista em grupo.

Duração do Curso

10 meses.

Períodos e horários de desenvolvimento

– Atividades teóricas – 20 horas-aula por semana, com previsão de 2 horas para
estudo. O desenvolvimento foi em 10 semanas, em dois dias consecutivos.
– Atividades teórico-práticas (estágios) de 10 a 20 horas-aula por semana, com
desenvolvimento em 30 semanas.
– Seminários de avaliação - 20 horas-aula, em dois dias consecutivos.
– Elaboração e orientação de trabalho de conclusão – em torno de 2 horas-aula por
semana
– Realização de partos nas diversas instituições onde cada aluno está vinculado
profissionalmente (para o Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica).

Locais de realização dos estágios

Os campos de estágio utilizados para os cursos foram as instituições públicas
previamente conveniadas, sendo dois hospitais federais, um hospital municipal da
região metropolitana, duas unidades básicas de saúde da capital e o Centro de
Saúde-Escola Murialdo, da ESP/RS.

Atividades previstas e realizadas nos estágios

Para o alcance dos objetivos propostos e atendimento às recomendações da
Abenfo Nacional, estabeleceu-se, para os cursos de 2000, atividades mínimas a
serem realizadas pelos alunos em cada campo de prática. Os resultados da avalia-
ção desses cursos conduziram à alteração nas atividades dos subseqüentes.
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Essas atividades, bem como a média de realizações em cada um dos cursos,
são apresentadas nos Quadros 3 e 4.

Quadro 3  – Atividades previstas e realizadas por aluno nos estágios em Obstetrícia

A análise dos resultados, apresentados no Quadro 3, mostra que nas ativida-
des de ambulatório, a consulta de Enfermagem Obstétrica e ao binômio puérpera-
neonato, atingiu os mínimos previstos. Cabe destacar que em 80% (4) dos locais de
estágio, a atividade era nova, criada especialmente para os cursos.
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Quanto aos cursos de gestantes, a meta foi alcançada. Nos três anos foram
realizados 17 cursos, de quatro e seis aulas, totalizando 80 encontros.

Em relação ao centro obstétrico, a realização do cuidado à mulher em trabalho
de parto foi acima do previsto, todavia, a atenção não é facilitada aos alunos. Esse
resultado pode ser atribuído à ocorrência variável de partos, a preferência institucional
pela assistência intervencionista, a competição e resistência dos profissionais da
categoria médica. Quanto ao cuidado ao neonato em sala de parto, a média de
realização ficou abaixo do número previsto, também em decorrência do número
variável de partos.

Já em relação aos partos realizados na instituição de origem de cada aluno,
apesar de algumas instituições, mesmo tendo assumido a responsabilidade, não
terem viabilizado o acesso ao campo de assistência, a realização foi superior à
prevista. Consideramos positiva a experiência por contribuir para a inserção do es-
pecialista no serviço. O total de partos realizados por aluno ficou na média de 20 a
29, ultrapassando o mínimo estabelecido.

Na internação obstétrica, o cuidado à puérpera e ao neonato, bem como a
realização da atividade de grupo, aproximou-se do previsto, enquanto a avaliação
da puérpera após o parto realizado ficou extremamente prejudicada. Tal situação
ocorreu pela dificuldade de horário dos alunos para realizar a atividade e pela alta
precoce das puérperas.

As atividades previstas e realizadas pelos alunos dos Cursos de Enfermagem
Neonatal são apresentadas no Quadro 4.

Quadro 4  – Atividades previstas e realizadas por aluno nos estágios em Neonatologia

 *Introduzido em 2002.
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A análise do Quadro 4 mostra que nas atividades de ambulatório, a consulta de
enfermagem ao binômio puérpera-neonato não atingiu o mínimo previsto, o que
pode ser atribuído à inexistência da atividade na instituição fora dos períodos dos
cursos, bem como à diminuição da freqüência das mães, especialmente nos perío-
dos de inverno.

Quanto aos grupos de mães e familiares de neonatos internados, a meta foi
atingida, tendo sido realizados 60 encontros.

Já em relação aos cuidados ao neonato em unidade de tratamento intensivo, a
realização superou as expectativas, propiciando aos alunos o atendimento de ne-
cessidades de baixa, média e alta complexidade.

A realização do cuidado ao neonato em sala de parto, admissão e na instala-
ção do alojamento conjunto, em centro obstétrico, não atingiu o mínimo previsto. Tal
resultado, a exemplo da Especialização em Enfermagem Obstétrica, pode ser atri-
buído ao número variável de partos nos períodos de estágio.

Já na internação obstétrica, estágio incluído no Curso de 2002, a realização
tanto no cuidado ao binômio puérpera-neonato, como do grupo de puérperas, supe-
rou o previsto.

Avaliação dos cursos

Desempenho dos discentes

No transcorrer dos cursos, a avaliação do aproveitamento e desempenho dos
alunos ocorreu por meio dos instrumentos específicos, tendo como resultados:
– no Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, dos 51 alunos (98%)
concluintes, a maioria, 88,3%, teve freqüência acima de 85% em todas as discipli-
nas e a expressiva maioria, 98,4%, conceito A e B (nota de 8 a 10);
– dos 52 (100%) alunos que concluíram o Curso de Enfermagem Neonatal, a ex-
pressiva maioria, 92,2%, teve freqüência acima de 85% em todas as disciplinas e
94,7% obteve conceito A e B.
Os resultados mostram que o desempenho dos alunos foi muito bom, especialmen-
te se considerarmos as exigências do curso e o trabalho concomitante dos alunos
em instituições de saúde.

Avaliação dos cursos pelos discentes

Os discentes avaliaram os cursos por meio de instrumentos específicos nos
seguintes aspectos: carga horária, elenco de disciplinas, organização dos conteú-
dos, cronogramas, técnicas de ensino, recursos audiovisuais e bibliográficos, cons-
tituição dos grupos, instrumentos de registro e de avaliação, critérios de avaliação,
relação entre atividades teóricas e teórico-práticas, campos de prática, corpo do-
cente, estrutura de apoio e alcance dos objetivos propostos. A cada item foi previsto
atribuir conceito A (9-10), B (8-8,9), C (7-7,9) e D (abaixo de 7).

Os conceitos A e B foram atribuídos pelos alunos da Especialização Obstétri-
ca, da seguinte forma: em 2000, 94,2%; em 2001, 91,2% e em 2002, 88,4%. Pelos
alunos da Especialização Neonatal o percentual foi 81%, em 2000; 88,7%, em 2001
e de 95,4 %, em 2002. Observa-se alteração na proporção inversa em cada uma
das especializações, na Obstétrica, os conceitos A e B atribuídos tiveram um de-
créscimo, enquanto que na Neonatal aumentaram de um curso para outro. Diversos
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fatores contribuem para esse resultado, todavia, acreditamos que a carga horária
maior do curso, as atividades-extra e as dificuldades e desafios dos campos de
prática para a Especialização Obstétrica, conduziram a esse resultado.

Avaliação dos cursos pelos docentes

A avaliação dos cursos pelos docentes seguiu a mesma metodologia utilizada
pelos alunos. Os Cursos de Enfermagem Obstétrica na avaliação dos docentes que
atuaram nas disciplinas teórico-práticas, obtiveram conceito A e B, conforme segue:
em 2000, 90%; em 2001, 95,4% e 97,3%, em 2002. Os de Enfermagem Neonatal,
em 2000, 82%; em 2001, 95,9% e em 2002, 99,4%. A análise desses resultados
sugere que, na avaliação dos docentes, os cursos melhoraram a cada ano, estando
muito bem conceituados.

Análise da experiência

Ao término de cada um dos cursos, as avaliações realizadas por meio de ins-
trumentos específicos com alunos e docentes, bem como por meio de reuniões com
dirigentes das instituições onde foram realizados os estágios, mostraram haver uma
percepção semelhante. Dificuldades ocorreram, como também pontos positivos.

Aspectos positivos / facilidades encontradas

Os aspectos positivos podem ser divididos em duas etapas; na primeira, que
antecedeu à realização dos cursos, podemos destacar:
– o advento do Parecer CNE/CES nº 908/98 que possibilitou o credenciamento da
Escola de Saúde Pública/RS, para o desenvolvimento de cursos autônomos, inova-
dores e voltados para o cuidado;
– a abertura de financiamento pelo Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do
Rio Grande do Sul, visando à criação de centros de referência ao parto e nascimen-
to, representaram uma oportunidade de oferta de especialização gratuita em área
de grande necessidade de pessoal qualificado.

A segunda etapa, referente ao desenvolvimento dos cursos, teve como aspec-
tos positivos:
– a estrutura idêntica dos Cursos de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, com algu-
mas disciplinas e conteúdos iguais e ministrados em conjunto, possibilitou um maior
entrosamento entre os dois grupos de alunos, ampliação de conhecimento e troca
de experiências no cuidado à mulher e ao neonato;
– a estrutura física e de apoio da Escola de Saúde Pública/RS possibilitou o desen-
volvimento das aulas teóricas com técnicas de ensino e recursos audiovisuais e
bibliográficos adequados à realização dos cursos;
– o corpo docente, em especial nas disciplinas teórico-práticas, constituído por es-
pecialistas em Enfermagem Obstétrica e em Enfermagem Neonatal que, com
criatividade, sensibilidade e competência, buscaram alternativas para as dificulda-
des surgidas;
– a criatividade e competência do gestor estadual de saúde na garantia das
condições para o desenvolvimento dos cursos, em especial no aporte de recur-
sos financeiros;
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– a receptividade dos dirigentes das instituições nas quais foram realizadas as ativi-
dades teórico-práticas foi fator determinante para o alcance dos objetivos propostos
pelos cursos;
– o empenho, entusiasmo, sensibilidade e criatividade dos alunos no desenvolvi-
mento das atividades propostas conduziu à criação de espaços e superação de
obstáculos;
– as mudanças, ainda que pequenas, nas condutas e rotinas de assistência obsté-
trica e neonatal nas instituições utilizadas como campos de prática;
– a procura por enfermeiros especialistas formados pela Escola e a absorção pelo
mercado, mesmo antes do término do curso.

Aspectos negativos / dificuldades encontradas

Dentre as dificuldades encontradas, destacamos:
– a inexistência de centros de referência ou casas de parto para atenção ao parto
normal no Rio Grande do Sul, bem como instituições públicas com a prática de
realização de partos por enfermeiros, dificultou a identificação e escolha de campos
para os estágios de alunos;
– a falta de oferta, no Estado, de cursos de especialização na área obstétrica e
neonatal de forma contínua dificultou a localização de enfermeiros com titulação,
experiência na área e interesse no ensino. Na enfermagem neonatal, por ser uma
área nova no âmbito da atenção à saúde da criança, fez-se necessária a contratação
de docentes de outras profissões para o desenvolvimento de alguns conteúdos teó-
ricos, exigindo posterior complementação;
– a assistência obstétrica e neonatal excessivamente tecnicista e intervencionista,
aliada à competição, o corporativismo e a resistência por parte de profissionais da
categoria médica, dificultaram a realização do cuidado à mulher e ao neonato, com
conseqüente limitação no desempenho e alcance pelos alunos do número de ativi-
dades preconizados pela Abenfo, especialmente no parto e nascimento;
– as dificuldades dos alunos para conciliar as exigências dos cursos com as de suas
instituições de origem, visto que a grande maioria não recebeu qualquer tipo de
liberação no trabalho;
– entraves burocráticos na liberação de recursos para execução do plano orçamen-
tário, ocasionando insegurança, transtornos e estresse entre os profissionais direta-
mente envolvidos com o ensino.

Apesar das dificuldades, a experiência foi gratificante e enriquecedora, especi-
almente ao consideramos os resultados, tanto do desempenho dos alunos, como
das avaliações realizadas.

Considerações finais

Acreditamos que, embora as metas quantitativas não tenham sido plenamente
atingidas, os objetivos foram alcançados. Os cursos ofereceram embasamento para
o exercício da Enfermagem Obstétrica e da Enfermagem Neonatal em bases
humanizadas, técnicas, científicas e éticas,  inserindo na sociedade gaúcha, em
apenas 3 anos, 103 especialistas.

O aumento do número de especialistas, pela continuidade da oferta dos cur-
sos, faz-se necessário para uma efetiva mudança na qualidade da assistência obs-
tétrica e neonatal.
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A ESP/RS cumpre seu papel de parceria no desenvolvimento científico-tecno-
lógico do Estado, pela capacitação e qualificação de pessoal em área profissional.
A saúde coletiva se beneficia desse encontro da área materno-infantil, entre a as-
sistência especializada e a promoção de saúde pública.
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La construcción  y el desarrollo de  especializaciones en el área obstétrica y
neonatal en modalidad pionera en la salud pública

Resumen : El relato presenta la experiencia pionera en el país en la construcción y desarrollo de
seis cursos de Especialización en Enfermería Obstétrica y en Enfermería Neonatal, en institución no
universitaria, la Escola de Saúde Pública, de la Secretaria da Saúde del Rio Grande do Sul, mediante
credenciamiento por el Ministério da Educação, por medio de la portaría 1.314, de 23/08/2000. Serán
presentadas: la  estructura de los cursos, con enfoque perinatal, teniendo por objetivo el preparo para
el cuidado y la educación en salud a la mujer en el ciclo embarazo-posparto y al neonato, en bases
humanizadas, técnicas, científicas y éticas, las actividades teóricas, teórico prácticas y de extensión
desarrolladas, las instituciones involucradas,  la evaluación de los cursos, las dificultades surgidas y las
alternativas encontradas para el alcance de los objetivos propuestos. El  acompañamiento de la evolución
de los cursos permite reconocer la absorción de la realidad de cada curso para perfeccionar los siguientes.
Un ejemplo es el crecimiento de la carga horaria de 600 para 645 horas de clase en la Especialización
Obstétrica y de 405 para 495 horas de clase en la Especialización Neonatal.

Palabras Clave : Formación en salud; Enfermería obstétrica; Enfermería  neonatal; Escola de
Saúde Pública/RS.

The construction and the development of specialization courses in the field of
delivery and birth in a pioneer modality in collective health

Abstract : The report presents a pioneer experience in the country, in the construction and
development of six courses of Specialization in Obstetric Nursing and in Neonatal Nursing, in a non-
academic institution, the Escola de Saúde Pública, of the Secretaria de Saúde of Rio Grande do Sul, by
accreditation of the Ministry of Education, through the entrance 1.314, of 23/08/2000. The structure of
the courses, with perinatal focus seeking the preparation for the care and the education in health to the
woman in the pregnant-puerperal and to the neonate cycle, in humanized, technical, scientific and ethical
basis, the theoretical, theoretical-practices and extension activities developed, the institutions involved,
the evaluation of the courses, the difficulties that came up and the alternatives found to reach the proposed
objectives, are all presented. The verification of the evolution of the courses permits the recognition of
the absorption of the reality of each course to improve them. One example is the growth of the workload
from 600 to 645 hours of class in the obstetric specialization and from 405 to 495 hours of class in the
neonatal specialization.

Key-words : Formation in health; Obstetric nursing; Neonatal nursing; Escola de Saúde Pú-
blica/RS.
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Os trabalhadores em saúde na região do Vale do
Taquari: uma breve análise da evolução quantitativa,
período 2000-2002

Olinda Lechmann Saldanha1

Glademir Schwingel2

Resumo : O presente documento reflete sobre a incorporação de recursos humanos em saúde no
Vale do Taquari. Procuramos demonstrar que o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde ampliou
os postos de trabalho nos municípios, contribuindo para a implantação de ações multiprofissionais,
para a mudança na formação dos profissionais de saúde, bem como dos conceitos de trabalho para os
gestores municipais de saúde.

Palavras-Chave : Vale do Taquari;  Rio Grande do Sul; Serviços de Saúde; Interdisciplinaridade;
Políticas de saúde; Trabalhadores em saúde.

Introdução

Ao longo dos últimos anos, uma série de medidas vem permitindo que os muni-
cípios de todo o estado do Rio Grande do Sul ampliem as suas equipes de trabalha-
dores nas secretarias municipais de saúde. Investimentos federais, estaduais e
municipais garantiram o financiamento deste novo contingente que se incorporou
na prática cotidiana das ações e serviços de saúde. Além disso, muitos municípios
incorporaram em suas equipes profissionais até então pouco presentes, como os
psicólogos, os assistentes sociais e os fisioterapeutas, entre outros. No entanto,
cabe avaliar como esses profissionais têm chegado à rede de saúde, qual a sua
acolhida  e como são incorporados nas políticas de saúde. A complexidade do setor
faz da incorporação de pessoal uma parte importante do processo de qualificação
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS). O presente artigo relata a evolução
no número de trabalhadores de saúde na região do Vale do Taquari, entre 2000 e
2002, e procura considerar alguns pontos. Não se pretende definitivo, mas sim dar
luz ao debate, à avaliação do fenômeno de incorporação de novos trabalhadores na
rede do SUS.

Incorporação de recursos humanos no SUS

Ao longo dos últimos anos, a área da saúde no Vale do Taquari vem passando
por um incremento qualitativo importante. Ao tempo em que analisamos os indica-
dores gerais de saúde da população, percebemos claramente uma maior qualidade
de vida, refletida, por exemplo, pela queda contínua do Coeficiente de Mortalidade
Infantil. A região do Vale do Taquari vem desenvolvendo uma série de iniciativas
que permitem prever ainda mais progressos.

¹ Psicóloga, Especialista em Saúde Mental Coletiva, Professora do Centro Universitário Vale do Taquari de Ensino
Superior (Univates), Coordenadora do Núcleo Regional de Educação em Saúde Coletiva (Nuresc-ESP/RS-16a CRS-
SES/RS), mestranda em Psicologia Social, e-mail: olindas@fates.tche.br
² Fisioterapeuta, Especialista em Educação Física e Saúde, Coordenador da 16a Coordenadoria  Regional de Saúde,
da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (16ª CRS-SES/RS), e-mail glademir@viavale.com.br
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O Centro Universitário Vale do Taquari  de Ensino Superior (Univates), pode-
mos afirmar, está engajado positivamente nessa transformação, acompanhando uma
tendência de qualificação das ações e serviços de saúde. Na última década, vem
dando importantes passos na direção de também especializar-se na formação dos
trabalhadores em saúde. Inicialmente,  desenvolvendo cursos de formação de auxi-
liares e técnicos de enfermagem, a  Univates passou a oferecer educação superior
e hoje mantém, entre suas opções, os cursos de graduação em  Enfermagem, Far-
mácia, Fisioterapia, Educação Física e Nutrição.

Nesta iniciativa de formação de trabalhadores de saúde, a Univates tem sido
uma parceira importante da Secretaria de Estado da Saúde, em especial da Escola
de Saúde Pública/RS, por meio do Núcleo Regional de Educação em Saúde Cole-
tiva (Nuresc) da 16a Coordenadoria Regional de Saúde (16a CRS), que atua com
uma região de saúde integrada por 41 municípios. Ao longo dos últimos três anos,
uma série de iniciativas cristalizaram essa parceria, que pode render ainda muitas
outras ações de curto, médio e longo prazo.

Prova dessa potencialidade é o recente levantamento conjunto que realizamos
na 16a CRS quanto à evolução do número de trabalhadores em saúde que têm
ligação com a Saúde Pública na região. Em janeiro de 2000, pesquisamos o total de
profissionais em atuação nos então 37 municípios da área de abrangência da 16a

CRS (em 2001 esse número passou para 41, tendo em vista a instalação das 4
novas emancipações, aprovadas em 1996). Já em fevereiro deste ano, procedeu-
se novo levantamento comparativo da evolução deste quantitativo.

Os dados apurados nesses dois períodos apontam uma sensível melhora em
todas as profissões pesquisadas, com mais profissionais contratados e também
com um maior número de municípios dispondo de equipes mais amplas,
multiprofissionais, permitindo um salto de qualidade e quantidade nos serviços
ofertados à população, usuária do sistema público de saúde.

Apresentamos os resultados apurados nos dois períodos, para que se possa
proceder uma breve análise:

a) Médicos: no ano de 2000, nos então 37 municípios da região, havia médicos
contratados em todos os municípios, somando um total de 154 profissionais. Hoje,
nos 41 municípios, temos a atuação de 205 médicos, o que representa um acréscimo
de 33%. Este número reflete a demanda crescente na saúde pública por consultas
médicas e  procedimentos ambulatoriais no âmbito das Unidades Básicas de Saúde.
Desse número de profissionais, é importante destacar que a forma de contratação e
de atuação dentro da rede de saúde não é homogênea. Quanto à forma de contratação,
temos os concursados, os prestadores autônomos, os terceirizados e  aqueles que
detêm cargos em Comissão. Quanto ao tipo de serviços que prestam, também há
grande variedade, alguns desenvolvem seu trabalho dentro das equipes do Progra-
ma Saúde da Família (PSF), outros, além de consultas médicas e realização de
procedimentos, envolvem-se no planejamento e avaliação das ações e serviços de
saúde, havendo ainda aqueles que realizam apenas consultas médicas, pouco se
envolvendo, na prática,  com a rede em que trabalham.

b) Enfermeiros: em 2000 atuavam na região 40 enfermeiros, distribuídos em 31
municípios (83,8%). Naquele ano havia seis municípios sem esse profissional, que
se caracteriza como essencial para o desenvolvimento da saúde nos municípios.
Em 2002, atingimos o cômputo de 54 enfermeiros, representando um aumento de
35%, distribuídos em 39 municípios, ou seja, 95% das cidades da região. Apenas
dois municípios seguem sem este profissional. Este incremento significa uma poten-
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cialização nas ações de saúde pública nos municípios, pois o enfermeiro tem sido
envolvido em todas as frentes de atuação no sistema municipal de saúde, contribu-
indo decisivamente na organização da rede.

c) Odontólogos: hoje, todos os 41 municípios têm cirurgiões-dentistas atuando
nas Unidades Básicas de Saúde. Em 2000, eram 70 profissionais trabalhando na
rede, número que aumentou para  78, um acréscimo de 11,5%. Esse crescimento,
aliado a uma difusão maior das práticas preventivas em saúde bucal, especialmen-
te, mas não exclusivamente, dirigidas à rede escolar, tem significado melhores con-
dições na proteção à saúde bucal de crianças e adolescentes, com decréscimo do
índice de cárie e doença periodontal. No entanto, em relação ao odontólogo, de
uma forma geral, é preciso também alertar que esse profissional pouco tem se en-
volvido na gestão do sistema de saúde do município, ou seja, com exceções, conti-
nua a se caracterizar como um profissional técnico, mas com pouco envolvimento
com a integralidade da atenção à saúde.

d) Nutricionistas: este profissional continua pouco presente na rede pública de
saúde, havendo, atualmente, apenas 6 profissionais atuando em seis diferentes
municípios (14,6% dos municípios). No entanto, se compararmos com os dados de
2000, o número dobrou, já que naquela época, apenas 3 profissionais atuavam nos
municípios da região. O nutricionista pode ter um papel de destaque na saúde,
tendo em vista a relevância do tema alimentação na atualidade, quando já se sabe
que tanto a desnutrição quanto o excesso de peso são causas de uma série de
patologias que acometem importante parcela da população. No entanto, a despeito
da necessidade da presença do profissional na equipe de saúde, é importante sali-
entar que cabe a esse profissional vender a sua importância, apresentando-se para
o trabalho junto ao setor público e convencendo, inclusive, a população, represen-
tante do controle social em saúde, por meio dos conselhos municipais de saúde, da
necessidade premente de avançar-se nesse campo de trabalho.

e) Assistentes Sociais: este profissional em 2000 estava presente em 13 muni-
cípios (35%), totalizando 18 trabalhadores, atualmente contabilizamos 32 assisten-
tes sociais, um acréscimo de 77%, que estão distribuídos em 30 municípios (73%).
Pela formação em Serviço Social, este é um trabalhador que muito pode contribuir
na rede pública de saúde, tanto nas ações técnicas, dirigidas diretamente ao usuá-
rio da rede, quanto na avaliação, controle e planejamento. Seu trabalho tem sido
reconhecido pelos gestores municipais, uma vez que hoje 73% dos municípios da
região já contam com sua atuação nas equipes de saúde.

f) Fisioterapeutas: em 2000, apenas  11 profissionais prestavam serviços à rede
pública de saúde, distribuídos em 9 municípios (24%). Já em 2002, esse número
alcança um total de 25 profissionais, um acréscimo de 127%, que estão distribuídos
em 16 municípios (39%). Essa evolução impressiona em uma primeira análise, pois,
de uma forma geral, o acesso aos serviços do fisioterapeuta cresceu bastante na
região. No entanto, é importante argumentar, isso não significa a efetiva participação
desse trabalhador em saúde da rede pública, pois deste total de 25, apenas um é
concursado, sendo os demais contratados pelos gestores de saúde na forma de pres-
tação de serviços, sem estarem envolvidos em equipes multiprofissionais, sem contri-
buírem, portanto, na avaliação e planejamento das ações e serviços de saúde.

g) Psicólogos: apenas 8 municípios da região, ou 21%, comportavam um total
de 10 profissionais trabalhando nas Secretarias Municipais de Saúde, em 2000.
Hoje, esse número alcança 24 profissionais, um acréscimo de 140%, que atuam em
20 diferentes municípios (49%). Também aqui temos um acréscimo notável, tanto
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de profissionais quanto de municípios com atuação da área da psicologia. No en-
tanto, diante da crescente demanda urgente por ações relacionadas ao tema saúde
mental, é fundamental que todos os municípios disponham deste profissional quali-
ficado para a atuação em saúde pública, possibilitando potencializar trabalhos soci-
ais que busquem enfrentar as dificuldades que se observa na atualidade.

h) Auxiliares e técnicos de enfermagem: em 2000, atuavam 117 profissionais,
número que aumentou para 143 (acréscimo de 22%) em 2002. Estes profissionais
de nível médio, que talvez sejam, junto com os médicos, aqueles que há mais tem-
po militam em saúde pública, apresentam hoje uma demanda de capacitação conti-
nuada que o poder público não tem conseguido atender. Enquanto que uma série
de estratégias de qualificação é dirigida para os profissionais de nível superior, na
forma de cursos de especialização e extensão, poucas são as oportunidades con-
cretas dirigidas a esses profissionais, desta forma eles têm se transformado em
executores de ações e serviços, o que por si só diminui a sua participação e
potencialidade.

O nosso levantamento ainda englobou, em 2002, os números referentes a ou-
tros profissionais que atuam nas equipes municipais. Quanto ao farmacêutico, que
tem merecido maior destaque nos últimos tempos, tendo em vista a responsabilida-
de que as Secretarias Municipais de Saúde têm na distribuição de medicamentos à
população, na realidade, ainda é muito pouco presente em nossa rede, pois apenas
3 profissionais atuam, em 3 diferentes municípios. Há ainda uma resistência dos
gestores municipais na efetivação deste profissional nas equipes de saúde, mas os
gestores percebem seu trabalho como relevante na rede pública de saúde.

Um  profissional  muito ausente é o Agente de Vigilância Sanitária, na medida
em que apenas 25 municípios (61%) declararam ter em seu quadro um profissional
exclusivo para essa função, totalizando 28 trabalhadores em toda a região, apesar
da responsabilidade legal que cada município tem na vigilância em saúde, como no
controle de qualidade da água e da fabricação de alimentos e no controle
epidemiológico.

A região comporta ainda, em suas Secretarias Municipais de Saúde, 41 secre-
tários, 102 motoristas, 170 trabalhadores administrativos e 228 agentes comunitári-
os de saúde, ou seja, um verdadeiro mutirão de dedicação às ações e serviços de
saúde e que tem permitido que o Vale do Taquari responda  melhor às demandas da
população.

É bem verdade que se deve avaliar melhor e buscar soluções para  a
multiplicidade das formas de contratação de todos esses profissionais. Entre as
diferentes categorias funcionais, pode-se citar os concursados, os cargos em co-
missão (CC), os contratos temporários, os contratos para prestação de serviços, as
terceirizações e as cedências, enfim, uma miscelânea que não contribui para o de-
senvolvimento de equipes multiprofissionais, além de gerar um alto grau de
rotatividade, tanto dos técnicos quanto dos secretários.

Considerações finais

De qualquer forma, a ampliação do volume de recursos estaduais, municipais e
federais aplicados no setor da saúde, permite melhorar a gestão desse setor essen-
cial para a sociedade. Com a participação imprescindível dos conselhos municipais
de saúde, os municípios têm conseguido adequar as suas equipes conforme suas
necessidades, diminuindo filas e qualificando o atendimento.



Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002  v 99

Os trabalhadores em saúde na região do Vale do Taquari: ...

Diante deste quadro irreversível de fortalecimento do setor público de saúde,
com a efetiva implantação do SUS, é importante que as instituições de ensino como
a Univates e o poder público estejam atentos às novas necessidades profissionais
da região. Um profissional conhecedor de sua realidade, que reconheça as necessi-
dades prementes da população, mas que contribua com a avaliação contínua e o
planejamento das estratégias de proteção da saúde  será sempre importante para o
desenvolvimento dos municípios em que estará inserido e, por conseqüência, de
toda a região.

Uma evidência do desenvolvimento do SUS nos municípios é de que a com-
preensão de saúde se redimensionou, descentrando-se da assistência médica e da
internação hospitalar. A maior presença de profissionais de saúde se mistura com a
defesa integral à saúde. O aumento dos postos de trabalho e o respeito aos profis-
sionais em suas competências específicas aumenta sua fixação nos municípios,
não mais pela reverência, mas pelas oportunidades criativas e de desenvolvimento
de sistemas de saúde. Cabe aos gestores e legisladores pensar a presença dos
trabalhadores de saúde, buscando alternativas de geração de vínculos permanen-
tes e carreira nos municípios. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e o
estímulo à precariedade das relações de trabalho operam na contramão do desen-
volvimento do SUS e das próprias realidades locais.

