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2
AS IDEIAS DOS TRABALHADORES A RESPEITO DO SUS

A construção do SUS

O SUS? Sem dúvida, é um grande avanço em termos de saúde pública. Ele
foi conquistado com trabalho, com luta, com movimentos, com mobilização
social. Porque até então a situação de satisfação, de bem-estar da população não
estava correspondendo às expectativas das pessoas com essa movimentação. O
que aconteceu? As pessoas conseguiram se organizar e montar um padrão ideal
do que seria o bem-estar, então surgiu o SUS. [...] Ele está bastante avançado em
certos aspectos, como de instrumentação, de equipamentos, tecnologias, mas
por outro lado, fica muito a desejar. Por exemplo, com relação ao atendimento
integral, à humanização do atendimento, a questão dos relacionamentos. (S1)

Eu acredito no Sistema Único de Saúde. Acho que é um Sistema muito baca-
na, não acho que foi construído assim de uma hora para outra, não foi uma coisa
que veio do nada, foi sendo construído com as Conferências, aquele processo lá
atrás, das primeiras Conferências Nacionais de Saúde. Aquele processo todo
que já vinha, de uma forma, com a participação da própria população, e hoje
está mais forte com essas mudanças, com esse processo de saúde. Eu até acho
que o que veio com o SUS que foi legal é essa nova maneira de olhar a saúde.
Antes a gente tinha aquela saúde curativa, de estancar o que estava errado. Acho
que com essas Conferências, com esse debate, veio esse novo modo de olhar a
saúde como algo de qualidade também, de mudar o olhar pra saúde. E acho que,
com isso, o SUS foi construindo, ao longo do tempo, um Sistema com uma filo-
sofia mais preventiva e menos curativa [...]. Hoje eu acho que está legal. Tem
falhas? Sim. Porque nosso País ainda é um país que tem corrupção, tem muito
desvio; então isso faz com que a gente se torne mais pobre no Sistema de Saúde,
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tenha menos recursos, pague mal o trabalhador de saúde. Hoje eu acho que um
dos problemas do Sistema de Saúde é que o profissional, o trabalhador do SUS,
não é muito valorizado pelo próprio governo, acho que pelas próprias instân-
cias, vamos dizer governamentais, não é muito valorizado. Já estão acontecendo
algumas mudanças também, eu acho que isso é bacana. (S2)

O SUS? Então, é o que eu te falei: a gente fica um pouco frustrada porque
realmente é, [...], tem a ideia do SUS realmente muito boa, eu gosto, eu acredito
no SUS. Mas eles (gestão, administração) nem conseguem botar realmente na
prática tudo que eles querem. (S3)

É uma política maravilhosa, não é? Não sei, eu sou suspeita porque, eu acho
assim, o SUS é benfeito. E quando vai pra prática, deixa a desejar, infelizmente.
Não conseguiu atingir todo mundo. Então, o que eles colocam nos princípios do
SUS, saúde pra todos. Mas é pra todos mesmo? Porque falta muita coisa. [...]
Porque quando ele (Estado) coloca que o SUS tem a equidade, que é igual pra
todo mundo, mas depois ele fala da integralidade, da universalidade? Então,
você dá mais pra quem tem menos, a equidade, isso não acontece. [...] Mas quan-
do ele fala da igualdade e depois ele fala em equidade, eu acho que ele tá diver-
gindo nas ideias. [...] Tudo é discutido, tão querendo melhorar não sei o quê,
mais aí, a hora que vai discutir a questão da vaga, uma vaga pra (a cidade), a
gente não consegue. Tem uma... uma especialidade no HC de Ribeirão, é uma
no ano, a neurocirurgia. [...]. É, uma no ano. É um horror, uma vergonha. [...]
Que acesso é esse? Não consegue acesso... (S4)

Observa-se que, para os sujeitos entrevistados, há uma ênfase na impor-
tância do direito universal e integral à saúde para a sociedade brasileira. Neste
capítulo, destaca-se o processo de construção do Sistema Único de Saúde
(SUS), seus princípios e diretrizes organizacionais e seu funcionamento. Pro-
curou-se explorar tanto as ideias dos trabalhadores da saúde a respeito do
SUS quanto os sentimentos e conceitos relacionados ao trabalho na saúde e
as opiniões e sugestões relacionadas a essa política pública de saúde.

As falas expressam os avanços com a implementação do SUS no País como
uma política pública do Estado, referindo à universalidade de acesso, à inte-
gralidade da atenção, à participação da sociedade na gestão da saúde e à
equidade para reduzir as desigualdades existentes no acesso à saúde. Há o
reconhecimento dos trabalhadores da saúde de que o SUS é uma conquista
da sociedade brasileira, e que a construção dessa política pública é resultado
do movimento da Reforma Sanitária brasileira. Esse processo de mobiliza-
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ção e participação em torno do direito universal à saúde teve espaço nas Con-
ferências de Saúde para o debate de ideias e propostas para o reconhecimen-
to da saúde como um direito universal e integral.

No entanto, os sujeitos mostram os limites para implementação do modelo
de atenção proposto, de promoção da saúde, associados às dificuldades en-
frentadas na descentralização das ações e serviços de saúde para os municí-
pios, bem como o acesso da população a serviços especializados, equipamen-
tos e tecnologias. Isto leva a pensar no porquê de não estar dando certo.
Assim, importa destacar que a luta pela transformação do sistema de saúde
esteve vinculada também à busca pela transformação da sociedade e teve
como marco o movimento de Reforma Sanitária brasileira, o qual se articulou
a outros movimentos populares, intelectuais, políticos, científicos e culturais.

Resumidamente, a discussão acerca da democratização da gestão saúde,
do acompanhamento e fiscalização de seus gastos, da universalização do di-
reito à saúde, da atenção integral e descentralizada, entre outras questões,
repercutiu também no pensar fazer dos serviços da área, como, por exem-
plo, em ações inusitadas sob o viés da educação popular. O conceito de edu-
cação popular, defendido por Paulo Freire em sua ampla bibliografia como
um modo participativo de aprendizagem, rompe com a tradição educacio-
nal ocupada apenas com uma minoria social e confere à educação um con-
teúdo social, e não individualista, e uma dimensão ativamente política. Sua
proposta é trabalhar pedagogicamente com o homem e os grupos (Bertani et
al., 2008).

O movimento da Reforma Sanitária ampliou o leque das forças sociais
que confluíram para novas práticas e conhecimentos em saúde, legitimando
o direto (universal) à saúde. As ações de educação em saúde, apesar de não
se tratar de uma diretriz nacional, constituíram-se em algumas experiências
sobre a origem das doenças, resultando na proposta da metodologia de orga-
nização da comunidade como a resposta mais coerente na busca de solução
dos problemas. E, como forma de responder às insatisfações da população e
também baratear os custos dos serviços de saúde, foram implementadas ações
de medicina comunitária.

A título de exemplo, foi estabelecida a aproximação da assistência médi-
ca aos mais pobres, dando início à descentralização dos serviços de atenção
primária nos bairros da cidade por meio dos postos de saúde. Vasconcelos
(1997, p.18) analisa que:
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O modelo de Medicina Comunitária, na medida em que pregava a utilização
de técnicas simplificadas, de baixo custo e com a participação da população, era
bem mais barata. Além disso, a valorização de ações preventivas e de alcance
coletivo, ao invés das ações unicamente individuais da medicina curativa, au-
mentava a sua eficiência.

A educação popular favoreceu o desenvolvimento de novas práticas edu-
cativas em várias áreas, inclusive na saúde, como apresentam Lourenço &
Bertani (2003). Dessa forma, cabe elucidar alguns pontos importantes para
a compreensão do papel da pedagogia como “ato amoroso”, defendida por
Paulo Freire (Boff, 1989, p.4).

Boff (1989) explica que a história não pode ser feita de individualidades,
e seria contraditório depositar em Paulo Freire toda a criação do método de
educação de proposta libertadora dos oprimidos. Mas, nesse sentido, Paulo
Freire é precursor, intérprete, revelador e defensor de um processo de edu-
cação que visa, essencialmente, ao rompimento com a opressão. A partir da
dimensão social e política, defende e dissemina o processo de educação como
“ato amoroso”. O “ato” corresponde à ação prática e à libertação, e “amoro-
so” é a postura de respeito, confiança e diálogo: juntos, ressignificam a edu-
cação como um processo solidário e de transformação, proporcionando li-
bertação. Rompe-se, assim, com a atitude passiva e reprodutora do status
quo presente na educação formal e tradicional. Nesse processo, educador e
educando são sujeitos construtores da prática educativa-crítica, ou, nas pa-
lavras de Freire (2006, p.23), “[...] quem ensina aprende ao ensinar, e quem
aprende ensina ao aprender”.

Segundo Manfredi (1978), a educação popular desenvolvida por Paulo
Freire pode ser dividida em dois períodos: o primeiro, que compreende os
anos de 1959-1965 e que teve como preocupação central a participação do
povo no processo de desenvolvimento econômico, político e social; e aquele
que se inicia a partir de 1964 cuja opressão marca a vida social e o período
político. Nessa época, Freire vivia no exterior, e reformulou sua concepção
de educação e “expressou as linhas mestras de uma pedagogia para a liberta-
ção” (Manfredi, 1978, p.68). Em um primeiro momento, a pedagogia de
Paulo Freire esteve voltada para a alfabetização como possibilitadora da par-
ticipação, ou seja, a educação elaborada e defendida por Freire é aquela que
visa à “participação do povo”, e, como Manfredi (1978, p.68) esclarece, “[...]
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o caráter dessa participação deveria ser ativo, denotando sempre uma pers-
pectiva de criticidade”.

Timidamente, a nova visão de educação ganha destaque e passa a ter um
papel substancial no processo de desvendamento dos determinantes histó-
ricos culturais e de democratização, mas alicerçada na “visão essencialista”,
que supervaloriza o papel do homem na sociedade e na história, que apesar
de reconhecer os determinantes econômicos e políticos, sublinha a uma con-
cepção idealista da história “[...] à medida que ressalta o papel do homem
enquanto ser ‘consciente’ e ‘criador’, que desempenha sempre um papel ati-
vo nas transformações sociais” (Manfredi, 1978, p.75, destaque do autor).

Manfredi (1978, p.91, destaque do autor) situa que a partir da obra Pe-
dagogia do Oprimido, a educação tradicional é vista como instrumento de
controle e dominação, portanto, uma educação que não atende aos interes-
ses dos oprimidos.

A situação de opressão não se manifesta, pois, como resultante de contradi-
ções inerentes a tipos estruturais historicamente encadeados e definidos, mas
manifesta-se em toda e qualquer sociedade onde predomine uma situação de
“injustiça”, “opressão” e “violência”, nas relações assimétricas entre dois polos,
que o autor denomina genericamente de “opressores” e “oprimidos”.

A “libertação” da condição opressora só tem condições de efetivar-se
à medida que os indivíduos se reconhecem como “oprimidos”. Apesar de
não esclarecer e situar os termos “opressores” e “oprimidos” como estru-
tura social, Freire adota a perspectiva da educação como mola propulsora
para a transformação social, defendendo que as pessoas modificam suas
representações (imagens, conceitos etc.) e assim ganham elementos para
transformar a realidade. A educação seria, com certeza, instrumento para
a libertação.

Esclarece-se, aqui, que a apreensão do conceito de educação acontece pelo
que está definido na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em que “[...] com-
preende o conjunto de processos formativos que acontecem na família, no
trabalho, nos movimentos sociais” (Arroyo, 2002, p.134). O princípio fun-
damental da educação é a humanização, a compreensão do processo de for-
mação do homem a partir de sua vivência, das relações culturais e sociais.
Em continuidade a essa conceituação, compreende-se que a desumanização
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que ocorre na saúde decorre do tratamento que desconsidera a relação da
doença com as injustiças e exclusão social.

Ao analisar a relação entre educação e saúde, recorre-se também a Arroyo
(2002, p.135), que ao discutir o papel da escola, aproxima-se do pensamen-
to marxista para falar da materialidade, das condições concretas da vivência
humana que roubam as possibilidades do homem em se tornar efetivamente
ser cidadão. Não se trata apenas de incluir o usuário nas unidades de saúde,
mas de tornar possível a construção dos sujeitos sociais. A educação é, por-
tanto, um projeto social que não se restringe aos limites da escola, e a função
do educador é “recuperar a humanidade que foi roubada”.

A necessidade de uma teoria pedagógica, para Arroyo (2002), é, atual-
mente, tão importante quanto foi nos anos 1940, uma vez que há muito mais
excluídos agora do que no final dos anos 1960, referindo-se ao aumento da
pobreza e das injustiças sociais. Pereira (2006, p.110) diz que nos anos re-
centes, o “número de pessoas em condições de indigência e pobreza pode ser
expressa pela cifra de 50 milhões”. O autor relata ainda que, apesar dos mais
de 25 séculos de Paideia,1 o texto Pedagogia do Oprimido a mantém viva ao
colocar como um dos paradigmas a interrogação de como o homem consti-
tui-se humano. “E isto é o cerne da teoria pedagógica: como o ser humano se
constitui um problema para si mesmo” (Pereira, 2000, p.131). O autor ex-
plica que esse pensamento, apesar de interrompido com o cientificismo do
século anterior, é recuperado pela retomada das ideias de Paulo Freire, para
o qual educar é humanizar distanciando-se da competitividade para aproxi-
mar-se da busca da compreensão dos processos de humanização.

O processo de constituir-nos como humanos é um processo histórico, um
processo lento, cheio de contradições. Entender a historicidade conflitiva e ten-
sa do constitutivo humano faz parte da teoria pedagógica e está muito presente
esta dimensão na pedagogia popular, na educação popular (Arroyo, 2002, p.132).

Outra questão abordada é que, além da educação popular ser indicada a
partir da construção do humano enquanto ser histórico, também considera
que esse processo constitui-se no coletivo, ou seja, não é um ato que se faz no

1 A Paideia surge com a nova experiência da República. A Paideia é a arte de nos constituirmos
humanos dentro de uma própria lógica e dentro de um processo social, político, cultural,
concreto (Arroyo, 2002, p.132).
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individual, mas uma relação com os conhecimentos adquiridos-construídos
entre gerações e relações sociais. A educação, então, alicerça-se no diálogo,
nas relações sociais e na cultura. “Para Freire, a educação popular, como
todo ato educativo, tem raízes na cultura ou nunca será educativo. Enraíza-
se no processo de educação popular, porque o ser humano está calcado na
cultura” (Arroyo, 2002, p.133). Portanto, explica-se que a educação popu-
lar não é aquela que o educador leva os seus conhecimentos até os “oprimi-
dos”, e faz o entendimento da temática recorrendo mais uma vez às palavras
de Arroyo (2002, p.136):

a educação popular é a compreensão dos processos educativos que os próprios
oprimidos, que os próprios desumanizados executam para se tornar mais hu-
manos, conscientes de sua situação; é a pedagogia deles, de se entenderem como
sujeitos pedagógicos e aí não cabem nas duas mãos os sem terra, os sem traba-
lho, as feministas. O fazer pedagógico é um eterno refazer, porque a tarefa de
formar humanos será um eterno refazer sempre.

Retomando as possíveis influências da educação popular na área da saú-
de, verifica-se que, a partir dos anos 1960, esta encontra eco no movimento
de cultura popular, visto que principia o envolvimento de grandes educado-
res, com sujeitos anônimos e antagônicos. Dentre eles, o autor ressalta pas-
tores evangélicos, líderes espíritas, maçons, militantes socialistas, intelec-
tuais e livres-pensadores.

Nesse processo, também os profissionais da saúde insatisfeitos com as
práticas mercantilizadas e rotinizadas dos serviços de saúde, nas palavras de
Vasconcelos (1997, p.146), dão início a novas ações, “[...] construídas a par-
tir do diálogo entre o saber popular e o saber acadêmico”. A igreja católica,
que de certa forma estava “preservada” da perseguição e repressão política,
apoia as iniciativas de educação popular. Esse respaldo do templo cristão
possibilitou à área de saúde várias experiências de controle de serviços pres-
tados por organizações populares.