Los trabajadores en salud en la región del Vale do Taquari: un breve análisis
de la evolución cuantitativa, período 2000 – 2002

Resumen : El presente documento reflexiona sobre la incorporación de recursos humanos en
salud del Vale do Taquari. Buscamos  demonstrar que el desarrollo del Sistema Único de Saúde amplió
las  oficinas de trabajo en los municipios, contribuyendo para la implantación de acciones
multiprofesionales, para el cambio en la formación de los profesionales de salud, así como de los
conceptos de trabajo para los gestores municipales de salud.

Palabras-Clave : Vale do Taquari;  Rio Grande do Sul; Servicios de salud; Interdisciplinaridad;
Políticas de salud; Trabajadores en salud.

The workers in health in the area of the Vale do Taquari: a short analysis of the
quantitative evolution, period 2000-2002

Abstract: The present document reflects about the incorporation of human resources in health of
the Valley of Taquari. We tried to demonstrate that the development of the Sistema Único de Saúde
enlarged the workstations in the municipal districts, contributing to the implantation of multi-professional
actions, for the change in the formation  of professionals of health, as well as the formation of the work
concepts for the municipal managers of health.

Key-words : Vale do  Taquari; Rio Grande do Sul; Services of health; Interdisciplinariety; Politics
of health; Workers in health.
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O perfil da força de trabalho na Secretaria da Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul:  agosto 2000 – abril 2001.
Parte I

Ruth Sant´Helena da Silva1

Resumo : O Centro de Informação e Documentação em Saúde (Ceids) da Escola de Saúde Públi-
ca (ESP/RS) e a Coordenação de Educação, Desenvolvimento e Administração de Trabalhadores em
Saúde (Cedats), estruturas que integram a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES/
RS), realizaram um estudo sobre a força de trabalho na SES/RS com três objetivos básicos: atualiza-
ção do banco de dados de pessoal, levantamento entre os técnicos de formação universitária,
trabalhadores(as) capacitados(as) para o exercício da docência na ESP/RS e definição do perfil dos
usuários do Ceids para a implantação de um programa de Disseminação Seletiva da Informação – DSI
no âmbito da SES/RS. A ênfase na análise dos dados coletados está centrada nas questões da Docu-
mentação. Os resultados permitem delinear um perfil dos trabalhadores(as) da SES/RS, no período de
agosto de 2000 até abril de 2001, sugerindo uma aproximação entre a política de gerenciamento dos
recursos informacionais e o comportamento dos profissionais de saúde frente às questões da área da
Documentação. Uma observação mais ampliada destes dados torna possível também diagnosticar par-
ticularidades que sugerem fluxos e processos de comunicação entre gestores, serviços, necessidades,
aspirações e interfaces da população pesquisada.

Palavras-Chave: Documentação; Estudo de usuários; Memória institucional; Secretaria da Saú-
de do Rio Grande do Sul.

Introdução

O Centro de Informação e Documentação em Saúde (Ceids) da Escola de
Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESP/RS) e a Coordenação de
Educação, Desenvolvimento e Administração de Trabalhadores em Saúde
(Cedats), estruturas que integram a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul
(SES/RS), realizaram um estudo2  sobre a força de trabalho da SES/RS visando,
fundamentalmente:
• realizar um levantamento detalhado do perfil da força de trabalho da SES/RS no
sentido de conhecer, valorizar e qualificar a atuação dos trabalhadores do SUS,
contextualizando políticas de capacitação, educação continuada, ensino, pesquisa
e desenvolvimento;
• realizar um levantamento das potencialidades docentes entre os servidores da
SES/RS para modalidades de formação (docência em cursos de pós-graduação e
educação profissional ou aperfeiçoamento);
• definir um Perfil de Usuários da informação técnico-científica da SES/RS visando
conhecer as necessidades de informação; os comportamentos frente à problemáti-
ca de busca de informação documental em saúde; as potencialidades de uso das
fontes de informação em Saúde; promover a Disseminação Seletiva da Informação
em saúde coletiva de forma rápida, atualizada e pertinente à população pesquisada.

¹ Sanitarista, bibliotecária/cocumentalista, com especialização em administração de sistemas de bibliotecas. Coor-
denadora do Centro de Informação e Documentação em Saúde – Ceids-ESP/RS, e-mail: ceids@saude.rs.com.br
²  Projeto parcialmente financiado pela  Fundação de  Amparo  à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs),
com relatório disponível para consulta no Ceids.
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Os resultados deste trabalho são apresentados na perspectiva de promover a
oferta de educação permanente em serviço, identificando-se o potencial tecnológi-
co humano para o ensino, a pesquisa e a extensão educativa.

É feita uma análise sucinta dos dados coletados, sem esgotar suas potenciali-
dades, considerando-se a diversidade e a riqueza dos mesmos.

A ênfase da análise está centrada nos itens específicos da área da Documen-
tação, buscando verificar parâmetros para cotejamento entre a política de
gerenciamento dos recursos informacionais e a satisfação das necessidades de
informação em saúde pública/saúde coletiva  reais, latentes ou potenciais dos pro-
fissionais de saúde.

A aproximação destes dois aspectos permite reforçar ou criar canais apropria-
dos para a melhor recepção, transmissão e produção da informação na área, indi-
cados pela população pesquisada. Contudo, uma observação integral dos dados
coletados torna possível delinear o perfil dos trabalhadores(as) da SES/RS fixado
no período de 2000 a abril de 2001.

Estudo de usuários

A prestação de serviços de qualidade em unidades de informação bibliográfica
e documental é demarcada pelo estabelecimento de relações objetivas entre as
categorias conceituais e temáticas reunidas e organizadas para difusão (os acer-
vos) e as necessidades de informação das pessoas que a demandam, consideran-
do-se, contudo, probabilidades, potencialidades, imprevisibilidades e vanguardas
que o acesso à informação proporciona.

Na intenção de afinar esta sintonia, realizam-se estudos de usuários (Cunha, 1982;
Vergueiro, 1988; Figueiredo, 1994), assim como extensas revisões de literatura.

Este tipo de estudo é importante, na medida em que orienta as políticas de
seleção, aquisição, tipo de organização de bibliotecas e centros de documentação,
desde o aspecto físico (edifícios), a centralização ou descentralização de acervos,
até a definição de prioridades de serviços e produtos e eleição de diretrizes para
referência e disseminação da informação.

Também refletem na prática profissional o papel da informação na vida do usu-
ário e os tipos de acessibilidade disponibilizados na forma “física, psicológica, inte-
lectual e institucional” (Vergueiro, 1998, p.10). A proposta do estudo de usuário
realizado no Ceids identifica-se com o posicionamento trazido pelo trabalho de Lima
(1994), que o remete  a uma “aproximação crítica à teoria deste tipo de estudo”.

Este autor, ultrapassando o senso comum, encaminha uma reflexão de ordem
filosófico/metodológica, fazendo uma análise das vertentes conceituais como o
empirismo, o positivismo, o funcionalismo, o sistemismo e a dialética que têm mol-
dado, em maior ou menor grau, os procedimentos metodológicos empregados nos
referidos estudos, geralmente quantitativos.

De outra parte, a adoção de estudos qualitativos de uso, qualidade e absorção
da informação estão intimamente relacionados com estruturas cognitivas pessoais
ou de grupos sociais em busca do conhecimento e apresentam limitações significa-
tivas, tanto do ponto de vista metodológico, como implicações práticas e teóricas
para a sua realização.

 Tentando  dirimir incertezas quanto à composição dos fundos documentais
da ESP e SES/RS, que necessitavam recomposição urgente, promoveu-se este
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estudo de usuários, ressalvadas todas as críticas que possam ser registradas
sobre este método.

Ainda em execução, a pesquisa com os servidores da SES/RS segue buscan-
do atingir seus principais objetivos. Da parte que cabe ao Ceids, a definição do perfil
dos trabalhadores frente às questões de informação documental em saúde vem
apresentando algumas constatações singulares. As principais indagações do estu-
do visam conhecer:
– o perfil do usuário de informação em saúde em termos de necessidades de infor-
mação de rotina ou circunstanciais, freqüência e uso sistemático ou não de serviços
da área;
– a atuação em pesquisa e produção científica;
– o  tipos de intercâmbios na esfera da informação técnico-científica em saúde;
– tempo para leitura e origem da informação técnico-científica utilizada;
– conhecimento das principais fontes de informação técnico-científica em saúde,
grau de importância e utilização;
– razões de busca de informação técnico-científica e  a localização da mesma e
– indicação de instrumento (tipo de documento) preferencial de atualização em in-
formação técnico-científica.

Assim como a ESP/RS, a atuação do Ceids interage em contextos locais, regio-
nais e descentralizados de atividades de saúde, portanto, o planejamento e a progra-
mação dos seus serviços, também com estas características, implica em recupera-
ção de informação descentralizada, seletiva, rápida e pertinente em apoio ao estudo/
ensino, à pesquisa/extensão, à educação continuada e aos processos decisórios.

O estabelecimento de perfil de usuários e a análise da atuação do Ceids con-
duzem, entre outros itens, à avaliação do uso dos recursos e serviços oferecidos,
ao conhecimento das necessidades, demandas, fluxos e canais de comunicação
mais utilizados pelo corpo funcional da SES/RS e à identificação e caracterização
do comportamento de busca da informação documental em saúde, com o conse-
qüente favorecimento e priorização das preferências indicadas.

Com o presente estudo buscou-se também orientar políticas de seleção (co-
bertura e seletividade), aquisição e tipo de organização do Ceids.

A escolha do tipo de organização dessa unidade de informação leva em conta:
• a disposição do acervo de acordo com o uso mais freqüente e delimitações do

espaço físico;
• a necessidade de descentralização de acervos específicos segundo interesses

de gestão da informação (por exemplo, a criação da Rede de Bibliotecas Setoriais
da SES/RS, já iniciada com a Biblioteca Setorial Jurídica);

• as prioridades e tipos de serviços mais prementes;
• os produtos de maior interesse;
• as diretrizes para Referência e DSI;
• a rapidez na transferência da informação documental em saúde, segundo os ca-

nais de maior afluência;
• a facilidade de uso (menos esforço e mais conforto);
• a um processo contínuo de divulgação e oferta de serviços.

De outra parte, esta pesquisa oportunizou a reflexão crítica quanto ao papel
dos serviços de informação documental em saúde no âmbito da SES/RS; à prática
profissional desenvolvida; à acessibilidade da informação documental em saúde,
na forma mais adequada à população pesquisada e à busca de sintonia entre ato-
res, ambientes e recursos envolvidos no processo.
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Como efeito,  a ESP/RS pode, também, se beneficiar da possibilidade de conhe-
cer as potencialidades para a docência em seus cursos, tendo em vista a identifica-
ção de servidores, sua formação, produção intelectual, localização geográfica e exer-
cício de atividades de ensino realizadas fora da SES/RS, indicados pela pesquisa.

Para efeitos de delineamento global do perfil dos trabalhadores da SES/RS, sem
destacar singularidades ou especificidades, tomaram-se os maiores índices percentuais
apontados pela análise estatística. Ressalte-se também que algumas questões per-
mitiam múltipla escolha de opções. Os percentuais correspondem  sempre à parcela
da população pesquisada que respondeu às questões, desprezando-se para o obje-
tivo presente os indicadores dos que não responderam ao item.

Método

O instrumento de coleta de dados escolhido foi o questionário. Inúmeras restri-
ções existem a esta forma de recolher os dados de pesquisa (Cunha, 1982). Contudo,
considerada a dispersão geográfica da população a ser pesquisada e o número ex-
pressivo da mesma, a definição pelo questionário pareceu a mais adequada. O ques-
tionário foi enviado aos locais de trabalho acompanhados de um manual de esclareci-
mento a cargo dos responsáveis pelo setor de recursos humanos e de ofício explicativo
do caráter e propósitos da pesquisa, endereçado a todos os servidores.

Os dados foram tabulados, analisados e interpretados com tratamento esta-
tístico descritivo (tabelas, gráficos e quadros) pela aplicação do Microsoft Access
e Excel.

O questionário foi composto em duas partes:
Parte I – recolheu-se dados cadastrais e funcionais dos servidores da SES/RS

(47 itens de preenchimento). Esta parte é de maior interesse para o Cedats.
Parte II – constituiu-se de 18 questões de escolha aberta e fechada (definidas

entre determinado número de opções), permitindo a definição de um perfil de cliente
frente a questões de informação documental em saúde, formação e habilitação no
exercício da docência, de interesse do Ceids e da ESP/RS, respectivamente.

A última questão, aberta, oportunizou a manifestação do servidor para suges-
tões e críticas ao questionário ou sobre o assunto informação técnico-científica
em saúde.

Resultados obtidos

O  universo de trabalhadores em saúde quantificado no dimensionamento
inicial foi de 3.970 servidores, correspondendo ao número de questionários envia-
dos. A resposta correspondeu a 2.888 servidores, assegurando uma representa-
tividade amostral da ordem de 72,74% da força de trabalho. O período da pesquisa
foi de agosto de 2000 a abril de 2001.
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Quadro 1 – Perfil funcional dos trabalhadores(as) da SES/RS, agosto/2000 a abril/
2001
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Quadro 2  – Perfil de usuários do Ceids – ESP/RS, agosto/2000 a abril/2001
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Análise das questões abertas

De uma amostra de 2888 questionários respondidos, 451 servidores expressa-
ram manifestações diversas (15,6%) da amostra

As opiniões dos servidores foram registradas na forma de pareceres, críticas,
sugestões, reivindicações, expressão de necessidades etc. Foram agrupadas con-
forme a similaridade dos assuntos destacados ou centradas nos setores da SES/
RS nomeados.

Quadro 4 – Quanto ao instrumento de coleta de dados: o questionário.
Total de questionários PREENCHIDOS: 130.

* Embora sabendo-se, a priori, deste problema, o Cedats optou por realizar a pesquisa com todos os servidores,
privilegiando a participação do conjunto dos mesmos, fugindo portanto, à distinção entre “técnicos e não-técnicos”,
de tradicional e histórica dicotomia no corpo funcional da SES/RS.

Quadro 5 – Quanto à SES/RS:
Total de questionários preenchidos: 29.

Quadro 6 – Quanto ao Cedats/RH:
Total de questionários preenchidos: 99.
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Quadro 7 – Quanto à ESP/RS:
Total de questionários preenchidos: 114

Quadro 8 – Quanto ao Ceids – ESP/RS:
Total de questionários preenchidos: 79

A análise das questões abertas ofereceu oportunidade para manifestações de
451 servidores (15,6%), os quais opinaram sobre diversas questões que  incluem
reivindicações, pareceres, expectativas e críticas que, levadas em consideração
pelos setores nomeados, podem delinear ações e políticas específicas para a área
de recursos humanos em saúde. De igual modo, a docência e processos formativos
na ESP/RS podem ser afetados pelos resultados do trabalho realizado. Já a presta-
ção de serviços de informação documental, certamente buscará trilhar caminhos
contextualizados de forma ajustada ao perfil do conjunto dos servidores da SES/
RS, frente às questões objeto deste estudo.

Conclusões

Os perfis dos usuários definidos por meio do trabalho realizado e os contatos
institucionais estão permitindo implementar, gradualmente, o serviço de DSI, de
maneira que pessoas ou grupos identificados com áreas temáticas específicas re-
cebam em seu local de trabalho a informação desejada seletivamente, economi-
zando tempo de busca, promovendo atualização na área de atuação e incrementando
uma cultura de educação continuada em serviço na SES/RS.

Devido à complexidade do mapeamento da força de trabalho da SES/RS, cris-
talizado por questões metodológicas num determinado  espaço de tempo e, dada a
dinamicidade que caracteriza o trabalho de controle de Recursos Humanos, optou-
se por dividir a pesquisa em duas fases.
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A 1a fase da investigação está consolidada na construção de um banco de
dados, executado em Microsoft Access e Excel, permitindo inúmeros cruzamen-
tos de variáveis, conforme interesses específicos e necessidades circunstanciais
de serviço.

O banco de dados elaborado está à disposição no Ceids e Cedats-SES/RS
para todos os que tiverem interesse em dissecá-lo mais detalhadamente, especial-
mente para pesquisadores que queiram aprofundar alguma das singularidades  da
força de trabalho na SES/RS, no período de agosto de 2000 à abril de 2001.

Parcialmente concluído, o trabalho já mostra tendências de diagnóstico e
sinaliza para a tomada de decisão quanto a algumas questões e situações de-
tectadas, que dizem respeito às áreas de formação e documentação, mas, tam-
bém, sugerem diretrizes para fluxos e processos de comunicação e aproxima-
ção entre gestores, serviços, necessidades, aspirações e interfaces da popula-
ção pesquisada.
Necessidade de continuidade da pesquisa

Como já foi dito anteriormente, a complexidade do levantamento da força de
trabalho da SES/RS, que se pretendia censitário, conduziu a investigação a ser
dividida em duas etapas. A primeira abrangendo o período de agosto de 2000 a
abril de 2001 e a segunda segue em andamento.

Portanto, ao final deste trabalho, pode-se  ter um quadro aproximado tendente
a mostrar com mais precisão qual é o perfil do servidor público que compõe o qua-
dro funcional da SES/RS.

El perfil de los  trabajadores en la Secretaria da Saúde-SES/RS: agosto 2000/
abril 2001.  Parte I.

Resumen : El Centro de Informação e Documentação em Saúde da Escola de Saúde Pública
(Ceids – ESP/RS) y la Coordenação de Educação, Desenvolvimento e Administração de Trabalhadores
em Saúde (Cedats), estructuras que integran la Secretaria da Saúde del Rio Grande do Sul (SES/RS),
realizaron un estudio sobre los trabajadores en la SES/RS con tres objetivos básicos: atualización del
banco de datos de personal, levantamiento entre los técnicos de formación universitaria, trabajadores(as)
capacitados(as) para el ejercicio de la docencia en la ESP/RS y definición del perfil de los usuarios del
Ceids para la implantación de un programa de Diseminación Selectiva de la Información – DSI en el
ámbito de la SES/RS. La énfasis en el análisis de los datos recopilados está centrada en las cuestiones
de la documentación. Los resultados permiten delinear un perfil de los trabajadores(as) de la SES/RS,
en el período de agosto de 2000 hasta abril de 2001, sugiriendo una aproximación entre la política de
gerenciamiento de los recursos informacionales y el comportamiento de los profesionales de salud
frente a las cuestiones del área de la documentación. Una observación más ampliada de estos datos
hace posible también diagnosticar particularidades que sugieren flujos y procesos de comunicación
entre gestores, servicios, necesidades, aspiraciones e interfaces de la población estudiada.

Palabras Clave: Documentación; Estudio de usuarios; Memoria institucional; Secretaria da Saú-
de do Rio Grande do Sul.

The profile of the workforce of the Secretaria da Saúde – SES/RS: august 2000/
abril 2001. Part I.

Abstract : The Centro de Informação e Documentação em Saúdre (Ceids) of the Escola de Saúde
Pública (ESP/RS), together with the Coordenação de Educação, Desenvolvimento e Administração de
Trabalhadores em Saúde (Cedats), structures that integrate the Secretaria de Saúde of Rio Grande do
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Sul (SES/RS), accomplished a study on the workforce in SES/RS with three basic objectives: updating
of personnel’s database, verification of the technicians of academic formation, capable worker(s) for the
exercise of teaching in ESP/RS and definition of the profile of the users of Ceids seeking the implantation
of a program of Disseminação Seletiva de Informação – DSI in the extent of SES/RS. The emphasis in
the analysis of the collected data is centered in the subjects of the Documentation. The results allow to
delineate a profile of the workers of SES/RS, in the period of August 2000 to April 2001, suggesting an
approach between the politics of administration of the informational resources and the behavior of the
professionals of health facing the questions of the area of the Documentation. An enlarged observation
of these data makes it possible also to diagnose particularities that suggest flows and communication
processes among managers, services, needs, aspirations and interfaces of the researched population.

Key-words : Documentation; Study of users; Institutional memory; Secretaria da Saúde do Rio
Grande do Sul.
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A saúde mental do trabalhador em saúde mental: um estudo com trabalhadores ...

A saúde mental do trabalhador em saúde mental: um
estudo com trabalhadores de um hospital psiquiátrico

Tatiana Ramminger1

Resumo : O presente estudo propõe uma reflexão sobre a saúde mental do trabalhador em saúde
mental, a partir do levantamento das características sócio-demográficas e funcionais dos trabalhadores
atendidos pelo Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho – (Sesmt) de um hospital
psiquiátrico, entre março e agosto de 2001, cujo diagnóstico se reporta a transtornos mentais.  Funda-
menta-se em uma revisão teórica, abrangendo a evolução do conceito de loucura ao longo da história,
a origem do hospital psiquiátrico na Europa e no Brasil e a relação entre trabalho e saúde/doença
mental. O perfil encontrado entre estes trabalhadores foi de mulheres de meia idade, com ou sem
companheiro, de baixa escolaridade, que ingressaram a menos de 5 anos no Hospital, exercendo fun-
ções ligadas ao cuidado direto dos pacientes, no turno diurno e com carga horária de 40 horas sema-
nais ou mais. O principal diagnóstico foi o de estresse, seguido de depressão, transtorno mental não
especificado e alcoolismo. Os dados, embora restritos a um curto período de tempo e com uma siste-
matização que não priorizou o estabelecimento do nexo causal entre o trabalho e o adoecimento, per-
mitiram traçar algumas relações entre a saúde mental do trabalhador e a organização do trabalho.

Palavras-Chave : Saúde mental; Trabalho; Reforma psiquiátrica.

Introdução

As ligações entre hospital psiquiátrico e trabalho são bem maiores do que po-
demos supor em um primeiro momento. Essas já aparecem na origem do manicô-
mio que, como veremos a seguir, surge a partir da reformulação do processo de
trabalho, determinando a divisão da sociedade entre corpos capazes e incapazes
para a produção. Além disso, a especificidade do hospital psiquiátrico determinou
diferentes modos de trabalhar, dando origem, inclusive, à primeira especialidade
médica: a psiquiatria.

Se hoje vivemos um momento de reformulação deste tipo de instituição, todos
os discursos apontam para a melhoria da qualidade de vida e conquista da cidada-
nia dos usuários, pessoas que por seu modo de viver e sofrer, por anos, ao longo da
história, sofreram inúmeras violências e violações nesses locais.

No entanto, pouco se fala dos trabalhadores do hospital psiquiátrico, também
institucionalizados em seu modo de viver e trabalhar.

Como é trabalhar com a loucura? A que terreno desconhecido somos lança-
dos? Estes trabalhadores escolhem a loucura ou ela os escolhe? Quem cuida tam-
bém adoece? E  quando sua doença o coloca em condição de igualdade com seu
paciente? Como o hospital psiquiátrico responde ao adoecimento psíquico dos seus
funcionários? Que tipo de tratamento recebem? Que funções exercem os profissio-
nais que mais adoecem neste contexto institucional?

Buscando responder a parte destes questionamentos, propusemo-nos a traçar
um diagnóstico preliminar com base nos dados disponíveis da principal instituição
psiquiátrica do Rio Grande do Sul. Tal escolha justifica-se pela representatividade
histórica e institucional do local.

¹ Psicóloga, Técnica da Política de Atenção Integral à Saúde Mental, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
Grande do Sul, e-mail: tatiramminger@portoweb.com.br.
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Fundamentamos o estudo com uma reflexão teórica a respeito da evolução
histórica do conceito de loucura, culminando com a origem do hospital psiquiátrico
na Europa e, posteriormente, no Brasil. Analisamos, ainda, as discussões ora em
curso no nosso país no campo da atenção à saúde/doença mental. Em um segundo
momento, fizemos uma pequena revisão dos estudos existentes a respeito da rela-
ção entre trabalho e saúde/doença mental, priorizando aqueles com trabalhadores
da área da saúde. Dentro deste contexto, passamos ao levantamento e análise dos
dados com o principal objetivo de levantar as características sócio-demográficas e
funcionais das pessoas afastadas do trabalho ou atendidas pelo Serviço de Enge-
nharia, Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) de um hospital psiquiátrico, cujo
diagnóstico reporte a doença mental. Finalmente, propomos algumas discussões
preliminares, apresentando pontos importantes para ações que visem à saúde des-
te trabalhador, especialmente, à sua saúde mental.

Com esta investigação, pretendemos propor uma reflexão sobre a saúde men-
tal dos trabalhadores em saúde mental – um tema pouco estudado na literatura
especializada, mas que julgamos de pertinência, especialmente frente a todo pro-
cesso de reformulação da política de saúde mental no Brasil.

Breve histórico do hospital psiquiátrico

A origem do hospital psiquiátrico está profundamente ligada à evolução históri-
ca do conceito de loucura. Pessotti (1994) procurou descrever esta trajetória por
meio da análise de escritos de diferentes épocas. De forma didática, dividiu tais
períodos em: antiguidade clássica, incluindo os principais pensadores gregos; sé-
culos XV e XVI, compreendendo os exorcistas com sua doutrina demonista da lou-
cura; séculos XVII e XVIII, caracterizando o enfoque médico da alienação mental e,
finalmente, o século XIX – século dos manicômios.

Até o início da era cristã, a loucura pôde ser vista pelo menos sob três enfoques.
De Homero até a tragédia grega, ela aparece como obra da intervenção dos deu-
ses, dentro de um enfoque mitológico-religioso. Entre os trágicos, principalmente na
obra de Eurípides, é produto dos conflitos passionais do homem, mesmo que permi-
tidos ou impostos pelos deuses, inaugurando uma concepção passional ou psicoló-
gica da loucura. Finalmente, de Hipócrates a Galeno, ela passa a ser efeito de
disfunções somáticas. Na verdade estes três enfoques – mitológico, psicológico-
passional e organicista – são modos de pensamento permanentes na história do
conceito de loucura, atravessando diferentes épocas, inclusive a contemporânea.

Na Idade Média, o modelo predominante é a identificação da loucura com a
possessão diabólica, ou seja, toda loucura é obra do demônio, por iniciativa própria
ou por pedido de alguma bruxa. Há duas possibilidades: a possessão, na qual o
diabo aloja-se no corpo da pessoa, freqüentemente na cabeça, e a obsessão, onde
o demônio acompanha sua vítima tenazmente e lhe altera percepções e emoções.

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a etiologia diabólica é progressivamente
descartada. Há uma retomada dos conceitos de Hipócrates, identificando a loucura
com a patologia de funções nervosas superiores. Assim, o delírio é a marca distin-
tiva da insanidade, já que as perturbações intelectuais passam a ser a condição
principal para o diagnóstico da loucura.

Com o Tratado Médico-Filosófico sobre a Alienação Mental, ou Traité, de Pinel,
publicado em 1801, inaugura-se a Psiquiatria como especialidade médica. Pinel
define a loucura (ou alienação) como o desarranjo das funções mentais, notadamente



Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002  v 113

A saúde mental do trabalhador em saúde mental: um estudo com trabalhadores ...

as intelectuais, rejeitando, inclusive, as explicações organicistas. Institui-se, assim,
a visão clínica da loucura, já que o diagnóstico implica a observação prolongada,
rigorosa e sistemática das transformações na vida biológica, nas atividades mentais
e no comportamento social do paciente.

E onde seriam realizadas estas minuciosas observações? No manicômio, é
claro! Se antes não era necessária qualquer instituição especial para alterar o esta-
do fisiológico do cérebro, agora o manicômio torna-se parte essencial do tratamen-
to, saindo da condição de asilo onde se abriga e enclausura o louco para a de
instrumento de cura. Por entender que a causa da loucura é excesso ou desvio, um
tipo de imoralidade, a cura passa pelo tratamento moral das afecções ou paixões
morais, sendo que a instituição asilar se impõe como ambiente ideal de reordenação
ou reeducação. Como nos coloca Pessotti (1996, p. 128), é assim que o médico se
torna ordenador não só da vida (psíquica) do paciente, mas também o agente da
ordem social, da moral dominante.

Apesar da ampla e rápida difusão na Europa, a doutrina de Pinel e Esquirol foi
gradualmente obscurecida, principalmente pelo emprego inadequado do tratamento
moral que determinou inúmeros abusos de práticas repressivas nos manicômios. Como
conseqüência, revigorou-se o interesse pela explicação e tratamento da loucura se-
gundo modelos organicistas. O médico, segundo essa tendência, não deve conside-
rar senão o que possa haver de orgânico, até anatômico, na loucura. Quando a visão
organicista volta a predominar na prática psiquiátrica, o manicômio deixa de ser recur-
so terapêutico, aparecendo novamente como instrumento de segregação social.

A partir deste pequeno histórico das mudanças na conceituação da loucura em
nossa sociedade, podemos entender as diferentes funções ocupadas pelo hospital
psiquiátrico. Pessotti (1996) aponta que a reclusão dos loucos passou por várias
modalidades. A mais antiga era a prática de recolher os loucos, junto com outras
minorias sociais, em edifícios mantidos pelo poder público ou por grupos religiosos.
Posteriormente, aparecem na Europa as instituições hospitalares destinadas a dar
tratamento médico a doentes sem recursos e que passam a acolher também os lou-
cos, sendo que o tratamento ficava a cargo de pessoas sem formação médica, quase
sempre religiosos. Um terceiro grupo de instituições, mais freqüentes a partir do sécu-
lo XIX, caracteriza-se por acolher apenas doentes mentais e dar-lhes tratamento médico
sistemático e especializado. Essas passam a se chamar manicômios.

A partir do século XVII, os manicômios começam a surgir de forma mais siste-
mática. Não por acaso, este momento histórico coincide com a divulgação das idéi-
as de Descartes. Ao identificar o pensamento como condição para a existência,
instala-se o consenso da razão e do juízo como condição para o homem ser capaz
de cuidar de si. Este momento coincide, ainda, com a Revolução Francesa e com a
formação do Estado, que passa a ser responsável pela ordem. A Revolução Indus-
trial marca a consolidação do capitalismo, com o investimento direto no corpo do
trabalhador, por intermédio da criação de leis que possam sustentar o corpo que
trabalha ou reabilitar o corpo que não trabalha.

A partir destas significativas transformações na organização social da Europa
do século XVIII, pela primeira vez, passa a existir uma condenação ética da loucura,
identificando-a com ociosidade, ou seja,

Antes de ter o sentido médico que lhes atribuímos, ou que pelo menos gosta-
mos de supor que tem, o internamento foi exigido por razões bem diversas da
preocupação com a cura, ou tratamento. O que o tornou necessário foi um im-
perativo de trabalho (Foucault, 1999,  p. 64).
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A partir do século XIX, que Pessotti (1996) denomina século dos manicômios,
os hospícios proliferam assustadoramente por toda a Europa, passando a constituir
o principal sistema de tratamento da loucura. Com Pinel, sua existência não mais se
justifica apenas como necessidade da sociedade, mas também do próprio louco.
Do século XIX até meados do século XX, o manicômio psiquiátrico foi considerado
como a modalidade terapêutica mais eficaz, reconhecendo-se o seqüestro, o isola-
mento e as práticas coercitivas como um mal necessário. No entanto, a legitimidade
de tal violência, defendida como caminho para a cura, nunca deixou de ser contes-
tada pela filosofia, pela ciência e pelas artes.

Entendendo que a medicina é sempre social, como ciência e como prática, e
desta forma está colada ao surgimento do Estado capitalista, no Brasil também
encontraremos uma medicina e sua primeira especialidade – a psiquiatria – amal-
gamada às condições políticas, econômicas e sociais do Estado brasileiro. Como
na Europa, em um primeiro momento, os “loucos” ficavam perambulando pelas ruas
das cidades, quando muito eram recolhidos às Santas Casas de Misericórdia ou
hospitais gerais. A partir da organização dos médicos como categoria profissional,
com o estabelecimento de uma legislação sanitária municipal no Rio de Janeiro e a
criação de faculdades de Medicina no Rio e na Bahia, grupos de higienistas passam
a exigir melhores condições para estes doentes mentais, defendendo a construção
dos hospícios.

O ato que marca a maioridade de D. Pedro II como imperador é justamente a
assinatura do decreto de fundação do primeiro hospital psiquiátrico brasileiro – o
Hospício D. Pedro II, no Rio de Janeiro. Este foi inaugurado em 1852, no entanto,
um psiquiatra só iria assumir a sua direção em 1886.

O primeiro movimento de reforma da assistência se deu a partir da presidência
da República  de Rodrigues Alves, no início do século XX, que deixou a política de
Assistência a Alienados e a gestão do Hospício Nacional2  aos cuidados de Juliano
Moreira, ao mesmo tempo em que designava Oswaldo Cruz para a direção dos
serviços de Saúde Pública:

A Saúde Pública e a Psiquiatria dão-se as mãos na tarefa comum de sanear a
cidade, remover a imundice e a morrinha, os focos de infecção que eram os
cortiços, os focos de desordem que eram os sem-trabalho, maltrapilhos a infes-
tar as cercanias do porto e as ruas do centro da cidade (Resende, 1990,  p. 45).

Como resultado desse processo, foi promulgada a primeira Lei Federal de As-
sistência aos Alienados. Em 1912, a psiquiatria ganha o status de especialidade
médica autônoma, coincidindo com um aumento significativo do número de estabe-
lecimentos destinados aos doentes mentais em todo o território nacional. Em 1926,
é criada a Liga Brasileira de Higiene Mental – importante testemunho do pensamen-
to psiquiátrico brasileiro. Finalmente, em 1934, o Decreto 24.559 promulgava a se-
gunda Lei Federal de Assistência aos Doentes Mentais, que dispunha sobre a
prophylaxia mental, a assistência e proteção à pessoa dos psicopatas e a fiscaliza-
ção dos serviços psychiatricos, determinando o hospital psiquiátrico como única
alternativa de tratamento.

Nos anos 50 do século passado, foram sintetizados e introduzidos, como forma
de tratamento, os primeiros neurolépticos no Brasil. Embora fosse o esperado, a
descoberta dos neurolépticos não reduziu o número das internações psiquiátricas.

² Como passou a ser chamado o antigo Hospício D. Pedro II.
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Como aponta Cerqueira (1984), a população brasileira aumentou 82% entre as dé-
cadas de 50 e 70 do último século, entretanto, a população internada em manicômi-
os descreveu um aumento de 213% no mesmo período.

Após a 2ª Guerra Mundial, muitos movimentos libertários e humanistas surgi-
ram, influenciando todas as práticas. Discussões sobre cidadania, ampliação dos
direitos humanos e liberdade disseminaram-se por todo o mundo. Assim, surgi-
ram o Movimento Institucional na França e as Comunidades Terapêuticas na In-
glaterra, culminando no movimento da antipsiquiatria. Já os Estados Unidos opta-
ram por uma política de redução de custos com a estratégia da desospitalização
(Desviat, 1999).

No bojo deste novo cenário, surge no Brasil o Movimento da Luta Antima-
nicomial3, influenciado, principalmente, pelo modelo de desinstitucionalização italia-
no que toma a comunidade terapêutica não como um fim em si mesma, como na
Inglaterra, mas como um modo de luta contra o manicômio, pretendendo:

Eliminar os meios de contenção presentes no tratamento, reestabelecer a rela-
ção do indivíduo com seu próprio corpo, reconstruir o direito e a capacidade de
uso da palavra e dos objetos pessoais, produzir relações, espaços de interlo-
cução, restituir os direitos civis, eliminando a coação, as tutelas judiciais e o
estatuto da periculosidade, reativando uma base de inserção para poder ter
acesso aos intercâmbios sociais (Rotelli, 1990, p. 53).

Desde então, importantes passos foram dados para a efetivação de uma nova
política nacional de atenção à saúde mental, culminando com a aprovação da Lei
Nacional da Reforma Psiquiátrica, em abril de 2001, finalmente substituindo o arcai-
co Decreto de 1934. No entanto, nos aponta Delgado (2001) que a internação em
hospital psiquiátrico continua centralizando 95%4 dos gastos em saúde mental, es-
tando entre os cinco maiores gastos com internação hospitalar no Sistema Único de
Saúde (SUS).

Saúde mental e trabalho

O conhecimento de que o trabalho adoece é milenar. A própria origem da pala-
vra trabalho encerra sua dupla condição como atividade que envolve sofrimento e
realização, já que a palavra latina  trapalium denomina um instrumento de três pe-
ças que era utilizado tanto como instrumento agrícola como instrumento de tortura.

O referencial teórico que fundamenta o entendimento sobre a saúde do traba-
lhador é um conjunto de conhecimentos oriundos de diversas disciplinas, como
Medicina Social, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Clínica Médica, Medicina do Tra-
balho, Sociologia, Epidemiologia Social, Engenharia, Psicologia, entre tantas ou-
tras que, aliadas ao saber do trabalhador sobre seu ambiente de trabalho e suas
vivências das situações de desgaste e reprodução, estabelece uma nova forma
de compreensão das relações entre saúde e trabalho e propõe uma nova prática
de atenção à saúde dos trabalhadores e intervenção nos ambientes de trabalho.
Metodologicamente, percebemos que as posturas preventivas e defensivas quan-
to à saúde do trabalhador ainda estão muito ligadas ao que é visível na relação

³ O Movimento da Luta Antimanicomial iniciou como Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental.
4 Atualmente, são investidos, no Brasil,  mais de 500 milhões de reais no tratamento de transtornos mentais. Deste
valor, menos de 35 milhões é destinado aos serviços substitutivos.
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entre trabalho e doença profissional, ou seja, ao que pode ser medido, examina-
do, fotografado, medicado.

Quando existe um dano físico, é possível traçar o nexo causal entre algumas
doenças e o trabalho, como, por exemplo, no caso de uma perda auditiva por expo-
sição ao ruído. No entanto, ainda encontramos muita resistência quando o ambien-
te de trabalho ou o trabalho em si parecem inofensivos à saúde física. Nestes lo-
cais, parece que não há motivos para adoecer, ou seja, todo adoecimento do traba-
lhador tende a ser visto como um caso isolado e individual, sem relação possível
com sua ocupação.

Assim, as doenças ocupacionais são facilmente reconhecidas como efeito dos
riscos ambientais aos quais os trabalhadores estão expostos, sendo menos  reco-
nhecida a relação entre transtornos psíquicos e trabalho, ou seja, os chamados
riscos psicossociais que incluem os fenômenos de ordem neurofisiológica, cognitiva,
psicológica, social e organizacional.

De um modo geral, temos dois eixos na análise da saúde mental e trabalho,
construídos por abordagens teórico-metodológicas diferentes. O primeiro eixo refe-
re-se ao diagnóstico dos sintomas de origem psi e sua vinculação às situações do
trabalho. Dentre estes, contemporaneamente, encontramos os estudos de Codo et
al. (1993), cuja ênfase está na construção de instrumentos diagnósticos que permi-
tam o estabelecimento dos nexos causais entre saúde, doença mental e trabalho.

Estudos realizados sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho esti-
mam índices de 30% de transtornos mentais menores e de 5 a 10% de transtornos
mentais graves na população trabalhadora ocupada (WHO, 1985). O impacto des-
tes índices é apontado por Cadilhe et al. (1994), ao reconhecer os transtornos men-
tais como as doenças que afastam por mais tempo as pessoas do trabalho. Da
mesma forma, entre os segurados da Previdência Social, as psiconeuroses ocu-
pam o primeiro lugar entre as causas de incapacidade temporária e o segundo e
terceiro lugares entre as causas de incapacidade permanente e invalidez (Mendes,
1997). O peso das estatísticas, somado ao esforço dos pesquisadores, culminou no
reconhecimento legal da relação entre saúde mental e trabalho, mediante o Decreto
nº 3.048/99, do Ministério da Previdência e Assistência Social, que discrimina os
Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho.

Glina e Rocha (2000) apontam alguns elementos que funcionam como
desencadeantes do processo de adoecimento psíquico no trabalho, quais sejam: o
trabalho desprovido de significação ou não reconhecido; a falta de controle do tem-
po do trabalho (jornadas longas, turnos alternados ou noturnos etc.); a exigência de
altos níveis de atenção e concentração para a realização das tarefas; as intoxica-
ções ocupacionais (especialmente metais pesados e solventes); os acidentes de
trabalho e a falta de trabalho.

No entanto, o estabelecimento de nexo causal com o trabalho é complexo, já
que o processo de adoecimento psíquico é singular, envolvendo várias dimensões
da vida do sujeito. Só deve ocorrer a emissão da Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) quando no diagnóstico for evidente que a situação de trabalho teve
papel desencadeante ou agravante do adoecimento.

O segundo eixo, de análise do binômio saúde/doença mental e trabalho, não
enfatiza o diagnóstico de doenças ocupacionais, mas as representações dos traba-
lhadores e suas experiências no cotidiano do trabalho e nas situações de
adoecimento, sendo fortemente influenciado pelo conhecimento produzido nas Ciên-
cias Sociais e na Psicanálise. Este é o campo da Psicopatologia ou Psicodinâmica
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do Trabalho, que estuda as relações entre o trabalho, o prazer e o sofrimento, bus-
cando compreender como os trabalhadores sujeitos às mais diversas pressões no
trabalho conseguem evitar a doença e a loucura. O foco se inverte, já que a busca
não é a saúde perfeita e ideal, pois esta é impossível, mas a normalidade: [...] um
estado no qual as doenças estão estabilizadas e os sofrimentos compensados. Con-
forme  Dejours (1999, p. 88) diferente da saúde, a normalidade não é isenta de
sofrimento.

Além da noção de normalidade, é fundamental nos familiarizarmos com outros
dois conceitos amplamente utilizados na teoria da Psicodinâmica do Trabalho, quais
sejam, o sofrimento psíquico e as estratégias coletivas de defesa. A psiquiatria clás-
sica considera apenas dois pólos: a doença mental e a saúde mental, deixando
vazio de significado o imenso campo que separa uma e outra. O conceito de sofri-
mento psíquico designa exatamente esta zona difusa entre saúde e doença e é o
que melhor caracteriza a resistência humana às agressões provocadas pelas orga-
nização do trabalho (Pitta, 1991).

Quando se esgota a possibilidade de negociação entre o trabalhador e a orga-
nização do trabalho, ou seja, quando há degradação da qualidade da discussão
entre as pessoas em uma organização, surge o sofrimento e a luta contra esse
sofrimento – as estratégias coletivas de defesa. Estas estratégias podem ser muito
úteis, pois permitem que as pessoas continuem trabalhando e sobrevivendo à an-
gústia. No entanto, se as estratégias defensivas podem atenuar o sofrimento [...],
por outro lado, se funcionarem muito bem e as pessoas deixarem de sentir o sofri-
mento, pode-se prever a alienação  (Dejours, 1999, p. 171).

Um exemplo de estratégia defensiva de um coletivo de trabalho é citado por
Pitta (1991), quando relata o trabalho de uma psicanalista em um hospital londrino.
Segundo o estudo, foram desenvolvidas as seguintes estratégias defensivas pelos
trabalhadores do hospital – todas elas visando, em última instância, reduzir a ansi-
edade provocada por ter a dor e a morte como ofício5:
• fragmentação da relação técnico-paciente, reduzindo o tempo de contato do téc-

nico com o doente e a conseqüente intimidade entre ambos;
• despersonalização e negação da importância do indivíduo – todos os pacientes

são iguais;
• distanciamento e negação de sentimentos;
• tentativa de eliminar decisões pelo ritual de desempenho das tarefas – evitando

as demandas brutas e minimizando a necessidade de um planejamento individual
do trabalho;

• redução do peso da responsabilidade – há uma obscura hierarquia, na qual não
fica claro quem se responsabiliza pelo que.

O trabalhador da área de saúde mental, como qualquer outro, possui uma his-
tória individual construída a partir das relações estabelecidas: primeiro, entre as
figuras parentais; depois, no ambiente social. A diferença, no entanto, é que o traba-
lhador da área da saúde mental vale-se desta rede de relações intersubjetivas como
ferramenta de trabalho, com uma clientela que ali se encontra justamente por falên-
cia ou desagregação de suas relações.

Lambert e Oliveira (1997) realizaram um estudo qualitativo e comparativo com
funcionários de hospitais gerais, hospitais psiquiátricos e empresas de variadas ati-

5 Parafraseando o livro de:  PITTA, A. Hospital : dor e morte como ofício. São Paulo: Hucitec, 1991.
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vidades, concluindo que os trabalhadores em saúde mental apresentavam menor
ansiedade que os demais profissionais pesquisados. Os resultados indicam que os
trabalhadores que lidam diretamente com a loucura possuem uma capacidade mai-
or de repressão dos seus sintomas de ansiedade, o que pode representar um im-
portante mecanismo de defesa, ignorando a sofrida realidade a sua volta. Zusman
(2000) destaca que estes profissionais tendem a reproduzir, na instituição, sintomas
psicóticos, tais como a cisão e a desagregação, sendo fundamental a formação de
equipes coesas que possam acolher  e elaborar as angústias.

Outra abordagem que vem ganhando bastante espaço nos estudos sobre tra-
balho e saúde/doença mental é a abordagem do estresse ocupacional. A introdu-
ção do termo estresse ocorreu em 1936, com Hans Seyle, que se preocupou com
as respostas fisiológicas do organismo frente a situações ameaçadoras (Seligman-
Silva, 1994). No entanto, a definição do termo é complexa e varia de acordo com as
diferentes correntes de análise. Mesmo entre os pesquisadores não há consenso,
estimando-se que existam mais de 110.000 publicações que abordam diferentes
aspectos do conceito estresse (Glina;  Rocha, 2000).  A crescente popularização
dos estudos sobre estresse tem como aspecto positivo a desmistificação das rela-
ções entre trabalho e transtornos mentais, deslocando a explicação de sua etiologia
para além das relações objetais.

Atualmente, vivemos a era da extinção dos manicômios e do estabelecimento
de uma nova realidade para o entendimento e o atendimento em saúde mental. No
entanto, não basta apenas modificar as relações de paciente com os hospitais e
com a sociedade, é fundamental que possamos continuar refletindo sobre a organi-
zação de trabalho e a saúde/doença dos trabalhadores em saúde mental sob pena
de segmentarmos e empobrecermos  a discussão.

Metodologia

O presente estudo, de caráter exploratório e descritivo, foi realizado em um
hospital psiquiátrico público, localizado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. A população é composta por 825 funcionários e a amostra foi cons-
tituída por todos os trabalhadores afastados do trabalho ou atendidos pelo Sesmt
da instituição entre março e agosto de 2001 e cujo diagnóstico se reportou a trans-
tornos mentais. Foram considerados como transtornos mentais os diagnósticos de
estresse, depressão, alcoolismo e distúrbio mental não especificado. Apesar  da
multiplicidade dos fatores que determinam o aparecimento desses sintomas, privile-
giou-se a descrição de sua incidência entre os funcionários do Hospital sem (neste
prematuro e primeiro levantamento) priorizar o estudo da sua relação com o traba-
lho caso-a-caso. Os dados, visando ao levantamento e à identificação dos indicado-
res sócio-demográficos destes trabalhadores, foram coletados nos registros manti-
dos pelo Hospital no Sesmt e no Departamento de Recursos Humanos, por meio de
instrumento específico.

Apresentação e análise dos dados

As atividades do Sesmt no Hospital são na quase totalidade dirigidas para a
verificação de atestados médicos para licença de saúde, conforme afirma a assis-
tente social do Serviço. Embora acredite que os problemas em relação ao trabalho
em instituições públicas e, especificamente, no Hospital, tenham raízes profundas e
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complexas, ela aponta alguns indicadores que devem ser levados em consideração
ao se traçar uma política de atenção ao trabalhador da referida instituição psiquiátri-
ca, quais sejam: faixa etária avançada dos trabalhadores; elevado índice de aciden-
tes de trabalho (sem gravidade e evitáveis); alto número de sub-registros de aciden-
tes de trabalho; alto índice de absenteísmo e alto índice semanal de encaminha-
mento de funcionários para tratamento de saúde mental junto ao ambulatório ou
Perícia Médica.

Confirmando o diagnóstico do Sesmt, encontramos uma média de 48,8 licen-
ças de saúde/mês por entre os trabalhadores e  a média de dias de afastamento de
cada licença foi de 12,5 dias, no período de março a agosto de 2001. Não podemos
esquecer que muitos dos sintomas de transtornos mentais são contabilizados em
outros índices, inclusive se expressando no elevado absenteísmo encontrado na
instituição.

Pitta (1991) afirma que se pode utilizar indiretamente as licenças de saúde ou
referências a outras doenças para ampliar as evidências de sofrimento psíquico em
determinada população, já que a relação entre manifestações somáticas e sofri-
mento psíquico é evidente frente à dificuldade das pessoas elaborarem, no nível do
pensamento, angústias e problemas vividos na esfera psíquica.

De março a agosto de 2001, foram realizados 713 atendimentos pelo Sesmt do
Hospital, sendo que 16 atendimentos foram em saúde mental, assim distribuídos
conforme o diagnóstico: estresse (50% dos casos), depressão (38%), distúrbio mental
não especificado (6%) e alcoolismo (6%).

Podemos perceber que metade dos atendimentos em saúde mental teve o
estresse como principal diagnóstico, seguido da depressão. O alcoolismo e outros
transtornos mentais não especificados tiveram menor incidência entre os atendi-
mentos realizados pelo Sesmt do Hospital.

O estresse em sua forma crônica (burnout ou síndrome de burnout) é, segundo
a literatura, uma síndrome comum entre os profissionais da área da saúde. Estudo
realizado com trabalhadores de um hospital psiquiátrico paranaense, por exemplo,
apontou que 40% dos funcionários apresentavam indícios de esgotamento emocio-
nal e estresse crônico (Lara, 1999).

Zens (1994) aponta como principais fatores psicossociais estressores no traba-
lho: a sobrecarga quantitativa de trabalho (muito para fazer); a sobrecarga qualitati-
va (trabalho sem criatividade); conflito de papéis (ser superior e subordinado ao
mesmo tempo) e incapacidade de decidir o próprio trabalho. Para quem conhece
minimamente a rotina dos trabalhadores de um hospital psiquiátrico, não é difícil
identificar não apenas um, mas todos estes fatores associados.

Glina e Rocha (2000) apontam que a relação entre episódios depressivos e
trabalho pode ser sutil, mas geralmente está relacionada com decepções sucessi-
vas em situações de trabalho frustrantes, exigências excessivas de desempenho e
perdas acumuladas ao longo de anos de trabalho, características também presen-
tes no trabalho junto aos pacientes psiquiátricos.

Quanto às características sócio-demográficas da população estudada:
• 75% são mulheres, índice que contribui com as estatísticas mundiais que apon-

tam que as mulheres sofrem mais riscos e exigências do que os homens no traba-
lho, embora não possamos esquecer a predominância das mulheres  no trabalho
em saúde, já que, historicamente, as atividades ligadas ao cuidado sempre fize-
ram parte das competências femininas. O hospital constitui um privilegiado espa-
ço de profissionalização do trabalho doméstico (Pitta, 1991, p. 131). Não se constata
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diferença expressiva entre o sexo e o diagnóstico, em ambos os casos predomi-
nou o diagnóstico de estresse, seguido da depressão. O único caso registrado
como alcoolismo foi masculino, confirmando os estudos que apontam que o alco-
olismo feminino é doméstico, buscando-se resolvê-lo sem extrapolar os limites do
contexto familiar;

• a população estudada tem idades que variam entre 35 e 64 anos de idade, com
uma média de 49,4 anos, não havendo diferença significativa na média de idade
entre os sexos feminino e masculino. Não encontramos estudos que salientem a
importância da faixa etária na relação saúde mental e trabalho, mas sim o tempo
de exposição a determinado tipo de organização de trabalho, ou seja, mais impor-
tante que a idade é o tempo de serviço (Pitta, 1991). No entanto, podemos perce-
ber claramente um pico nos atendimentos em saúde mental entre os trabalhado-
res entre 55 e 59 anos, o que, com certeza, precisa ser aprofundado em estudo
futuro. A proximidade da aposentadoria talvez funcione como mais um fator
ansiogênico para estes trabalhadores;

• 43% são casados, enquanto os demais se distribuem entre solteiros, divorciados
ou desquitados;

• dos 825 funcionários do Hospital, 25% possuem curso superior (208 em números
absolutos). No entanto, os profissionais estes representaram apenas 6% de nos-
sa amostra, sendo a grande maioria dos trabalhadores pesquisados detenta ape-
nas do Ensino Fundamental, concluído ou não. Em uma primeira análise, poderí-
amos concluir que um maior nível de qualificação corresponderia a um arsenal de
defesas mais complexo e eficaz, ou seja, haveria menor desgaste e, portanto,
melhores condições de saúde mental. Embora esta tese tenha prevalecido por
bastante tempo, hoje é questionada (Seligman-Silva, 1997). Podemos apontar
como um fator que contribuiu para este resultado a falta de suporte social dos
trabalhadores que têm até o Ensino Fundamental, ou seja, aqueles melhor quali-
ficados podem buscar um outro tipo de atendimento e acompanhamento em rela-
ção à sua saúde;

• metade dos profissionais atendidos está ligada à área de enfermagem, na maioria
auxiliares de enfermagem, seguidos de trabalhadores ocupacionais na mesma
área. A única profissional de nível superior foi uma enfermeira. As demais funções
encontradas foram: auxiliar de lavanderia, auxiliar de praxiterapia, auxiliar de ser-
viços gerais, auxiliar de serviço de pessoal, auxiliar de creche, recepcionista, ser-
vente e plantonista. As tarefas relacionadas à enfermagem, especialmente as ati-
vidades dos auxiliares e atendentes são a um só tempo, as mais intensas,
repetitivas e social e financeiramente pior valorizadas (Pitta, 1991, p. 54). Além
disso, são esses os profissionais que lidam mais diretamente com os pacientes e,
portanto, estão mais expostos aos fatores geradores de sofrimento neste contex-
to de trabalho. Livingston e Livingston (1984), buscando estudar o grau de des-
conforto mental entre as enfermeiras, constataram existir uma relação significati-
va entre a ansiedade e o tempo dispendido diretamente com o paciente;

• a maioria da população estudada possui até 5 anos de serviço, demonstrando a
ocorrência de transtornos nos primeiros anos de trabalho, provavelmente pelo
impacto do contato com a loucura em sua forma institucionalizada. Estudos têm
comprovado que os profissionais com mais experiência apresentam níveis meno-
res de ansiedade, por sentirem-se mais seguros e lidarem melhor com as situa-
ções tensionantes (Lautert, 1994), tendendo a se defender melhor após 15 anos
de experiência no mesmo trabalho (Pitta, 1991).
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• na população pesquisada, a maioria trabalha nas chamadas unidades de mora-
dia, ou seja, no atendimento do usuário morador, que não está em crise psicótica,
mas apresenta traços de cronificação da doença, com seqüelas de longos anos
de abandono e institucionalização, na maior parte dos casos sem perspectiva
futura. Em segundo lugar, também com um número expressivo, temos os traba-
lhadores da manutenção e serviços gerais. Fica  clara a predominância de atendi-
mentos em saúde mental entre aqueles profissionais que exercem atividades liga-
das ao cuidado direto de pacientes.

Considerações finais

Se pudéssemos traçar um único perfil do trabalhador atendido em saúde men-
tal pelo Sesmt do Hospital estudado, diríamos que são mulheres, de meia idade,
com ou sem companheiro, de baixa escolaridade, que ingressaram a menos de 5
anos no Hospital, exercendo funções ligadas ao cuidado direto dos pacientes.

Esses dados, embora restritos a um período muito curto de tempo,  com uma
sistematização que não priorizou o estabelecimento do nexo causal entre o trabalho
e o adoecimento, permitem traçar algumas relações entre a saúde mental do traba-
lhador e a organização do trabalho.

O estresse foi a queixa principal entre os funcionários atendidos, seguido da
depressão. A literatura especializada não consegue definir com precisão o con-
ceito de estresse, mas é unânime em afirmar sua relação com o trabalho. Da
mesma forma que a repressão sexual no início do século passado levou Freud a
dar voz (e escuta) à histeria, a paranóia ficou marcada como o transtorno pós-
guerra e, agora, a depressão aparece como o sintoma da contemporaneidade,
caracterizada pela rápida e fulminante desestabilização dos modos de viver, in-
cluindo os modos de trabalhar.

Da mesma forma, podemos afirmar que o padrão do funcionário atendido em
saúde mental pelo Sesmt é o mesmo dos demais trabalhadores da instituição, ou
seja, um trabalhador muitas vezes sem qualificação técnica (provavelmente com
menores recursos, subjetivos e emocionais) para adentrar em terreno tão movediço
quanto a loucura e a exclusão.

Este perfil, aliado às intervenções pontuais e emergenciais, que não conse-
guem modificar a organização do trabalho, permite que o trabalhador em saúde
mental fique sem sustentação frente à forte carga emocional a que está exposto,
muitas vezes com objetivos não muito claros, que oscilam entre a caridade, a salva-
ção, o tratamento em saúde, a recuperação, a manutenção de atividades vitais e o
castigo. Melhor dizendo, ao centralizar recursos no trabalhador (troca de turno ou
de local) e não no ambiente de trabalho (relações no grupo e formas de trabalhar),
a instituição incentiva as saídas individuais, ao invés de estratégias coletivas saluta-
res para um ambiente menos nocivo no trabalho. O sintoma passa a ser individual
e, como tal, é pensado como responsabilidade única e exclusiva do trabalhador.
Salientamos, ainda, que a gestão tecno-burocrática que predomina nestes locais
acaba por contribuir para o adoecimento da instituição, funcionando como legítima
camisa de força para a louca vida – que insiste em resistir, mesmo nos lugares mais
insalubres, para a sorte de todos nós.
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La salud mental del trabajador en salud mental: un estudio con trabajadores
de un hospital psiquiátrico

Resumen : El presente estudio propone una reflexión sobre la salud mental del trabajador en
salud mental, a partir del levantamiento de las características sociodemográficas y funcionales de los
trabajadores atendidos por el Sesmt (Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho) de un
hospital psiquiátrico, entre marzo y agosto de 2001, cuyo diagnóstico se reporta a transtornos mentales.
Se fundamenta en una revisión teórica, abarcando la evolución del concepto de locura a lo largo de la
historia, el origen del hospital psiquiátrico en la Europa y en  Brasil y la relación entre trabajo y salud/
enfermedad mental. El perfil encontrado entre estos trabajadores fue de mujeres, de edad mediana,
con o sin pareja, de baja escolaridad, que ingresaron a menos de 5 años en el Hospital, ejerciendo
funciones relacionadas a cuidado directo de los pacientes, en turno diurno y con carga horaria de 40
horas semanales o más. El principal diagnóstico fue el de estrés, seguido de depresión, transtorno
mental no especificado y alcoholismo. Los  datos, aunque restrictos a un corto período de tiempo y con
una sistematización que no priorizó el establecimiento del nexo causal entre el trabajo y la  enfermedad,
permitieron trazar algunas relaciones entre la salud mental del trabajador y la organización del trabajo.

Palabras Clave : Salud mental; Trabajo;  Reforma psiquiátrica.