Contudo, a unidade de saúde que serviria para aproximar a saúde das
pessoas – o que viria a beneficiar, principalmente, àquelas economicamente
menos favorecidas, moradoras de regiões periféricas, – ao baratear o siste-
ma, acabou, infelizmente, tornando-se mecanismo de politicagem. Diante
da escassez de recursos para o funcionamento dos postos de saúde, estabele-
ceu-se uma relação clientelista, não se concretizando de forma efetiva a edu-
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cação popular na saúde. Os profissionais descontentes com a medicina es-
pecializada, tecnificada e comercializada começam a organizar-se em asso-
ciações e sindicatos, além de buscarem junto às classes populares novas prá-
ticas pela criação de uma medicina mais apropriada aos interesses da maioria
empobrecida da sociedade brasileira.

As poucas experiências de educação popular na saúde representam alter-
nativas de enfrentamento ao descaso e às utilizações eleitoreiras pelo governo
dos serviços de saúde. Essas práticas defendem que a medicina preventiva
pode não somente curar, mas também construir novos comportamentos ca-
pazes de evitar doenças e de promover a qualidade de vida e, sobretudo, a
mudança de enfoque do saber médico como o absoluto.

Nesse sentido, pode-se evidenciar a abordagem da educação em saúde
na compreensão das origens das dificuldades de se introduzir práticas par-
ticipativas às suas soluções. Aproxima-se da pedagogia freiriana ao admitir
que o saber científico de base biologista não é único e, tampouco, absoluto,
e que a educação em saúde caracteriza-se por uma constante troca de sabe-
res entre as conquistas do conhecimento científico e a sabedoria popular
acumulada.

Ao sair do espaço delimitado da prática de saúde, visualiza-se que a mu-
dança de paradigma na saúde foi a tese defendida pelo movimento sanitário
brasileiro, traduzida, nas palavras de Paim (1997, p.12), como “paradigma
sanitário”. A princípio, expressava a necessidade de reforma do modelo de
saúde vigente, limitado ao processo diagnóstico-resposta. Criticava a con-
cepção restrita de saúde, bem como o asfixiante condicionamento entre or-
ganização social dos serviços de saúde e da prática médica.

Estrategicamente, além de envolver outros organismos sociais na discus-
são sobre saúde, o movimento sanitário institucionaliza-se com a criação do
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes): “[...] alcançando assim cons-
tituir-se em um verdadeiro partido sanitário, que foi capaz de organizar as
diferentes visões críticas do sistema de saúde, definindo um projeto comum
e estratégias e táticas de ação coletiva” (Fleury, 1997, p.26). Enfim, a década
de 1980 é assinalada por vários movimentos sociais e também pelo retorno
do exílio de Paulo Freire ao Brasil, o que reacende o debate da educação po-
pular, que passa a ser pensada como parte da ação política e, assim, contri-
buindo para o movimento do direito à saúde, o que está evidenciado nas
falas dos sujeitos S1 e S2.
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Na história das Conferências brasileiras até a 8a Conferência Nacional de
Saúde (CNS, 1986) não houve ênfase na participação dos usuários nas ações
da saúde pública, no sentido de fortalecimento do poder local, de constru-
ção da solidariedade social e da participação cidadã na saúde. A mudança na
formatação das Conferências e da própria condução da política de saúde
pública foi permeada pelos vários movimentos sociais e inclusive contou com
o postulado dos movimentos internacionais, que, no Brasil, fortaleceu o
movimento da Reforma Sanitária.

No Brasil, a ruptura com o regime militar foi lenta e gradual. A anistia,
em 1979, possibilitou a remissão aos torturadores e concedeu direitos políti-
cos e civis aos considerados inimigos da nação. Faleiros (2000) reflete que a
conjuntura econômica demarcada pela inflação e pela dívida pública acen-
tuada fez com que a sociedade emergisse com força inusitada da repressão
na disputa por seus interesses na Assembleia Nacional Constituinte, com
manifestações públicas, formação de comitês, articulação de organismos, es-
truturação de abaixo-assinados e organização de vários grupos – mulheres,
índios e negros, além de empresários, setores específicos de empresas e
ruralistas.

A acentuada desigualdade econômica ganha dimensão social e política
com propostas para adequar os serviços públicos à realidade da população
empobrecida, o que favorece o surgimento de movimentos sociais contra a
ditadura e o autoritarismo associados à defesa da democracia e da liberdade
política e civil. É no processo de abertura e de democratização política que o
movimento para a Reforma Sanitária brasileira toma configuração, primei-
ramente por uma parcela da intelectualidade e profissionais dos serviços
públicos de saúde e, posteriormente, incorporam-se outros segmentos da
sociedade, como sindicatos, partidos políticos, movimentos populares de
saúde e demais movimentos organizados da sociedade civil.

A ideia central do movimento da Reforma Sanitária, que transcorre his-
toricamente nos anos 1970 e 1980, é a organização do sistema de saúde pro-
pondo uma reforma total nesse campo. Cohn (1991, p.22) ressalta que são
décadas “[...] inesgotáveis em estudos diagnósticos, analíticos e propositivos
sobre as questões da saúde no Brasil”. O movimento sanitário não signifi-
cou de imediato a ruptura com o modelo tradicional de saúde, como refle-
tem Lourenço & Bertani (2006), o qual está atrelado ao utilitarismo político,
muitas vezes aliado à classe dominante, que historicamente utilizou o poder
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e estabeleceu políticas públicas como benemerência. Assim, a política apa-
rece ligada à pessoa governamental detentora de poder público travestido na
figura de um sujeito “bonzinho” que pratica uma “boa ação”. Este manipu-
la a política pública em benefício próprio, o que provoca, entre outros ma-
les, um distanciamento entre o acesso e o direito, estreitando essa relação ao
patamar do favor e subalternidade.

Entretanto, apesar de não ter havido, de imediato, o rompimento desse
modelo de fazer saúde, visualizou-se a possibilidade do envolvimento da
sociedade no debate sobre a política de saúde, levando, consequentemente,
o Estado a adotar medidas favoráveis para a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS). Essas medidas não foram incorporadas na totalidade confor-
me as propostas do movimento, mas também não foram ignoradas por com-
pleto. “Porque, até então, a situação de satisfação, de bem-estar da popula-
ção não estava correspondendo às expectativas das pessoas com essa
movimentação” (S1), como analisa o trabalhador da saúde.

Ao buscar os principais acontecimentos que nortearam a 8a Conferência
Nacional de Saúde (CNS, 1986) e a implementação do SUS, verifica-se que o
período da década de 1980, além de se configurar pelos tateantes avanços no
campo democrático brasileiro (Ghon, 2003), foi palco também de forte crise
econômica e política. Na saúde, as discussões pautavam-se, sobretudo, no
deficiente sistema previdenciário, como registram os documentos da 7a Con-
ferência Nacional de Saúde. A partir daí, há possibilidade de incorporação de
alguns técnicos do movimento sanitário no interior do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), o que acaba sendo útil para as reivindicações do
movimento de Reforma Sanitária, como Lourenço (2004) evidenciou.

Segundo Carvalho (1995, p.23), na busca de soluções, o governo convida
alguns técnicos ativistas do movimento sanitário para incorporar a adminis-
tração pública da saúde. No interior do INPS, torna-se favorecido “[...] o
debate intrainstitucional, alargando os marcos para a busca de alternativas e
ampliando os espaços de participação dos técnicos não comprometidos com
o modelo dominante”.

Como pode-se perceber, os programas que antecederam o SUS, resul-
tantes do movimento sanitário, iniciaram, mesmo que timidamente, a parti-
cipação da comunidade e a descentralização estabelecendo nas três esferas
de governo a competência para cuidar da saúde de sua população, alicerçando
as bases da saúde como direito e cidadania a partir do nível local. O movi-
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mento representado pelo Cebes teve importante papel no I Simpósio Nacio-
nal de Política de Saúde, realizado em 1979 pela Comissão de Saúde da Câ-
mara dos Deputados, o qual declarou as bases para a reorientação do Siste-
ma de Saúde: democratização da sociedade, universalização do direito,
descentralização e participação.

Como produto desse momento, o Ministério da Saúde e da Previdência
elabora o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde),
que pretendia estender a cobertura para toda a população. Segundo Teixei-
ra e Mendonça (1995), o programa implicou a descentralização, a hierar-
quização e a regionalização, dando ênfase aos serviços de atenção básica à
saúde. Por exemplo, na década de 1980, surgiram vários projetos como o
Prev-Saúde que pretendia estender a cobertura para toda a população, com
ênfase nos serviços básicos de saúde. Em seguida, apareceu o Conselho Na-
cional de Administração da Saúde Previdenciária (Conasp), que elaborou
um plano retomando as ideias do Prev-Saúde para uma descentralização e
utilização prioritária dos serviços públicos para atender à demanda (Lou-
renço, 2004).

A implementação das Ações Integradas de Saúde (AIS), em 1984, que
esperava integrar os serviços que atendiam à população de uma mesma re-
gião, acontece no final do regime militar, e, diante do avanço do processo de
redemocratização do País, o regime militar, já em um período de “distensão
política”, implementou eleições para cargos do Poder Executivo, permitin-
do a abertura gradativa da liberdade de imprensa, de associação e organiza-
ção partidária. Os programas governamentais favoreceram a participação
da população por meio da criação de comissões ou conselhos que deveriam
ter entre seus componentes representantes da sociedade civil.

Observa-se que todos os planos eram parecidos e havia uma ideia de in-
tegração da saúde pública com a assistência médica individual, por isso fo-
ram combatidos pelos grupos médicos privados e pela própria burocracia
do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps).
Entretanto, as AIS possibilitaram as primeiras medidas de descentralização
da saúde pública brasileira, que, apesar das limitações, apontaram para a
formação de colegiados e comissões interinstitucionais nos níveis: federal,
estadual, regional e municipal. E, no âmbito local, previam a participação
de entidades comunitárias e sindicais, no intuito de garantir a melhor apli-
cação dos recursos.
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Por outro lado, Cortez (2003, p.25), analisa que as AIS representaram,
dentre outras intenções, uma “[...] estratégia do regime militar para reduzir
os custos do sistema previdenciário, os quais haviam crescido durante os
anos 1970”. Esse Programa de Saúde foi aprimorado com o Sistema Unifi-
cado e Descentralizado de Saúde (Suds), em 1986, o qual manteve a ênfase
na necessidade de formação de colegiados e na municipalização dos serviços
de saúde pública, e com ele inicia o processo de descentralização e munici-
palização dos serviços de saúde pública.

É com o Suds que se inicia o processo de municipalização da saúde. O
governo municipal passa a ser o gestor dos serviços pertencentes a seu territó-
rio, sendo que aqueles considerados de alta complexidade são organizados de
modo regional, no sistema de referência para mais de um município. O re-
passe financeiro para o planejamento e execução dos serviços tem como que-
sito a participação da sociedade civil e organizada por meio dos conselhos e
conferências de saúde, reafirmando a proposta do movimento sanitário.

Notas-se que, nos anos 1980, ao mesmo tempo em que a sociedade brasi-
leira vivenciou um processo de transição democrática com a mobilização da
sociedade civil contra o Estado, experimentou-se uma profunda e prolonga-
da crise econômica, cujos efeitos persistem até os dias atuais. A conjuntura
da saúde retratou as contradições do País com doenças infectocontagiosas
próprias do subdesenvolvimento e crônico-degenerativas próprias das so-
ciedades industrializadas. Esse contexto favoreceu o surgimento do movi-
mento para a Reforma Sanitária brasileira, quando a questão da saúde passa
a ser discutida pela população, rompendo o costume, até então predomi-
nante, de apenas o Estado e as classes dominantes tomarem iniciativas na
área da saúde.

As proposições do movimento da Reforma Sanitária brasileira, na análi-
se de Bravo (1996, p.4), estavam dirigidas basicamente “à construção de uma
nova política de saúde efetivamente democrática [...]”, apresentando a cida-
dania como um componente central, e a descentralização do processo deci-
sório como caminho para a democratização do poder local por meio de no-
vos mecanismos de gestão. Esse movimento é significativo e “consiste na
organização dos setores progressistas de profissionais de saúde pública, que
colocou em debate a relação da prática em saúde com a estrutura de classes”
(Bravo, 2004, p.32), e busca o fortalecimento do setor público em oposição.

Para Cohn (1997, p.233), o movimento da Reforma Sanitária,
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calcado na experiência italiana, e sob a liderança não pública do partido Co-
munista Brasileiro, congrega os setores de esquerda e os setores progressistas
da área da saúde na formulação de propostas para sua reorganização institu-
cional no país e na produção de conhecimento que desse suporte a elas. À mili-
tância política pela conquista da saúde como um direito e um dever do Estado
associa-se o que denominei um “saber militante”, que caracteriza a produção
da Medicina social brasileira no período, e que fundamenta as práticas políti-
cas de então.

Com essa perspectiva, o ideário da Reforma Sanitária brasileira consiste
na proposta de um sistema de saúde universal, público e descentralizado,
sob a responsabilidade do Estado. A universalidade da atenção à saúde é o
enfoque para romper com a histórica separação entre assistência médica in-
dividual e ações coletivas de saúde, e a descentralização do sistema de saúde
é a estratégia nesse processo para a racionalização de custos e a “valorização
da criação de novos espaços institucionais de participação, com poder
deliberativo dos segmentos organizados da sociedade, constituindo-se as-
sim uma estratégia de ampliar, no espectro social, as oportunidades de aces-
so ao poder”, reafirma Cohn (1997, p.233), para efetivar a participação da
sociedade civil na gestão da saúde.

Há, nesse contexto, a formulação de propostas para o setor, que procura
viabilizar a construção da saúde como um direito da população brasileira e
um dever do Estado, apresentando a cidadania como um componente cen-
tral. As reivindicações desses sujeitos sociais exigiam respostas do Estado,
relacionadas às questões sociais emergentes no País – desemprego, saúde
restrita a alguns, falta de saneamento básico, habitação, infraestrutura ina-
dequada, problemas resultantes do processo acelerado da industrialização,
urbanização, imigração, empobrecimento, desemprego, entre outros pro-
blemas. Sintetizado por um dos sujeitos entrevistados, essa ação se deu: “As
pessoas conseguiram se organizar e montar um padrão ideal do que seria o
bem-estar, então surgiu o SUS” (S1).

Nesse percurso, a realização da 8a Conferência Nacional de Saúde (CNS,
1986), realizada em 1986, marca uma nova era para a saúde pública no Bra-
sil. Com o tema “Saúde como Direito de Todos e Dever do Estado” e ex-
pressiva participação popular de 4,5 mil pessoas, sendo mil delegados re-
presentantes de diversos setores da sociedade civil, delibera propostas para
pressionar a Assembleia Nacional Constituinte e inserir o projeto de saúde
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defendido e aprovado pelos movimentos sociais na Constituição Federal
brasileira (Bravo, 1996).

Destaca-se que a representatividade de delegados na 8a CNS (1986) obe-
deceu aos seguintes critérios (Brasil, 2004d, p.9):

50% representantes das instituições (públicas, estatais, educacionais, de pesqui-
sas, etc.) e os outros 50% da sociedade civil (entidades, associações e órgãos de
representação de produtores privados de serviços de saúde, entidades de diver-
sas categorias de profissionais do setor saúde, sindicatos, associações de traba-
lhadores urbanos e rurais, associações de moradores, entidades comunitárias e
civis, partidos políticos).

A organização da população apontada pelos sujeitos entrevistados mos-
tra que esse passo foi decisivo para o processo de concretização de direito à
saúde e de atribuições e responsabilidades entre os níveis de governo fede-
ral, estadual e municipal. Foi por meio da organização dos movimentos so-
ciais e de saúde, com caravanas, mobilizações e abaixo-assinados, e da parti-
cipação na Assembleia Nacional Constituinte que a sociedade brasileira lutou
para que fosse aprovada a Reforma Sanitária no País e defendeu que a Cons-
tituição Federal de 1988 instituísse o Sistema Único de Saúde, o SUS.