The mental health of workers in mental health: a study with workers of a
psychiatric hospital

Abstract : The present study proposes a reflection about the mental health of workers in mental
health, starting from the verification of the socio-demographic and functional characteristics of workers
assisted by the Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho – Sesmt – of a psychiatric
hospital, between March and August of 2001, whose diagnosis is reported as mental disturbances. This
study is based in a theoretical revision, including the evolution of the concept of madness along history,
the origin of the psychiatric hospital in Europe and in Brazil and the relationship between work and
mental health/sickness. The profile found among the workers was of middle-aged women, with or without
a partner, of low education, that joined the Hospital at most in the last 5 years, with functions connected
to the patients’ direct care, in the day shift and with a workload of 40 weekly hours or more. The main
diagnosis was stress, followed by depression, non- specified mental disturbance and alcoholism. The
data, although restricted to a short period of time and with a systemization that didn’t prioritize the
establishment of the causal connection between the work and the sickness, allowed to sketch some
relations between the mental health of the workers and the organization of the work.

Key-words : Mental Health; Work; Psychiatric Reform.
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ESP/RS: 40 anos de Educação em Saúde Pública no
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Resumo: O presente documento foi redigido dentro das comemorações dos 40 anos da Escola
de Saúde Pública do Rio Grande do Sul – ESP/RS. Criada em 1962, a ESP/RS, desde o início, realizou
cursos visando à qualificação dos servidores da Secretaria da Saúde. Com um início tímido, a Escola
teve 14 diretores, cada um dos quais tendo realizado ações no sentido de desenvolver o Sistema de
Saúde vigente ou implantar políticas e programas propostos pela Secretaria da Saúde, Ministério da
Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. Foi pioneira no Brasil, junto com o estado do Piauí, na
implementação dos Cursos Descentralizados de Saúde Pública, formando parte dos sanitaristas brasi-
leiros. Neste sentido, por dois anos, atendeu às demandas dos estados de Santa Catarina e Paraná.
Promoveu o aumento e qualificação de auxiliares de enfermagem, enfocando as abordagens relativas
à saúde pública. Igualmente importante foi sua atuação no processo histórico do Movimento da Refor-
ma Sanitária Brasileira, que foi o responsável pela implantação do atual sistema de saúde, o Sistema
Único de Saúde (SUS/RS). A ESP/RS descreve uma trajetória de 40 anos da Educação em Saúde
Pública no Rio Grande do Sul, com inovações de grande porte nos últimos quatro anos, estágio mais
maduro do SUS.

Palavras-Chave:  Memória institucional; História da saúde pública; Escola de Saúde Pública/RS;
Curso de Saúde Pública; Epidemiologia; Enfermagem; Educação em saúde.

Introdução

O presente documento foi redigido dentro das comemorações dos 40 anos da
Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/RS). Insere-se também dentro
de um dos projetos do Centro de Informação e Documentação em Saúde da ESP/
RS, que prevê, entre outras ações, a organização de um acervo histórico, de modo
a viabilizar o desenvolvimento de linhas de pesquisa em história da saúde pública
no estado. Com este documento, abordamos um pouco da história da criação e das
direções da ESP/RS, de 1962 até nossos dias. O papel por ela desempenhado na
formação de recursos humanos em saúde pública acompanha as diferentes reali-
dades políticas e sociais (ditadura, período da abertura democrática e dias atuais)
no estado e no país.

Criada em 1962, a Escola de Saúde Pública/RS, desde o início, realizou cursos
visando à qualificação dos servidores da Secretaria Estadual da Saúde. Sua histó-
ria começa em uma sala da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Com início tímido, porém decidido, a escola teve 14 diretores, cada
um dos quais tendo desenvolvido ações no sentido de implantar as políticas e pro-
gramas propostos pela Secretaria Estadual da Saúde, pelo Ministério da Saúde e
pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Desempenha papel importan-
te no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, tendo em vista a qualificação
de recursos humanos, a produção de conhecimento para a melhoria das condições
de saúde da população e as intervenções educacionais em saúde coletiva. Foi pio-
neira no Brasil, junto com o estado do Piauí, na implementação dos cursos des-
centralizados de saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública, formando

¹ Historiadora, docente da Escola de Saúde Pública (ESP/RS/RS), responsável pela organização do acervo histórico
da ESP/RS/RS.
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sanitaristas para a região sul do Brasil. Neste sentido, por quatro anos atendeu às
demandas dos estados de Santa Catarina e Paraná. Igualmente importante foi sua
atuação na formação de auxiliares de epidemiologia (nível técnico), qualificando as
ações de notificação de doenças e adoção de medidas de bloqueio da transmissão
e contágio no processo de combate e erradicação de doenças como a varíola e
outras. Foi relevante sua atuação no processo histórico do Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira, ocorrido na década de 80 do último século, responsável pela
implantação do nosso atual sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS).

A ESP/RS deu continuidade à sua atuação em prol do sistema público de saú-
de em todas as áreas educativas desenvolvidas desde a sua criação, tendo esten-
dido suas ações, na gestão de seu 14° diretor, à formação de lideranças populares
na gestão de políticas públicas de saúde, em composição com a capacitação de
conselheiros de saúde, à ação de debate das políticas públicas de saúde junto aos
estudantes de graduação dos vários cursos da área, à participação na montagem
do primeiro curso de graduação em saúde coletiva da região sul do Brasil e à coo-
peração técnica e financeira com Instituições de Ensino Superior e associações
científico-profissionais da saúde.

Para desenvolver as novas atividades, criou novas estruturas como a
descentralização e a regionalização da própria Escola, com os Núcleos Regionais
de Educação em Saúde Coletiva (Nuresc), distribuídos pelas coordenações regio-
nais do sistema estadual de saúde do Rio Grande do Sul.

40 anos de Educação em Saúde Pública: 14 diretores, conservação, progresso,
inovação, recuos e avanços

A ESP/RS foi criada em 1962 pelo Decreto Estadual nº 13.812, de 11 de julho e
tinha como finalidade a realização de cursos anuais e regulares para a formação de
técnicos nos diversos setores da Saúde Pública (Art. 2°). O antigo Departamento
Estadual de Saúde Publica (Desp) demonstrava a preocupação com a formação
dos médicos, técnicos e auxiliares que atuavam nos serviços de saúde pública no
estado (Cursos..., p. 245-252). É desta época a fundação da Sociedade de Higiene
e Saúde Pública do Rio Grande do Sul, motivada pela necessidade de aprofundar e
disseminar conhecimentos científicos na área.

A criação da ESP/RS não é um fato isolado, podemos relacioná-la à Reunião
de Punta del Este, ocorrida em agosto de 1961. Esta reunião teve como resultado o
compromisso assumido por seus participantes de administrar a saúde por meio do
planejamento, visando uniformizar as políticas para o setor na América Latina.

Entre os anos de 1962 e 1963, foram estruturadas as condições para o lança-
mento do método Cendes/Opas de Planejamento em Saúde², surgido em resposta
às demandas interpostas pela Reunião de Punta Del Este. A pauta do momento é a
visão desenvolvimentista, bastante fortalecida ao final dos anos 1950.

Nos anos de 1970, tem início acentuado a utilização, no Brasil, do Método
Cendes/Opas. Este método se baseia na análise da Magnitude, Transcendência e
Vulnerabilidade dos danos à saúde, tendo como objetivo maximizar a eficiência e
eficácia dos investimentos. O planejamento segue uma tendência, então, absoluta-

² Centro de Estudos do Desenvolvimento da Universidade Central da Venezuela / Organização Pan-Americana da
Saúde
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mente normativa, centrada em objetivos mensuráveis, justificados principalmente
pelo desenvolvimento social que proporcionará. No setor da saúde, este contexto é
o do desenvolvimento de comunidades, gerando especificidade à saúde pública na
chamada extensão de cobertura. O objetivo sanitário passa a ser o aumento da
capacidade potencialmente produtiva da comunidade, ou a prevenção do maior
número de mortes ao menor custo (Rivera, 1982, p. 46). A ESP/RS adotava os
mesmos critérios e estratégias de ação (ESP/RS, 1972). Num cenário internacional
de disputa entre capitalismo e comunismo (a chamada Guerra Fria), a saúde foi
uma das áreas onde o capitalismo mais se desenvolveu neste período, contando
com financiamentos norte-americanos, desde que o planejamento se comprome-
tesse a diminuir as fontes de desigualdade econômica e social (Fleury e Oliveira,
1985). Por  um lado, ao Estado cabia proporcionar saúde ao maior número de indi-
víduos e,  por outro, grandes empresas surgiam, oferecendo novas tecnologias e
medicamentos para diagnóstico e tratamento. Trata-se de um processo de
complexificação no atendimento à saúde, que aumenta os custos, que são financia-
dos, no Brasil, pela Previdência Social.

Desde o Governo Juscelino Kubitschek, o Brasil vê seu modelo econômico –
baseado na agricultura de exportação – substituído pela industrialização. O Brasil
quer modernizar-se. Nesta ânsia, os investimentos públicos são dirigidos maciça-
mente para a melhoria da infra-estrutura (estradas, energia e comunicações). O
Brasil urbaniza-se, resultando na melhoria das condições de vida e na maior oferta
de trabalho nos grandes centros, mas um forte processo de migração do campo em
direção à cidade seria intensificado durante os anos de 1970, como conseqüência
da planificação da economia, apelidada de O Milagre Brasileiro.

Como conseqüência dessa migração, acontece o inchaço das capitais (inclusi-
ve de Porto Alegre), nas quais se verifica o crescimento acelerado e desordenado
de bairros pobres, onde se concentra a maioria dos migrantes. São aglomerados de
sub-habitações: sem água encanada, esgoto ou eletricidade; núcleos periféricos
sem urbanização. Desta realidade, gerada pela migração e pelo desemprego, tem-
se como conseqüência a proliferação de doenças e agravos como a diarréia, a
desnutrição e as verminoses, entre outras.

Neste cenário, com o objetivo de diminuir os gastos com saúde (e manter os
trabalhadores produtivos), reorganizam-se as estruturas existentes, a fim de
incrementar as ações de prevenção. Aos estados cabia desenvolver as ações em
Saúde Pública3.

Entre as recomendações do Plano Decenal de Saúde Para as Américas, de
janeiro de 1973, originário da III Reunião de Ministros da Saúde em Santiago do
Chile, outubro de 1972, para  o pessoal especializado em saúde pública, lemos:

Desenvolver programas de treinamento em serviço para aqueles que já atuam
no campo da saúde pública, mas que não tenham recebido preparação em uma
instituição de ensino, assim como programas de educação continuada destina-
da a proporcionar orientação, readaptação (devido às mudanças registradas
na esfera técnica para atender às necessidades previstas), ou treinamento com-
plementar em uma especialização4.

³ Decreto-lei nº 413, de 27 de setembro de 1971, que cria o Sistema Nacional de Saúde, regulamentado pela Lei nº
6.229, de 17 de julho de 1975.
4 Tradução do autor.
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Verificamos que as políticas de formação de recursos humanos para a área da
saúde, no Brasil e no Rio Grande do Sul, seguem aquelas idéias e propostas, de
modo a fazer frente à crescente complexificação social da saúde.

Dentro do contexto de grandes transformações econômicas e sociais, intensifi-
ca-se a necessidade de investir na melhoria das condições de vida, como parte da
estratégia visando à diminuição dos gastos com o sistema de saúde curativa (cada
dia mais caro e sofisticado) e ao aumento da produtividade, na medida em que
consiga que o trabalhador adoeça menos e não falte ao trabalho (Fleury e Oliveira,
1985, p. 8).

Os investimentos em formação e qualificação dos trabalhadores da Secretaria
da Saúde5 são expressos não só pela organização de cursos, como também pela
criação de uma estrutura dentro da Secretaria, destinada a organizar e viabilizar tais
atividades. Esta é a origem da Escola de Saúde Pública6.

O surgimento da ESP/RS antes da lei que estabelece o Sistema Nacional de
Saúde e logo após a Reunião de Punta del Este deixa claro que havia uma ligação
dos administradores de saúde pública, no Rio Grande do Sul, com as formulações
intelectuais do Planejamento em Saúde disseminadas pela Opas, onde a qualifica-
ção dos funcionários da área da saúde representava a condição de sua
implementação. Sua ação relacionada à Reforma Administrativa fica clara pelo in-
cremento de suas atividades a partir de 1971.

O Decreto Federal nº 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961, que instituiu o Códi-
go Nacional de Saúde, colocava, entre outras determinações, no Capítulo III, a pre-
paração de pessoal técnico. O artigo 106 identificava o preparo, o aperfeiçoamento
e a especialização de pessoal técnico de Saúde Pública, (como) fundamentais para
a execução dos programas de trabalho das repartições sanitárias.

O artigo 108 determinava a quem competia a formação em saúde pública, abrin-
do a possibilidade de sua realização em serviço para o pessoal de nível auxiliar. O
fato de viabilizar a formação em serviço expressava a preocupação com o atendi-
mento à população nas ações curativas:

Os cursos básicos de pós-graduação, os de aperfeiçoamento e de especializa-
ção, para a saúde pública, serão ministrados pela Escola Nacional de Saúde
Pública, suas congêneres a cursos federais, pelas escolas e cursos equipara-
dos ou reconhecidos pelo Governo Federal, públicos ou privados, podendo o
preparo de pessoal auxiliar de saúde pública e o treinamento em serviço ser
realizado sob a responsabilidade das repartições sanitárias.

Este artigo do Decreto Federal demonstrava, ainda, que embora existissem
cursos destinados à formação em saúde pública, era necessário regulamentar sua
atuação, privilegiando o funcionamento das repartições sanitárias.

Em 1962, a Escola de Saúde Pública contava com reduzido número de funcio-
nários, sua forma de atuação caracterizava-se por organizar cursos contando com
professores especialmente convidados para cada curso, a cada edição. A maioria
dos professores convidados integrava os quadros da própria Secretaria da Saú-
de, salvo quando não havia na Secretaria profissional com a formação necessá-

5 Utilizamos sempre a denominação Secretaria de Saúde, embora nem sempre esta tenha sido sua denominação
oficial. Fizemos isto apenas para privilegiar a narrativa referente a ESP/RS, já suficientemente complexa.
6 Utilizaremos a sigla ESP/RS, embora no Decreto de criação conste a sigla ESPE (Escola de Saúde Pública do
Estado).
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ria. Neste caso, eram convidados professores ou técnicos de outras instituições,
geralmente de fora do estado.

Embora tenha sido criada em 11 de julho de 1962 e tenha tido a nomeação de
seu primeiro diretor, Ernani Saldanha Camargo, oficializada em 15 de janeiro de
1963 (Portaria nº 29), por questões políticas, como a mudança do Secretário de
Saúde, quando Lamaison Porto é substituído por Hélio Helbert dos Santos, a ESP/
RS e seu primeiro diretor não executaram gestões efetivas. Ernani S. Camargo
deixou a direção da ESP/RS, a pedido, em 27 de janeiro de 1964, segundo Portaria
nº 62. Em 1968, assume como Secretário da Saúde Francisco de Castilhos Mar-
ques Pereira e, então, Ernani S. Camargo volta a ser nomeado para o cargo de
Diretor da ESP/RS (Portaria Interna nº 43, de 26 de janeiro de 1968), permanecen-
do no cargo até 08 de julho de 1971, quando se aposenta. É a partir de 1968 que
são registrados os primeiros cursos desenvolvidos pela ESP/RS. De 1963 a 1968,
as qualificações ao nível de especialização eram realizadas fora do estado, sendo
custeadas por verba destinada para esse fim.

O Curso Básico de Administração em Saúde Pública , dirigido aos funcioná-
rios em cargos de chefia, deu início a uma longa série de cursos, todos com a
mesma programação curricular, nas repartições sanitárias das treze (13) Delegaci-
as Regionais de Saúde7. Os dois primeiros foram realizados em Porto Alegre e São
Leopoldo (Camargo, 1969). Este curso tinha o caráter de aperfeiçoamento. Na dire-
ção de Ernani S. Camargo, a ESP/RS também ofereceu o Curso de Administração
de Serviços de Saúde para o pessoal administrativo. Este curso obteve o reconhe-
cimento do Conselho Federal de Educação (CFE). O Curso contava com a colabo-
ração da Opas/OMS e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Escola de
Administração).

É emblemático o fato de os primeiros cursos serem voltados à administração
em saúde . Em documentos de diferentes origens, tanto administrativos como rela-
tórios de encontros de categorias profissionais (ESP/RS, 1973), é mencionada a
lacuna existente na formação dos profissionais da saúde, tanto no que diz respeito
aos conhecimentos sobre administração em saúde pública, como ao distanciamento
da teoria à prática na gestão de sistemas e serviços de saúde. A ESP/RS começava
a cumprir seu papel, qualificando os trabalhadores da Secretaria da Saúde no que
diz respeito à administração pública. De acordo com o Regulamento da ESP/RS,
deveriam ser oferecidos por ela os seguintes cursos:

I. Cursos Básicos de Saúde Pública;
II. Cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização;
III. Cursos para técnicos e para auxiliares;
IV. Cursos Intensivos;
V. Cursos Regulares.
Os Cursos Básicos de Saúde Pública (CBSP) eram destinados à formação de

médicos, engenheiros e enfermeiros em saúde pública. O CBSP para médicos e
enfermeiros dividia-se em duas partes, a Fundamental (obrigatória) e a Comple-
mentar, a ser escolhida pelo aluno dentre as seguintes opções: Administração Sani-
tária, Puericultura, Medicina do Trabalho ou Endemias Rurais. O CBSP para enge-
nheiros também se dividia em duas partes, uma Fundamental (igualmente obrigató-
ria) e outra Complementar, a escolher entre: Água, Esgoto, Saneamento Rural ou
Higiene Industrial.

7 Na época a divisão territorial do Rio Grande do Sul  totalizava 13 delegacias regionais.
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A Escola de Auxiliares de Enfermagem (EAE), existente na Secretaria da Saú-
de, configurava o núcleo de cursos para técnicos e auxiliares da ESP/RS e, de
acordo com o parágrafo único do artigo 76 do Regulamento da ESP/RS, esta escola
só passaria a integrar definitivamente a ESP/RS quando fosse oficializada pelo
Governo Federal.

Em 1967, quando foi criado o cargo de Ministro Extraordinário para a Reforma
Administrativa, no governo federal, foram desencadeadas ações relativas aos esta-
dos. No Rio Grande do Sul, a implementação da Reforma Administrativa só aconte-
ceu efetivamente a partir de 1969, quando foi criada a Unidade de Planejamento, no
âmbito da Secretaria da Saúde. Posteriormente, em 1971, foi criada a Secretaria do
Planejamento, com repercussões ainda maiores na estrutura e na dinâmica da má-
quina pública. Desencadeou-se um intenso trabalho de coleta de informações so-
bre a infra-estrutura e os recursos humanos disponíveis e o levantamento, conheci-
mento e utilização de dados epidemiológicos tiveram ampla absorção. Esta infor-
mação sanitária visava desenvolver a administração em saúde por objetivos, tendo
como meta a solução de problemas pontuais e agudos, com a máxima eficiência e
ao menor custo.

Após a aposentadoria de Ernani S. Camargo, assumem a direção da ESP/RS,
respectivamente, Maria Helena Alvim (mar/1971 a jul/1971) e Carlos Reinaldo Men-
des Ribeiro (jul/1971 a abril/1972). No ano de 1971, já em plena Ditadura Militar, o
Brasil acelera sua industrialização e relacionada a este desenvolvimento está a
saúde da população. A saúde passa a ser vista como um bem que se pode comprar
e que todos têm a obrigação de auxiliar a promover. A esse respeito, podemos citar
o discurso proferido pelo então Ministro da Saúde, Francisco de Paula da Rocha
Lagoa (1971, p. 7-9):

Saúde é um bem que se compra. [...] Melhorar a saúde dos povos da Terra é
uma questão não só de ordem moral como, principalmente, de ordem econômi-
ca; para desenvolvê-la é preciso empregar meios práticos, que tenham conse-
qüências de ordem financeira. [...] As medidas preventivas e curativas passa-
ram a ser parte integrante de qualquer projeto de desenvolvimento [...].

Durante o Regime Militar, estes serão alguns dos princípios norteadores das
políticas de saúde, com algumas modificações teóricas após 1978, em repercussão
à Conferência Internacional de Alma-Ata. No entanto, as mudanças práticas restrin-
giram-se às formas de designação dos objetivos. As propostas de descentralização
foram realizadas do ponto de vista administrativo, as ações de educação das comu-
nidades visavam unicamente constituir a população em aliados na consecução dos
objetivos sanitários propostos nos projetos e programas de barateamento de custos
e extensão de cobertura.

A gestão de Alvim, na direção da ESP/RS, embora tenha sido muito curta,
permitiu a organização do II Curso de Administração de Serviços de Saúde para
pessoal administrativo. O segundo curso também foi reconhecido pelo CFE. Tinha
um total de 360 horas-aula, das quais 54 destinadas ao trabalho de campo. Este
curso, realizado pela ESP/RS, novamente contou com a colaboração da Opas/OMS
e da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).
O grau de instrução mínimo era o ginasial completo (equivalente, hoje, ao ensino
fundamental completo, isto é, 1ª a 8ª séries).

Além deste curso, a ESP/RS mantinha cursos de curta duração para pessoal
auxiliar em Atualização em Educação Sanitária, Saneamento Ambiental e outros,
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contando com a Escola de Auxiliares de Enfermagem. Considerada anexa à ESP/
RS, a EAE é regida por legislação federal e tem por objetivo a formação de pessoal
técnico auxiliar (ESP/RS, 1971). Na direção da ESP/RS de Mendes Ribeiro, desen-
volveu-se cursos de curta duração dirigidos à população. Na época, a ESP/RS es-
tava sediada no Centro de Saúde Modelo, principal unidade assistencial de saúde
da capital e responsável pela execução dos principais programas educativos em
saúde. Seu espaço era reduzido e suas instalações inadequadas. A organização de
seis cursos na área de administração em saúde sedimenta a atuação da ESP/RS
como formadora dos recursos humanos da Secretaria, no contexto da Reforma
Administrativa, embasando o pleito permanente por melhor infra-estrutura.

Mendes Ribeiro foi sucedido, por sua própria indicação, por Jorge Ossanai (1972-
1975), cujo início na direção da ESP/RS resultou na transferência de suas instala-
ções para o Edifício Coliseu, na Praça Oswaldo Cruz (Ossanai, 2002), centro da
capital, onde passaria a desfrutar de melhores e maiores estruturas físicas. A ESP/
RS contribui na formação de recursos humanos para a Secretaria e para a saúde
pública estadual.

As novas políticas administrativas (gestão por objetivos, orientada pelos pro-
blemas agudos e pontuais de saúde pública) repercutirão na atuação da ESP/RS,
intensificando os cursos voltados ao desenvolvimento de programas e projetos em
áreas determinadas: Odontologia, Nutrição, Enfermagem (nível técnico e auxiliar),
Epidemiologia (formação de auxiliares e técnicos de nível médio), Educação Sani-
tária, Saúde Materno-Infantil e Radiologia (auxiliar), entre outras. Isto se dá em fun-
ção de diagnósticos realizados sobre a saúde no estado, seguindo a planificação
normativa por objetivos, utilizada nesta época.

Até 1974, a ESP/RS concentrava seus esforços em formar de pessoal auxiliar
e de nível médio, tendo se destacado na formação de auxiliares em epidemiologia.
A este respeito cabe sublinhar a formação de auxiliares e seu trabalho desenvolvido
nas delegacias regionais de saúde no contexto do combate e erradicação da varíola
no estado, tendo sido usada a mesma estratégia de notificação e vacinação contra
outras enfermidades transmissíveis, sob a denominação de Programa Ampliado de
Imunizações (PAI), adotado pela OMS e comandado para todos os países das Amé-
ricas e outras regiões do mundo.

A ESP/RS realizava, também, os estágios obrigatórios (para os níveis superior
e médio), para ingresso no serviço público, na Secretaria da Saúde. O estágio obri-
gatório foi instituído no ano de 1974, por sugestão de Jorge Ossanai. Tratava-se de
uma série de informações transmitidas, ao longo de cinco dias, sobre a estrutura e
organização da Secretaria da Saúde, sobre os objetivos institucionais e sobre os
direitos e deveres dos servidores. Seus objetivos eram:

1. oferecer conhecimentos sobre a estrutura, organização e funcionamento da
Secretaria, bem como dos direitos do servidor e sobre programas e projetos em
desenvolvimento;

2. possibilitar o início do trabalho sob orientação e supervisão, por meio de
treinamento em serviço.

O estágio estava dividido em duas etapas: uma teórica, realizada na ESP/RS,
e outra no local de trabalho, portanto de caráter prático, mas ainda sob supervisão
da ESP/RS.

No decorrer das décadas de 1970 e 1980, a Secretaria passou a utilizar a
Técnica de Programação Local Cendes/Opas. Este método de planejamento foi
utilizado por todos os países da América Latina, por recomendação da Opas/OMS.
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O  que se verifica é a influência das políticas internacionais na definição das ações
de saúde com repercussões nas ações de formação de recursos humanos. Se-
gundo a Secretaria da Saúde, os critérios para a definição de programas em saú-
de deveriam ser:
1. importância sócio-econômica do problema;
2. importância do problema como causa de morbidade e mortalidade;
3. vulnerabilidade das doenças às técnicas disponíveis;
4. disseminação da doença por área territorial;
5. relação custo-benefício;
6. capacidade administrativa para a execução dos programas;
7. compromissos internacionais.

Em função dos critérios estabelecidos, um dos programas prioritários da Secre-
taria da Saúde do Rio Grande do Sul é o da educação para a saúde, desenvolvido na
Secretaria, pela ESP/RS. A partir de 1972, durante a gestão de Jorge Ossanai, a
ESP/RS intensifica essas ações, visando melhorar as condições de vida das popula-
ções pobres para minimizar o aparecimento de doenças ligadas à falta de saneamen-
to, higiene, educação nutricional e de cuidados com a criança. São desenvolvidos
programas de treinamento de inspetores sanitários, com atividades práticas. Estas
atividades práticas foram desenvolvidas em um bairro popular, o Bairro Partenon, nos
locais onde não havia água encanada ou esgoto. Foram construídos um poço profun-
do, latrinas nas casas e uma caixa d’água em sua parte mais alta. Iniciava-se uma
série de ações visando implementar o saneamento de vilas populares, que daria ori-
gem ao Programa de Saneamento Básico (Prosan)8 na estrutura da Secretaria da
Saúde e até hoje instalado no bairro Partenon (contíguo à ESP/RS).

Outra ação importante desenvolvida na gestão de Ossanai foi a organização
do Curso Básico Regional de Saúde Pública, a ser desenvolvido pela própria ESP/
RS. Os Cursos Básicos de Saúde Pública eram os cursos de preparação de sanita-
ristas que começavam a ser descentralizados pela Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp). Este curso seria de curta duração, voltado à formação de profissionais
capazes de pensar novos rumos para a saúde pública no estado, partindo do co-
nhecimento e da crítica à sua realidade. Este curso, tal como foi proposto inicial-
mente, foi a causa do afastamento do diretor da ESP/RS em meados de 1975. No
mesmo ano, porém, já na gestão do novo diretor, Airton Fischmann, após aparar as
arestas que impediam a sua realização (Fischmann, 2002), a ESP/RS instituiu, de
modo pioneiro, o Curso Básico de Saúde Pública, em convênio com a Escola Nacional
de Saúde Pública9. Por este convênio, a ESP/RS deveria fornecer a infra-estrutura
e equipamentos, além de remunerar os docentes provenientes da Ensp. A Ensp
forneceria os professores, apostilas e coordenaria a metodologia de ensino, que por
sua vez seria acompanhada por servidores da ESP/RS, a fim de que pudessem
adquirir os conhecimentos e habilidades necessários à docência. Desta forma, o
convênio funcionaria, também, como formador de formadores locais. Iniciava o pri-
meiro curso de formação de sanitaristas da ESP/RS, embora os alunos freqüentas-
sem uma parte do curso na própria Ensp.

8 O Prosan tornou-se um setor específico na Secretaria da Saúde a partir de 1982. Este programa foi avaliado e
recomendado pelo Ministério da Saúde e pelo BID como solução para o saneamento em vilas populares (Ossanai,
2002).
9 Decreto Legislativo nº 3.347, de 17/11/1975, publicado no D.O. de 01/12/1975
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A ESP/RS deparava-se definitivamente com um papel na gestão estadual de
saúde: funcionar como centro de formação e qualificação dos trabalhadores da Se-
cretaria da Saúde, de acordo com as necessidades determinadas pelos projetos a
serem desenvolvidos. Cabe lembrar que as ações em saúde eram determinadas
por objetivos, portanto não tinham um caráter de continuidade, com exceção do
Curso Básico de Saúde Pública. Grande número dos cursos realizados nesta época
(décadas de 1970 e 1980) caracterizava-se por serem de curta duração e muito
específicos, o que determinava a sua descontinuidade.

O Curso Básico de Saúde Pública foi oferecido nos anos de 1975 a 1978. Os
alunos cumpriam uma parte do currículo na ESP/RS e outra junto à Ensp. Nesses
primeiros anos, a ESP/RS atendia, também, à demanda de formação de sanitaris-
tas para os estados de Santa Catarina e Paraná. Em 1979, o curso passou a ser
oferecido por inteiro na ESP/RS e a denominar-se Curso de Saúde Pública. Um dos
objetivos do curso era gerar uma capacidade multiplicadora de preparação de pes-
soal para a saúde (Souza, 1982), além de desenvolver em cada estado a capacida-
de de preparação de pessoal.

Em 1982, atendendo à legislação educacional brasileira, os cursos de saúde
pública passaram a cumprir os requisitos para a especialização acadêmica. A Ensp
passou a denominar seus cursos realizados em parceria como Cursos Descentrali-
zados de Saúde Pública e cada estado podia/devia incluir temas de seu interesse
na relação de disciplinas básicas. A ESP/RS vive, então, seu período de maior
tensão política, pois a Secretaria da Saúde questionava duramente o crescimento
da área de Ciências Sociais em Saúde na formação dos sanitaristas.