Considerada um marco na história da saúde pública brasileira, a 8a CNS
consagra as ideias preconizadas nesse movimento, assinalando um processo
democrático quando sistematiza e formaliza como proposta política as prin-
cipais teses discutidas para a Reforma Sanitária brasileira, envolvendo o con-
ceito abrangente de saúde. Foi nessa Conferência que as diretrizes e os prin-
cípios do SUS foram formulados e organizados como uma política pública
do Estado. Sua importância no processo democrático e participativo é de-
monstrada pelos próprios atores sociais que participaram desse momento
significativo na história da saúde pública brasileira.2

É desse contexto que emergem significativas mudanças, como por exem-
plo, o conceito saúde, entendido até então como a ausência de doenças e  bem-

2 A construção do SUS: história da reforma sanitária e do processo participativo (Brasil, 2006a).
O livro organizado por Faleiros resgata e analisa a dinâmica do processo da Reforma Sanitá-
ria, evidenciando a trajetória do movimento social e a democracia participativa na construção
do SUS, as quais contribuíram na construção do “arcabouço jurídico do SUS”, da Constitui-
ção Federal de 1988 e as diversas regulamentações pós-constituição.
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estar físico e mental, é substituído por outro, ampliado em seus diversos fato-
res determinantes e condicionantes das condições de vida da população com
a intenção de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde.

Portanto, “esse novo modo de olhar a saúde” (S2) como algo de qualida-
de, resultou que a saúde foi definida, na Constituição Federal, como ele-
mento da Seguridade Social (Brasil, 1988, p.103), a qual “[...] compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da so-
ciedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social”, com objetivos de universalidade, uniformidade, equidade,
descentralização, entre outros. Esses objetivos levam Bravo (1996, p.9) a
considerar que a Seguridade Social é

a corporificação legal e institucional de um acordo societário que se construiu
como base de nosso processo de transição à democracia. Em outras sociedades
latino-americanas, com uma experiência democrática muito mais densa, a tran-
sição teve o caráter de reconstrução da institucionalidade democrática. No caso
brasileiro, dada a escassa e frágil experiência democrática anterior, a transição
constituiu-se no momento de criação dos instrumentos e processos democráti-
cos. Nunca a noção de cidadania e de direitos sociais havia sido tão discutida e
vivenciada em nossa sociedade.

O direito à saúde está legalizado na Constituição Federal de 1988, em seu
Artigo 196, “[...] e garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(Brasil, 1988, p.32). É quando o SUS apresenta como grande avanço o prin-
cípio de universalização do atendimento, tornando-o público e gratuito e
uma das conquistas mais significativas da sociedade brasileira.

A história da saúde é, deste modo, marcada por mudanças significativas,
passando a ser uma questão social reconhecida como direito do povo e dever
do Estado, especialmente por ser um problema social que se tornou uma
questão política, tornando-se uma política pública. No plano jurídico, a pro-
mulgação da Constituição e a criação do SUS representam garantias impor-
tantes de direitos sociais para os cidadãos. O SUS é construído ativamente
pela sociedade civil e torna-se um direito reconhecido.

Ao tornar-se pública, a questão da saúde no País cria abertura e espaço
de luta pela democracia e conquista de cidadania no setor. As ações e servi-
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ços públicos de saúde são definidos como de relevância pública, devendo
integrar uma rede regionalizada e hierarquizada e constituindo um Sistema
Único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: “[...] descentrali-
zação, com direção única em cada esfera do governo; atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; participação da comunidade” (Brasil, 1988, p.105).

De acordo com a Constituição Federal, o SUS tem como competência
diversas atribuições voltadas para o controle, fiscalização, execução de ações
de saúde, formação de recursos humanos, proteção do meio ambiente e do
trabalho, entre outras. E como objetivos, identificar os fatores condicionan-
tes e determinantes da saúde e formular políticas para erradicar as desigual-
dades no campo econômico e social os quais interferem na saúde. Esclarece
que o financiamento do Sistema é feito com recursos do orçamento da
Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios, além de outras fontes, significando recursos arrecadados por meio de
impostos e contribuições sociais pagos pela população (Brasil, 1988).

A regulamentação do SUS estabelecida pelo conjunto das Lei Orgânica
da Saúde (LOS) no 8.080/90 e a no 8.142/90, para dar execução e disciplinar
legalmente a proteção e a defesa da saúde, com diretrizes e limites que de-
vem ser adotados pelo território nacional, esclarecendo o papel das três esfe-
ras de governo (Brasil, 1990a). Na LOS no 8.080/90, destacam-se os princí-
pios organizativos e operacionais do Sistema de tal modo que indica a
descentralização político-administrativa e enfatiza a municipalização dos ser-
viços de saúde, com redistribuição de poder, de competências e de recursos,
e afirma o novo conceito:

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais;
os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do
País.

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social (Brasil, 1990a, p.20).

A saúde, compreendida, até então, como a ausência de doenças e bem-
estar físico e mental, passa a ter um conceito ampliado em seus diversos fa-
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tores determinantes e condicionantes das condições de vida da população,
com a intenção de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde.
A visão de saúde na concepção integral prevê que as ações devam ser desen-
volvidas sobre o ambiente e os indivíduos, destinadas à proteção, promoção
e recuperação da saúde, e voltadas para a erradicação das causas sociais que
interferem na saúde.

Em sua composição, abrange as ideias de um novo modelo de saúde pú-
blica, as quais constituem os princípios e diretrizes estabelecidos na LOS
no 8.080/90, os quais ressaltam a cidadania para universalidade de acesso
aos serviços em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência,
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preven-
tivos e curativos, individuais e coletivos; preservação da autonomia das pes-
soas; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie; direito à informação sobre a saúde; divulgação de infor-
mações quanto ao potencial dos serviços e a sua utilização pelo usuário.

A participação popular, garantida na LOS de no 8.142/90 por meio de
Conselhos e Conferências nas três instâncias de governo (municipal, esta-
dual e federal), define a maneira que a população irá acompanhar e fiscalizar
as políticas de saúde. A ideia de controle social e de cogestão é inovadora e
democrática (Brasil, 2004c, p.12):

estabelece uma nova relação entre o Estado e a Sociedade, de forma que as deci-
sões do Estado sobre o que fazer na saúde terão que ser negociadas com os repre-
sentantes da sociedade, uma vez que eles, é quem melhor conhecem a realidade
de saúde das comunidades. Por isso ela é entendida como uma das formas mais
avançadas de democracia. Mas, embora esteja prevista em Lei, a participação
social é um processo, em permanente construção, que comporta avanços e recu-
os e, por isso, muitas vezes, depende de ampla mobilização da comunidade na
defesa de seus direitos.

Importa lembrar, como fez um dos entrevistados, que “o SUS foi con-
quistado com trabalho, com luta, com movimentos, com mobilização so-
cial” (S1), portanto, o controle social autoriza a influência da população na
gestão do SUS e possibilita as ações do Estado na direção dos interesses da
coletividade. Previa-se a democratização das ações de saúde por meio da
participação dos usuários nos conselhos e conferências. Não obstante, as
conquistas institucionais aprovadas na Constituição, que contempla o ideário
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da Reforma Sanitária, não conseguiram romper com a lógica anterior, em
que a base de financiamento do sistema de proteção social esteve sempre
atrelada ao capital privado.

Para Cohn (1997, p.234), o sistema de Seguridade Social instituído – saú-
de, previdência e assistência social –, “ao mesmo tempo que universaliza os
direitos sociais, segmenta os distintos setores da sociedade no acesso a bene-
fícios e serviços”. Ainda nesse pensamento, Cohn (1997, p.235) enfatiza que,
ao mesmo tempo em que o setor privado se estruturou e capitalizou nas dé-
cadas de 1960 e 1970, atualmente pressiona e busca novos mercados de ser-
viços prestados à Seguridade Social sem intervenção estatal. Conclui que o
movimento sanitário brasileiro termina a década de 1980 “[...] assistindo ao
seu esgotamento – representado pela mudança institucional do setor – sem,
no entanto, lograr reverter a lógica que vinha regendo as políticas de saúde
de maneira a garantir a universalidade e a equidade da atenção à saúde num
processo de crescente exclusão social”.

É esse contexto que vai interferir, de forma negativa, na implementação
do SUS nos anos 1990. As mudanças profundas da economia brasileira, na
década de 1980, provocadas pelo processo de “globalização” do mercado e
pelo novo paradigma tecnológico de produção, levaram a um “desenvolvi-
mento industrial com alto grau de transnacionalização” (Cohn, 1997, p.236).
Em consequência, o País enfrenta a década de 1990 com o custo social pro-
fundo e com iniciativas de privatização do patrimônio estatal e de várias de
suas responsabilidades. “Neste caso a contrapartida do capitalismo selva-
gem traduz-se numa privatização selvagem”, conclui Cohn (1997, p.236).

A ideologia do neoliberalismo, que informa as políticas econômicas e
sociais nas últimas décadas, tem rejeitado a responsabilidade do Estado pe-
rante a nova questão social. Assim, contemporaneamente, as políticas so-
ciais como mecanismos de regulação da questão social não desapareceram –
reestruturaram-se para responder aos desafios impostos pelas transforma-
ções da questão social. Só que essa reestruturação comprometeu um projeto
de sociedade que tinha na igualdade a sua referência, o que exige, para Pe-
reira (2000), determinação e preparo intelectual e político para lutar pela
prevalência dos valores de uma sociedade livre e igualitária.

O que se observa é a mercantilização da vida e da saúde determinada pela
conjuntura econômica, o poder do mercado fortalece cada vez mais a hege-
monia do capital. Esse movimento de mercantilização repercute na saúde e
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confronta diretamente com as propostas do SUS e, do mesmo modo, contri-
buiu para a transformação dos espaços políticos em espaços de mercantili-
zação: onde tudo tem preço e compra quem pode. Aproveitando as palavras
de Demo (1994, p.13), “[...] o capitalismo representa uma das sociedades
mais discriminatórias, e para tentar superá-lo existem formas democráticas
que não exterminam o poder, mas tentam domesticá-lo”.

A perspectiva é a de fortalecer as propostas nascidas no movimento da
Reforma Sanitária brasileira e que constituem as ideias centrais da criação do
SUS, especialmente porque concentram as necessidades e expectativas da
sociedade em relação à saúde. Na ideia defendida por Gastão Campos
(2007b), é na concepção ampliada de saúde, que considera as condições de
vida e de trabalho e relaciona saúde aos fatores que a determinam – as condi-
ções materiais de vida –, que deve pautar a luta pelo sistema público de saúde.

Dessa maneira, a partir do SUS, tem-se a compreensão de saúde não mais
enquadrada apenas nos limites da doença. Há o enfoque, sobretudo, dos
determinantes sociais, embora no cotidiano ainda sobressaiam ações embu-
tidas de antigos valores. Na realidade, observa-se que os serviços de atenção
primária, mais próximos dos usuários e de sua realidade, deveriam enfocar a
educação em saúde, contudo, acabam se restringindo à execução de tarefas
dentro da lógica do capitalismo. Assim, apesar dos avanços postos pela mu-
dança de paradigma da política de saúde, os atendimentos continuam sendo
feitos dentro do modelo verticalizado tradicional, sem que haja qualquer
manifestação de visão de mundo sócio-histórica.

Algumas características do antigo modelo de saúde pública desdobram-
se na dependência da dinâmica dos serviços técnico-administrativos e buro-
cráticos institucionais, os quais tanto podem interrompê-los como perpetuá-
los. Reforça-se a importância do processo em que todo o trabalhador da saúde
enquanto sujeito histórico tem um papel de destaque na conquista do espa-
ço dentro dos vários serviços para a introdução de ações de educação em
saúde e participação.

Assim, as atribuições estabelecidas, bem como as introduzidas na dire-
ção da responsabilidade sanitária de cada trabalhador da área, indicam que a
atenção em saúde abrange a prevenção e a promoção da saúde, ocorrendo
nas condições e processos de trabalho. A clareza e lucidez das respostas da-
das pela instituição do SUS às demandas de saúde-doença remetem, neces-
sariamente, às determinações da questão social e das transformações con-
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temporâneas, bem como ao papel do Estado e da sociedade na sua condução
e gestão. Machado (2006), analisando esse assunto, destaca que a promoção
da saúde se desenvolve por meio da práxis entre os serviços de saúde e a
comunidade, porém não se trata de uma atuação restritiva, e sim de integra-
ção com outras áreas.

O que se tem observado é que, em lugar de ações voltadas a antecipar o
prejuízo social provocado pelos determinantes desfavoráveis, estes são sim-
plesmente constatados, sem que sobre eles resultem intervenções pertinen-
tes. A formação e o desenvolvimento da consciência crítica dos trabalhado-
res da saúde são, pois, necessidades para mudança do modelo de atenção e
efetivação dos princípios e diretrizes que sustentaram a construção do SUS:
a integralidade das ações, a descentralização político-administrativa e o con-
trole social. Aqui, a questão do acesso, tão evidenciada pelos sujeitos da pes-
quisa, demonstra os limites para efetivar a integralidade e garantir a equidade
na atenção à saúde.

Os trabalhadores da saúde pontuaram também a questão financeira e o
acesso no SUS como uma das maiores dificuldades encontradas para o de-
senvolvimento do trabalho:

Eu acho que poderia ser diferente é a questão financeira. Eu acho que o SUS,
hoje ele ainda está meio subfinanciado, precisava ter um financiamento maior,
investimento maior, [...] precisava de mais verba. Isso dificulta o engajamento
com a equipe [...]. (S2)

O grande problema dos municípios pequenos é o acesso às especialidades e
cirurgias, às especialidades de cardiologia, neuro, ortopedia, otorrino e a depen-
dência que fica em relação ao município referência. Funciona a atenção básica e
a equipe mínima. [...] Porque, vou dar um exemplo: oftalmo é um problema, a
prefeitura é que paga por fora. Tá certo isso? [...] Mas, por exemplo, igual aqui
pra nós, município pequeno: quando você fala da ressonância, não faz... do
ecocardiograma... é uma luta pra fazer ecocardiograma. Porque isso o SUS pre-
vê. Então aí, acho que atravanca um pouco na parte de referência, porque de-
pende da microrregião, não depende só do município (S4).

Observa-se que os enfrentamentos desses problemas não são somente
econômicos, mas também são culturais, políticos, sociais e educativos. Bus-
cando soluções para questões tão complexas, encontram-se na reflexão de
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Gastão Campos (2006b) alguns caminhos possíveis para a consolidação do
SUS. O autor reflete que há um desencantamento da população brasileira
em relação ao SUS quanto à viabilidade de uma política social que é solidária
e racional. Assim, qualquer movimento que faz melhoria não repercute, e a
população não reconhece em razão das situações apresentadas nos serviços
de saúde.

Esse desencantamento, para Gastão Campos (2006b), está relacionado à
própria Reforma Sanitária, que está incompleta e, após vinte anos da criação
do SUS, apresenta vários sintomas, sendo necessário repensar sua prática.

Essa questão de rever o princípio do SUS. Será que seria um caminho? Eu
deixo interrogado. [...] Eu já pensei várias vezes: será que é esse o caminho mes-
mo? [...] É, quando fala que é pra todo mundo, tem que ser pra todo mundo.
Existe muita cobrança do próprio usuário quando você fala que é pra todos.
Nossa, há mais de vinte anos depois, a gente ouve: Ah, é pelo SUS? Pelo SUS
não vira. Por que não vira? Então, tem que ser pra todos, tem sim, mas tem que
ser revisto, porque se você tem condições, você paga imposto. Então tem, assim,
os dois lados da moeda. [...] É, é um sistema adequado, só que como ele não tem
o financiamento, a gente fica tentando priorizar a população empobrecida, ca-
rente, a que mais precisa. E ao mesmo tempo as pessoas, o próprio usuário, o
trabalhador não valoriza o SUS, que acha que ele é uma coisa pública, que ele
não tem valor. [...] Não valoriza, é isso. Então, talvez precisasse ser revisto. Terá?
Onde que tá o problema? Será que é lá em cima? Porque o Brasil, eu falo que é
um país muito rico, pena que tem os desvios. Se não houvesse tanto desvio, a
gente teria mais condições. Não só de saúde, mas de educação, na área social.
Ainda fica a desejar, né? Melhorando essa parte social, a parte de financiamen-
to, da formação. Mas eu acho que é trabalho de formiguinha, não é? (S4)

Gastão Campos (2006b) lembra que hoje, no mundo comandado pelo
modelo neoliberal, um sistema de saúde com princípio universal está na con-
tramão desse processo social. Desse modo, a recuperação da imagem da po-
lítica pública de saúde exige dos atores sociais uma ação que estimule os
movimentos sociais e as opiniões em defesa da vida, do bem-estar e da pro-
teção social. A questão do financiamento do SUS, preocupação evidenciada
pelos sujeitos da pesquisa, mostra que a falta de recursos financeiros com-
promete o desenvolvimento do trabalho na saúde em diversos aspectos. A
busca por um financiamento compatível com as necessidades de saúde por
parte das três esferas de governo é uma necessidade imediata.
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Ao analisar o funcionamento do SUS, Santos (2008, p.4) diz que os servi-
ços de saúde sobrevivem ao modelo de gestão caracterizado por “drástico
subfinanciamento público, fragmentação dos repasses federais, largo pre-
domínio do pagamento de serviços por produção em regra com valores infe-
riores aos custos, descolamento dos hospitais do SUS das redes hierarquiza-
das/regionalizadas”. O autor associa a baixa implementação dessas redes de
atendimento com a precarização das relações de trabalho na prestação dos
serviços e ausência de práticas de metas, desempenho e resultados. E ressal-
ta ainda que, enquanto o País privilegiar o setor privado, nenhum recurso
será suficiente, atualmente, o serviço privado sendo o principal, e o público,
complementar.

Outro caminho apontado por Gastão Campos (2006b) é definir o mo-
delo de atenção, uma questão crônica e desgastante, que fica no discurso
entre a prevenção e a atenção curativa. A implementação do SUS, em ter-
mos de Estados e municípios, está muito heterogênea, apesar da atenção
primária ser crescente. Há evolução do número de municípios com a estra-
tégia Saúde da Família, mas a cobertura ainda é baixa, ou seja, a velocidade
de implementação está aquém da necessidade da população. Não se esque-
cendo de que a cobertura da atenção primária deve atingir pelo menos 80%
da população.

Nessa perspectiva, a questão da municipalização da saúde requer um
modelo de gestão do trabalho mais flexível e racional, e esse é outro proble-
ma que precisa de solução no SUS. É preciso destacar a importância do tra-
balho bem-remunerado e que dê condições de vida digna ao trabalhador da
saúde. Para Nelson Santos (2008), na implementação do SUS, as necessida-
des dos trabalhadores não foram contempladas, as relações de trabalho fo-
ram precarizadas, tornou-se comum a contratação verbal, o apadrinhamento,
a terceirização, a inexistência de plano de carreira e de amparo legal.

A gestão do SUS transferiu aos municípios a responsabilidade pela
contratação dos trabalhadores. Isso trouxe dificuldades para o sistema ser
solidário e cooperativo, e para Gastão Campos (2006b), esse é um problema
do SUS, e não apenas do município. Assim, a política de pessoal deve possi-
bilitar uma contratação mais moderna, estabelecer critérios de plano de car-
reira, de avaliação de desempenho, com metas de produtividade das equipes.

Pode-se dizer que o SUS desenvolveu-se de forma vigorosa, mas o cres-
cimento em vários aspectos foi sem qualidade, com vínculos precários de
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trabalho e com relações de trabalhadores sem humanização. O trabalhador
da saúde foi vilipendiado por políticas públicas neoliberais, as quais des-
comprometem o Estado da responsabilidade pela assistência à saúde da po-
pulação e precarizam, deliberadamente, o trabalho. Para que o SUS dê cer-
to, os trabalhadores não podem estar à margem desse debate; é a partir dele
que as ações de saúde se desenvolvem, como relata esse sujeito:

Da gestão, se envolvendo mesmo com as questões da saúde, muitas vezes
percebemos que há um discurso, mas que não passa de discurso, não há apro-
fundamento, de estar participando efetivamente, estar ouvindo as pessoas, os
trabalhadores, naquilo que acham que é preciso ser mudado, modificado. Então,
eu sinto essa falta na gestão, essa preocupação de estar realmente ouvindo, e a
partir desse ouvir, fazendo políticas que vão de encontro aos interesses da popu-
lação. (S1)

A integralidade inscrita na Constituição e buscada pelos sujeitos entre-
vistados resgata a visão do ser humano em sua totalidade – promove ao mes-
mo tempo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Integrali-
dade é a confluência de vários saberes de uma equipe de saúde, no espaço
concreto e singular dos serviços de saúde, os quais devem estar organizados
e preparados de forma aberta para receber as necessidades de saúde não pre-
vistas em rotinas e protocolos.

A recuperação da imagem da saúde pública passa também pela constru-
ção de diretrizes que garantam a responsabilidade sanitária dos entes
federados, dos serviços e das equipes de saúde. A gestão compartilhada da
saúde requer um processo de responsabilização entre os três níveis de gover-
no e da própria equipe, ou seja, quem é responsável por qual situação e qual
o papel de cada profissional e da equipe no cotidiano. Requer, do mesmo
modo, a definição de prioridades estabelecidas por meio de metas nacionais,
estaduais, regionais e municipais. A implementação do SUS demonstra o
compromisso com a gestão compartilhada, priorizando a saúde local e re-
gional, conforme reflete o sujeito entrevistado:

Eu acredito que tem um avanço, porque antes você ficava muito amarrada
ao Estado, muito amarrada ao Ministério, ao Governo Federal, com propostas
que, por exemplo... tinha uma proposta do Ministério, e você tinha que desen-
volver no seu município exatamente como era solicitado. Ficava muito amarra-
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do com algumas questões. Eu acho que isso tirava o caráter regional da coisa,
aquele caráter local, porque a cidade de Franca é completamente diferente de
(outra pequena), mesmo estando no mesmo Estado a sessenta quilômetros de
distância. Então, tem características diferentes, cultura diferente. Assim, não
adianta você pegar um negócio e dar para o País todo fazer igualmente. (S2)

Desta maneira, é preciso pensar localmente, definir prioridades, mas con-
siderar as necessidades que são nacionais/estaduais, considerando que a área
da saúde exige várias soluções para os problemas. Inclusive, a dinâmica das
situações apresentadas nos serviços de saúde precisa de mecanismos de ges-
tão mais flexíveis, por exemplo, na compra de medicamentos, na autoriza-
ção de procedimentos, no encaminhamento de questões que, muitas vezes,
são dificultadas pela burocracia da administração.

Os gestores do SUS precisam gerir diversidades de informações, de al-
ternativas; precisam desenvolver uma postura profissional envolvida com o
SUS. Para Santos (2008, p.10), “a maior parte dos gestores do País [...] não
tem interesse da participação também da sociedade na tomada de decisões”,
portanto, a questão da formação do gestor interfere no funcionamento do
SUS, para melhor ou para pior. A construção do conhecimento na saúde
passa necessariamente pelo compromisso, como está demonstrado nesta fala:
“A gestora é uma pessoa que entrou na saúde pública sem saber nada de
saúde pública, e hoje ela domina saúde pública. Então, se quer saber alguma
coisa... ela tem informação, ela sabe e conhece” (S4).

Na busca de soluções para mais eficiência e resultados dos serviços pú-
blicos de saúde, além do financiamento e da política de pessoal, tornam-se
imperiosas inovações no modelo de gestão. Nas grandes questões do
subfinanciamento e da precarização das relações de trabalho, não só o go-
verno, mas todos os movimentos sociais devem ser irredutíveis. Portanto, o
movimento de repolitização do SUS, com uma clara estratégia de mobiliza-
ção social, com um movimento que retoma a Reforma Sanitária aproximan-
do dos desafios atuais do SUS é, para Nelson Santos (2008), fundamental.

Desse modo, o horizonte para a educação permanente é a efetiva concre-
tização dos princípios do SUS. Avançar nessa direção significa não só am-
pliar e aprofundar as reflexões, mas, sobretudo, revertê-las em ações con-
cretas, disseminando os conhecimentos desenvolvidos. Espera-se, pois, que
o processo de educação permanente funcione como fonte de conhecimento,
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objeto de planejamento e transformação das práticas de saúde, e contribua
para a compreensão do funcionamento das políticas públicas.

Na base dessa edificação está o “trabalho de formiga” de todos os traba-
lhadores da saúde dos mais diversos níveis hierárquicos e de conhecimento.
Lembra-se também de que eles estão submetidos ao conjunto de determina-
ções sociais, econômicas, políticas e trabalhistas dado por sua inserção como
trabalhadores assalariados, mas são eles os responsáveis mais próximos pelo
desenvolvimento das atividades voltadas para o ser humano em sua integrali-
dade. Em função disso, surgem requisições expressivas relacionadas às di-
mensões tecnológicas de gestão, gerenciamento, organização e, sobretudo, de
conhecimento do SUS e de seu funcionamento – condições estas que vão su-
blinhar sua necessidade da educação permanente em saúde.

O conceito de saúde e o modelo de atenção

Essa questão da saúde. O que é saúde? É um conceito, e como tal é muito
amplo. [...] A gente ouve falar o que é saúde, e a gente, às vezes, não pensa o que
é saúde. Então, é interessante a gente pensar. Eu aprendi que saúde é a ausência
de doença, saúde é um estado de bem-estar físico, espiritual, social. Tudo isso é
saúde. Mas a saúde pode ser entendida como uma qualidade de vida, não é? É
bastante amplo, e a qualidade de vida envolve vários fatores. Então, cada vez
fica mais complexo esse estudo do que é a saúde, do que é o bem-estar, do que é
a qualidade de vida. [...] Sempre faço essa indagação, e aí também levo o usuário
a essa reflexão. (S1)

Hoje eu trabalho com o conceito de que você tem que ser feliz, bem-estar,
físico e emocional. Eu acho que saúde não é só você não ficar doente, igual a
Organização Mundial de Saúde fala. Mas acho que é trabalhar essa questão de
viver bem, ter qualidade de vida. Por exemplo, a gente trabalha muito na minha
equipe esse conceito [...]. Tem esse relacionamento bacana com o usuário [...], é
qualidade de vida. Isso é saúde, entendeu? A gente trabalha lá (na unidade de
saúde) muito com esse conceito de promover saúde, promover lazer, promover
a satisfação. [...] Justamente, acho que esse conceito de trabalhar a felicidade, o
bem-estar, trabalhar as coisas boas. (S2)

A saúde é o bem-estar social. Não, não, saúde envolve tudo, a vida da pes-
soa. É o bem-estar geral, o bem-estar social, natural, físico [...]. É, é tudo isso, o
econômico, a habitação, tudo da vida da pessoa. (S3)
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Um conceito que a Organização Mundial de Saúde coloca é que a saúde com-
preende o bem-estar físico, mental, social, tudo. É isso aí que te incentiva, por-
que aqui (na unidade de saúde) a gente atende muito caso nesse sentido. [...]
Mas é um problema social? É um problema de saúde? Você tem que ver esse
indivíduo como um todo, né? As condições de vida dele, as vezes ele tá bem,
você olha pra ele e ele tá bem. Ele não tá resfriado, não tá com dor de garganta,
não tem doença [...], mais ele não tem nem água tratada na casa dele. Tem a água
que vem pelo encanamento, mas ele não trata dentro de casa, não tem uma horta
pra que ele possa, às vezes, não tem o que comer, e isso aí me incentiva, me
estimula bastante. [...] Eu vejo como um todo. Se eu faço uma visita domiciliar,
eu vejo desde o chão que ele pisa e que tem possibilidade daquele idoso escorre-
gar, cair, né? Igual ontem, eu fiz uma visita pra uma senhora que fez uma cirur-
gia até grande, problema vascular, e a casa dela é de escada; e ela tá obesa e ela
tem retorno no médico. Gente, mas como que ela vai no retorno médico? Como
que eles carregam? Então, a gente enxerga isso como um todo, e eu não olho só a
parte da doença. Isso é uma visão ampliada que tenho. (S4)

Observa-se nas falas dos sujeitos a visão ampliada do conceito de saúde.
A perspectiva de qualidade de vida vai além da concepção que restringe a
saúde ao bem-estar físico, social e mental. Como também mostra a visão
integral prevista na regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), in-
dicando que o reconhecimento dos determinantes e condicionantes da saú-
de tem sido considerado no atendimento à saúde do usuário. Acredita-se
que esse aspecto é influenciado pela experiência prática dos trabalhadores
da saúde e pela própria formação que todos os sujeitos entrevistados têm,
ampliando o conhecimento a respeito da saúde, de seu conceito e de seus
determinantes.

A criação do SUS, como se evidenciou anteriormente, é uma conquista
de cidadania na história da sociedade brasileira, que, organizadamente, par-
ticipou do processo democrático nos anos 1980 e indicou propostas para a
elaboração da Constituição de 1988. Defendeu garantias individuais e cole-
tivas ao estabelecer um sistema de Seguridade Social abrangente e direitos
universais de acesso à saúde, previdência e assistência social.

Os sujeitos expressam em suas falas a relação da saúde com qualidade de
vida, bem-estar, felicidade e uma postura dos trabalhadores da saúde volta-
da para a perspectiva de promoção da saúde. A análise crítica e reflexiva do
próprio trabalho é revelada nos questionamentos constantes – do conceito
ampliado e da compreensão de saúde a partir das experiências construídas
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no cotidiano, apontando os limites e as dificuldades de desenvolver ações e
serviços no paradigma da promoção da saúde. Há preocupação com as con-
dições de vida e o atendimento das necessidades básicas.

Construído como política pública universal, fundamentado em princí-
pios e diretrizes de descentralização, integralidade, participação da comuni-
dade, equidade, igualdade e preservação da autonomia, o SUS é compreen-
dido, enquanto processo, como uma reforma social. Sua formulação aponta
a responsabilidade do Estado, da sociedade e de todas as suas instituições no
compromisso para que a saúde seja reconhecida, ao mesmo tempo, como
direito de todos e dever do Estado e um recurso para o desenvolvimento
social, econômico, político e cultural do País.

Ao pensar o SUS como política de Estado criada em um contexto capita-
lista totalmente adverso e em sua implementação, que se inicia no final dos
anos 1980 e se expande na década de 1990, há de se considerar que esse pro-
cesso acontece em um momento de fortalecimento do neoliberalismo, que
assinala uma perspectiva restrita do Estado e de justiça social. Ao ser
priorizado o mercado financeiro, provocou-se a estagnação econômica e a
concentração de riqueza e, consequentemente, aumentou a pobreza e o agra-
vamento das condições de vida da população.

Para Behring & Boschetti (2006), as políticas sociais no capitalismo, por
mais que tenham a função de reduzir as injustiças e desigualdades sociais,
produzem efeitos excludentes a grandes parcelas da população. Assim, os
direitos constitucionais, garantidos legalmente pelo movimento da socieda-
de brasileira, enfrentam esse momento de inflexão do Estado democrático.
A implementação da Constituição no Brasil, e de suas políticas públicas pre-
vistas, chega em um momento em que mundialmente as políticas sociais
seguem a perspectiva e os princípios neoliberais. Portanto, o reconhecimen-
to da saúde como direito universal não significou a ruptura esperada, por-
que não conseguiu transformar, ao menos o modelo de atenção proposto,
que predomina curativo, centrado nas doenças e especialidades e voltado
para o mercado.