Neste período, a ESP/RS desenvolveu cursos, tanto de especialização em
Saúde Pública, como de formação de auxiliares e técnicos em enfermagem e em
epidemiologia e formação de fiscais sanitários (técnicos).

Na gestão de Airton Fischmann, a escola realizou, em convênio com a Opas e
o Ministério da Saúde, o Curso de Desenvolvimento Gerencial de Unidades Sanitá-
rias. De alguma forma, esse curso assemelhava-se ao desenvolvido na gestão de
Ernani S. Camargo. Entretanto,  sua metodologia pertencia a um projeto da política
de desenvolvimento de recursos humanos da representação brasileira da Opas.

Foi a preocupação em certificar os cursos que possibilitou que a Escola de
Auxiliares de Enfermagem fosse extinta, passando a ESP/RS a reunir, como uma
única escola, o conjunto de seus cursos. O decreto nº 21.250, de 10 de agosto de
1971, determinou a extinção do cargo de Diretor da Escola de Auxiliares de Enfer-
magem, o que já estava previsto no decreto de criação da ESP/RS, em 1962. A
este respeito, verificamos, nos arquivos da ESP/RS, que ao longo de várias ges-
tões mantiveram-se ações buscando atualizar permanentemente a estrutura, o
Estatuto e o Regimento Interno. Em decorrência de sua atuação dinâmica e fun-
damental no desenvolvimento dos programas e projetos da Secretaria, tem início
a elaboração de projeto arquitetônico visando à construção da sede própria da
Escola, com verbas provenientes de convênio com a Fundação Serviços Especi-
ais de Saúde Pública (Fsesp), ligada ao governo federal e que visava ao exercício
de funções altamente especializadas em saúde pública, contando com recursos
financeiros privilegiados. O prazo para a entrega da obra era 1978, mas atrasos
em licitações e problemas com a construtora atrasaram em três anos a sua con-
clusão. Um dos motivos do atraso foi a falência da empresa construtora responsá-
vel pela obra. Diante da paralisação das obras e da escassez de recursos, a fim
de concluir o projeto, foi usada mão-de-obra selecionada entre os agentes sanitá-
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rios do Prosan e os responsáveis técnicos foram os arquitetos da Secretaria. A
inauguração da sede própria da ESP/RS só aconteceria em 1982, na gestão de
Fernando Molinos Pires Filho.

Após a gestão de Airton Fischmann, sucede-o Carlos Dácio Pereira de Araújo,
tendo permanecido no cargo de março a dezembro de 1979. Durante sua gestão,
dá continuidade aos cursos e treinamentos implantados anteriormente. Naquele
ano, o Curso de Saúde Pública (CSP) constitui-se no espaço onde se questiona
em profundidade a realidade social e política. Estamos no ano da anistia e da
volta dos exilados políticos ao país. O CSP recebe como professores convidados
Carlos Gentile de Melo, Maria Cecília Donnângelo e Murilo Vilela Bastos, entre
outros. O ano de 1979 é um marco no processo de redemocratização do país;
marca, também, o início de uma séria crise econômica, que se arrastou por toda a
década de 1980, aumentando o número de desempregados e fragilizando o aten-
dimento público de saúde. Repercute no Brasil a meta proposta na Conferência
Mundial de Saúde, realizada em Alma-Ata, no ano anterior: saúde para todos no
ano 2000. Como estratégia de ação, era proposta a Atenção Primária de Saúde, o
planejamento das ações em saúde com a participação das populações e a exten-
são de cobertura dos serviços de saúde, entre outras. A Conferência assevera que
o povo tem o direito e o dever de participar individual e coletivamente na planifica-
ção de sua atenção de saúde.

Temos, neste período, o nascimento do Movimento da Reforma Sanitária Bra-
sileira e a criação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco).

No Brasil e Rio Grande do Sul, operava-se a nucleação de instâncias adminis-
trativas regionais, garantindo em cada Delegacia Regional de Saúde a existência
de um grupo de vigilância epidemiológica, imunização, planejamento e saneamento
comunitário. A ESP/RS desempenhava papel de formação e atualização destes
profissionais. Ainda no ano de 1979, é realizado um curso, em conjunto com a Fun-
dação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, de Aperfeiçoamento em
Técnicas de Ensino, destinado aos docentes da ESP/RS.

No período de 1980 a 1983, Fernando Molinos Pires Filho implanta na ESP/RS o
setor de pesquisa, filia a ESP/RS à Abrasco e à Associação Latino-Americana e do
Caribe de Educação em Saúde Pública (Alaesp). Neste período, a ESP/RS desenvol-
ve estudos em pedagogia, a fim de incluir, nos cursos realizados, técnicas de trabalho
da educação popular em saúde. A atuação dos professores, técnicos e alunos será
decisiva para o fortalecimento do Movimento da Reforma Sanitária no Rio Grande do
Sul, na medida em que desempenham papel educativo e conscientizador da popula-
ção quanto aos seus direitos e, ao mesmo tempo, confere credibilidade técnica às
propostas apresentadas em substituição ao sistema de saúde vigente.

Mantiveram-se os cursos para treinamento do pessoal técnico e administrativo
da Secretaria da Saúde. Aspecto marcante deste período foi a inauguração da sede
própria da ESP/RS, na Av. Ipiranga, 6311, bairro Partenon, Porto Alegre/RS. A inau-
guração da sede própria contou com a participação do então ministro da saúde,
Valdir Arcoverde, também gaúcho, e ex-diretor da Secretaria da Saúde do Estado.

De março de 1983 a abril de 1987, a ESP/RS foi dirigida por Aluí Oliveira
Barbisan. A Abrasco ganha força a partir de 1986, ano em que se realiza o I Con-
gresso Brasileiro de Saúde Coletiva10. Entre as principais ações deste período está

10 Abrasco. Anais do I Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. 22 a 26/ set., 1986, UERJ, RJ.
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a participação da Escola na elaboração da Lei nº 8.189, de 23 de outubro de 1986,
que cria o Quadro dos Funcionários da Secretaria da Saúde. Foi dada continuidade
aos cursos de especialização em saúde pública. Refletindo as mudanças políticas
em curso no país (1984, Diretas Já!; 1985, Eleição de Tancredo Neves; 1986, 8ª
Conferência Nacional de Saúde e o surgimento do Movimento da Reforma Sanitá-
ria). Foi colocado como um dos objetivos dessa gestão a implementação de proces-
so sistemático de avaliação de todos os cursos e treinamentos realizados e, também,
a delegação de responsabilidades aos executores das ações e não mais a centraliza-
ção na pessoa do diretor. Apesar disso, é nesse período que a Ensp sugere encerrar
a cooperação com a ESP/RS por discordar de seus processos seletivos para os cur-
sos de especialização e por entender que não se cumpria com suficiente transparên-
cia o processo de ingresso e acompanhamento do desempenho de alunos.

Em 1987, tem início o governo Pedro Simon, primeiro governo identificado com
as forças de oposição à ditadura, uma vez que na primeira eleição direta para go-
vernador, após a queda da ditadura, havia sido eleito um representante das forças
conservadoras, Jair Soares, que inclusive era o Secretário Estadual da Saúde. O
governo Pedro Simon estabelece como política estadual as propostas do Movimen-
to da Reforma Sanitária. Em 1986, dava início no país a construção do Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), atendendo às proposições da 8ª
Conferência Nacional de Saúde (CNS). Sônia Fleury Teixeira e Gastão Wagner de
Souza Campos colocam que em nosso país,

a mobilização em torno do projeto de Reforma Sanitária ganhou concretude
nas conclusões da 8ª CNS, em 1986, que congregou mais de 4.000 participan-
tes de todos os estados brasileiros. E, posteriormente, ainda em 1986, na cons-
tituição da Comissão Nacional da Reforma Sanitária que, com representação
dos órgãos governamentais, do setor empresarial, dos trabalhadores e dos pro-
fissionais de saúde, apoiada por Grupos Técnicos (Arcabouço Institucional, Fi-
nanciamento, Ciência e Tecnologia, Saúde do Trabalhador, Informação em Saúde
e Saneamento) formulava em suas conclusões a proposta para o novo texto
Constitucional e para a nova lei do sistema nacional de saúde (Berlinguer;
Teixeira; Campos, 1988).

De abril de 1987 a janeiro de 1989, Lúcia Silva e Silva assume a direção da
ESP/RS e implementa uma Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos em
Saúde. Tendo participado do Movimento da Reforma Sanitária, a nova direção tinha
como um de seus objetivos imprimir outras características aos cursos realizados
pela ESP/RS, preparando os servidores e alunos para a nova realidade da saúde: o
SUDS e sua progressão militante ao Sistema Único de Saúde (SUS).  Como parte
deste esforço, foram realizados Cursos de Especialização em Saúde Pública atra-
vés de convênio com a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Unijuí), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade de
Passo Fundo (UFPF). Além destes, foram realizados outros 2 (dois) cursos de es-
pecialização, o de Planejamento, Programação e Gerência dos Serviços de Saúde
e o de Epidemiologia. A Comissão Nacional da Reforma Sanitária registrara um
intenso percurso de politização nacional da saúde, o Movimento da Reforma Sani-
tária estava vigoroso e a Assembléia Nacional Constituinte discutia a nova Consti-
tuição Nacional. A ESP/RS vive um momento de ação política pela Reforma Sanitá-
ria Brasileira e realiza o I Seminário sobre a Reforma Sanitária.

Apesar do empenho desta direção pelo debate e reflexão intelectual sobre a
Reforma Sanitária, não se assistiu a investidura de um perfil acadêmico ao periódi-
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co editado pela ESP/RS, a revista Boletim da Saúde. O último número desta revista,
editado no ano de 1986, caiu no abandono.

Na área de enfermagem, a inovação foi a realização do Curso Supletivo de
Qualificação Profissional para Auxiliares de Enfermagem, no período de 1987 a
1989 e em 1991, profissionalizando em massa os atendentes de enfermagem
no Rio Grande do Sul. Este é um dos motivos pelo qual o Rio Grande do Sul é
um dos estados do país com mais baixo índice de atendentes de enfermagem
(categoria ocupacional) em relação à presença de auxiliares de enfermagem
(categoria profissional).

Como 10º diretor da ESP/RS, assume Marlow Kwitko, no período de fevereiro
de 1989 a janeiro de 1990. Neste período, a ESP/RS retomou a realização das
residências multiprofissionais no Centro de Saúde-Escola Murialdo (à época Unida-
de Sanitária São José do Murialdo)11, abrangendo as áreas de Medicina, Nutrição,
Enfermagem e Psicologia. A este respeito, é importante citar o papel fundamental
que a ESP/RS desempenhou no estado, não só no âmbito interno da Secretaria da
Saúde, mas junto à sociedade civil organizada, no sentido de criticar a realidade da
saúde e a necessidade de mudar radicalmente o modelo de atenção à saúde, tanto
no que diz respeito à atenção primária, quanto à saúde curativa. Sua gestão deu
continuidade ao trabalho da ESP/RS no sentido de contribuir para a implantação
das propostas do Movimento da Reforma Sanitária. O Movimento da Reforma Sani-
tária teve entre seus líderes, no estado, docentes e trabalhadores da ESP/RS, alu-
nos e ex-alunos do Curso de Saúde Pública. Nesta gestão, pela primeira vez o
Curso de Saúde Pública foi oferecido em dois anos. Com uma tradição de aulas em
dois turnos, o curso era oferecido no correr de um ano. Priorizando o pessoal inse-
rido nos serviços, a ESP/RS passou a oferecer o curso apenas em um turno, esten-
dendo-o entre os anos de 1989 e 1990. Este também foi o período do primeiro
governo de esquerda na capital do estado e muitos integrantes da Prefeitura Muni-
cipal acorreram a este Curso para instituir uma Secretaria Municipal de Saúde da
reforma sanitária.

De fevereiro de 1990 a fevereiro de 1991, a ESP/RS foi dirigida por Clóvis
Berchorner, indicado por Kwitko, que deixava a direção da ESP/RS. Foi desenvolvi-
do  um Projeto de Planejamento para a Educação Continuada em Saúde Coletiva.
Sob sua gestão, intensificaram-se os cursos voltados às áreas programáticas (saú-
de do idoso; da criança e do adolescente; do bebê; da mulher; doenças sexualmen-
te transmissíveis e Aids), iniciados na gestão anterior.

Uma nova direção é investida na ESP/RS. Em   maio de 1991, assume Vera Catarina
Degani. Degani ocupou o cargo em dois períodos: maio de 1991 a fevereiro de 1994 e
janeiro de 1995 a dezembro de 1998. Em sua primeira gestão, de 1991 a 1994, manteve
a política de treinamento até então desenvolvida, de forma a qualificar os funcionários da
Secretaria para a execução de projetos e programas (vacinação, atendimento materno-
infantil, primeiros socorros, abuso sexual e educação em saúde). Incrementou a reali-
zação de seminários e encontros voltados para o atendimento e a saúde do idoso e ao
atendimento e prevenção do câncer uterino, de mama, de pulmão, de boca e de pele.

11 A residência em saúde comunitária, pioneira no Brasil, é oferecida desde 1976 pelo Centro de Saúde-Escola
Murialdo. Em diversos momentos, esta residência foi multiprofissional, embora a única permanência fosse a oferta
da residência médica. Nesta gestão referida, foi a última vez, antes da atual gestão da ESP/RS, em que a Residência
foi aberta com caráter multiprofissional. O Centro de Saúde-Escola Murialdo passou a pertencer à ESP/RS na déca-
da de 1980.
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Caracterizou sua segunda gestão pelo desenvolvimento de programas de qualidade no
serviço público e realização de concursos para Secretarias Municipais de Saúde.

A cooperação com a Ensp durou até o final do Curso de 1990. No ano de 1991
a ESP/RS não ofereceu o Curso de Saúde Pública. No período de 1992 a 1997, os
cursos de formação de sanitaristas da ESP/RS foram oferecidos em cooperação
com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contando com a participação de
professores convidados, muitos deles ligados à Ensp, uma vez que os três cursos,
do período de 1995 a 1997, foram conveniados também a Ensp/Fiocruz. No ano de
1998, novamente não foi oferecido o Curso de Saúde Pública.

Identifica-se como a 13ª diretora da ESP/RS, Cleusa Maria Mendes Pinto, que
exerceu suas funções no período de março a dezembro de 1994. Em sua gestão, foi
realizado o Seminário de Implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional, uma vez que estava sendo criado o Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional. Realizou também uma série de cursos dirigidos à qualificação dos pro-
fissionais do SUS no atendimento ao público.

A ESP/RS, sob a gestão de seu 14º diretor, Ricardo Burg Ceccim, desempe-
nhou papel inovador na implantação do SUS, atuando estrategicamente na educa-
ção dos profissionais de saúde para o desenvolvimento da Reforma Sanitária. Nes-
te sentido, foram criados Núcleos Regionais de Educação em Saúde Coletiva
(Nuresc) nas 19 CRS12. Estas estruturas representam importante mudança política,
na medida em que a descentralização, antes meramente de execução administrati-
va, passa a ser da própria gestão e da definição de estratégias regionais. A conquis-
ta da autonomia das CRS se reflete na autonomia dos Nuresc, um prolongamento
da atuação da ESP/RS junto às regiões para a escuta das demandas de formação
e não para a execução de programas de treinamento descentralizados. Pela primei-
ra vez, um programa de capacitação de gestores municipais e regionais de saúde
atinge 82% dos municípios gaúchos (setembro/1999 a abril/2000). Foi criado o Fó-
rum de Educação Popular em Saúde, estabelecidos acordos e convênios de coope-
ração com as Instituições de Ensino Superior (IES), não para que estas legitimas-
sem a ESP/RS, certificando seus cursos, mas gerenciando processos de formação
por todo o estado. A estrutura de relações com as IES foi designada como Pólo de
Educação em Saúde Coletiva. Pela primeira vez, a ESP/RS certifica seus alunos
do Curso de Saúde Pública , depois de 24 anos da oferta do primeiro curso (1975).
Em 1999, a ESP/RS não ofereceu o CSP, mas retomou o convênio com a Ensp. Em
2000, reiniciam os cursos anuais e a certificação é conjunta da ESP/RS e Ensp. A
ESP/RS recebe seu primeiro credenciamento nacional para oferta autônoma de
cursos de especialização como única instituição brasileira não universitária a for-
mar especialistas em obstetrícia e neonatologia para a enfermagem. A ESP/RS
recredencia suas três residências, registrando em todas elas o estatuto de resi-
dência multiprofissional de caráter interdisciplinar (Medicina de Família/Atenção
Básica em Saúde Coletiva, Psiquiatria/Saúde Mental Coletiva e Dermatologia/
Dermatologia Sanitária). O incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde
tornou imprescindível a criação do Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde (Ceps).
Como parte do privi legiamento ao ensino e à pesquisa com estatuto
profissionalizado e acadêmico, foi implantado o Centro de Informação e Docu-
mentação em Saúde (Ceids), substituindo o conceito de biblioteca setorial, exis-
tente deste 1972, e levando esta à situação de biblioteca cooperante do Centro

12 A regionalização da Secretaria da Saúde, neste mandato, apresentava o número de 19 regiões sanitárias.
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Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde (Bireme). A ESP/RS pas-
sa a integrar a rede latino-americana e caribenha de observatórios de recursos hu-
manos, como uma de suas estações de acompanhamento e produção intelectual. A
revista Boletim da Saúde foi relançada em 2002.

Pela primeira vez, a ESP/RS passa a se relacionar com o ensino de graduação.
De um lado, participa da criação do curso da área da saúde na recém criada Univer-
sidade Estadual do Rio Grande do Sul e, de outro, lança projetos de relacionamento
com os estudantes universitários dos cursos da área da saúde: projetos de vivência-
estágio na realidade do SUS e a realização do I Congresso Gaúcho de Estudantes
Universitários da Saúde. Pela primeira vez, é assinada a cooperação técnica e fi-
nanceira com Associações Científico-Profissionais da Saúde (Medicina, Enferma-
gem e Odontologia). A ESP/RS é filiada à Rede de Educação e Desenvolvimento
dos Profissionais de Saúde (Rede Unida) e à Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (Abeno).

Conclusão

Ao longo de seus quarenta anos de existência e atuação, a ESP/RS constituiu-
se em referência nacional no que diz respeito à formação de sanitaristas, de auxili-
ares em enfermagem e em epidemiologia e na preparação e qualificação em servi-
ço dos profissionais da saúde.

Tendo iniciado suas atividades na esteira temporal da construção do método
Cendes/Opas de planejamento em saúde e amadurecido durante a Ditadura Militar,
o período que se estendeu entre 1962 – 1972 – 1982 (criação da ESP/RS, III Reu-
nião de Ministros da Saúde, com sua recomendação de institucionalização da ex-
tensão de cobertura e fim da ditadura, respectivamente) ordenou 20 anos de uma
história peculiar: neste período, os cursos por ela oferecidos não se destinavam ao
debate das políticas públicas de saúde com a sociedade em geral; os poucos cur-
sos oferecidos à população tinham como objetivo ensinar práticas de promoção e
manutenção da saúde (dentro do entendimento que trabalhador são é mais produ-
tivo e representa menos gastos em saúde curativa); oferta de cursos no eixo da
ação programática, como cuidados materno-infantis, de administração da saúde
pública, de saneamento, de vacinação, de primeiros socorros e outros. A saúde
pública forte dos anos iniciais é a saúde pública do planejamento normativo, a saú-
de pública das doenças transmissíveis, da puericultura, do saneamento e das
endemias rurais. Os anos de 1979 e 1980 demarcam a instalação do Curso de
Especialização em Saúde Pública da ESP/RS, a emergência das ciências sociais
em saúde e a emergência de uma militância da saúde coletiva nacional, empenha-
da na reforma sanitária brasileira. O ano de 1982 inicia com a inauguração do pré-
dio próprio e termina marcando com cicatrizes o fim da ditadura, ano em que docen-
tes de sociologia são transferidos ex-offício para trabalhar em postos de saúde.

O período seguinte, de 1982 a 1992, concorre pela implantação da Reforma
Sanitária: em 1984, as Ações Integradas em Saúde; em 1986, o Sistema Unificado
e Descentralizado de Saúde; em 1988, o Sistema Único de Saúde e em 1990, a Lei
Orgânica da Saúde. Em 1989 e 1990, os dois anos são utilizados para assegurar o
Curso de Saúde Pública para trabalhadores de saúde inseridos em serviços. Dife-
rentemente de tempos anteriores, os trabalhadores não provêm mais dos quadros
próprios da Secretaria da Saúde do Estado e sua liberação para o curso não está
mais assegurada. Não se trata mais de montar os quadros, tal como prescrevia o
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planejamento Cendes/Opas. Os trabalhadores agora vêm das prefeituras e a for-
mação, embora desejada pelos gestores, não se traduz em afastamento remunera-
do integral. O curso revelou em sua seleção a forte atração municipal em uma sele-
ção que se fez com prova escrita. Em 1992 o curso não foi oferecido.

A última década da ESP/RS, 1991 a 2002, a tradicional relação com a Ensp é
encerrada e uma relação com a UFRGS é encetada. A ESP/RS reduz sua presen-
ça na Educação em Saúde Pública para dedicar-se ao Programa de Qualidade no
Serviço Público e Concursos Públicos. Em 1998, não é oferecido Curso de Saúde
Pública. Em 1999, também não foi oferecido Curso de Saúde Pública, mas a ESP/
RS lança três novas bases ao trabalho neste mesmo ano (Núcleos Regionais de
Educação em Saúde Coletiva, Pólo de Educação em Saúde Coletiva e Residên-
cia Integrada em Saúde), além de desencadear a formação de gestores regionais
e municipais de saúde para fortalecer a descentralização do SUS (o primeiro es-
forço da Educação em Saúde Coletiva foi deslocar o poder da Secretaria Estadual
da Saúde para as Secretarias Municipais da Saúde). Em 2002 retorna à circula-
ção a revista Boletim da Saúde, em três números (dois volumes atrasados e o
volume do ano).

Para concluir esta breve memória, refiro a Lei Orgânica da Saúde em seu tão
mirrado (três artigos) Título IV – Dos Recursos Humanos:

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumpri-
mento dos seguintes objetivos:
I – organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de progra-
mas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.
[...]

Esta citação, espero, diz por si só da importância de recuperar a memória da
Educação em Saúde Pública e fazê-la avançar em direções que valorizem os
acúmulos técnicos e a projetem para seu compromisso legal. Há muito por fazer,
mas não é sem o antecedente do acúmulo de competências, da existência de
amparo legal e do desejo dos trabalhadores de saúde. Dadas as bases, cabe-nos
a operação.

ESP/RS: 40 años de Educación en Salud Pública en Rio Grande do Sul

Resumen : El presente documento fue redactado dentro de las comemoraciones de los 40 años
de la Escola de Saúde Pública del Rio Grande do Sul – ESP/RS. Creada en 1962, la ESP, desde el
inicio, realizó cursos teniendo por objetivo la calificación de los servidores de la Secretaria da Saúde.
Con un inicio tímido,  la escuela tuvo 14 directores, cada uno de los cuales habiendo realizado acciones
en el sentido de desarrollar las políticas y programas propuestos por la Secretaria da Saúde, Ministério
da Saúde y Organización Panamericana de Salud. Fue pionera en Brasil, junto con el estado del Piauí,
en la implementación de los Cursos descentralizados de Salud Pública, formando los sanitaristas
brasileros. En este sentido, por dos años, atendió a las demandas de Santa Catarina y Paraná. Fue
responsable por el aumento y calificación de los auxiliares de enfermería, enfocando los abordajes
relativos a la salud. Igualmente importante fue su actuación en el proceso histórico del Movimiento de la
Reforma Sanitaria  y fue el responsable  por la implantación del actual sistema de salud, el SUS  (Sis-
tema Único de Saúde). La ESP/RS describe una trayectoria  de 40 años de la Educación en Salud
Pública en el Rio Grande do Sul, con innovaciones de grand porte en los últimos cuatro años, fase de
mayor madurez del SUS.
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ESP/RS: 40 years of Education in Public Health in Rio Grande do Sul

Abstract : The present document was written within the commemorations of the 40 years of the
Escola de Saúde Pública of Rio Grande do Sul - ESP/RS. Created in 1962, ESP/RS, since its beginning,
held courses aiming at the qualification of the servants of the Secretaria de Saúde. With a shy beginning,
the school had 14 directors, each one of them taking actions in the sense of developing the current
System of Health or to implant politics and programs proposed by the Secretaria de Saúde, Ministry of
Health and Pan-American Organization of Health. The School was pioneer in Brazil, together with the
state of Piauí, in the implementation of the Decentralized Courses of Public Health, forming Brazilian
hygienists. In this sense, for two years, it fulfilled the demands of the states of Santa Catarina and
Paraná. It was responsible for the increase in number and for the qualification of nursing auxiliaries,
focusing approaches relative to public health. Equally important was its performance in the historical
process of the Movement of the Brazilian Sanitary Reform that was responsible for the implantation of
the current system of health, the Sistema Único de Saúde. ESP/RS goes through a path of 40 years of
Education in Public Health in Rio Grande do Sul, with great innovations during the last four years, a
more mature stage of SUS.

Key-words : Institutional memory; History of public health; Escola de Saúde Pública/RS; Course
of public health; Epidemiology; Nursing; Education in health.
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VER-SUS/RS:  um olhar de estudantes universitárias
sobre o Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul 1

Deise Lisboa Riquinho2

Deise Samantha Capoane2

Resumo: Relato da experiência de uma Vivência-Estágio de estudantes universitárias da área da
saúde, na realidade do Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul (VER–SUS/RS), realizada pela
Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESP/RS). A Vivência-Estágio teve o  objeti-
vo de promover o encontro de estudantes de graduação de forma interdisciplinar e o intercâmbio entre
docentes e trabalhadores da área da saúde pública; oportunizar o debate das políticas de saúde no
Sistema Estadual de Saúde; ativar o pensamento reflexivo sobre a indissociabilidade gestão-atenção-
controle social e a visão intersetorial na condução do Sistema Único de Saúde (SUS). Nossa vivência
ocorreu de forma voluntária, visitando as 6ª e 10ª Coordenadorias Regionais de Saúde. Nossas ativida-
des  compreenderam a  participação em reuniões com gestores e do Conselho Municipal de Saúde, a
observação dos atendimentos em saúde e o conhecimento das instalações onde ocorriam os mesmos.
Esta experiência foi importante para nossa formação profissional e a continuidade deste projeto é fun-
damental  para a complementação universitária dos estudos na área da saúde  para uma real compre-
ensão do funcionamento do SUS.

Palavras-Chave : Sistema Único de Saúde; Rio Grande do Sul; Gestão de saúde; Práticas de
saúde; Ensino universitário; Estágios; Formação em saúde.

Introdução

A saúde coletiva  compõe um campo de conhecimento com ações
interdisciplinares que têm em vista a saúde da população. Faz-se necessária uma
adequada conscientização dos trabalhadores, gestores e docentes universitários
para a mudança de atitude na área de saúde para que se aprenda a pensar em
termos coletivos e a priorizar as questões sociais, participativas e ambientais. Exis-
tem  práticas profissionais que mostram desinteresse pelo bem estar das pessoas
que necessitam de seus cuidados, importando-se mais com o retorno financeiro
imediato ou estabelecendo  atendimentos  apressados no qual se  exclui a escuta
às pessoas e às coletividades.

Segundo a Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Este texto está longe de se tornar uma realidade, embora exista interesse de mui-
tos profissionais da área de saúde. O que se vê, fundamentalmente é um
despreparo dos mesmos na forma de fazer saúde coletiva. Algumas universida-
des não trazem em seus currículos o conhecimento do Sistema Único de Saúde
(SUS) e, desta forma, estes profissionais entram no mercado de trabalho sem
este necessário conhecimento. A população, por sua vez, desconhece  direitos
que lhe são garantidos por lei de terem uma assistência que as considere como

¹ VER-SUS/RS é a Vivência-Estágio na realidade do Sistema Único de Saúde,  proposto  pela  Escola de Saúde
Pública do Estado do Rio Grande do Sul como oportunidade aos estudantes universitários da área de saúde para
conhecimento da gestão deste setor  no Brasil.
² Estudante  universitária da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), graduação em enfermagem, e-mail:
deiselis@terra.com.br
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seres integrais e assegure resolutividade de acordo com a diversidade de cada
grupo social ou indivíduo em particular.

Em julho de 2002, a Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul
(ESP/RS), oportunizou a 14 cursos de graduação na área de saúde, com a partici-
pação de 22 universidades, uma Vivência–Estágio na Realidade do Sistema Único
de Saúde do Rio Grande do Sul (VER–SUS/RS). Os  objetivos eram: promover o
encontro de estudantes de graduação e proporcionar estágio de vivência no Siste-
ma Único de Saúde; possibilitar o intercâmbio entre estudantes, docentes e traba-
lhadores da área da saúde pública; constituir fóruns regionais entre instituições de
ensino, de serviço, de gestão e de controle social na área da saúde; oportunizar o
debate das políticas de saúde no Sistema Estadual de Saúde em âmbito estadual,
regional, municipal, distrital e local; propiciar o encontro da equipe de saúde, com
atuação integrada e horizontal das profissões de saúde e o precoce contato
interprofissional para pensar o desempenho ético, técnico e político do setor; ativar
o pensamento reflexivo sobre a indissociabilidade gestão-atenção-controle social e
a intersetorialidade na condução do SUS; trabalhar sobre os princípios contidos no
Programa Saúde da Família e  Agentes Comunitários de Saúde para a reorganiza-
ção das práticas de acolhimento, acompanhamento e responsabilidade da equipe
de saúde na assistência.