Ao enfocar a integralidade da assistência no SUS, “[...] entendida como
um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curati-
vos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema” (Brasil, 1990a, art. 7o), indicou-se o princípio
básico para a organização desse processo. As medidas para implementação
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desse modelo de atenção encontrou na descentralização político-adminis-
trativa e na regionalização e municipalização a finalidade de facilitar o aces-
so da população às ações e serviços de saúde, como se observa na fala de um
trabalhador:

Acho que desde que o SUS foi implantado até hoje, teve muitas mudanças.
[...] Eu acho que a descentralização, a municipalização das ações foi muito legal,
porque dá uma liberdade para os gestores de administrar isso de uma maneira
melhor, entendeu? Eu acho que isso é o grande diferencial do Sistema; a munici-
palização e a regionalização das ações de saúde. (S2)

Entretanto, os limites e as dificuldades provocadas pela redistribuição
de poder, competências e recursos têm impedido a efetivação desse proces-
so. Os trabalhadores entrevistados apontam o que poderia ser diferente:
“Sabe o que poderia ser diferente? Que abrissem mais, ampliar mais vagas.
Esse serviço de especialidades pra outros lugares menores, não é? No caso
aqui da nossa cidade” (S3). E ainda: “Teria tudo pra dar certo [...]. Então, o
SUS... ele fica preso nessas questões burocráticas. Da questão de referenciar
a hierarquização. Não tem acesso às especialidades” (S4). Tanto isso é ver-
dadeiro que se pode observar neste outro relato:

Mas, por exemplo, igual aqui pra nós, município pequeno, quando você fala:
“Vamos falar da ressonância”, não faz; do ecocardiograma é uma luta. Pra fazer
ecocardiograma, acredita? E aqui não tem consultório e nem laboratório. [...]
Então dá a entender isso, não é? Que aqui não precisa. Que a população aqui
não precisa disso. [...] Porque isso o SUS prevê. Então aí, acho que atravanca um
pouco na parte de referência, porque depende da microrregião, não depende do
município. (S4)

A construção da rede hierarquizada na saúde não tem conseguido se efe-
tivar e superar a implementação heterogênea, entre outras questões coloca-
das pelas diversidades locais e regionais, sociais, econômicas, políticas e ad-
ministrativas. Conforme analisaram Sarreta & Bertani (2006), o que
teoricamente possibilitaria um nível de organização social favorável para a
introdução das ações de saúde propostas para a população encontra explica-
ções no senso comum, como uma “fase inicial” de implementação da políti-
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ca de saúde. Leva-se em consideração que o SUS saiu de sua adolescência e
completa 20 anos em 2008: tempo demais para quem dele precisa, tempo de
menos para imprimir uma mudança de direção social tão radical.

Neste momento de redefinir e repensar a prática do SUS, principalmen-
te em razão das situações apresentadas nos serviços de saúde, é indispensá-
vel que a sociedade brasileira reconheça o SUS como um projeto em cons-
trução, um modelo de atendimento que traz em sua constituição a ideia de
cidadania e de justiça social, a ser implementado em uma sociedade injusta
e desigual. Abranger a amplitude de sua cobertura é fundamental para a
consolidação plena, o que não se dará espontaneamente: exige a participa-
ção e uma vigilância constante em defesa dos direitos sociais, tão duramente
conquistados.

As últimas décadas no Brasil evidenciaram o agravamento da pobreza e
dos níveis de desigualdades e das precárias condições de vida. De acordo
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na dé-
cada de 1990, apenas 10% da população detinha 51,5% da renda nacional,
em contrapartida, os 10% mais pobres detinham apenas 0,7% (Bravo, 2006).
Portanto, entender saúde condicionada por um determinado aspecto, por
exemplo, pela falta de alimentação adequada, a qual gera situações de des-
nutrição e doenças oportunistas, não era difícil. Mas aceitá-la como uma das
faces da questão social e, assim, intrinsecamente, determinada pelas condi-
ções de vida e de trabalho, já a torna quase impossível de ser alcançada, pois
apresenta duas grandes dificuldades. A primeira, pelo gigantismo da pro-
posta diante da fragmentação da ação dos Ministérios e a distribuição de
verbas públicas feitas sem observância próxima de sua destinação e sem os
resultados esperados. O segundo impasse, quase consequência do primeiro,
implica a decisão do investimento político em um benefício social que, por
sua profundidade e amplitude da abrangência na vida da população, pode
ser considerado um bem maior, uma vez que “saúde envolve tudo, a vida da
pessoa” (S3).

Essa ausência de priorização das necessidades da saúde na sociedade ocor-
re, frequentemente, sem que qualquer debate tenha sido realizado e nem
que seus determinantes sociais tenham sido exigidos com ênfase. Supõe-se
que esse esclarecimento conceitual tenha ficado restrito aos meios acadêmi-
cos e que a população não reconheça uma política de saúde identificada com
a vida, mas com a falta de medicação e de vagas em hospitais, com o alívio
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rápido da dor e da doença. A questão da prevenção, da vida saudável, não é
nem ao menos citada como prioridade essencial nas pesquisas de opinião,
que precedem cada período eleitoral. Essa ausência de pressão social pode,
muitas vezes, induzir o poder público municipal a considerar preferencial-
mente uma posição imediatista na resolução de problemas pontuais urgen-
tes e concretos.

Conforme Vasconcelos já alertava em 1997, as limitações impostas pela
luta da sobrevivência imediata não devem ser encaradas como obstáculo às
ações de saúde, mas como uma característica da realidade. Esta nos mostra
que, apesar da vinculação dos problemas de saúde aos modos de produção
do capital e a forma de distribuição das riquezas refletida diretamente nas
privações do cotidiano, essa relação não aparece ao senso comum como “pro-
blema de saúde”, muito menos relacionado com a sobrevivência da espécie
humana no planeta. Na melhor das hipóteses, as condições sociais surgem
como formas complexas e contínuas no entrecruzar de suas diversas e múlti-
plas interferências, ou seja, permite afirmar que a apropriação das determi-
nações sociais delimitadoras do pensamento pela população em geral é, por-
tanto, condicionada sócio-historicamente e extraída da complexidade do real.

Ajustar o destino enquanto humanidade ao que não é consensual seria,
acima de tudo, negar a capacidade de transformação dos sujeitos, de supera-
ção do que está determinado, para alcançar um novo patamar de existência.
Entender que não há transfiguração possível visando à equidade e justiça
social na atual estrutura da sociedade engessada, definitivamente, pelo ca-
pitalismo é aceitar o modo de ver o mundo das classes dominantes, uma vez
que, no dizer marxista, a visão dessa elite é a própria visão predominante.

A possibilidade de transformação social só vem ameaçar os que estão con-
fortáveis diante do que está posto, e para isso necessitam manter as coisas
como estão, ainda que premidas pelas dificuldades da maior parte da popu-
lação. Mas talvez já seja a hora desses limites delimitados pelo poder nas
relações sociais entre “desiguais” poderem acender a “aventura da transfor-
mação” e iluminar um caminho considerado fechado, sem alternativas e,
portanto, imobilizante.

Algumas iniciativas não podem ser desconsideradas, ainda quando se
constate certa passividade do povo brasileiro. A reação da sociedade na bus-
ca de seu espaço legítimo na área da saúde deu-se por meio do processo par-
ticipativo e estratégias mobilizadas por ocasião da Reforma Sanitária e da
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construção do SUS (Brasil, 2006a). A adoção dessas propostas pela Consti-
tuição de 1988 e regulamentação na Lei Orgânica da Saúde (LOS), pelo con-
junto das Leis 8.080 e 8.142 em 1990, e as posteriores normatizações e ajus-
tes como política pública de saúde foram efetivadas via programas e projetos
complementares. Toda sua elaboração visava à aproximação das medidas de
saúde à população brasileira em geral como um direito.

Segundo Barbosa (1992, p.9), ao concretizar-se o SUS como uma política
pública que tem suas diretrizes baseadas na universalidade da atenção, foi
involuntariamente criado um espaço parecido com uma “terra de ninguém”.
A reação das forças do mercado foi manifestada na tentativa de aniquilar a
proposta da universalidade da coisa pública de qualidade como direito e, aos
poucos, impôs-se a percepção de que “se é de todos, e ainda por cima gratui-
to, é ruim”. Os planos e seguros de saúde apropriaram-se das inseguranças
societárias da classe média, que se sentiu ameaçada de cair no “valo comum
da pobreza e abandono” (Barbosa, 1992, p.9). Não se pode negar certo fun-
damento nesses temores, pois essa tem sido a condição destinada à popula-
ção empobrecida no País, pois está excluída das vantagens da civilização,
desde a informação, passando por condições gerais de vida e até do poder.
Igualar-se pela universalização significava ficar em uma maca nos corredo-
res dos grandes hospitais públicos, significava esperar meses por um atendi-
mento, sabendo-se que os privilegiados de sempre passariam ao largo pelo
sistema de compadrio e do “jeitinho brasileiro” (Barbosa, 1992).

A conclusão a que chegaram as classes consideradas de renda média não
poderia ser mais óbvia: se uma pessoa não é indigente, não é, portanto, obri-
gada a se sujeitar à boa vontade e caridade de outros; e se ela não conta com
a proteção de alguém poderoso, que se cuide: pague, ainda que duas vezes,
para alcançar a prestação do mesmo serviço que é seu de direito, definido
constitucionalmente e financiado pela sociedade geral via impostos. A regra
consensual dominante passa a ser o pagamento duplicado de um serviço de
saúde frequentemente de má qualidade.

Esse clima de “salve-se quem puder”, constituído pelo pensamento prá-
tico-utilitário (Kosik, 2002), cria uma falsa compreensão dos acontecimen-
tos, vistos de forma isolada e fragmentada, e afasta o conhecimento real para
fixar-se na aparência dos fenômenos sob a ótica ilusiva que esta constitui à
sua essência. Portanto, a forma fenomênica da realidade, ao revelar-se como
estrutura acabada e mistificada natural, devido ao seu caráter de indepen-
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dência, fixa-se como imutável, e essa suposta familiaridade (pseudoconcre-
ticidade) isola as condições facilitadoras do pensamento transformador.

São muitas as condições determinantes que interferem dia a dia na rela-
ção saúde-doença, mas, partindo da experiência concreta cotidiana, pode-se
afirmar que mesmo diante de uma situação de desigualdade social extrema-
da, e passado o primeiro momento de indignação e revolta, tudo se acomoda
e permanece como está sem maiores conflitos. Essa constatação vem resul-
tando em passividade ou na escolha de caminhos alternativos para os pro-
blemas pessoais e familiares, solução individualista que caracteriza as situa-
ções de desagregação do coletivo social.

Verifica-se que a apropriação do caráter imutável e “natural” da realida-
de quebra as condições de transformações, visto que dissolve o antagonismo
econômico inerente à sociedade capitalista. Exime também as possibilida-
des de aproximação da totalidade para que o homem tome consciência de si
como ser social, expresso nas palavras de Luckács (1989, p.35) “[...] como
simultaneamente sujeito e objeto do devir histórico e social”.

O entendimento dos acontecimentos que gravitam em torno da questão
da saúde e de sua falta e do acesso ao atendimento, ao ser visto de modo
parcial e destacado de uma realidade maior, gera a “naturalização” das bai-
xas condições de qualidade de assistência e gestão, situando-as como despi-
das de história. Essa compreensão empírica do funcionamento da sociedade
no Brasil provocou um rebaixamento geral de expectativas em relação ao
desempenho do sistema público nacional de saúde – qualquer coisa está
benfeita, considerando a quem se destina: o decantado “serviço feito para
pobre”. Cabe aos pobres, cerca de 70% da população (IBGE, 2000), desdo-
brar-se em agradecimentos pela generosidade governamental da gratuidade
do atendimento, ainda que deficitário e incompleto, que recebem.

A saúde, vista de modo isolado, inviabiliza a luta por sua efetivação com
qualidade, como se pode perceber pelo afastamento da temática das reivin-
dicações políticas e da descrença generalizada na própria força da temática,
no embate social. Na realidade, a política de saúde encontra-se nos assuntos
de maior relevância das campanhas eleitorais, objetivada nas mais diferen-
tes ideologias. Contudo, sua materialização prática no dia a dia dos serviços
de saúde está pautada pelo descaso político. Isto pode ser verificado na falta
de incentivo e esclarecimentos sobre o SUS, acrescentada dos baixos salários
pagos aos trabalhadores da saúde. Esses fatores tornaram o serviço prestado
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algo sem muita importância, resistindo contra a falta de recursos, em condi-
ções de trabalho penosas e cobranças sociais elevadas. Toma-se como exem-
plo esta fala:

Eu acredito que se paga muito pouco ao trabalhador do SUS [...]. Percebo
que falta maior dedicação. Por exemplo, hoje o médico, ele não fica, não tem o
vínculo na unidade, precisa ter vários empregos, porque ele não conseguiria so-
breviver com esse salário. Mesmo outro profissional, se investir em maior for-
mação o salário não acompanha. Muitos profissionais são criticados por isso,
mas eu vejo que também tem o outro lado, o lado da razão, da não valorização
financeira do bom trabalhador do SUS. [...] Mas se você for ver em serviço de
consultório (privado), de convênio, ele ganha muito mais. Então, hoje ninguém
quer ir para o serviço público por isso, porque eles (médico) têm que ter uma
dedicação e não ganham o que eles investiram pra ganhar. [...] Mas a gente per-
cebe que o médico que fica no PSF oito horas, ele tem o engajamento com a
equipe, com a unidade, porque tem diferença salarial. É uma outra coisa que eu
acho que podia ser diferente, entendeu? Porque, às vezes, os médicos, as enfer-
meiras reclamam. Se você for ver o nível de produção de trabalho, eu acho que é
a mesma. A responsabilidade é a mesma. Então, por exemplo, enquanto eu aten-
do quarenta minutos ou meia hora uma consulta, ele atende dez, quinze minu-
tos. Então, assim, o meu vínculo com a unidade é quatro, oito horas, o dele é o
número de consultas. [...] Eu acho que interfere. Acho que tinha que melhorar a
questão financeira, tinha que pagar melhor o trabalhador, valorizar o trabalha-
dor. (S2)

Notadamente, vive-se e trabalha-se em uma sociedade em que o valor
das pessoas é medido pela remuneração que recebem e ostentam e pela con-
cessão de gratificações simbólicas, tais como o reconhecimento social e a
valorização da imagem profissional. Como nenhum dos componentes
motivacionais acontece, completa-se o quadro de carências: o atendimento
do SUS torna-se um “serviço prestado por trabalhadores pobres para doen-
tes pobres”. Longe vai ficando o aspecto integrado e integrador da 8a Confe-
rência Nacional de Saúde (1986) e o conceito ampliado de saúde então de-
fendido. O relato abaixo ilustra essa ideia construída socialmente:

Eu não concordo, mas tem todo um envolvimento atrás dessa parte finan-
ceira. O SUS paga mal, então é assim, vamos trabalhar mal. Tem uma regra. Há,
tem sim. Alguns têm, de que o SUS é pra pobre. Eu acho que infelizmente tem;
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aqui até que é muito pouco, e talvez por essa boa relação que nós temos com os
usuários e outros serviços da cidade. (S4)

Na verdade, essa ideia construída da política pública de saúde é portado-
ra de um projeto socioeconômico para a sociedade incluindo a saúde: um
SUS pobre para os 80% de pobres, de baixo custo e de pouca resolutividade,
focalizado nessa população, e simultaneamente complementar para os 20%
que consomem planos privados de saúde, com foco nos bens e serviços mais
especializados e de maior custo, passando por um festival de terceirizações e
desvios de demanda para o mercado. Observa-se a análise desse sujeito quan-
do ressalta a relação da universalidade e integralidade com a demanda colo-
cada pelo mercado: “Por isso que acaba perdendo essa qualidade no atendi-
mento. O que é caro o SUS faz. Porque ele cobre tudo. Eu ainda não descobri
nada que o SUS não faça” (S4).

Gastão Campos (2006b) destaca que o SUS apresenta uma nova confi-
guração para o desenho da saúde pública brasileira, em especial pela am-
pliação da descentralização. Mas, como o próprio autor mostra em outro
estudo, o viés dado pelo modelo ainda não assumiu integralmente os princí-
pios do SUS, uma vez que permanecem hegemônicos em nossa sociedade
“[...] restos do antigo modo de organizar a atenção, [...] centrado em hospi-
tais, especialistas, com pequeno grau de coordenação e de planejamento da
assistência” (Campos, G. W. S., 2007b, p.303).

Para que ocorra de fato a incorporação dos determinantes sociais e eco-
nômicos no processo de saúde-doença, é necessário pensar na formação e
desenvolvimento de novas práticas e saberes. Trata-se de um movimento
que passa pela objetivação do trabalho no interior do SUS, determinado pe-
las condições objetivas postas pelas exigências da demanda e das novas prá-
ticas. Desse modo, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
constitui um instrumento para encaminhar o trabalho no SUS em uma pers-
pectiva coletiva e de promoção da saúde.

O desafio mais persistente para a implementação do SUS passa a ser,
então, a integralidade como forma de evitar que o sistema de saúde pública
se constitua de programas focais voltados aos menos favorecidos. A impor-
tância da integralidade está assinalada pelos trabalhadores da saúde entre-
vistados, que buscam no atendimento aos usuários considerar outros aspec-
tos além da doença. “Você tem que ver esse indivíduo como um todo [...].
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As condições de vida dele, às vezes, ele tá bem, você olha pra ele e ele tá bem.
Ele não tá resfriado, não tem doença [...], às vezes, não tem o que comer
[...]” (S4).