Houve uma capacitação de 4 dias para todos os estudantes que participavam
do projeto, com o intuito de conhecer a história do SUS, suas políticas de saúde e
um breve perfil epidemiológico de cada cidade do estado. A vivência-estágio foi
realizada nas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), da Secretaria de Estado
da Saúde (SES/RS), que apresenta um total de 19 regiões do estado, com uma
área de atuação sobre os municípios que lhes dizem respeito. Estas coordenadorias
incluem entre suas atividades tanto orientar e fiscalizar ações de saúde,  como
capacitar gestores e profissionais da saúde, por meio dos Núcleos Regionais de
Educação em Saúde Coletiva (Nuresc) da ESP/RS.

Revisão Bibliográfica

Segundo Ceccim (1993), o SUS é uma nova ordenação das ações e serviços
de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. É o sucessor do Sistema Nacio-
nal de Saúde e do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social,
que fragmentavam a saúde coletiva e a assistência curativa, mas é um  sistema que
está em construção. Suas doutrinas e princípios devem ser as mesmas em todo o
país, sendo de responsabilidade dos Governos Federal, Estaduais e Municipais,
tendo como objetivos a promoção, proteção e recuperação da saúde. A participa-
ção dos cidadãos, por meio de entidades representativas, mediante Conselhos de
Saúde, tem um caráter de controle e fiscalização das ações que são realizadas no
seu município, desta forma sabem onde os recursos financeiros são utilizados e se
estes correspondem às prioridades da população. As diretrizes do SUS, baseadas
nos preceitos constitucionais, regem os seguintes princípios, entre outros:

– universalidade – garantia do acesso a todos os cidadãos aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência;

– integralidade – manutenção e incentivo  da autonomia das pessoas sobre
sua saúde  e  respeito e proteção à integridade física e moral dos usuários das
ações e serviços de saúde;
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– eqüidade – todo indivíduo é igual perante o SUS, tendo o direito de assistên-
cia e de ter atendidas as suas necessidades, conforme as singularidades de cada
grupo social.

Para a 11ª Conferencia Nacional de Saúde (2000), o modelo assistencial do
Brasil não condiz com a eqüidade, caracterizando-se por modelos assistencialistas,
com profissionais que não respeitam os direitos e as necessidades dos usuários. A
equipe de saúde é fragmentada, tendo como centro o profissional médico. Existe a
necessidade de reconstrução da relação de poder das equipes de saúde, onde
todos sejam atores responsáveis pelo desenvolvimento de seus papéis, assim como
a reconstrução da assistência voltada para a prevenção e educação da população.
Os acessos aos serviços são dificultados pelas grandes distâncias entre os municí-
pios, filas de espera para a realização de exames e consultas especializadas. A alta
complexidade ainda é referência dos grandes centros e permanecem descobertas
as regiões distantes das capitais.

Ceccim e Armani (2001) relatam a importância da educação em saúde coletiva
para gestores e profissionais a serem absorvidos pelos serviços públicos de saúde,
preparando-os com eficiência científica e humanista para os processos de trabalho.
Esta educação deve permitir a interação e a articulação centradas no SUS. Existe
uma desarticulação entre os  Ministérios da Saúde e da Educação quanto à forma-
ção dos profissionais de saúde e sua relação com as necessidades do SUS. É
necessária a aprendizagem da atuação em equipe de saúde de forma interdisciplinar
para qualificar o serviço e trazer maior resolutividade para o usuário.

Segundo Ferla e Martins Jr. (2001), implementar o SUS de forma descentra-
lizada, prezando a universalidade, integralidade e a  permeabilidade ao controle
social ainda é um desafio para nossos dias. Assumir este papel exige atitudes
criativas, que combinem força técnica, política e administrativa. Nas décadas de
80 e 90 do último século, houve uma alocação de recursos financeiros para a
atenção ambulatorial e hospitalar da União para os municípios, secundarizando
o papel dos estados. A característica desta época é observada na precariedade
do atual sistema de financiamento, principalmente das ações de média comple-
xidade, visto que a União reduziu  drasticamente sua contribuição. No Rio Gran-
de do Sul, uma das dificuldades da implementação do SUS é a diversidade
epidemiológica, demográfica, econômica e social dos municípios. O coeficiente
de mortalidade infantil é um dos mais baixos do país, mas em alguns municípios
o índice é superior a média nacional. Visando à redução destas desigualdades,
a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), no período de
1999 a 2001, implantou a Gestão Solidária da Saúde. A gestão solidária de saú-
de apresenta três componentes: 1) gestão descentralizada com controle popular
– Municipalização Solidária da Saúde; 2) atenção integral à saúde com garantia
de assistência hospitalar sob acompanhamento do controle popular – Saúde
Solidária e 3) formação e desenvolvimento do pessoal em saúde com integração
entre gestão formação controle social – Formação Solidária em Saúde. A
Municipalização Solidária da Saúde preconiza a cooperação técnica e financei-
ra com os municípios. A Saúde Solidária prevê estímulo financeiro aos hospitais
que readequarem sua assistência às necessidades locais e regionais.  A Forma-
ção solidária em Saúde preconiza a cooperação técnica dos órgãos formadores
com o SUS. Com o objetivo de reduzir as doenças e agravos e promover a
integração intersetorial, todos os componentes da gestão solidária em saúde
incluem o controle social. A crise na saúde existe não pelo SUS, mas pelas
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políticas econômicas e sociais perversas que disputam privilégio em detrimento
da saúde e da sociedade. O fortalecimento do controle social é um meio eficaz
de maior controle e transparência.

A Vivência-Estágio

Este é um relato de experiência para expor nossa vivência como acadêmicas
de enfermagem no VER-SUS/RS, que foi realizado no período de 1º a 19 de julho
de 2002, na 6ª CRS (Passo Fundo) e na 10ª CRS (Alegrete). Este estágio foi reali-
zado de forma voluntária, com o objetivo de estender nossas experiências para
além da universidade, a fim de conhecermos o funcionamento do SUS e as ações
de gestão setorial, além de participar da oportunidade do encontro multiprofissional
e da observação da assistência à saúde na área pública.

Neste período, fomos para a 6ª CRS, que abrange 58 municípios e tem como
sede a cidade de Passo Fundo, que é referência macrorregional em saúde. Tive-
mos a oportunidade de conhecer o funcionamento desta CRS e de participarmos de
algumas reuniões, como a que assistimos com os gestores desta região.

Acompanhamos também duas reuniões do Conselho Municipal de Saúde em
dois municípios diferentes e pudemos observar duas formas distintas de Conselho.
Em uma das reuniões,  os problemas eram apresentados de forma esclarecedora,
se discutia e havia a resolução dos mesmos onde se aprovava ou não cada projeto.
Na outra reunião, os problemas eram apresentados, havia discussões e não se
chegava a um consenso.

Foram-nos oportunizadas visitas em três municípios além de Passo Fundo,
como Mormaço, Sananduva e Carazinho, onde visitamos as Secretarias Municipais
de Saúde e os Programas, Políticas ou Projetos de Saúde que estão implantados
ou em implantação, como o Programa Agentes Comunitário de Saúde (Pacs), o
Programa Saúde da Família (PSF) e Centro de Atendimento Psicossocial em Saú-
de (Caps), entre outros.

As diferenças entre os municípios dentro desta mesma região são significati-
vas, todos possuem Assistência Básica à Saúde, alguns são referência micror-
regional, mas poucos estão em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde. O
que pudemos observar é que o município em Gestão Plena do Sistema que visita-
mos não se empenha tanto com a promoção e proteção e sim com a recuperação
da saúde.

A outra Coordenadoria visitada foi a 10ª CRS, com sede em Alegrete, que com-
preende  13 municípios, dos quais 5 foram visitados. São  eles: Alegrete, São Borja,
Santana do Livramento, Uruguaiana e Maçambará. Esta região, localizada no cen-
tro-oeste do estado, caracteriza-se pela grande distância entre os municípios, al-
guns que são referência no tratamento de quimioterapia e oftalmologia.

No primeiro dia fomos recebidas na 10ª CRS para conhecermos as pessoas
que ali trabalham e suas áreas de atuação. Houve uma reunião para debate sobre a
formação de profissionais de saúde, na qual estavam presentes alguns gestores,
profissionais e educadores. Foi apontada por um dos gestores a dificuldade em
manter profissionais de saúde que residam no município, devido à distância e estra-
das sem condições de acesso.

Nas cidades visitadas, o roteiro incluía conversar com os gestores para que
eles falassem de suas ações de saúde e a situação do município em relação aos
seus dados epidemiológicos. Conhecemos e observamos os atendimentos das unida-
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des sanitárias, serviços de fisioterapia, saúde mental, PSF, Pacs, Centro de Orien-
tação e Apoio Sorológico (Coas) e assistimos as reuniões do Conselho Municipal
de Saúde. Após as visitas, nosso grupo conversava sobre as percepções e diferen-
ças encontradas em cada serviço. Um dos atendimentos que nos chamou a aten-
ção foi o de crianças com necessidades especiais que realizavam exercícios na
piscina. Os profissionais e pais relataram a melhora na motricidade e no desenvol-
vimento psicossocial dessas crianças. Existe também uma assistência para pacien-
tes com doença mental e seus familiares.

Todas as cidades possuem  Atenção Básica de Saúde. Em algumas, a popula-
ção beneficia-se em possuir um serviço bem estruturado com atenção voltada para
as necessidades de assistência primária e baseada na resolutividade. Em outros, a
maior ênfase é dada para o atendimento hospitalar, são os protagonistas de longas
filas para atendimento médico. A população verbalizava seu descontentamento quan-
to à falta de resolutividade de seus problemas de saúde. Os gestores relataram que
a população está habituada ao atendimento centrado no profissional médico na
maioria dos municípios. No entanto, esta realidade está se modificando em al-
guns municípios pela inserção de outros profissionais da área de saúde, como
enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, odontólogos, farma-
cêuticos e fisioterapeutas, entre outros. No início, a população mostrava-se resis-
tente a esta nova proposta de atendimento à saúde, mas com o passar dos me-
ses, houve a aceitação da mesma, pois seus problemas de saúde tinham uma
resolutividade mais rápida.

Considerações Finais

A presença do Conselho Municipal de Saúde (CMS) é uma articulação muito
importante para o andamento das ações em saúde. Em algumas cidades sua presen-
ça já está sendo notável. Havia uma apropriação do direito à saúde pela população.
As pessoas sabem o que é bom para si, desta forma entendem o que é bom para a
sua comunidade. Porém, em outras, os Conselhos de Saúde comportavam-se como
avalistas para o gestor, na qual sua vontade sobressaía à da população.

A continuidade deste projeto de vivência-estágio é de grande importância para
a formação universitária de todos os profissionais envolvidos em fazer saúde. Te-
mos de conhecer as dificuldades que os gestores atravessam em administrar recur-
sos, que não são muitos, mas que norteados pela epidemiologia podem ser
satisfatórios. Enquanto não se tratar as necessidades primárias como saneamento
básico, educação e a diminuição das diferenças sociais, os hospitais de referência
continuarão superlotados, mas organizar adequadamente a rede de ações e servi-
ços de saúde é urgente e requer a ousadia de mudanças nos conceitos de trabalho.
É imprescindível mudar esta realidade triste e caótica na qual vivemos. A participa-
ção dos usuários através do CMS, articulado e apropriado do direito à saúde, é o
inicio para estas mudanças.

Observação: Este trabalho foi originalmente apresentado como Tema Livre no
12º Enfsul – Encontro de Enfermagem da Região Sul, promovido pela Associação
Brasileira de Enfermagem, de 05 a 07 de setembro de 2002, em Porto Alegre-RS:
“A enfermagem construindo sua agenda”, que foi organizado para tratar de
humanização, motivação, competências, biossegurança, informatização, diagnósti-
co de enfermagem, saúde da família e diretrizes curriculares.
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VER-SUS/RS: una mirada de estudiantes universitarias sobre el Sistema Úni-
co de Saúde en el Rio Grande do Sul

Resumen: Relato de la experiencia de una Viviencia-Práctica de estudiantes universitarias  del
área de la salud, en la realidad del Sistema Único de Saúde del Rio Grande do Sul (VER-SUS/RS),
realizada por la (Escola de Saúde Pública/RS) ESP/RS. La Viviencia-Práctica tuvo el objetivo de pro-
mover el encuentro de estudiantes de graduación de forma interdisciplinar y el intercambio entre docen-
tes y trabajadores del área de la salud pública; oportunizar el debate de las políticas de salud en el
Sistema Estadual de Saúde; activar el pensamiento reflejivo sobre la indisociabilidad gestión-atención-
control social y la visión intersectorial en la conducción del SUS (Sistema Único de Saúde). Nuestra
vivencia ocurrió de forma voluntaria, visitando las 6ª y 10ª coordinadorías regionales de salud. Nuestras
actividades  compreenderían la  participación en reuniones con gestores y del Consejo Municipal de
Salud, la observación de las atenciones en salud y el conocimiento de las instalaciones donde los
mismos ocurrían. Esta experiencia fue importante para nuestra formación profesional y la continuidad
de este proyecto es fundamental  para la complementación universitaria de los estudios en el área de la
salud  para una real compreensión del funcionamiento del SUS.

Palabras-Clave : Sistema Único de Saúde; Rio Grande do Sul; Gestión de salud; Prácticas de
salud; Enseñanza universitaria; Prácticas; Formación em salud;

VER-SUS/RS: a glance of academic students on the Sistema Único de Saúde
in Rio Grande do Sul

Abstract : I report the experience of a living-apprenticeship of academic students of the area of the
health, in the reality of the Sistema Único de Saúde of Rio Grande do Sul (VER-SUS/RS), held by the
Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESP/RS). The living-apprenticeship had the
objective of promoting the meeting of undergraduate students in an interdisciplinary way and the exchange
between teachers and workers of the area of public health; to promote the debate of politics of health in
the Sistema Único de Saúde; to activate the reflexive thought on the concept administration-attention-
social control and the intersectional vision in the running of the Sistema Único de Saúde (SUS). Our
living consisted of voluntary visits to the 6th and 10th Coordenadorias Regionais de Saúde. Our activities
comprehended the participation in meetings with managers and those of the Conselho Municipal de
Saúde, the observation of the services in health and the knowledge of the facilities where those took
place. This experience was important for our professional formation and the continuity of this project is
fundamental for the academic complementation of the studies in the area of health for a real understanding
of the operation of SUS.

Key-words : Sistema Único de Saúde; Rio Grande do Sul; Administration of health; Practices of
health;  Academic teaching; Apprenticeship; Formation in health.
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Articulando e agregando novas idéias e interesses
para gerar novos espaços organizacionais: o desafio
de criar  uma coordenaria regional de saúde na região
metropolitana

Maria Lectícia Machry Pelegrini1

Resumo: O texto apresenta,  de forma sucinta, os desafios de transformar de fato o papel das
delegacias regionais  da Secretaria de Estado da Saúde (SES/RS) em coordenadorias regionais de
saúde baseadas nos eixos norteadores da atual administração: descentralização da gestão,
regionalização da atenção, fortalecimento das instâncias de pactuação, integralidade da atenção e
qualificação dos trabalhadores em saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-Chave:  Gestão em saúde; Controle social; Coordenadorias regionais de saúde; Rio
grande do Sul; Secretaria da Saúde/RS.

Abordagem inicial

Desde o início de 1999, ao assumirmos a administração do Estado do Rio Grande
do Sul, a Secretaria da Saúde (SES/RS) colocou como eixos balizadores da sua
ação a descentralização da gestão, a regionalização da atenção, o fortalecimento
das instâncias de controle social e de pactuação intergestores, a integralidade da
atenção e a formação em saúde para o SUS (Jaeger et al., 1999; Jaeger et. al.,
1999/2000).

Como marco desta ação, as delegacias regionais de saúde foram transforma-
das em coordenadorias por meio de instrumentos formais pactuados na Comissão
Intergestores Bipartite e aprovados no Conselho Estadual de Saúde. O desafio pro-
posto foi o de transformar a mudança do nome em uma mudança de fato; fundar-
mos, na prática, o conceito de gestão regional inventado pelo projeto político e for-
malizado pelos instrumentos legais (Ferla e Martins Jr., 2001).

Pois bem, minha atuação e mote para este documento-registro é a 1ª Coor-
denadoria Regional de Saúde (1ª CRS). Quando falamos da 1ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde, que engloba a maior parte da Região Metropolitana, estamos
falando de um universo de 3.253.192 habitantes – aproximadamente um terço da
população do estado, distribuída em 24 municípios, sendo 10 deles com mais de
100.000 habitantes. Sobre uma coordenadoria regional de saúde na região metro-
politana, incluída a Capital do estado, devemos entender algumas das perspectivas
de desempenho que entram em questão:

1. devolução de poder (deslocar poder decisório de uma instância administrativa
central para uma regional) para estabelecer a redistribuição do poder na gestão esta-
dual. Até então centralizado/concentrado no nível central da SES/RS – visto que pela
importância numérica, epidemiológica e de capacidade de serviços instalada da re-
gião metropolitana, a 1ª CRS-SES/RS tinha papel meramente intermediário;

2. constituir um espaço regional até então desnecessário para os municípios,
uma vez que por sua proximidade física, importância epidemiológica e/ou concen-

¹ Coordenadora da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (1ª
CRS-SES/RS), Sanitarista, mestranda em Saúde Coletiva.
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tração populacional e capacidade e rede de serviços instalados, já tinham assegu-
rado o olhar  do gestor estadual, de forma muito mais intensa do que os demais
municípios gaúchos;

3. criar um novo pensar diário junto ao conjunto de trabalhadores da antiga
Delegacia de Saúde , onde a prática cotidiana se resumia ao repasse de informa-
ções entre municípios e o nível central  de assuntos secundários (mapas de produ-
ção, solicitações de recursos etc.), já que as decisões de cunho técnico ou político
eram tratadas diretamente das estruturas centrais para os municípios;

4. mudar uma prática cotidiana destes trabalhadores contrária à identidade das
delegacias, não mais supervisionar ou fiscalizar serviços e sim aprender a olhar a
região, os municípios (com os seus serviços) e a cooperação técnica como uma
ação entre entes federados e não hierárquicos (Ceccim, 2001);

5. construir um olhar aos municípios não restrito à visão dos serviços, mas de
acompanhamento da gestão municipal com seus integrantes: serviços, órgãos de
gestão municipal e fóruns de controle social; assim, aprender a discutir com os
atores do Sistema Municipal de Saúde e disputar idéias e olhares;

6. rever as relações e responsabilidades com a Capital do estado, que possui
uma rede de serviços de referência para toda a população regional e de boa parte
do interior do estado e tem a tradição de discutir de forma direta com as instâncias
centrais e não com a instância regional, sem a aparente necessidade de legitimar-
se no espaço da gestão regional;

7. buscar uma percepção diferenciada, capaz de individualizar os municípios,
já que a região de melhores médias esconde indicadores municipais muito desfavo-
ráveis, devido, principalmente, ao perfil dos municípios periféricos à Capital, municí-
pios-dormitório, com baixa renda e altas demandas sociais; capacidade essa que
tradicionalmente não existe nas estruturas centrais, já bastante habituadas às mé-
dias regionais (o número de municípios gaúchos, extremamente elevado, torna ain-
da mais sedutor o uso das médias regionais e fortalece a lógica matemática, natu-
ralmente forte no planejamento normativo em saúde).

Em síntese, falamos de constituir a gestão regional onde ela aparentemente não
faz falta, quer pela proximidade com as estruturas centrais, quer pela tradição
centralizadora ou mesmo por tratar-se de uma região que, ao primeiro olhar, mostra-
se privilegiada em relação às demais, pela concentração de capacidade instalada, de
recursos financeiros para o SUS ou mesmo de geração de renda. Média enganosa, já
que está fortemente concentrada em poucos municípios (Ferla et. al., 2001).

É neste cenário que hoje estamos mergulhados e, assim, desafiados a criar
novas formas de fazer (fazendo) novidades:
• criar fóruns internos de discussão com trabalhadores, recompor numérica e qua-

litativamente os mesmos, oportunizando sua formação e qualificação;
• fortalecer as instâncias regionais, como o Conselho Metropolitano de Saúde, que

passou a ter a 1ª CRS como referência, mas até hoje é deficiente de estrutura e
legitimidade junto aos conselhos municipais de saúde e secretarias municipais de
saúde;

• criar desenhos microrregionais que atendam à lógica da formação de um Sistema
Regional de Assistência e Atenção, bem como espaço de discussão qualificada
com os gestores municipais, que fortaleça a descentralização da gestão;

• reestabelecer com os trabalhadores a necessidade de um olhar integral para com
os sistemas municipais e não a fragmentação de programas de ação ou para
grupos específicos;
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• apropriar-se de fato da situação da atenção em saúde, agregando no âmbito regi-
onal as informações segmentadas, tal como hoje existentes nos diversos setores
do nível central da Secretaria de Estado;

• criar espaços de pactuação de indicadores de saúde com os gestores municipais,
realizando a discussão qualificada dos dados, transformados em informações  que,
de fato, contribuam para o pensar da saúde nos municípios.

Considerações finais

O desafio da devolução de poder, associado à necessidade de gerar um novo
pensar e alterar as práticas dos trabalhadores, por vezes, coloca conflitos explícitos
quanto à nossa capacidade de conduzir a gestão.

A dificuldade dos técnicos de desenvolver um olhar sobre os sistemas munici-
pais respeitando os tempos de organização e de discussão para que os municípios
possam de fato assumir a gestão municipal, reforça, por vezes, os vícios de deter-
minar ações às instâncias independentes.

A essa prática ficam associadas as dificuldades de organizar a atenção à saú-
de a partir de protocolos técnicos, que venham verdadeiramente substituir as nor-
mas técnicas, respeitando a gestão municipal.

Os conflitos entre os técnicos regionais e os de nível central decorrem ainda de
os últimos se atribuírem a missão de normatizar e regular a atenção ao invés de
orientar e debater as políticas de atenção e propor sistemas hierarquizados apenas
pela intercomplementaridade.

Vencer esses vícios, no âmbito regional, tornar-se-á mais viável quando o con-
fronto das necessidades com as realidades municipais, com o intermédio de um
olhar integral aos municípios, torna-se uma prática cotidiana do grupo técnico.

A resposta a ser dada pelas coordenadorias regionais de saúde aos novos
desígnios da gestão em saúde exigiu reorganização das relações de trabalho inter-
nos à CRS; discussão dos fluxos administrativos entre municípios e região, região e
coordenação central da SES/RS (e vice-versa) e o conhecimento da realidade sani-
tária, epidemiológica e social de cada município.

A nova tarefa de gestão regional passa a ser um processo heterogêneo, desen-
cadeado e verificado em cada local e, nesse sentido, a qualificação dos servidores
assume duas ordens:
• absolutamente necessária à aprendizagem do que é ser gestor e estabelecer re-

lações intergovernamentais de incentivo à descentralização e autonomia e
•  absolutamente necessária à qualificação técnica para as várias áreas da saúde

para disputar conceitos e práticas mais eficientes/eficazes.
Deixando de lado o caráter eminentemente administrativo e repassador/

recolhedor de demandas da tecnoburocracia sanitária, as coordenadorias regionais
de saúde foram desafiadas à reorganização que configurasse estruturas de gestão
estadual regionalizadas. As  considerações foram:

1) atualizar as normas  existentes  na área da infra-estrutura na gestão de
saúde;

2) implementar os princípios da descentralização político-administrativa previs-
ta na Constituição Federal e

3) dispor, na Secretaria de Estado da Saúde, de uma instância que  agregue
demandas assistenciais do sistema vinculadas ao processo de cooperação técnica
e financeira entre estados e municípios.



156  v Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002

Maria Lectícia Machry Pelegrini

A  articulação e agregação de novas idéias e interesses para gerar novos espa-
ços organizacionais, no caso da região metropolitana, significam criar essa condi-
ção e esta prática. A ação foi desencadeada e seu curso é o da consolidação.

Articulando y agregando nuevas ideas e intereses para generar nuevos
espacios organizacionales: el desafío de crear una coordinadoría regional de
salud en la región metropolitana

Resumen: El texto presenta  de forma sucinta los desafíos de transformar de hecho el papel de
las comisarías regionales de la Secretaria de Estado da Saúde  (SES/RS) en coordinadorías regionales
de salud basadas en los ejes norteadores de la actual administración: descentralización de la gestión,
regionalización de la atención, fortalecimiento de las instancias de pactuación, integralidad de la atención
y calificación de los trabajadores en salud para el Sistema Único de Saúde (SUS).

Palabras Clave:  Gestión en salud; Control social; Coordinadorías regionales de salud; Rio Gran-
de do Sul; Secretaria da Saúde/RS.

Articulating and joining new ideas and interests to generate new organizational
spaces: the challenge of creating  a regional coordination of health in the
metropolitan area

Abstract : The text presents in a brief way, the challenges of transforming the role of the Regio-
nal Stations of Health of the Secretaria da Saúde  (SES/RS) in Coordinations in the guiding axes of
the current administration, decentralization of management, regionalization of attention, invigoration
of pact instances, integrality of attention, the qualification of workers in health of the Sistema Único de
Saúde – SUS.

Key-words : Administration in health; Social controls; Regional coordinations of health; Rio Gran-
de do Sul.
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Ações do município voltadas para a infância e
adolescência: um estudo de caso de políticas públicas
no Rio Grande do Sul 1

Marcos Artêmio F. Ferreira2

 Maria Cristina I. Valenzuela3

 Áurea J. Maciel4
Evandro S. P. Martins5

Liziane B. de Oliveira5

Matheus N. da Silva5

 Eleni Raquel da Silva5

Introdução

Atendendo  ao Edital RH-SST 007/97, da Fundação Coordenação de Aperfei-
çoamento do Pessoal da Educação Superior (Caps), a Escola de Saúde Pública do
Rio Grande do Sul (ESP/RS) foi selecionada para o desenvolvimento do estudo
denominado Estudo de casos múltiplos de trabalho infanto-juvenil em três setores
produtivos no Estado do Rio Grande do Sul: avaliação dos determinantes e efeitos
do trabalho precoce em crianças e adolescentes até 14 anos. Tal como aprovado, o
projeto pretendia abranger três setores produtivos, focalizando três sedes territoriais,
a saber: fumo no município de  Santa Cruz do Sul, acácia no município de Butiá e
pedreiras no município de Nova Prata. Em face das dificuldades para conciliar as
cláusulas/termos de convênio entre a Capes e Secretaria da Saúde-ESP/RS, ob-
servou-se a  impossibilidade de utilização plena dos recursos alocados para o pro-
jeto. A equipe de pesquisa decidiu realizar os estudos na cidade de Nova Prata,
atendendo ao critério da inexistência de pesquisas brasileiras sobre a presença de
crianças e adolescentes na zona de pedreiras no país.

As primeiras aproximações de campo na cidade de Nova Prata indicaram a
inexistência aparente de crianças e adolescentes trabalhando no citado setor pro-
dutivo. Observamos, nesta etapa, que as intervenções recentemente realizadas pela
Delegacia do Trabalho de Porto Alegre, na região, tinham dado por resultado um
bom impacto na  erradicação do trabalho infanto-juvenil na cidade. As representa-
ções institucionais locais (governamentais e não-governamentais) mostraram-se
sensibilizadas quanto ao problema e, de alguma forma, as iniciativas a respeito já
acusavam resultados positivos.  A  questão da erradicação do trabalho infanto-juve-
nil na zona de pedreiras, entretanto, não indicava a ausência completa destes ado-
lescentes em outros setores produtivos. A outra questão que preocupava o grupo
de pesquisa era a qualidade da resposta institucional governamental direcionada a
este segmento social.

Diante dessa realidade, redimensionou-se o projeto no final do ano de 1998,

1 Projeto financiado pelo Edital RH-SST da Capes. Seu título original é “Estudo de casos múltiplos de trabalho
infanto-juvenil em três setores produtivos no RS: avaliação dos determinantes e efeitos do trabalho precoce em
crianças e adolescentes até 14 anos.”.
² Sanitarista, doutor, docente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/RS).
² Assistente social, mestre, docente da ESP/RS.
4 Socióloga, especialista em saúde pública, docente da ESP/RS.
5 Bolsistas de iniciação científica (Capes).
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sendo a ênfase do estudo Políticas públicas no município, voltadas para a infân-
cia e adolescência e o trabalho precoce: um estudo de caso na cidade de Nova
Prata – RS.

As diretrizes básicas do estudo foram:
– mudanças no cenário econômico, com diversificação e dispersão da mão-de-

obra infantil;
– mudanças no cenário institucional, pelo contato com iniciativas de erradicação

do trabalho infantil;
– insuficiência/inexistência de políticas públicas para a infância;
– impactos do trabalho precoce sobre a saúde e o desenvolvimento físico.
O referido projeto teve como objetivos:
– estudar as diferentes inserções de crianças no mercado de trabalho de Nova

Prata;
– estudar e avaliar as ações de governo no município em relação à infância;
– avaliar a adequação da rede de ensino à demanda por vagas;
– investigar os lugares onde estão trabalhando as crianças de Nova Prata;
– avaliar os fatores de risco e insalubridade dos locais de trabalho das crianças

e adolescentes;
– avaliar o estado de saúde das crianças e adolescentes que trabalham.

Desenvolvimento do projeto

A primeira parte do projeto correspondeu ao levantamento bibliográfico e esta-
tístico e à interlocução com as instituições governamentais e não-governamentais,
com a finalidade de conhecer a realidade sócio-política e econômica da região e do
município de Nova Prata. Paralelamente, a equipe de pesquisa deparou-se com
os obstáculos administrativos apresentados pela  Secretaria da Saúde do Estado
do Rio Grande do Sul (SES/RS), instituição a qual os pesquisadores são subordi-
nados, e pela Capes para a viabilização financeira do projeto. Durante o período
em que se aguardava os encaminhamentos jurídicos e administrativos, a equipe
se dedicou a realizar seminários de metodologia de pesquisa qualitativa junto a
seus bolsistas.