Assim, o SUS, que compreende um conjunto de ações individuais e cole-
tivas, englobando promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e
reabilitação, tem na Saúde da Família a estratégia para transformar o mode-
lo de atenção. Outro aspecto, entretanto, é que a própria organização desse
Programa, o Saúde da Família, para funcionar necessitava da contratação de
profissionais cujas categorias nem eram regulamentas ainda como as de “[...]
auxiliar e técnico de saneamento, agente de vigilância sanitária, agentes de
saúde” (Bravo, 2006, p.105). Essa situação foi agravada pelo processo de
admissão desses trabalhadores, que seguiu o viés da precarização e da tercei-
rização, não viabilizando a qualidade e humanização dos serviços de saúde a
serem prestados.

O componente estratégico para o desenvolvimento de um amplo sistema
de atenção básica deve atingir pelo menos 80% dos problemas de saúde da
população, como previsto para os sistemas universais. O sistema brasileiro,
no entanto, seguiu um caminho contrário: pautou-se no hospital, dando
pouca atenção à promoção da saúde. Por esse motivo, a discussão da atenção
básica no Brasil tem de ser cada vez mais articulada com a viabilidade do
SUS, para que a prioridade não seja diagnosticar doenças, e sim atuar tam-
bém na prevenção de suas causas.

Os benefícios práticos desse modelo de assistência são facilmente perce-
bidos: humanização do cuidado, redução dos índices de reinternação e di-
minuição do risco de infecção hospitalar, não se esquecendo de que o custo
de um paciente internado é muito grande. A saída é o rompimento do mode-
lo hospitalocêntrico (Campos, 2006a) e o fortalecimento da atenção básica
para o acesso do usuário ao SUS. Isso se passa também pelo investimento na
formação dos trabalhadores com perfil para o trabalho no SUS, para que o
compromisso e responsabilidade permitam a criação de vínculo, inclusive o
compromisso dos gestores e do próprio Ministério.

Eu acho que tem mudado. Aquele modelo curativo, hoje com o PSF, por
exemplo, você vê que mudou muito. Infelizmente, no nosso município a gente
não tem uma cobertura 100% do PSF. Mas o bairro, o território que a gente tem
o PSF, a gente observa que o avanço na saúde das pessoas é muito maior, porque
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muda o modelo de caráter curativo para o preventivo, promoção. Então, muitas
vezes as pessoas vão desnecessariamente na unidade de saúde; elas ocupam va-
gas de quem realmente necessita. Por quê? Porque, às vezes, tem uma ociosida-
de; às vezes tem aquela cultura de ir ao médico sempre; às vezes vai ao médico
também só pra visitar o médico. Então, quando ela recebe (o trabalhador), que
senta, que escuta, orienta, isso faz um diferencial nesse modelo de atenção, que
é um modelo mais preventivo do que aquele curativo. (S2)

Observa-se que o modelo de atenção proposto pelo SUS é considerado
adequado, mas salienta-se a necessidade de rever seu funcionamento, a ques-
tão moral e ética, segundo a análise deste trabalhador em seu depoimento:

Essa parte de abraçar a causa. Parte do compromisso, da responsabilidade.
[...] É outro aspecto que faz toda a diferença. É o que eu tava te falando da laran-
ja podre; não adianta nada eu trabalhar compromissada, aplicando os princípios
do SUS, né? Tudo direitinho e você não. Aí estraga, porque você interrompe a
rede. [...] Porque um depende do outro, não é? Mesmo vindo lá de cima, é uma
rede; começa lá no Ministério e vem descendo. Se tem a interrupção, falta ener-
gia; rebenta um fio, falta energia. (S4)

O modelo de atenção prevalecente no Brasil é voltado para as condições
agudas e não atende as necessidades de saúde. É preciso pensar a integralidade
da atenção como um conjunto de valores que movem a ação na saúde, e o
ponto central desses valores é reconhecer o direito à saúde e o direito de to-
dos a ter acesso às tecnologias disponíveis. A sociedade brasileira ampliou o
conceito de saúde; isso significa pensar que a integralidade da atenção é o
grau de conhecimento que a sociedade tem de seus direitos e como ela é tra-
tada na esfera estatal, para, assim, apropriar como cidadão do direito à saú-
de, com referência na emancipação.

Desse modo, o Brasil tem grandes desafios. Apresenta 53 milhões de pes-
soas vivendo abaixo da linha da pobreza, com 1 real/dia por indivíduo, e
90% dos recursos mundiais na saúde são consumidos por apenas 10% da
população (Conass, 2006). Outro aspecto nesse quadro, apresentado pela
Opas/OMS na América Latina: uma análise de 1995 a 2004 mostrou que a
saúde na região se depara com vários desafios, e as reformas do Estado não
trouxeram melhoria na qualidade de vida das populações: “Na região, 27%
dos habitantes não têm serviços básicos de saúde permanentes, e 17% dos
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recém-nascidos não recebem assistência prestada por pessoal qualificado”
(OMS, 2007).

Enfim, é preciso enfrentar esses desafios para superar as dificuldades
apresentadas na saúde. Um desses desafios é construir reformas sociais efe-
tivas, solidárias e participativas, seguindo as proposições da Reforma Sani-
tária brasileira, para superar as contradições políticas no SUS. Relata este
trabalhador:

Precisa de mudanças relacionadas à administração, gerenciamento, do gestor
etc. [...]. Essas questões de engajamento, de qualidade de atendimento, dos re-
lacionamentos. É nesse sentido, da gestão se envolvendo mesmo com as ques-
tões da saúde. Muitas vezes, percebemos que há um discurso, mas que não pas-
sa de discurso, não há aprofundamento para estar participando efetivamente,
estar ouvindo as pessoas naquilo que elas acham que é preciso ser mudado, mo-
dificado. Então, eu sinto essa falta na gestão, essa preocupação de estar real-
mente ouvindo, e a partir desse ouvir, fazendo políticas que vão ao encontro dos
interesses da população. (S1)

A ênfase na participação da sociedade e dos próprios usuários nos servi-
ços e nas ações de saúde, para o fortalecimento do poder local e regional, foi
influenciada pelo debate acerca de um novo paradigma para a saúde de to-
dos os povos. Ao refletir sobre essa mudança de paradigma na saúde, é bom
enfatizar o papel do movimento internacional pela Promoção da Saúde, ini-
ciado com os ambientalistas na década de 1970.

Posteriormente, na reunião mundial no Canadá, em 1986,3 o reconhe-
cimento de outros determinantes além do biológico no processo de saúde-
doença favoreceu as discussões acerca dos cuidados ambientais, das ações
comunitárias e do fortalecimento e desenvolvimento das habilidades indi-
viduais (Lourenço & Bertani, 2006). Esse aspecto foi decisivo nas mudan-
ças significativas no pensar fazer da área da saúde, trazendo um acréscimo
para a qualidade de vida e, ainda, consagrou a reorientação dos serviços de
saúde pública, que no Brasil foi incorporado ao movimento da Reforma
Sanitária.

3 “A primeira Conferência Mundial de Promoção da Saúde foi realizada em Ottawa, Canadá,
em 1986, e ficou mundialmente conhecida como a Carta de Ottawa (1996), cujo grande mé-
rito foi o de clarificar o conceito que lhe deu o nome” (Andrade & Barreto, 2002).
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No contexto mundial, a Conferência de Alma Ata (1978) enuncia a saú-
de como um direito humano fundamental: destaca a determinação econô-
mica e social da saúde e sua importância para o desenvolvimento do País.
Essa Conferência assinala a responsabilidade dos governos para os cuidados
primários de saúde e atendimento das necessidades humanas básicas, a im-
portância da renda familiar, da oportunidade de emprego, da nutrição, edu-
cação, habitação, saneamento básico e meio ambiente como condicionantes
favoráveis para a saúde de todos os povos e cuja realização requer a ação de
muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde.

A ênfase está na “proximidade com as pessoas”, como relata Starfield
(2002, p.31). De maneira simplificada, significa que em uma “visita domi-
ciliar”, ver desde “o chão que ele pisa e que tem possibilidade daquele idoso
escorregar”, observar se tem “água tratada na casa dele”, ou ainda se tem “o
que comer”, ou seja, enxergar “isso como um todo, e eu não olho só a parte
da doença” (S4), como evidencia o trabalhador entrevistado.

Os componentes fundamentais da atenção primária à saúde são: a educa-
ção em saúde; saneamento ambiental, especialmente de água e de alimen-
tos; programas de saúde materno-infantis, inclusive imunizações e planeja-
mento familiar; prevenção de doenças endêmicas locais; tratamento
adequado de doenças e lesões comuns; fornecimento de medicamentos es-
senciais; promoção de boa nutrição; e medicina tradicional.

O novo paradigma enunciado, ratificado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), extrapola a direção centrada na doença e enfoca a atenção à
saúde na direção da autonomia das pessoas, a participação dos povos na exe-
cução de seus cuidados de saúde, do meio ambiente sustentável e da utiliza-
ção de tecnologia acessível a todos os governos como caminhos para atingir
qualidade de vida para todos os povos (Opas, 1978).

Para atingir “Saúde para Todos no Ano 2000”, a Assembleia Mundial de
Saúde, reunida em Alma Ata, enunciou um conjunto de princípios para cons-
truir a base da atenção primária, e propõe que os serviços de saúde deveriam
ser: dirigidos por valores de dignidade humana, equidade, solidariedade e
ética profissional; direcionados para a proteção e promoção da saúde; cen-
trados nas pessoas, e que os cidadãos influenciem os serviços e sejam res-
ponsáveis pela saúde; baseados em financiamento sustentável, para que per-
mitam cobertura universal e acesso equitativo, como mostra Starfield (2002).

A atenção primária à saúde foi definida em Alma Ata como:
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Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, ci-
entificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente
acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles
e a um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio
de seu desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação.
É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo
o enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da comu-
nidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comuni-
dade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais pró-
ximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o
primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde (OMS, 1978,
p.2).

Starfield (2002) estuda profundamente esse tema e orienta a necessidade
de entender a atenção primária como foco de organização e porta de entrada
dos sistemas de saúde e o locus de responsabilidade pela atenção aos usuários
e populações, e reafirma a confiança de que a essência da atenção primária é
fundamentalmente simples. Esclarece as duas metas principais da atenção
primária no sistema de serviços de saúde: a primeira para otimizar a saúde da
população, investindo no conhecimento avançado sobre a causa das enfermi-
dades, o manejo das doenças e a maximização da saúde; e a segunda, para
minimizar as disparidades entre os subgrupos populacionais, de modo que
determinados grupos não estejam em desvantagem com relação ao acesso de
serviços e alcance do nível de saúde.

Adotada como estratégia no desenvolvimento da promoção da saúde, a
atenção primária compreende a educação sobre os principais problemas de
saúde e sobre os métodos de prevenção correspondentes. Essa concepção, à
medida que amplia a visão do cuidado em sua dimensão setorial e o envolvi-
mento da própria população, extrapola o campo de ação dos responsáveis
pela atenção convencional dos serviços e valoriza a saúde como um compo-
nente central do desenvolvimento humano.

Nesta referência, a organização e o funcionamento da atenção primária
estabelecem uma postura de planejamento voltada para a autorresponsabi-
lidade e a participação de todos os setores e campos de atividade associados
ao desenvolvimento nacional e comunitário. Em especial, questiona os seto-
res agropecuário, de alimentação, indústria, educação, habitação, obras pú-
blicas, comunicações etc., exigindo esforços coordenados de todas as áreas,
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porque expressam a relação dos cuidados primários de saúde com o desen-
volvimento econômico, social, político e cultural do País.

Para ilustrar a proposta sugerida em Alma Ata (1978), a tabela a seguir
mostra a intenção de uma nova orientação na atenção convencional para a
visão de atenção primária.

Tabela 3 – Orientação da atenção médica primária à atenção primária à saúde.

Convencional Atenção Primária

Enfoque

Doença Saúde
Cura Prevenção, atenção e cura

Conteúdo

Tratamento Promoção da saúde
Atenção por episódio Atenção continuada
Problemas específicos Atenção abrangente

Convencional Atenção Primária

Organização

Especialidades Clínicos gerais
Médicos Grupos de outros profissionais
Consultório individual Equipe

Responsabilidade

Apenas setor de saúde Colaboração intersetorial
Domínio pelo profissional Participação da comunidade
Recepção passiva Autorresponsabilidade

Fonte: Starfield (2002, p.33).

Ao identificar a saúde nessa amplitude, traz ao conceito um enfoque que
valoriza as capacidades pessoais, sociais, emocionais, políticas e culturais,
uma vez que depende de recursos interligados e influenciados, como justiça
social, paz, respeito e ecossistema estável, o que leva a considerar a necessi-
dade de repensar os valores que estão direcionando e organizando a vida em
sociedade. O sujeito entrevistado destaca o trabalho intersetorial: “A inter-
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setorialidade é importante. Precisa construir essa rede. [...] O trabalho inte-
grado com outros setores ajuda muito também, amadurece bastante a gente.
E existe essa cumplicidade entre os outros setores, que ajuda” (S4).

A discussão do direcionamento das políticas públicas saudáveis e a cria-
ção de ambientes favoráveis à saúde, associados à reorientação do sistema de
saúde nesse novo paradigma, ganha dimensão na Conferência de Ottawa
(1986), e aprofunda a discussão acerca da promoção da saúde como um “[...]
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua de
vida e saúde, incluindo a participação no controle deste processo [...]” (Bra-
sil, 2002, p.19).

A atenção primária está, portanto, relacionada diretamente com a dimi-
nuição das iniquidades na saúde. As desigualdades existentes na sociedade
exigem políticas públicas que busquem incrementar o acesso das pessoas a
bens e serviços promotores de saúde, estabelecendo, como analisa o próprio
Ministério da Saúde (2002), alta prioridade aos grupos mais desprivilegiados
e vulneráveis, particularmente quanto aos cuidados primários, um aspecto
vital para a equidade em saúde. Assim, a busca de soluções e a construção de
parcerias intersetoriais são indicadas como alternativas para identificar in-
teresses comuns e resolver problemas, influenciando positivamente na par-
ticipação ativa da comunidade, nas mudanças das condições sanitárias e na
maneira de viver, constituindo uma cultura de saúde.

Para a OMS, como demonstram os estudos de Starfield (2002), confor-
me o conhecimento se acumula, os profissionais tendem a especializar-se, as
profissões na área da saúde ficam cada vez mais fragmentadas. A atenção à
saúde deve considerar o contexto no qual a doença ocorre e no qual o usuário
vive, porque as enfermidades raramente existem de forma isolada. O pro-
fissional da atenção primária deve integrar a atenção para a variedade de
problemas de saúde que os indivíduos apresentam com o tempo. Conclui
que a sociedade não dispõe de recursos ilimitados para fornecer serviços de
saúde – a atenção primária é mais acessível e permite múltiplos diagnósti-
cos, e a atenção subespecializada é mais cara e menos acessível, além de ame-
açar o objetivo da equidade.

Dessa perspectiva, a OMS analisa a saúde como de um indivíduo ou gru-
po, quando é capaz, por um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessi-
dades e, por outro, de lidar com o meio ambiente. A saúde é, portanto, “[...]
vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo dela; abranger os
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recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, é um conceito
positivo” (Starfield, 2002, p.21).

Starfield (2002) esclarece que os determinantes que influenciam a saúde
são muitos, como as características culturais e comportamentos da popula-
ção e dos usuários, o ambiente social e físico e os serviços de saúde/prática
médica. Assim, a saúde de um indivíduo ou população é determinada por
sua combinação genética, mas grandemente modificado pelo ambiente so-
cial e físico, por comportamentos que são cultural ou socialmente determi-
nados e pela natureza da atenção à saúde oferecida. As causas são comple-
xas, envolvem fatores antecedentes, como o contexto ambiental, as condições
sociais e as relações sociais e os fatores de risco genético, como exemplo, as
causas ou fatores que operam diretamente: água contaminada, segurança,
habitação; e indiretas: estresses, acesso à atenção médica. Assim,

a condição de saúde de uma comunidade é determinada pelas características
ambientais daquela comunidade, as características comportamentais de sua po-
pulação e o senso de conexão e de graus de coesão social na comunidade. O mes-
mo ocorre para as condições sociais, como níveis de renda e riqueza na popula-
ção, o nível geral de educação na comunidade e as características de oportunidades
de trabalho disponíveis para seus membros (Starfield, 2002, p.23).

Nessa perspectiva, a saúde está diretamente associada à vantagem social,
para Starfield (2002, p.26), “em termos absolutos”. Portanto, a quanto mais
recursos sociais os indivíduos e as comunidades tiverem acesso, maior a pro-
babilidade de uma vida melhor, e quanto maiores as disparidades na riqueza
em qualquer população, maiores as disparidades na saúde. A desigualdade
de renda amplia a desigualdade de saúde e diminui a expectativa de vida. A
autora esclarece ainda que o serviço de saúde é um dos determinantes dire-
tos na melhoria da saúde, a partir da obtenção de efetividade, se estiver orien-
tado para a atenção primária.

Os resultados da pesquisa realizada por Starfield (2002) em diversos paí-
ses, quando mede os impactos e os custos da atenção primária à saúde, de-
monstraram que quanto mais forte o sistema de atenção primária, melhores
os resultados e custos. Os dados dessa comparação mostraram que os países
onde as políticas de saúde conduzem à atenção primária refletiram em maio-
res vantagens para crianças e jovens e na vida adulta, e onde a distribuição
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de recursos era conforme as necessidades de saúde, e não da demanda, ti-
nham melhor nível de saúde.

Desse modo, as propostas de Alma Ata – universalizantes, integrais e
participativas, sob influência dos movimentos sociais, nacional e interna-
cional, por melhores condições de vida e de saúde – foram integradas no
âmbito nacional às experiências de medicina comunitária, representando sig-
nificativo avanço e contrariando o tradicional modelo de saúde. Associa-se,
nesse contexto, a busca de medidas governamentais para legitimar-se, poli-
ticamente, e controlar as insatisfações da população e a busca da sociedade
brasileira pelos direitos sociais e de saúde.

Portanto, os estudos indicam que a atenção primária representa a estra-
tégia para transformar esse modelo de atenção. A atenção à saúde focalizada
na comunidade, com práticas que apontam para o estabelecimento de novas
relações entre os profissionais de saúde, os indivíduos e as famílias possibi-
litam criar condições que conduzam à construção de um modelo de promo-
ção da saúde e atenção à saúde mais democrático, participativo e solidário.
Essa perspectiva é valorizada pelo sujeito entrevistado:

Acho que o PSF podia cobrir 100% da cidade. Infelizmente, a gente só tem
uma equipe, e mesmo assim eu vejo que podia ser melhorada, mudada, na ques-
tão do PSF. Acho que o PSF se perdeu um pouco. Aqui era mais valorizado,
tinha bons profissionais trabalhando, não é uma política forte. Eu acho que tem
que ser, entendeu? Acho que o PSF ajuda muito, [...], cria oportunidades de
qualidade de vida. (S2)

No entanto, a reorganização das práticas de atenção à saúde requer o in-
vestimento no processo de formação permanente, para que o profissional
seja capaz de agir com criatividade e senso crítico e desenvolva uma prática
que envolva ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. O
SUS cresceu de forma vigorosa, mas o crescimento foi sem qualidade, sem
políticas adequadas e sem a preparação de seus trabalhadores. Diante dessa
complexidade, um dos desafios na saúde é o investimento na gestão do co-
nhecimento. Exige aprender um novo modo de fazer saúde e a busca de no-
vas alternativas.

Portanto, a formação de um profissional para participar do planejamen-
to, organização, desenvolver e avaliar ações que respondam às necessidades
da comunidade, articulando os diversos setores envolvidos na promoção da
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saúde. E, para que isso aconteça, é preciso uma permanente interação com a
comunidade, no sentido de mobilizá-la e estimular sua participação. Assim,
a atenção à saúde – e não apenas a assistência médica – incorpora novos es-
paços de atuação profissional, requerendo efetivo compromisso dos traba-
lhadores com a concepção ampliada de saúde. Por outro lado, a integralidade
da atenção, reconhecida como um princípio que contempla as dimensões
biológicas, psicológicas e sociais do processo saúde-doença, deve ser difun-
dida como uma nova cultura da saúde na formação profissional. Afirma-se,
dessa maneira, que o paradigma político-assistencial torna-se também polí-
tico-pedagógico, orientando as propostas de educação na saúde.

A educação permanente em saúde desempenha sua função, quando está
envolvida em uma prática de transformação que traduz um processo do co-
nhecimento, um processo dialético de criação e recriação, desenvolvendo a
reflexão crítica sobre a prática/trabalho. Deve ter como objetivo central a
transformação do processo de trabalho, orientando-o para uma constante
melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde. Assim, a produção de
conhecimentos em saúde caracteriza-se como um processo gerado no traba-
lho fundamentalmente participativo, já que resulta de diferentes e comple-
mentares experiências entre a equipe de saúde e a comunidade.

São essas questões, portanto, que indicam o processo educativo como um
investimento na formação para o trabalho, em que tal processo possa definir
as demandas educacionais, e não a demanda do mercado capitalista. Assim,
o horizonte para a educação permanente é a efetiva concretização dos prin-
cípios do SUS e o acesso universal à saúde.

O significado do trabalho na área da saúde

Do trabalho na saúde? Os meus sentimentos e minhas ideias? Olha, são
muitos sentimentos. Porque é um trabalho de relacionamento humano que en-
globa uma complexidade. Então, ora temos sentimento de alegria, euforia, bem-
estar, quando percebemos que conseguimos o nosso objetivo de favorecer para
que a pessoa se sinta bem, se sinta satisfeita com o atendimento que recebe. [...]
Ajudo com orientação, e quando a gente sente que foi útil às pessoas [...], gera
esse sentimento de satisfação. E, por outro lado, acontecem também situações
em que a gente se vê frustrado, indignado, revoltado, excluído, tem um certo
sentimento negativo, isso também acontece. [...] É devido a essas situações com-
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plexas, relacionadas aos usuários, ao gerenciamento, relacionadas à situação so-
cioeconômica. Então, são “n” situações que geram esse sentimento, e que nem
sempre estamos em condições de abordar. Por vezes, acabamos entregues a sen-
timentos pessimistas, ideias de desistir da profissão e coisas desse tipo. [...] É
uma área muito interessante. Porque a gente busca o bem-estar pra gente e para
outras pessoas; é uma área que dá para se aprofundar e desenvolver muito. (S1)

Ah, meus sentimentos... logo que eu me formei, interessei muito, optei pela
área de saúde pública. [...] Comecei a trabalhar nessa área voltada pra saúde
pública [...], vi realmente que tinha muito a ver com minha formação. [...] Eu
gosto de trabalhar lá (na cidade pequena), porque eu tenho a possibilidade de
exercer todos os papéis na saúde pública. É bem amplo. Lá eu tenho essa possi-
bilidade. Acho que a cidade pequena, ela dá essa possibilidade, porque o núme-
ro de funcionários é menor; o número de funcionários capacitados ou especiali-
zados é menor também do que uma cidade grande, mas não tem essa divisão que
tem aqui. Então, a gente tem essa possibilidade de participar de tudo e fazer de
tudo um pouco. Faço atendimento aos usuários, faço atendimento a adultos,
faço atendimentos a criança e adolescentes. Tô atuando também na parte de
gestão, [...] estou dentro da Secretaria, eu participo de todos os projetos. [...] Eu
tive oportunidade, o gestor lá confiou e confia em mim e no meu trabalho. [...]
Adoro fazer o que eu faço, entendeu? Acho que o profissional que trabalha na
saúde pública, qualquer trabalho... você tem que exercer com comprometimen-
to, com vontade. [...] Eu acho que a gente tem que trabalhar onde as pessoas
precisam de bons profissionais. (S2)

Ah! Eu gosto muito, tanto que eu fiquei na saúde e não fui pra outro setor
(da prefeitura). Gosto muito, eu gosto assim, de atender o pessoal, de ajudar no
que for possível, entendeu? E a gente fica um pouco frustrada também, pela
política de saúde que é bem falha. [...] Em termos assim, por exemplo, de enca-
minhamento, esse pessoal que realmente precisa... demora muito pra ser aten-
dido, as especialidades. [...] É. Por exemplo, pra encaminhar nas especialida-
des, muita gente pergunta por que é só pediatria e psicologia. E as cirurgias?
Então, nesse sentido a gente fica meio frustrada. (S3)

Eu sou suspeita pra falar dos meus sentimentos, mas eu sinto que aqui é um
pouco diferente do que eu vejo em outros locais [...] Porque a gente abraça a
causa mesmo, [...] porque aqui a gente tem um trabalho assim, integrado, muito
bom. [...] Não sei se é porque é uma cidade pequena, você conhece todo mundo,
então tem certo vínculo de amizade também. Então eu corro atrás, e quando eu
não consigo, eu vou pra Secretária de Saúde. [...] e a Secretária também, ela dá
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assim, de corpo e alma no trabalho. Não é aquele que é só figura, ela trabalha
mesmo. Então é onde que assim... eu sinto um diferencial, claro que tem hora
que a gente desanima, é difícil. [...] Porque você pensa: hoje não consegui, mas a
gente corre atrás, se você gosta do que você faz. Quando eu estudava na Facul-
dade, imagina [...], pensava: não quero saber de saúde pública, mas é claro, a
gente não conhece, né? Não sabe o quê que é. Não conhece a política de saúde,
porque é fascinante quando a gente conhece. [...] Eu acho que o trabalho é res-
ponsabilidade, porque não adianta você firmar um compromisso e você não cum-
prir com ele. [...] Então acho que é muito assim, responsabilidade. Aqui tem
muita gente que é assim, mas tem muitos que não se importam, vem, cumprem
o horário e vai embora. Não tem tanto compromisso e nem a responsabilidade
de cumprir esse compromisso. (S4)

As ideias e os sentimentos dos sujeitos entrevistados, relacionados ao
empenho e compromisso com a política pública de saúde, o Sistema Único
de Saúde (SUS), evidenciam os desafios e os limites para o desenvolvimento
do trabalho na área. Como se observa, as falas expressam sentimentos tanto
positivos quanto desmotivadores e conflituosos. São sentimentos diretamen-
te influenciados pelas condições de trabalho – políticas, sociais, técnicas,
éticas, materiais –, que se referem à valorização do trabalhador como sujeito
protagonista do processo de trabalho, mas também a desvalorização do tra-
balhador e de seu próprio trabalho expressa na postura da chefia, direta e/
ou indireta, e no direcionamento dado ao trabalho.

Outro aspecto observado passa pelas condições de vida da população
usuária dos serviços de saúde, pois a pobreza, o sofrimento, a falta de pers-
pectiva interferem na disposição do trabalhador, levando-o a sentimentos
de incapacidade e impotência diante da realidade apresentada. Por outro lado,
torna-se evidente que quando o trabalhador se sente útil e percebe que sua
ação ajuda no atendimento oferecido ao usuário, há um sentimento de satis-
fação pessoal e profissional, subjetiva e concreta.

Desse modo, as contradições apresentadas pelo trabalho na saúde são
complexas e envolvem uma postura de compromisso com a vida humana.
Merece lembrar que desde a criação do SUS, a questão do trabalho e de seus
trabalhadores foi considerada como prioridade para o desenvolvimento da
assistência em saúde. A respeito dessa questão, a reflexão de Iamamoto (2005)
acrescenta essa análise do trabalho, condição fundamental para a realização
das pessoas, atividade que mediatiza a satisfação das necessidades huma-
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nas, seja material ou intelectual. Deveria ser, portanto, uma condição de rea-
lização nessa área.

É por meio do trabalho que o homem se afirma como um ser que dá respos-
tas prático-conscientes aos seus carecimentos, às suas necessidades.[...] Por meio
do trabalho o homem se afirma como ser criador, não só como indivíduo
pensante, mas como indivíduo que age consciente e racionalmente. Sendo o tra-
balho uma atividade prático-concreta e não só espiritual, opera mudanças tanto
na matéria ou no objeto a ser transformado, quanto no sujeito, na subjetividade
dos indivíduos, pois permite descobrir novas capacidades e qualidades huma-
nas (Iamamoto, 2005, p.60).

Nessa abrangência, a condição de trabalho na saúde está associada ao exer-
cício da autonomia, competência, da realização do potencial intelectual e
emocional, do desenvolvimento da criatividade e produtividade, das capa-
cidades e habilidades pessoais (Opas, 2001 apud OMS, 2007). Desse modo,
tem relação direta com os locais e as condições de trabalho, que devem ser
constituídos como espaços de realização e satisfação pessoal e profissional,
individual e coletivamente.

O direcionamento dado à política de saúde pelo gestor direciona e influi
na postura de trabalho e em relação ao próprio trabalho. Portanto, a realiza-
ção dos trabalhadores da saúde e o compromisso com o trabalho, pelas falas
dos sujeitos, têm relação com a qualidade do atendimento oferecido e as res-
ponsabilidades assumidas e cumpridas. Assim como com o conhecimento
exigido durante esse processo, pelas próprias características e natureza do
trabalho na saúde, que guarda algumas especificidades. Conforme Deluiz
(2001, p.8, destaque do autor),

um trabalho reflexivo, no qual as decisões a serem tomadas implicam na articu-
lação de vários saberes que provêm de várias instâncias, tais como a formação
geral (com ênfase no conhecimento científico), a formação profissional (com
ênfase no conhecimento técnico) e as experiências de trabalho e social (qualifi-
cações tácitas), e que são mediados pela dimensão ético-política.

Embora o trabalho persista como o eixo da centralidade da vida em so-
ciedade, os estudiosos da área vêm demonstrando que a eficiência da orga-
nização da produção e da própria formação profissional não se refletem igual-
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mente nas relações sociais, na saúde e na qualidade das condições de vida
deterioradas pelos novos valores sociais de competitividade, racionalização
e otimização da produção e da mão de obra. É preciso lembrar que, a partir
da década de 1980, tanto o trabalho quanto o direito foram institucionaliza-
dos nas formas de cidadania e direitos sociais na Constituição de 1988. Para-
doxalmente, ao final do século XX e início do século XXI, avolumam-se ainda
as iniquidades e as desigualdades sociais e materializam-se em grande escala
mudanças contemporâneas com implicações diretas na gestão e na divisão
social do trabalho.

As mudanças no contexto econômico, político, social e cultural, provo-
cadas pelo modelo de desenvolvimento econômico adotado no início dos anos
1970, do pleno emprego e da intervenção do Estado na esfera econômica,
apoiavam-se na presença de um Estado de Bem-Estar Social (Welfare State)
e esboçava políticas sociais que visavam permitir a produção e reprodução
da força de trabalho. As novas configurações que o capitalismo foi assumin-
do e a crise do padrão de acumulação capitalista geraram transformações no
mundo da produção e revelaram as fragilidades do modo de organização do
trabalho industrial baseado no taylorismo/fordismo: o trabalho não qualifi-
cado, fragmentado, rotineiro. Sua alteração por formas produtivas
desregulamentadas, acordou-se em denominá-la como uma especialização
flexível.

Essas metamorfoses mundiais que afetam o trabalho correspondem, atual-
mente, à exigência de profissionais cada vez mais qualificados para que pos-
sam aumentar o grau de competitividade com reflexos para a excelência da
produção. Contraditoriamente, há a redução do valor dos salários, uma vez
que o trabalhador torna-se polivalente, e embora não seja especializado, está
apto a executar mais de uma função e se sustente em um processo produtivo
flexível (Antunes, 1999).

Pode-se resumir essa questão como voltada ao atendimento das deman-
das do mercado, que, impulsionado pela modernização, favorece a troca
muito rápida dos produtos ainda novos, mas precocemente considerados ul-
trapassados tecnologicamente. Trata-se de pensar o mundo da produção,
como já enfatizado por Antunes (1999; 2006), não atado exclusivamente ao
processo produtivo industrial, mas com seus pressupostos estendidos para a
área de serviços e para as relações sociais, substancialmente abaladas no ofe-
recimento de condições para a autonomia e crescimento humano.
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Desde os primeiros movimentos para a Reforma Sanitária brasileira até a
atual fase de implementação do SUS, várias foram as iniciativas não só de
ampliar o número de trabalhadores da saúde, mas de implementar uma po-
lítica de formação e desenvolvimento para a incorporação de seus princípios
e diretrizes.