A segunda etapa correspondeu à elaboração dos instrumentos de pesquisa,
conjuntamente com as viagens a Nova Prata para a testagem dos mesmos. As
visitas à cidade foram aproveitadas para o aprofundamento do conhecimento do
setor produtivo de extração de basalto no local das pedreiras e visitas a usinas de
reciclagem de lixo.

A terceira etapa foi de aplicação  dos instrumentos, realizando entrevistas com
representantes de ONG; famílias; representantes de Conselhos Tutelares; Direito
da  Criança e do Adolescente; Assistência Social; gestores das secretarias munici-
pais de saúde, educação, turismo, habitação, bem-estar social e obras; Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS); Câmara
de Diretores Lojistas; Câmara da Indústria e Comércio; Pastoral da Criança; esco-
las e Gabinete do  Prefeito Municipal.

É necessário destacar que durante os meses de dezembro de 1999 a março de
2000 foram interrompidas as viagens devido ao período de recesso escolar e de
férias de muitos gestores públicos e  representantes da sociedade civil.
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Principais resultados e/ou produtos obtidos

A execução do atual projeto exigiu dos pesquisadores uma carga de trabalho
paralela ao âmbito metodológico, visto que a interlocução com a opinião pública
trouxe vários tipos de demanda, entre elas: assessorias a fóruns interinstitucionais
e a organismos não-governamentais, palestras, conferências, papers, apresenta-
ções do projeto em vários espaços, entre outras. A tônica política dos pesquisado-
res se centrou na sensibilização de vários setores sociais na missão de abrir a
discussão sobre o trabalho precoce e adolescente e a qualidade das respectivas
políticas públicas.

As entrevistas, junto às oficinas formativas/educativas que alertavam para o
conteúdo jurídico legal, demonstraram subsídios que indicaram novos pontos de
investigação e aprofundamento da temática quanto aos conhecimentos de seguridade
no trabalho dos adolescentes.

Atualmente, a equipe elabora partes do relatório final com seus respectivos
indicadores de impacto a partir da metodologia escolhida.

Palavras-Chave: Trabalho infanto-juvenil; Nova Prata; Rio Grande do Sul; Memória institucional;
Secretaria da Saúde – SES/RS.
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Capacitação técnica e humanização da atenção à
saúde em situações de urgência, emergência e trauma

Rogerio F. Schneider¹
 Waleska P. Pereira²

 Fábio D. Fernandes³
Zoraide I. Wagner4

Ricardo B. Ceccim5

Introdução

A Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES/RS) está
implementando a organização do Sistema Estadual de Saúde, preocupando-se em
desconcentrar a assistência da região metropolitana de Porto Alegre e facilitar o
acesso da população aos serviços de que necessita o mais próximo de onde reside.
No âmbito das situações de emergência clínica ou traumática, além da montagem
de um sistema de referência hospitalar, faz-se necessária a qualificação para o
atendimento pré-hospitalar ou de suporte básico e a viabilização de programas de
prevenção de acidentes e traumas. Na SES/RS, a formação está atribuída à Escola
de Saúde Pública (ESP/RS), que é o órgão de articulação da formação e produção
de conhecimento em saúde coletiva para o Sistema Único de Saúde (SUS), que
formulou e coordena um projeto de Qualificação Técnica e Humanização da Aten-
ção à Saúde em Situações de Urgência, Emergência e Trauma no âmbito do Rio
Grande do Sul. O objetivo principal deste documento é relatar a implementação
desse projeto.

O projeto foi desenvolvido mediante parceria e consultoria técnica da Socieda-
de Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado – Capítulo Rio Grande do
Sul (Sbait/RS) e Escola de Bombeiros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul
(Esbo-BM/RS).

Desenvolvimento da ação

Visando promover a qualificação técnica das equipes de saúde e da área da
segurança para o atendimento às emergências clínicas e traumáticas, nas diversas
instâncias do sistema de atenção à saúde, bem como desencadear um processo de
educação popular no atendimento e prevenção do trauma no Estado do Rio Grande
do Sul, para melhorar o padrão de acolhimento e elevar a resolutividade da rede de
saúde, tanto na manutenção da vida, quanto na prevenção do trauma, foi configura-
do um Programa de Educação em Emergências Clínicas e Traumáticas.

Neste sentido, foram desenvolvidos cursos descentralizados em cada uma das
sete macrorregiões de saúde do estado, em parceria com uma Instituição de Ensino
Superior em cada macrorregião. Para organizar a parceria com as Instituições de

¹ Cirurgião do trauma, presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, Capítulo RS,
(Sbait/RS).
² Enfermeira, mestranda em enfermagem, docente da Escola de Saúde Pública/RS.
³ Major da Brigada Militar, docente da Escola de Bombeiros do Rio Grande do Sul (Esbo/BM/RS).
4 Enfermeira, docente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos.
5 Sanitarista, doutor, diretor da Escola de Saúde Pública/RS.
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Ensino Superior, a ESP/RS estabeleceu orientações em um Termo de Referência e
Diretrizes Curriculares.

Essas Diretrizes Curriculares foram elaboradas por uma Comissão Técnica do
Comitê Temático de Apoio à Rede Assistencial do SUS, que integra o Pólo de Edu-
cação em Saúde Coletiva, coordenado pela Escola de Saúde Pública/RS. O progra-
ma foi, então, regionalizado e está possibilitando o aperfeiçoamento técnico de
médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, bombeiros militares,
profissionais da área da segurança e, também, da população leiga. Estão sendo
desenvolvidas cinco modalidades de cursos, adequadas ao público ao qual se
direcionam. São oferecidos cursos de Educação Avançada (atenção intra-hospita-
lar), Educação Especializada (atenção pré-hospitalar para médicos e enfermeiros),
Educação Profissional (capacitação de pessoal técnico hospitalar), Educação Bási-
ca (capacitação de pessoal técnico pré-hospitalar) e Educação Popular (prevenção
de acidentes e traumas).

A ESP/RS constituiu um Banco de Docentes na área de emergências clínicas e
traumáticas com 215 pessoas, dos quais 180 habilitaram-se para ministrar aulas
nos cursos em todo o estado.

Foram realizados, no perído de setembro de 2001 a julho de 2002, um total
de 96 cursos, atingindo 2.165 participantes, em parceria com uma universidade
em cada macrorregião do estado: Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul – macrorregião Missioneira, Universidade Federal de
Pelotas – macrorregião Sul, Universidade de Santa Cruz – macrorregião dos
vales, Universidade de Passo Fundo – macrorregião Norte, Universidade Fede-
ral de Santa Maria – macrorregião Centro-Oeste, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – macrorregião Metropolitana e Universidade de Caxias do Sul –
macrorregião da Serra.

O número de cursos realizados por região foi o seguinte: região missioneira: 9
cursos, 242 alunos; região sul: 12 cursos, 247 alunos; região vales: 13 cursos, 347
alunos; região macro norte: 10 cursos, 219 alunos; região centro-oeste: 12 cursos,
277 alunos; região metropolitana: 27 cursos, 540 alunos e região da serra: 13 cur-
sos, 347 alunos.

Conclusões

Estes cursos de capacitação deverão promover a qualificação e a humanização
da atenção à saúde, não só nos serviços especializados, como na rede de atenção
básica à saúde e nos serviços de atendimento pré-hospitalar. A realização de um
programa de educação popular buscou estratégias de prevenção de acidentes e
mortes por causas externas e a redução de danos em situações de emergenciais
clínicas e traumáticas.

O desenvolvimento de um projeto de qualificação que conta com parceiros de
diferentes instituições contribuiu para a criação de uma rede de suporte educacio-
nal que poderá garantir a continuidade dos programas de formação e educação
continuada, que está sendo complementada com a instalação de Laboratórios de
Ensino em Procedimentos de Saúde , nas sete macrorregiões do estado. A forma-
ção de ma massa crítica, em todos os níveis da prestação do atendimento ao paci-
ente em situação emergencial traumática ou clínica, certamente repercutirá positi-
vamente na realidade da saúde gaúcha.
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Política de ensino odontológico para a saúde coletiva:
compromissos de uma escola de saúde pública com a
gestão do SUS – o caso da ESP/RS

Cizino R. Rocha1

Denis M. C. Dockhorn2

Ricardo B. Ceccim3

Introdução

A Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESP/RS) foi cria-
da em 1962. Apesar de alguns de seus ex-diretores pertencerem à área de ensino e
pesquisa em odontologia, esta nunca foi uma área ênfase para a educação em
saúde coletiva na ESP/RS. A partir de 1999, a área de ensino em odontologia ga-
nha notoriedade na ESP/RS, inclusive com a providência de filiação à Associação
Brasileira de Ensino em Odontologia (Abeno).

A ESP/RS estabeleceu a conduta de qualificação do trabalho em saúde bucal
pela via da formação/ensino odontológico. De um lado, a qualificação dos profissio-
nais diretamente envolvidos com a produção do cuidado em saúde bucal e, de ou-
tro, a qualificação de políticas e serviços para a absorção das demandas de cuidado
odontológico.

Política de ensino odontológico para a saúde coletiva

Pode-se dizer que o volume de ações de ensino realizado na ESP/RS, no perí-
odo de 2000 a 2002, configuraram uma política de ensino odontológico para a saú-
de coletiva.

Dentre as ações de mais expressão, destacamos:
 1) Curso de Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva
 Em convênio com a Associação Brasileira de Odontologia, seção Rio Grande

do Sul (ABO/RS), que objetiva formar Cirurgiões-Dentistas especialistas em Odon-
tologia em Saúde Bucal Coletiva, desenvolvendo sua capacidade crítica e técnica
para analisar, planejar e intervir no atual quadro epidemiológico em saúde bucal,
assim como na prática dos serviços de saúde.

2) Curso de aperfeiçoamento para cirurgiões-dentistas e pessoal auxiliar
para atendimento odontológico especial

Destina-se a qualificar o atendimento odontológico integrado às pessoas com
deficiências/necessidades especiais. Visa, também,  estimular a criação e/ou incre-
mento de pólos de assistência odontológica integrada no estado, dando cobertura
assistencial para este segmento social. A ESP/RS já formou 60 cirurgiões-dentistas
e 21 auxiliares de odontologia, tendo  realizado 4 edições desse curso em três anos.
O  curso tem duração de 180 h-aula. Em 2002, foi realizado o 1° Encontro Estadual

¹ Cirurgião-dentista, mestre, coordenador da Área de Ensino em Saúde Bucal da Escola de Saúde Pública do Estado
do Rio Grande do Sul (ESP/RS).
² Cirurgião-dentista e sociólogo, mestre, docente da ESP/RS.
3 Sanitarista, doutor, diretor da ESP/RS, professor de educação em saúde na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, e-mail: burgceccim@uol.com.br
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de Profissionais Qualificados para o Atendimento Odontológico Especial, buscando
proporcionar relatos de experiências de implantação e implementação desses ser-
viços de atendimento nos municípios.

3) Inclusão do cirurgião-dentista na Residência Integrada em Saúde
Formação multiprofissional e especializada em serviço, com ênfase nos núcle-

os de prática e saber de cada profissão da saúde, incluindo ações de abordagem
coletiva e individual, planejamento e gestão em Saúde Pública e clínica de atenção
básica em Saúde Coletiva. Esta residência, tradicionalmente oferecida para médi-
cos e enfermeiros, no Rio Grande do Sul, assegura ingresso anual para 3 cirurgi-
ões-dentistas. O programa tem duração de dois anos e se realiza no Centro de
Saúde-Escola Murialdo da ESP/RS.

4) Inclusão de acadêmicos de Odontologia no programa de Vivência-Está-
gio na realidade do SUS (VER-SUS/RS)

  Projeto de  vivência-estágio na gestão do Sistema Único de Saúde,
oportunizando intercâmbio entre estudantes da saúde de todo o estado, docentes
de saúde coletiva do Rio Grande do Sul e trabalhadores da área de saúde sobre o
trabalho e a condução do SUS. Propicia aos estudantes o debate das políticas pú-
blicas de saúde no SUS,  aproximação entre estruturas de ensino, de serviço, de
gestão e de controle social. Os estudantes de Odontologia participam do núcleo
estadual de coordenação dessa programação educativa junto à ESP/RS.

5) Campo de estágio para acadêmicos no Centro de Saúde-Escola Murialdo,
da ESP/RS

Objetiva proporcionar vivência em promoção, prevenção e reabilitação da saú-
de bucal, em abordagem  individual e coletiva, problematizando a realidade dos
serviços públicos de saúde.

6) Realização de cursos descentralizados para a formação de Atendentes
de Consultório Dentário

Desenvolvimento de habilidades e competências nos profissionais auxiliares
da Odontologia, permitindo a aprendizagem da dimensão ético-política das ativida-
des inerentes à sua atuação e qualificação para as ações de saúde, no âmbito
coletivo e individual, visando à atenção e à assistência odontológica.

7) Realização de ciclos de atualização em saúde bucal por macrorregiões
do estado

Atualização sobre a produção teórica, conceituação, técnicas e tecnologias
em saúde bucal para as equipes das Unidades de Saúde de todas as
Coordenadorias Regionais de Saúde. O Estado do Rio Grande do Sul possui 19
Coordenadorias Regionais de Saúde, reagrupadas em 7 macrorregiões sanitá-
rias. Para cada uma dessas macrorregiões vêm sendo planejados e realizados
Ciclos de Atualização.

8) Incentivo permanente para a inclusão das Faculdades de Odontolo-
gia na composição do Pólo de Educação em Saúde Coletiva

Este Pólo de Educação em Saúde Coletiva corresponde à articulação do Gestor
Estadual do SUS com as Instituições de Ensino Superior para discutir projetos de
formação e desenvolvimento dos recursos humanos da saúde. O Pólo corresponde
ao previsto na Lei Orgânica da Saúde como comissão permanente de articulação
ensino-serviço, que no caso da ESP/RS foi entendido como articulação Ensino-
Gestão-Controle Social. Neste sentido, o Pólo do Rio Grande do Sul também supe-
ra o projeto nacional de Pólos de Capacitação em Saúde da Família, pois discute
quaisquer necessidades formativas em quaisquer âmbitos. A busca das faculdades
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de Odontologia é permanente e alguns projetos de interação já podem ser come-
morados, tanto pelo seu aspecto específico quanto pelo debate multiprofissional.

9) Criação da fração especial de incentivo à formulação de políticas de
atenção em saúde bucal no projeto Municipalização Solidária da Saúde

O projeto estadual de incremento do SUS, a Municipalização Solidária da Saú-
de, buscou a criação de uma fração especial de incentivo à formulação de políticas
de atenção em saúde bucal. Assim, a formação em saúde coletiva potencializou a
política de ensino odontológico como luta pela saúde bucal da população.

Conclusões

O projeto político-pedagógico de ensino, pesquisa e assistência da ESP/RS,
bem como o debate das estratégias adequadas às diferentes situações dos proces-
sos de implantação e/ou implementação do SUS nas diversas regiões do Estado,
buscam atender ao ideário da reforma sanitária brasileira e ao mandamento consti-
tucional do direito à saúde. No caso do Rio Grande do Sul, pela primeira vez a
Saúde Bucal é organizada como política de ensino odontológico.

Palavras-Chave: Sistema Único de Saúde; Saúde bucal; Escola de Saúde Pública; Rio Grande
do Sul; Formação em saúde.
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Participação popular em saúde: interação da
representação dos usuários no Conselho Municipal de
Saúde com a sua base social, em municípios da 8ª
Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria da
Saúde do Estado Rio Grande do Sul

III Conferência Regional Latino-Americana de Promoção de Saúde e Educa-
ção para a saúde. São Paulo – SP, 10 a 13 de novembro de 2002.

Clarete Nespolo de David¹
Vildete Loreni Ribeiro de Souza2

Proposta: Foi realizada uma pesquisa, com uma mostra aleatória, entre os
municípios que integram a 8a Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria da
Saúde do Rio Grande do Sul. O objetivo do trabalho foi conhecer a representação
dos setores populares quanto ao controle social em saúde e suas interações para
garantir a participação nos Conselhos Municipais de Saúde (CMS). Como repre-
sentantes dos setores populares, selecionou-se os participantes do Sindicato de
Trabalhadores(as) Rurais, da Associação de Moradores e das Entidades Regiliosas.
Foram aplicados questionários e entrevistas. A análise dos instrumentos de coleta
de dados conduziu a algumas constatações: há o desconhecimento do papel do
conselheiro; há a preocupação em participar dos CMS sem, contudo, acompanhar
seus representantes em fórums e eventos importantes para a discussão do setor da
saúde; há o desconhecimento da população sobre os princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS); há a inexistência de plenários nos CMS e há a falta de visibilidade
e publicização de suas resoluções. Isto comprova a dissociação das representa-
ções nos CMS com suas bases e a necessidade de trabalharmos o fortalecimento
do controle social no SUS diretamente com os agentes sociais nas suas bases de
participação e não apenas realizar a capacitação dos conselheiros de saúde. Tais
resultados sugerem ações rugentes de informação às instâncias de participação
popular no âmbito dos CMS e também à cidadania em geral, dando respostas de
qualidade às necessidades de saúde da população e criando condições crescentes
de ampliação do processo participativo.

Palavras-Chave: Participação popular; Sistema Único de Saúde; Conselhos
Municipais de Saúde; Rio Grande do Sul.

¹ Assistente Social, docente da Escola de Saúde Pública/RS, e-mail: claretedavid@bol.com
² Bióloga da 8a CRS, e-mail: rs029197@pro.via-rs.com
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Qualificando a atenção em Saúde Mental no Centro de
Saúde-Escola Murialdo: o desencadear do processo

III Conferência Regional Latino-Americana de Promoção da Saúde e Educa-
ção para a Saúde. São Paulo – SP, 10 a 13 de Novembro de 2002.
III Semana Científica e Cultural do Centro de Saúde-Escola Murialdo. Porto
Alegre – RS, Dezembro de 2002.

Claudia Sedano Fait¹

Introdução/Objetivo: O Centro de Saúde-Escola Murialdo – CSEM é uma ins-
tituição da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Escola
de Saúde Pública (ESP/RS). É constituído de uma Unidade Central e sete Unida-
des Básicas de Saúde – UBS. Atende a uma população definida por área de
abrangência pré-determinada. Cada UBS conta com equipes multiprofissionais que
desenvolvem atividades docente-assistenciais com ênfase em Atenção Básica. O
CSEM oportuniza a formação de residentes em várias áreas da saúde e é campo de
estágio para cursos de graduação. A atenção à saúde mental está inserida no uni-
verso das atividades cotidianas das UBS. O objetivo deste trabalho é relatar o pro-
cesso de desencadeamento de ações de estímulo à qualificação dos cuidados em
saúde mental no âmbito da atenção básica em saúde coletiva.

Metologia: Incentivada pelo Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Saúde
Mental Coletiva, promovido pela ESP/RS, uma psicóloga integrante das equipes de
duas UBS convida, em janeiro de 2002, membros da Direção e das Coordenações
de Ensino e de Atenção à Saúde a constituírem um Grupo de Trabalho – GT – em
Saúde Mental para promover a qualificação do serviço prestado à população. O GT
passa a se reunir quinzenalmente e elege os primeiros passos. Elabora-se um ques-
tionário para levantamento das ações em saúde mental desenvolvidas nas UBS.
Reflete-se sobre as ações com os profissionais nas reuniões de equipe. Realizam-
se contatos com a Coordenadora da Política de Saúde Mental do Município para
discussão sobre a rede de atenção à saúde. Visitam-se outros serviços da rede
para conhecer o seu funcionamento.

Resultados: Com as ações desenvolvidas, pôde-se ampliar o GT, incluindo
mais profissionais integrantes das equipes das UBS; estabelecer uma caracteriza-
ção da atual atenção em saúde mental nas UBS; vincular o trabalho desenvolvido
pelo CSEM à proposta da Política Municipal de Saúde; conhecer serviços de saúde
mental do Município e estabelecer vínculos para uma articulação em rede e encami-
nhar a construção de um planejamento participativo dos cuidados em saúde mental
no CSEM.

Considerações finais: Foi desencadeado o processo qe visa à qualificação
pretendida, contemplando tanto o âmbito institucional quanto as articulações ne-
cessárias para compor a rede de atenção integral à saúde mental em Porto Alegre.
No planejamento a ser realizado, pretende-se contemplar a participação popular e a
de outros setores envolvidos na promoção da qualidade de vida da população..

¹ Psicóloga, Centro de Saúde-Escola Murialdo – Escola de Saúde Pública/RS.
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O processo de ensino-aprendizagem da Residência
Integrada em Saúde: Atenção Básica em Saúde
Coletiva

II Seminário Sobre Educação e Saúde no Contexto da Promoção da Saú-
de: seus sujeitos, espaços e abordagens. Brasília – DF, 6 a 9 de agosto
de 2001.
II Semana Científica e Cultural do Centro de Saúde-Escola Murialdo. Porto
Alegre – RS, dezembro de 2001.

Eloá Rossoni¹
Elson Romeu Farias²

Introdução: Desenvolver processos de ensino-aprendizagem voltados para a
construção de trabalhadores capazes de atuar interdisciplinarmente e promover a
saúde é o desafio que se tem quando buscamos a formação em serviço no âmbito
da saúde. O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta pedagógica da Resi-
dência Integrada em Saúde: Atenção Básica em Saúde Coletiva do Centro de Saú-
de-Escola Murialdo (CSEM) da Escola de Saúde Pública (ESP/RS).

Histórico: O CSEM, pioneiramente, iniciou no Brasil, em 1976, o Programa de
Residência em Saúde Comunitária, promovendo a formação multiprofissional no
campo da assistência em saúde coletiva. A proposta atual, iniciada no ano de 2000,
compreende dois programas unificados:

• Medicina de Família e Comunidade (ex-Medicina Geral Comunitária) e
• Aperfeiçoamento Especializado em Atenção Básica em Saúde Coletiva.
O corpo discente atual conta com 39 residentes de 1° ano e 35 residentes de 2°

ano. O programa tem duração mínima de 2 anos.
A formação multiprofissional tem currículo único para as diferentes profissões

(enfermagem, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social), manten-
do parcela de conteúdos dos núcleos específicos de cada profissão, sem a neces-
sidade de que ocorram formações independentes.

O Programa está organizado segundo os conceitos de núcleo e campo de co-
nhecimentos e práticas. O núcleo de responsabilidade de cada profissional indica
um ideal de profissão, o compromisso com certo núcleo específico do saber e com
um conjunto de práticas e tarefas. O campo, uma ampliação situacional do núcleo,
orienta a necessidade de se cumprir objetivos acordados em um determinado con-
texto. A co-gestão de campo e núcleo é uma forma de assegurar, na prática, o
trabalho interdisciplinar, garantindo a distribuição de encargos e a circulação do
saber em uma equipe.

A formação em serviço (teórico-prática e prática) tem cerca de 85% da carga
horária e as atividades didáticas complementares ocupam 15% da jornada total do
Programa de Residência Integrada.

¹ Cirurgiã-Dentista, mestre, coordenação de Ensino e Pesquisa CSEM-ESP/RS, e-mail: eloarossoni@cpovo
² Médico de Família e Comunidade, coordenação de Ensino e Pesquisa. Centro de Saúde-Escola Murialdo (CSEM)
– Escola de Saúde Pública/RS, e-mail: elsonfarias@terra.com
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A formação em serviço ocorre com a realização de trabalho em equipe nas sete
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do CSEM; estágios em serviços da rede pública
de saúde (urgência e emergência, saúde da mulher e da criança, doenças infecto-
contagiosas); gerenciamento de uma UBS por um mês e estágio no setor de vigilân-
cia epidemiológica do CSEM.

Aspectos desenvolvidos e avaliação: Busca-se o desenvolvimetno da ade-
quada postura profissional; o aprofundamento reflexivo do núcleo específico de co-
nhecimentos e atuação das profissões; dedicação ao campo comum de conheci-
mentos e atuação (realização do mapeamento territorial; acolhimento dos usuários;
familiarização com as atividades de outros profissionais; participação em campa-
nhas de saúde; reuniões do Conselho Local de Saúde e conferências de saúde;
organização de grupos de discussão e promoção de saúde; visitas domiciliares;
atendimento em creches e escolas; apoio terapêutico a usuários e familiares dos
grupos de auto-ajuda).

As atividades didáticas do campo da saúde coletiva (seis horas semanais) in-
cluem disciplinas e módulos obrigatórios aos residentes de todas as profissões, tais
como Metodologia de Pesquisa, Saúde Pública, Epidemiologia, Práticas de Pesqui-
sa, Saúde e Sociedade, Gestão e Saúde e Saúde Coletiva. As atividades didáticas
de núcleo (duas horas semanais) incluem conteúdos específicos e supervisão de
cada área profissional e reuniões semanais de estudo de caso apresentado por
membros das equipes das UBS. Como atividade complementar, realizam-se Ofici-
nas de capacitação sobre temas relevantes: territorialização, DST/AIDS e outros.

Pretende-se, com o Programa de Residência Integrada em Saúde, contribuir
para a formação de profissionais de saúde voltados para um novo fazer em saúde
coletiva e no Sistema Único de Saúde.
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Pesquisa avaliativa de desigualdade em saúde no Rio
Grande do Sul 1

2ª Jornada da Organização dos Centros de Pesquisa do Estado do Rio Gran-
de do Sul: Pesquisa e Desenvolvimento nos Institutos de Pesquisa do Esta-
do, de 22 a 23 de outubro de 2002, Porto Alegre/RS.

Soraya M. Vargas Côrtes2

Maria Lourdes Drachler3

Ricardo B. Ceccim3

Teresa Armani3
José Carlos de C. Leite3

 Janice Dorneles de Castro3

 Maristela C. R. de Lima3

 Paulo F. Freitas3

 Rosana Mendonça de Souza3

 Lorena A. Munigurria3

 Janete Réos3

Proposta: O trabalho tem como objetivo identificar prioridades para a gestão
pública em seu comprometimento com a promoção da saúde com eqüidade e, tam-
bém, desenvolver metodologias de pesquisa avaliativa sobre a desigualdade em
saúde no Rio Grande do Sul e no país. O marco teórico é baseado na determinação
social da saúde que se expressa nas condições sócio-econômicas e ambientais e
nas condições de vida e trabalho, tais como serviços de saúde, território, moradia,
idade, sexo, etnia e outros aspectos bioconstitucionais, qualidade de vida e capaci-
dades humanas, educação, participação e empoderamento, estilos de vida indivi-
duais e representações sociais. O método inclui a síntese de evidências de desi-
gualdade social em saúde no Rio Grande do Sul, a análise do processo e o impacto
social de políticas, programas, projetos e ações públicas sobre a saúde e seus
determinantes. Inclui, também, a análise da organização da atenção à saúde e a
administração do SUS, a discussão, síntese e reorganização das evidências e a
identificação das principais áreas para o desenvolvimento de políticas públicas.

¹ Financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul  (Fapergs)  e Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (Unisinos), em andamento.
² Coordenador.
³ Colaborador.
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Institui Comissão de Acompanhamento Técnico do Projeto
Formação Solidária em Saúde.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL – SUBS-
TITUTO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o previsto nos
artigos 90 e 243 da Constituição Nacional e com a Lei Federal n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990,

Considerando que a Educação em Saúde Coletiva constitui um dos eixos es-
tratégicos de gestão do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul (SUS/RS),
sendo entendida como ação prioritária do governo para a implementação da política
de saúde;

Considerando que a Educação em Saúde Coletiva envolve atividades dirigidas
à formação (habilitação e qualificação profissional) ou capacitação (educação con-
tinuada e educação permanente) e à pesquisa (investigação e aprofundamento ci-
entífico) ou ao desenvolvimento (aperfeiçoamento de métodos, de processos e ino-
vação tecnológica) nas áreas demandadas pela gestão pública da saúde;

Considerando que  o engajamento de Instituições de Ensino Superior (IES)
visa à construção ampliada de competências e habilidades de trabalho, de gestão,
de desenvolvimento científico e tecnológico e de participação em saúde;

Considerando que a instituição do Pólo de Educação em Saúde Coletiva (Por-
taria SES/RS nº 09, de 08 de maio de 2000) representou o mais importante passo
da gestão estadual no sentido de consolidar a relação de parcerias entre o órgão de
gestão estadual do SUS e o conjunto dos órgãos formadores de recursos humanos
para a saúde no Estado do Rio Grande do Sul;

Considerando que a expansão qualitativa e quantitativa das atividades de ensi-
no e extensão educativa (formação e capacitação e estudantes das ocupações de
saúde), de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico (desde a pesquisa
em sentido amplo até a elaboração de protocolos assistências ou administrativos
para as redes municipais e a ampliação de instrumentos de avaliação de projetos
estaduais, regionais ou locais) e de documentação (registro acadêmico de experiên-
cias de serviço e de gestão, resgate da memória histórico-institucional estadual,
regional ou local e veiculação e disseminação do conhecimento produzido nas esfe-
ras descentralizadas de gestão e de serviços), no âmbito da saúde coletiva com-
põem aspecto fundamental à implementação do Sistema Único de Saúde;

Considerando que o Conselho Estadual de Saúde (CES/RS) aprovou a política
de formação e desenvolvimento de recursos humanos em saúde para o SUS, For-
mação Solidária da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul, projeto que cria no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul a “Formação Solidá-
ria em Saúde” como o engajamento do conjunto das Instituições de Ensino Superior
do Rio Grande do Sul (IES/RS) que oferecem um ou mais cursos de graduação
dentre as profissões da saúde para ampliar a formação de pessoas e desenvolvi-
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mento para o trabalho no Sistema Único de Saúde (Resolução CES/RS nº 23 de 20
de dezembro de 2001);

Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde (SES/RS) tem a Escola de
Saúde Pública (ESP/RS) um órgão próprio estadual responsável pela Educação de
Saúde Coletiva, constituída pelas atribuições de ensino, pesquisa, documentação,
extensão educativa e ação social direta no campo da formação e do desenvolvi-
mento em saúde,

RESOLVE:

Art. 1º  – Instituir a Comissão de Acompanhamento Técnico da Formação Soli-
dária em Saúde, incumbida de avaliar e aprovar os “Planos de Trabalho” e os “Re-
latórios técnicos” de Formação e Capacitação e de Pesquisa e Desenvolvimento
apresentados pelas Instituições de Ensino Superior conveniados ao projeto de For-
mação Solidária em Saúde, criado pela Secretaria de Estado da Saúde e aprovado
pelo Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul.

Art. 2º  – Orientar a aprovação de “Planos de Trabalho” e “Relatórios Técnicos”
do projeto Formação Solidária em Saúde pela evidência de contribuição à
implementação ou à divulgação técnico-científica do Sistema Único de Saúde nos
municípios, regiões ou Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3º  – Definir como competências da Comissão de Acompanhamento Técni-
co da Formação Solidária em Saúde as Seguintes:

I – Emitir e/ou aprovar as normas de apresentação dos “Planos de Trabalho”
e  dos “Relatórios Técnicos” a serem atendidas pelas Instituições de Ensi-
no Superior conveniadas, tomando por base os instrumentos semelhantes
em uso pela Escola de Saúde Pública;

II – Receber os “Planos de Trabalho” e os “Relatórios Técnicos” por meio de pro-
cesso protocolado junto à Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde Pública,
emitindo apreciação consubstanciada em Parecer Descritivo a ser devolvido à
Instituições de Ensino Superior Conveniadas por meio da mesma Secretária
Acadêmica;

III – Propor as adaptações e adequações que tornem cada “Plano de Trabalho”
mais ajustado às prioridades identificadas pelos Núcleos Regionais de Edu-
cação em Saúde Coletiva ou ao cumprimento do projeto acadêmico da Esco-
la de Saúde Pública;

IV – Propor o adensamento dos “Relatórios Técnicos”  para que reflitam o percurso
de parcerias, de reformulação inconstitucional e de colaboração com as esfe-
ras descentralizadas do SUS/RS  ou com cumprimento do projeto acadêmico
da Escola de Saúde Pública;

V – Prestar informações consubstanciadas sobre o andamento de processos das
Instituições de Ensino Superior por diligência das mesmas, da direção da
Escola de Saúde Pública, do Gabinete da SES/RS ou do CES/RS;

VI – Expedir diligências às Instituições de Ensino Superior para que supram even-
tuais deficiências de informação nos “Planos de Trabalho” e “Relatos Técni-
cos” ou prestem informes complementares a critério desta Comissão.
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Art. 4º  – Designar para a Comissão de Acompanhamento Técnico do Projeto
Formação Solidária da Saúde, sob a Coordenação do primeiro os seguintes compo-
nentes:
* Ricardo Burg Ceccim, professor da Escola de Saúde Pública, respondendo pela

direção acadêmica da ESP/RS, coordenador do Pólo de Educação em Saúde
Coletiva,

* Tereza Borgert Armani, professora da Escola de Saúde Pública, coordenadora
do Ensino de Pós-Graduação na ESP/RS, respondendo pela direção administra-
tiva da ESP/RS,

* Waleska da Porciúncula Antunes, professora da Escola de Saúde Pública, coor-
denadora do Comitê de Apoio à Rede Assistencial do SUS/RS do Pólo de Educa-
ção em Saúde Coletiva,

* Clarete Nespolo de David, professora da Escola de Saúde Pública, coordenado-
ra do Comitê de Gestão e Planejamento Descentralizados em Saúde do Pólo de
Educação e Saúde Coletiva,

* Marcio Mariath Belloc, professor da Escola de Saúde Pública, coordenador do
Comitê de Atenção Básica em Saúde/Saúde da Família do Pólo de Educação
Coletiva,

* Gilmar Norberto Basso, professor da Escola de Saúde Publica, secretário execu-
tivo do Pólo de Educação em Saúde Coletiva,

* Lúcia Inês Schaedler, professora da Escola de Saúde Pública coordenadora do
Assessoramento Pedagógico e Educação continuada da ESP/RS, responsável
pelo acompanhamento técnico dos Núcleos Regionais de Educação em Saúde
Coletiva e

* Kátlei Magali Kussler, assessora jurídica da ESP/RS.

Art. 5º  – Quaisquer atos anteriores deverão ser adequados as determinações
desta Portaria.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2002.

José Eduardo Martins Gonçalves
Secretário de Estado da Saúde – Substituto
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A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, no uso
de suas atribuições legais, previstas nos artigos 90 e 243 da Constituição Estadual,
combinados com o disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e,

Considerando que o Pólo de Educação em Saúde Coletiva do Rio Grande do
Sul, instância de articulação dos órgãos formadores no Rio Grande do Sul com a
SES/RS, foi instituído através da Portaria nº 09/2000 desta Secretaria;

Considerando que o Pólo de Educação em Saúde Coletiva do Rio Grande do
Sul é integrado pelos Núcleos Regionais de Educação em Saúde Coletiva nas
Coordenadorias Regionais de Saúde da SES/RS, Instituições de Ensino Superior
(Universidades e Centros Universitários), Escolas de Educação Profissional da área
da Saúde, Hospitais Universitários ou de Ensino, a Associação dos Secretários e
Dirigentes Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e o Município de Porto Ale-
gre/Secretaria Municipal da Saúde (município sede da Escola de Saúde Pública e
do Centro de Saúde-Escola Murialdo da Escola de Saúde Pública);

Considerando que as Instituições de Ensino Superior que compõem o Pólo de
Educação em Saúde Coletiva são Universidades Públicas ou Comunitárias de ex-
pressão regional que executam ações de parceria no âmbito da gestão regional do
SUS/RS, segundo a pactuação das 07 macrorregiões de Saúde na orientação de
decisões no interesse da formação em Saúde para o SUS/RS;

Considerando que o parágrafo primeiro do artigo 3º, da Portaria nº 09/2000
dispôs que outras instituições poderão ser incluídas, considerando a representação
regional, o envolvimento e o comprometimento em ações na Área de Educação em
Saúde Coletiva.

RESOLVE:

Art. 1º  – Incluir as seguintes Instituições de Ensino Superior no Pólo de Educa-
ção em Saúde Coletiva:

I – Centro Universitário Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior do
Vale dos Sinos em Novo Hamburgo (Feevale);

II – Centro Universitário Franciscano (Unifra);
III – Centro Universitário La Salle (Unilassale);
IV – Faculdades Integradas Instituto Porto Alegre (IPA);
V – Universidade Católica de Pelotas (Ucpel);

VI – Universidade Luterana do Brasil (Ulbra);
VII – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).

Art. 2º  – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Porto Alegre, 04 de março de 2002.

MARIA LUIZA JAEGER
Secretária de Estado da Saúde
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A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL , no uso
de suas atribuições legais, em conformidade com o previsto nos artigos 90 e 243 da
Constituição Estadual, combinados com o disposto no  Artigo 200 da Constituição
Nacional e com Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,

Considerando que a Educação em Saúde Coletiva  constitui um dos eixos es-
tratégicos de gestão do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul (SUS/RS),
sendo entendida como ação prioritária do governo para a implementação da política
de saúde;

Considerando que a Educação em Saúde Coletiva envolve atividades dirigidas
à formação (habilitação e qualificação profissional) ou capacitação (educação con-
tinuada e educação permanente) e à pesquisa (investigação e aprofundamento ci-
entífico) ou ao desenvolvimento (aperfeiçoamento  de métodos e processos e ino-
vação tecnológica) nas áreas demandadas pela gestão pública de saúde;

Considerando que o engajamento de entidades do movimento social visa à
construção ampliada da participação popular em saúde, da gestão democrática e
da educação popular em saúde;

Considerando que o Conselho Estadual de Saúde (CES/RS), com o apoio do
Ministério Público Estadual, Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, Fe-
deração da Associação de Municípios do Rio Grande do Sul, Associação dos Se-
cretários e Dirigentes Municipais de Saúde, Centro de Educação e Assessoramento
Popular, além dos Conselhos Regionais de Saúde, desenvolveu o projeto Educa-
ção para a Cidadania e Controle Social no SUS;

Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde (SES/RS) tem na Escola
de Saúde Pública (ESP/RS) um órgão próprio estadual responsável pela Educação
em Saúde Coletiva, constituída pelas atribuições de ensino, pesquisa, documenta-
ção, extensão educativa e ação social direta no campo da formação e do desenvol-
vimento em saúde;

Considerando que a Escola de Saúde Pública desenvolveu Programa de
Capacitação de Conselheiros de Saúde, de Capacitação de Lideranças Populares
na Gestão de Políticas Públicas de Saúde e de Capacitação Profissional para traba-
lhadores de saúde de educação básica, visando ampliar/fortalecer o controle no
SUS por meio do Projeto de Educação Popular em Saúde.

RESOLVE

Artigo 1º – Instituir a Comissão de Acompanhamento Técnico da Capacitação
de Conselheiros, Capacitação de Lideranças Populares na Gestão de Políticas Pú-
blicas de Saúde e Capacitação Profissional para Trabalhadores de Saúde de Baixa
Escolaridade, incumbida de avaliar e aprovar os “Planos de Trabalho” e os “Relató-
rios Técnicos” de Formação e Capacitação apresentados pelas Entidades do Movi-
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mento Social conveniadas ao Projeto de Educação Popular em Saúde, criado pela
Secretaria de Estado da Saúde e aprovado pelo Conselho de Saúde do Rio Grande
do Sul.

Artigo 2º – Orientar a aprovação de “Planos de Trabalho” e de “Relatórios Técni-
cos” do Projeto de Educação Popular em Saúde pela evidência de contribuição à
implementação ou à divulgação do controle social no Sistema Único de Saúde.

Artigo 3º – Definir como competências da Comissão de Acompanhamento
Técnico as seguintes:

I – Emitir e/ou aprovar as normas de apresentação dos “Planos de Trabalho”
e dos “Relatórios Técnicos” a serem atendidas pelas Entidades do Movi-
mento Social conveniadas, tomando por base os instrumentos semelhan-
tes em uso pela Escola de Saúde Pública;

II – Receber os “Planos de Trabalho e os “Relatórios Técnicos” por meio de pro-
cesso protocolado junto à Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde Públi-
ca, emitindo apreciação consubstanciada em Parecer Descritivo a ser devol-
vido às Entidades do Movimento Social conveniadas  por meio da mesma
Secretaria Acadêmica;

III – Propor as adaptações e adequações que tornem cada “Plano de Trabalho”,
mais ajustado às prioridades identificadas pelos Núcleos Regionais de Edu-
cação em Saúde Coletiva;

IV – Propor o adensamento dos “Relatórios Técnicos” para que  reflitam o per-
curso de parcerias, de reformulação institucional e de colaboração com as
esferas descentralizadas do SUS/RS ou com o cumprimento do projeto
acadêmico da Escola de Saúde Pública;

V – Prestar informações consubstanciadas sobre o andamento de processos das
Entidades do Movimento Social por diligência das mesmas, da direção da
Escola de Saúde Pública, do Gabinete da SES/RS ou do CES/RS;

VI – Expedir diligências às Entidades do Movimento Social para que supram even-
tuais deficiências de informação nos “Planos de Trabalho” e “Relatório Técni-
cos” ou prestem informes complementares a critérios desta Comissão.

Artigo 4º  – Designar para a Comissão de Acompanhamento Técnico do Projeto
de Educação Popular em Saúde, sob a coordenação do primeiro e a vice-coordena-
ção da segunda, os seguintes componentes:
– Ricardo Burg Ceccim, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

respondendo pela direção acadêmica da ESP/RS, coordenador do Pólo de Edu-
cação em Saúde Coletiva,

– Clarete Nespolo de David, professora da Escola de Saúde Pública, coordenado-
ra do Fórum de Educação Popular em Saúde,

– Stênio Dias Pinto Rodrigues, coordenador da Assessoria de Movimentos Sindi-
cais da Secretaria de Estado da Saúde,

– Vanderléia Laodete Pulga Daron, coordenadora da Assessoria de Movimentos
Populares da Secretaria de Estado da Saúde,

– Luis Carlos Bolzan, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde,
– Stéfanis Silveira Caiaffo, representante da Cooperserviços,
– Rosana da Fonseca Leiva, representante da Escola Sindical Sul,
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– Salete Girardi, representante da Fundação de Desenvolvimento, Educação e
Pesquisa da Região Celeiro e,

– Rita Zanotto, representante da Escola Técnica Josué de Castro.

Artigo 5º  – Colocar em vigor os efeitos desta Portaria, devendo quaisquer
atos anteriores serem adequados  aos seus determinantes, a partir da data de sua
publicação.

Porto Alegre, 27 de março de 2002.

MARIA LUIZA JAEGER,
Secretária de Estado da Saúde.
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Lei Nº 11.789, de 17 de maio de 2002

Cria, no âmbito da Secretaria da Saúde do Rio Grande do
Sul, o Programa de Bolsas de Estudos para a Residência Inte-
grada em Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constitui-
ção do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a
Lei seguinte:

Art. 1º  – Fica criado, no âmbito da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul,
o Programa de Bolsas de Estudos para a Residência Integrada em Saúde, modali-
dade de educação profissional pós-graduada em ambiente de serviço, como pre-
vista nos capítulos III e IV da Lei Federal nº 9.394/96, e no título IV da Lei Federal
nº 8.080/90 de caráter multiprofissional e interdisciplinar, na forma de especializa-
ção em área profissional (especialização na forma de treinamento em serviço sob
supervisão), caracterizada por preparação para o trabalho, em articulação com
diferentes estratégias de educação permanente, sob a responsabilidade técnico-
administrativa da Escola de Saúde Pública.

Art. 2º  – As atividades do Programa de Residência Integrada em Saúde serão
realizadas em unidades de serviço do Sistema Único de Saúde adequadas ao exer-
cício, sob supervisão, da prática profissional em área especializada e à formação
de profissionais egressos do ensino superior que buscam o desenvolvimento técni-
co-científico de aptidões para a atuação profissional.

Art. 3º  – As atividades do Programa de Residência Integrada em Saúde serão
desenvolvidas em ambiente de trabalho dotado de corpo técnico-científico possui-
dor de titulação profissional ou acadêmica reconhecida e de instalações apropria-
das ao ensino e aprendizagem, perfazendo uma jornada de estudos de 80% (oiten-
ta por cento) a 90% (noventa por cento) da carga horária sob a forma de educação
em serviço, complementada com uma programação de aprofundamento intelectual,
de caráter didático-científico, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) da
jornada total, a qual incluirá aulas teórico-práticas, seminários, cursos específicos,
conferências, palestras, sessões clínicas e outras atividades definidas pelas Comis-
sões de Residência Multiprofissional Especializada, organizadas nos ambientes de
trabalho onde o Programa estiver baseado, submetidas à aprovação pela Escola de
Saúde Pública e de acordo com o Regulamento do Programa de Residência Inte-
grada em Saúde.

Art. 4º  – Para o Programa de Residência Integrada em Saúde haverá um
corpo de supervisores, perceptores e docentes, cuja proporcionalidade qualitativa
e quantitativa, em relação ao número de bolsistas-residentes, levará em conta a
habilitação profissional e acadêmica e a celebração de convênios ou acordos en-
tre instituições de ensino, ambientes de trabalho ou sociedades científicas ou de
especialistas.
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Art. 5º  – A Bolsa de Estudos a que farão jus os profissionais selecionados ao
Programa de Residência Integrada em Saúde terá valor equivalente ao estipulado
pela Comissão Nacional de Residência Médica, vinculada à Secretaria de Ensino
Superior do Ministério da Educação, sendo acrescida no montante de 30% (trinta
por cento) de seu valor, a título de auxílio moradia e alimentação, quando o ambien-
te de trabalho em que está baseado o Programa não oferecer perfeitas condições
de dormitório e refeitório.

Art. 6º  – Os bolsistas-residentes serão filiados ao Sistema Previdenciário, na
qualidade de segurado autônomo, sendo-lhes assegurados os direitos previstos na
Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, e suas alterações posteriores.

Art. 7º  – A Secretaria da Saúde, através da Escola de Saúde Pública terá o
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a cortar da publicação desta Lei, para
elaborar regulamento específico para o Programa de Residência Integrada em Saú-
de, incorporando a Portaria SES/RS nº 16, de 1º de outubro de 1999.

Art. 8º  – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 17 de maio de 2002.
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Resolução Nº 01/2002

A Direção da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições e considerando:

– a publicação da Portaria nº 16/99, de 1º de outubro de 1999, que criou o
Programa de Aperfeiçoamento Especializado no âmbito do Estado do Rio Grande
do Sul, constituído como modalidade do ensino de pós-graduação lato sensu, de
caráter multiprofissional e interdisciplinar, sob a forma de capacitação em serviço,
acompanhada por atividades didáticas complementares, orientação técnico-científi-
ca e supervisão assistencial de profissionais de elevada qualificação profissional;

– a publicação da Lei Estadual nº 11.789, de 17 de maio de 2002, que criou, no
âmbito da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, o Programa de Bolsas de
Estudos para a Residência Integrada em Saúde, e fixou prazo de cento e vinte dias
para que a Escola de Saúde Pública providenciasse regulamento específico para o
mesmo;

– os diversos fóruns de discussão que foram realizados desde o ano de 1999,
na busca de delinear e construir um regulamento para o Programa de Residência
Integrada em Saúde;

– o engajamento e a participação obtida dos diversos atores ligados ao Progra-
ma de Residência Integrada em Saúde na construção deste Regulamento;

– a aprovação em Assembléia Geral dos Programas de Residência Integrada
em Saúde da Escola de Saúde Pública da íntegra da proposta de regulamento, em
8 de outubro de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º  – Aprovar o Regulamento do Programa de Residência Integrada em
Saúde, na sua íntegra, e encaminhar o mesmo para aprovação e homologação da
Exma. Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, com publicação imediata de seu
extrato no Diário Oficial do Estado e posterior publicação do documento, na íntegra.

Art. 2º  – O Regulamento do Programa de Residência Integrada em Saúde
entrará em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, devendo
cada local credenciado de profissionalização iniciar o processo de adequação aos
seus determinantes a partir da presente Resolução.

Art. 3º  – Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2002.

Prof. Dr. Ricardo Burg Ceccim,
Diretor da Escola de Saúde Pública do RS



194  v Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002

Portaria n° 71/2002



Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002  v 195

Portaria n° 71/2002

Portaria Nº 71/2002

A Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais
e considerando:

– os artigos 6º, 14 e 15, inciso IX, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de
1990;

– a publicação da Portaria nº 16/99, de 1º de outubro de 1999, que criou o
Programa de Aperfeiçoamento Especializado no âmbito do Estado do Rio Grande
do Sul, constituído como modalidade do ensino de pós-graduação lato sensu, de
caráter multiprofissional e interdisciplinar, sob a forma de capacitação em serviço,
acompanhada por atividades didáticas complementares, orientação técnico-científi-
ca e supervisão assistencial de profissionais de elevada qualificação profissional;

– a publicação da Lei Estadual nº 11.789, de 17 de maio de 2002, que criou,
no âmbito da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, o Programa de Bolsas
de Estudos para a Residência Integrada em Saúde, e fixou prazo de cento e vinte
dias para que a Escola de Saúde Pública providenciasse regulamento específico
para o mesmo;

– a Resolução nº 01/2002, da Escola de Saúde Pública, que aprovou o Regula-
mento do Programa de Residência Integrada em Saúde na sua íntegra;

RESOLVE:

Art. 1º  – APROVAR  o Regulamento do Programa de Residência Integrada em
Saúde, da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, na sua íntegra, HOMOLO-
GANDO o mesmo.

Art. 2º  – O Regulamento do Programa de Residência Integrada em Saúde
entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º  – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2002.

MARIA LUIZA JAEGER,
Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul
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Boletim da Saúde
Política e Normas Editoriais

POLÍTICA EDITORIAL

1 Identificação
Com início em 1969, o Boletim da Saúde é um periódico de divulgação, inicial-

mente publicado  pela Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde do Rio Grande
do Sul. De 1974 até 1980, sua publicação realizou-se em convênio com a Fundação
SESP- Serviço Especial de Saúde Pública.  Desde 1981, a Escola de Saúde Públi-
ca da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul – SSMA,
passou a ser responsável pela revista. Em 1986 foi interrompida a publicação do
Boletim da Saúde. Após longo intervalo, o periódico está sendo republicado com
nova apresentação e nova política editorial, enfatizando a informação técnico-cien-
tífica,  e com a  expectativa de continuidade editorial efetiva ao longo do tempo.

O Boletim da Saúde está registrado no  Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia – IBICT,  sob o  International Standard Serial Number – ISSN
0102-1001.

2 Objetivos
O Boletim da Saúde visa a difusão do conhecimento em saúde coletiva desde

a produção, disseminação e uso deste conhecimento a partir da pesquisa, do estu-
do, da práxis, além do desenvolvimento e debate na área. O periódico pretende ter
também um caráter regionalizado, recebendo contribuições das universidades pú-
blicas e comunitárias integradas ao objetivo comum de reflexão teórico/prática em
saúde coletiva.

3 Distribuição
A responsabilidade pela distribuição do Boletim da Saúde será do Centro de

Informação e Documentação em Saúde - CEIDS, com a contribuição da Assessoria
de Comunicação Social da SES/RS e colaboradores interessados.

4 Abrangência dos trabalhos
 Os diversos setores da SES-RS e Políticas da Secretaria  estão estimulados e

convidados a apresentar originais.
A proposta é que se tenha, através dos trabalhos apresentados, uma interface

da recomposição da memória institucional e a necessidade constante de atualiza-
ção, educação continuada, pesquisa, estudo e debate em saúde coletiva.

Todas as matérias serão submetidas ao julgamento de pareceristas – Comis-
são Editorial e do Conselho Editorial.

5 Periodicidade
Revista semestral.

6 Tiragem
Inicial de 2000 exemplares.
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NORMAS EDITORIAIS

1 Informações aos colaboradores
As matérias a serem elaboradas devem ter como eixo temático os princípios

orientadores da atual gestão da saúde pública no Estado, estruturados em:
1. artigos de periódico – originais, inéditos ou de revisão;
2. ensaios e reflexões;
3. relatos de experiências;
4. exposição de enfoque gerencial e das políticas;
5. estudo de caso;
6. notícias de projetos de pesquisa ou de ação, sob forma de notas ou resumo;
7. resenhas (resumos de textos lidos e importantes para divulgação);
8. trabalhos apresentados em eventos;
9. textos formulados para estudo nas equipes ou para ensino;
10. trabalhos de alunos ou textos de professores  e convidados;
11. memória;
12. atos normativos.
Também apresenta seções de:
1. cartas ao editor: comentários dos leitores sobre trabalhos publicados, ex-

pressando concordância ou discordância, explicando as razões;
2. editorial.

2 Definição das estruturas
• Artigo de Periódicos  – Texto com autoria declarada, que apresente e discu-

ta idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhe-
cimento. O artigo pode ser:

a) original, quando apresenta temas ou abordagens próprias;
b) de revisão, quando resume, analisa e discute informações já  publicadas.
• Ensaios  e Reflexões – Textos analíticos resultantes de estudos, pesquisas e

revisões.
• Relatos de Experiências   - Apresentação de experiência profissional, base-

ada no estudos de casos de interesse, acompanhados de comentários sucintos,
úteis para a atuação de outros profissionais na área.

• Exposição de enfoque gerencial e das políticas
• Estudo de caso - Um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de

uma situação particular. É uma inquirição empírica que investiga um fenômeno con-
temporâneo dentro de um contexto da vida real.

• Notícias de projetos de pesquisa ou de ação  – Em formato de resumo.
• Resenhas  – De maneira genérica, a recensão ou resenha designa um tipo

de  trabalho de síntese, análise resumida ou arrolamento de produções  científicas,
ou ainda,  exposição sintética de assuntos tratados em uma obra. A recensão crítica
analisa em profundidade o assunto, conferindo apreciação do valor  informativo da
obra. Geralmente é elaborada por especialistas da  área em questão.

• Resumos  – Apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Resu-
mo Informativo – Informa suficientemente ao leitor, para que este possa decidir so-
bre a conveniência da leitura do texto inteiro. Expõe finalidades, metodologia, resul-
tados e conclusões.

• Memória e História – Resgate histórico da memória da Secretaria de Estado
da Saúde através de colunas fixas que relatam o antes (a história), e como estão
hoje as principais instituições.
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• Atos Normativos  – Textos legais de importância para o desempenho de ações
didático-pedagógicas da Escola de Saúde Pública, ou outras julgadas importantes.

3 Orientações gerais para apresentação dos originais
Todos os trabalhos devem ser enviados em duas cópias impressas em papel e

em disquete no editor de textos Word for Windows, em espaço duplo, com  margem
esquerda de 3 cm e margem direita de 2 cm, margem superior 3  cm e inferior 2 cm,
fonte Times New Roman 12, com no máximo 20 páginas.

A primeira página (folha de rosto) deverá conter apenas o título do trabalho,
versão em inglês do título, nome(s) completo(s) do(s) autor(es), indicando o respon-
sável pela correspondência, nome  e  endereço(s) da instituição a que está vincula-
do, além de breve currículo do(s) autor(es).

Recomenda-se que os trabalhos sigam a seguinte estrutura:
• título (em letras minúsculas, somente a primeira letra em maiúscula);
• autoria;
• resumo (em português);
• palavras-chave (em português);
• texto (introdução, métodos, resultados, discussão e conclusões), podendo

haver subtítulos. Os elementos de apoio ( notas, tabelas, quadros, fórmulas e ilus-
trações) deverão estar inseridos dentro do texto;

• referências;
• anexos;
• tradução do resumo em inglês.
Os originais serão publicados em língua portuguesa. Os trabalhos devem se-

guir, rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
– Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Normas de

apresentação tabular;

OBS: Todas as normas citadas estão à disposição no CEIDS.

3.1 Título
Termo ou expressão que indica o conteúdo do artigo.

3.2 Autoria
Nome completo de cada um dos autores, titulação mais importante de cada au-

tor, instituição ao qual está vinculado, endereço eletrônico e telefone para contato.

3.3 Resumo
Resumo informativo, conforme NBR 6028,  em português, destacando objeti-

vos pretendidos, metodologia empregada,  resultados mais importantes e principais
conclusões. A extensão deve ser de até 250 palavras.

3.4 Palavras-chave ou descritores
Indicar de três a seis palavras-chave, que são termos ou expressões indicativas

do conteúdo do trabalho. Pode-se empregar termos integrantes da lista publicada
pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde –
BIREME, disponível no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br/.
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3.5 Texto
Os artigos de investigação científica poderão ser organizados segundo a estru-

tura formal: Introdução, material e método, resultados, discussão e conclusões.
Contudo, metodologias de caráter qualitativo, pesquisa-ação, etc. podem apresen-
tar-se em formas compatíveis com estes métodos.

3.5.1 Elementos de apoio
Notas, citações, gráficos, tabelas, figuras, fotografias, ilustrações, quadros, etc,

devem limitar-se ao mínimo indispensável e aparecer o mais próximo possível do
texto a que se referem.

Gráficos e tabelas devem ser construídos segundo as Normas de Apresenta-
ção Tabular do IBGE, com um título e legendas explicativas.

Fotografias apresentadas devem conter título explicativo.

3.6 Agradecimentos
Breves e objetivos, somente para contribuições significativas para o trabalho.

Devem ser mencionados apoio financeiro e material recebidos. As pessoas listadas
nos agradecimentos endossam os dados e as conclusões e precisam dar seu con-
sentimento para serem incluídas na lista de agradecimentos.

3.7 Referências
Devem aparecer listadas em ordem alfabética ou numérica para facilitar a cita-

ção do trabalho. A exatidão das mesmas é de responsabilidade do(s) autor(es). Sua
elaboração segue a Norma da ABNT.

3.8 Anexos
Documentos, nem sempre do autor do artigo, que serve de fundamentação,

comprovação ou ilustração.

3.9 Tradução do resumo
A apresentação do resumo (summary) em inglês e (Resumen) em espanhol

deverá ser uma versão exata do resumo em português.

3.10 Key-words e palabras clave
Apresentação das palavras-chave em inglês e espanhol.

4 Ética
Todos os trabalhos que tratem com experimentos em seres humanos ou ani-

mais, serão previamente encaminhados ao Comitê de Ética da Escola de Saúde
Pública para apreciação.

O comitê orientará quanto a critérios específicos.

5 Responsabilidade
As opiniões emitidas nos trabalhos, bem como a exatidão, adequação e proce-

dência das referências e citações bibliográficas, são de exclusiva responsabilidade
dos autores.

6 Abreviaturas
Devem ser evitadas, pois prejudicam a leitura confortável do texto. Quando

forem usadas, devem ser escritas por extenso ao serem mencionadas pela primeira
vez no texto.
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7 Seleção dos trabalhos
Os trabalhos recebidos para publicação no “Boletim da Saúde”, serão encami-

nhados para o Grupo de Pareceristas, para análise, respeitando o anonimato.

8 Trabalhos já publicados
Serão aceitos trabalhos já publicados em outros periódicos, desde que autori-

zados pelo Conselho Editorial do periódico onde o artigo tenha sido originalmente
publicado.

9 Envio do artigo
Os trabalhos para a  apreciação do Conselho Editorial devem ser enviados

para o Centro de Informação e Documentação em Saúde – CEIDS, Av. Ipiranga
6311 – Bairro Partenon, CEP  90610-001, e-mail:  ceids@saude.rs.gov.br .

           Telefones: 3384-5290 e 3384-3148 – Fax: 3384-1419
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