No entanto, isso sempre foi determinado pelos momentos institucionais
e políticos do País, influenciado pela imposição do grande capital interna-
cional de expressão neoliberal, empurrando as medidas efetivas de forma-
ção dos trabalhadores do SUS através das décadas de 1980, 1990 e 2000.

Para Bravo (1996), essas décadas são consideradas cheias de transforma-
ções para a saúde pública brasileira com a construção do arcabouço teórico-
legal do SUS e de inovações que representaram uma nova configuração de
pensar, desenvolver e produzir serviços e assistência em saúde. Os princí-
pios da universalidade de acesso, da integralidade da atenção, da equidade,
da participação da comunidade, da autonomia das pessoas e da descentrali-
zação dos serviços de saúde colocados no cenário tornaram-se paradigmas
do SUS, com enfoque centrado no município para a reorganização do siste-
ma de saúde.

A transformação no sistema de saúde, associada ao processo de munici-
palização, levou à expansão de empregos no setor público de saúde, princi-
palmente no âmbito municipal. Machado (2006) estuda o quadro de Recur-
sos Humanos (RH) no contexto da Reforma Sanitária brasileira e destaca as
transformações que ocorrem no mercado de trabalho em saúde a partir do
final da década de 1970 e que se intensifica nos anos 1990, período em que
acontece a consolidação do SUS.4 Com o processo de municipalização o se-
tor saúde no Brasil,

4 Em pesquisa realizada, constatou-se que: “Em 1976, o setor público municipal contava com
apenas 25.854 empregos; o setor público federal, com 98.528; e o estadual, com 60.094. Em
1992, o setor público estadual passou a ser responsável por 315.328 empregos e o municipal
por 306.505 empregos. Na década de 1990, o setor público municipal passa a ter liderança
dos empregos, totalizando quase 800 mil em 2002. Já o volume dos empregos federais, além
de não apresentar crescimento nestas últimas décadas, perdeu capacidade de absorção de mão
de obra, decaindo de 98.528 empregos, em 1976, para 96.064, em 2002, conforme dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em outras palavras, o crescimento da
oferta de empregos no setor público, nestas três décadas, se deu a partir da expansão do ‘par-
que sanitário municipal’. Em 1976, representava 11% do total de empregos públicos do SUS
e, em 2002, aumentou para 65%. Pode-se dizer que o setor federal, que sempre teve hegemo-
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pode ser considerado um dos maiores do mundo e corresponde à estratégia de
ser um sistema de saúde que atua em mais de cinco mil municípios, distribuídos
nos seus estados e regiões. Com quase setenta mil estabelecimentos de saúde
(públicos e privados) e cerca de 500 mil leitos hospitalares, este setor gera na
ordem de dois milhões de empregos diretos em saúde. Da mesma forma, em
plena era tecnológica, que se caracteriza pela redução do uso de mão de obra
intensiva, o setor Saúde é um dos maiores geradores de empregos da economia,
configurando-se de grande relevância social não só pelos serviços prestados à
população como pela sua enorme capacidade geradora de empregos [...]. Os
dados mostram que, nestas últimas décadas, a capacidade instalada do setor
apresentou crescimento espetacular em todos os anos, passando de menos de
400 mil empregos na década de 1970 para mais de dois milhões na primeira
década do atual século (Machado, 2006, p.18, destaque do autor).

O mercado de trabalho em saúde apresenta características próprias, con-
figurando-se em um mercado de profissionais especializados, “[...] uma vez
que em qualquer atividade exercida na saúde – seja ela com exigência de
escolaridade mais elevada (nível superior) ou desenvolvida por trabalhado-
res com pouca escolaridade (nível elementar) –, pressupõem-se profissio-
nais com qualificação específica, seja ela formal ou empírica” (Machado,
2006, p.20). Assim, o mercado de trabalho em saúde é um setor de produção
e prestação de serviços com características próprias, além de ser um setor
com prestação da assistência de “relevância pública”, e apresenta o “uso in-
tenso e diversificado da mão de obra”.

Como esse setor, no Brasil, não esteve imune às mudanças decorrentes
da nova ordem de organização produtiva, nem tampouco dos reflexos da
reformulação do papel do Estado, a saúde não foi assumida, efetivamente,
como uma área de proteção e regulação do Estado. Assim, a consolidação do
SUS, durante a década de 1990, não esteve acompanhada de uma política
efetiva para orientar a formação de seus trabalhadores, seguindo a nova con-
cepção proposta de universalidade, integralidade e equidade de maneira des-
centralizada.

A adoção dos preceitos neoliberais nesse período, pelo governo federal,
produziu efeitos prejudiciais na implementação do SUS, com a precarização

nia na prestação e na assistência à população, passa em apenas duas décadas a ser o ‘lanterna’
no ranking da assistência, invertendo posição com o setor municipal” (Machado, 2006, p.13).
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do trabalho e levou a problemas diversos, como a prestação de serviços por
meio da terceirização, mudanças no processo de trabalho e nos vínculos tra-
balhistas, a forma de remuneração, bem como o modo de trabalhar sofreu
alterações significativas; foi influenciado por ambientes de trabalho compe-
titivos e individualizados.

Nos anos 1990, o governo federal adotou uma política de incentivo para
a abertura de novas instituições de formação universitária.5 Nesse sentido,
Machado (2006, p.22) reflete que o quadro de Recursos Humanos (RH),
nesse período, no contexto da Reforma Sanitária brasileira de implementa-
ção de um sistema universal e integral à saúde, foi “a década perdida para os
trabalhadores da saúde [...]”, um “período da antipolítica de RH”. Para ele,
o SUS atravessou “[...] a década de sua consolidação sem se preocupar com
seus trabalhadores”, sem organizar uma política compatível com a concep-
ção universalista.

A análise de Bravo e Menezes (2007, p.19) indica que um dos aspectos
centrais da política de saúde a partir da década de 1980 é a questão da tercei-
rização dos trabalhadores de saúde, que se consolida nos anos 1990. As au-
toras identificam que os impactos da política macroeconômica na política
de saúde impedem o enfrentamento das questões centrais, tais como: “[...]a
universalização das ações; o financiamento efetivo; a Política de Gestão do
Trabalho e Educação na Saúde e a Política Nacional de Medicamentos”.

Assim, as propostas para os trabalhadores da saúde refletiam o contexto
da época e abrangiam uma extensa pauta de caráter reivindicatório: a isono-
mia salarial e o plano de cargos e salários; o caráter multiprofissional da com-
posição das equipes; e a incorporação de agentes populares de saúde remu-
nerados e sob a coordenação do nível local do sistema de saúde, para cumprir
demandas de atenção primária e educação em saúde, como a capacitação e
reciclagem permanentes e a formação dos profissionais integrada ao sistema
de saúde regionalizado e hierarquizado (Machado, 2006).

Nesse cenário histórico, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado e vem
sendo construído com tensões e disputas. Na lógica econômico-capitalista,

5 Segundo Machado (2006, p.21), o quadro das “[...] novas escolas de saúde no período com-
preendido entre 1995 e final de 2002: as escolas de medicina passam de 85 para 119; as de
enfermagem, de 108 para 334; as de odontologia, de 89 para 161; e as de farmácia, de 56 para
347”.
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a saúde está situada no setor de serviços, “integrando um conjunto das ativi-
dades denominado serviços de consumo coletivo” (Deluiz, 2001, p.8), e apre-
senta por meio do SUS o compromisso político de desenvolver a assistência
à saúde em seus diferentes níveis, como direito de todos e dever do Estado.
Entretanto, o setor de serviços sofre os impactos das transformações tecno-
lógicas e institucionais e é atingido do mesmo modo pelos processos de
precarização das relações de trabalho.

O que se verifica, portanto, é um sistema de saúde que está contextuali-
zado nas mudanças mundiais de paradigmas políticos, econômicos, sociais,
culturais; mudanças que afetam o próprio trabalho e os trabalhadores, com
introdução de tecnologias que exigem maior base de educação e formação
profissional. Assim, o trabalho nesse paradigma torna-se cada vez mais com-
plexo e intelectualizado, polivalente, autônomo, em equipe, uma vez que o
avanço tecnológico provocou novas exigências em lidar com o novo, o incer-
to e o casual nas atividades cotidianas (Deluiz, 2001).

Ao referir-se à natureza do trabalho na saúde, Deluiz (2001, p.8) esclare-
ce que “[...] reveste-se da imprevisibilidade das situações, nas quais o traba-
lhador ou o coletivo de trabalhadores tem que fazer escolhas e opções todo o
tempo, ampliando-se as operações mentais e cognitivas envolvidas nas ati-
vidades”. Desse modo, é um trabalho influenciado pelas incertezas decor-
rentes da indeterminação das demandas, pelas descontinuidades e pela ne-
cessidade de prontidão no atendimento a todos os casos, inclusive os
excepcionais. Um trabalho na análise de Deluiz (2001, p.8) em que “[...] é
preciso capacidade de diagnóstico e de solução de problemas, aptidões para
tomar decisões, enfrentar situações em constantes mudanças”. De tal modo,
“[...] não pode seguir uma lógica rígida como a racionalidade dos critérios
da produção material, sendo difícil a sua normatização técnica e a avaliação
de sua produtividade”.

As características desse trabalho são, portanto, a complexidade, a hete-
rogeneidade e a fragmentação:

A complexidade decorre da diversidade das profissões, dos profissionais,
dos usuários, das tecnologias utilizadas, das relações sociais e interpessoais, das
formas de organização do trabalho, dos espaços e ambientes de trabalho. A he-
terogeneidade revela-se pela diversidade dos vários processos de trabalho que
coexistem nas instituições de saúde e que têm, muitas vezes, uma organização
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própria e funcionam sem se articular de forma adequada com os demais proces-
sos de trabalho. A fragmentação encerra várias dimensões, tais como a fragmen-
tação conceitual, ou seja, a separação entre o pensar e o fazer: a fragmentação
técnica, caracterizada pela presença cada vez maior de profissionais especializa-
dos e a fragmentação social, que estabelece relações rígidas de hierarquia e su-
bordinação, configurando a divisão social do trabalho no interior e entre as di-
versas categorias profissionais (Deluiz, 2001, p.24).

Observa-se que essa complexidade do trabalho na saúde provoca diver-
sos sentimentos, tão presentes nas falas dos sujeitos, “[...] ora temos senti-
mento de alegria, euforia, [...] de favorecer para que a pessoa [...] se sinta
satisfeita com o atendimento que recebe. [...] E, por outro lado, acontecem
também situações em que a gente se vê frustrado, indignado, revoltado, ex-
cluído [...], isso também acontece” (S1). Outro aspecto ressaltado relacio-
na-se às oportunidades dos trabalhadores da saúde expressarem o conheci-
mento e as capacidades nos atendimentos realizados, exemplificando: “Faço
atendimento aos usuários [...] a gente tem essa possibilidade de participar
de tudo e fazer de tudo um pouco, [...], eu participo de todos os projetos [...].
Adoro fazer o que eu faço [...]” (S2); “Gosto muito [...] de atender o pessoal,
de ajudar, no que for possível (S3), e ainda, “[...] aqui a gente tem um traba-
lho assim, integrado, muito bom” (S4).

Verifica-se desde a década de 1980 “[...] a influência do planejamento es-
tratégico e da administração participativa e a preocupação com o maior envol-
vimento e comprometimento dos recursos humanos, tendo por objetivo a
melhoria da qualidade do trabalho” (Deluiz, 2001, p.9). No entanto, apesar
das inovações desencadeadas, persiste um forte componente gerencial
taylorista/fordista na organização do trabalho na saúde, caracterizado por
postos de trabalho separados, mas encadeados, com tarefas rotineiras, e inten-
sa divisão técnica do trabalho com a separação entre concepção e execução.

As transformações dessa década afetaram profundamente a classe-que-
vive-do-trabalho, denominação dada por Antunes (1999, p.196) para carac-
terizar a classe trabalhadora, “[...] a totalidade dos assalariados, homens e
mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho e que são despossuí-
dos dos meios de produção [...]”, os quais sofrem a perda de direitos traba-
lhistas, do emprego formal, são submetidos ao subemprego e trabalho tem-
porário, vivem em uma condição de despolitização. A sociedade considera
esse trabalhador, para Lima (2003, p.21),
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como sendo um trabalhador que tem uma formação geral básica e sólida e que
permite ser treinado e retreinado conforme as exigências do mercado, subordi-
nado à lógica da exclusão social; cujas competências se definem pela capacidade
de abstração, polivalência, flexibilidade e criatividade, adequados às exigências
da composição intercapitalista global.

A educação emerge, então, como técnica para instruir o trabalhador para
esse mercado. No discurso hegemônico, a educação é um instrumento neces-
sário, segundo Lima (2003, p.21), “[...] para o desenvolvimento dentro dos
padrões exigidos pela nova economia e condição de possibilidade de dimi-
nuição do fosso social que separa os países tecnologicamente industrializados
e os países em desenvolvimento no interior do capitalismo internacional”. O
autor chama a atenção para o fato de que o trabalho visto como mercadoria e,
consequentemente, quem o representa, o trabalhador, sofre consequências
no desenvolvimento capitalista não apenas econômicas, mas de valores éti-
cos, morais, ideológicos. Enfim, a influência dos organismos e instituições
sociais (nacionais e internacionais) que representam essas mudanças deter-
minam a formação do trabalhador conforme os interesses de produção e re-
produção da sociedade conduzida pelos ideais neoliberais (Lima, 2003).

A complexidade inserida na discussão da formação decorre principal-
mente de seu caráter intersetorial, multiprofissional e multidisciplinar, com
limites gerados inclusive pela própria constituição social e histórica das pro-
fissões de saúde no Brasil. Portanto, as ações e intervenções no campo dos
recursos humanos em saúde demandam do setor proposições pactuadas en-
tre diversos atores. Dessa perspectiva, torna-se fundamental contribuir para
o debate sobre a formação na saúde, considerando os diversos aspectos que
conformam o cenário atual, para realizar proposições e enfrentar as necessi-
dades que aparentemente estão imersas no SUS, tanto para reforçar os as-
pectos positivos alcançados quanto para a construção de alternativas que
permitam avançar na consolidação de um perfil profissional crítico, partici-
pativo e responsável.

Lima (2003) reflete que, neste início do século XXI, pensar a formação
profissional requer a consciência de que a sociedade está marcada por ele-
mentos que interferem no cotidiano das pessoas e alteram as relações de tra-
balho, impõem planejamento do cotidiano, novas habilidades e apontam para
a necessidade de uma qualificação permanente. Mas o autor ressalta que
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pensar a educação e o trabalho no contexto atual exige compreender que o
processo de formação humana, de humanização, obtém-se por meio da rela-
ção homem-natureza mediado pelo trabalho, e “[...] é nesta relação e suas
mediações que emerge a educação [...] compreendida como se apresentou
em seu processo histórico constitutivo” (Lima, 2003, p.18).

A educação na saúde, nessa perspectiva apresentada, inserida no proces-
so de trabalho, torna-se instrumento que pode contribuir para transformar a
realidade brasileira e a própria saúde, focalizando seu conteúdo nos princí-
pios e no paradigma sanitário norteadores do SUS, para, assim, desenvolver
competências, não apenas para identificar os determinantes do processo saú-
de-doença, mas estabelecer sua articulação com a prática profissional – a
produção do cuidado, o diagnóstico, a ação humanizada, a produção do cui-
dado em saúde.

Esse paradigma, promotor de autonomia, leva a desenvolver as capaci-
dades política, pedagógica, técnica e ética para as práticas específicas na saú-
de, e o processo de trabalho torna-se um processo educativo, favorecendo a
aprendizagem e potencializando a capacidade de realização dos sujeitos de
compreensão e análise do próprio trabalho a partir das vivências experimen-
tadas no cotidiano.

Demo (1994) ensina a importância não só dessa competência técnico-
científica, da competência política, visando à integralização da competência
humana para o cuidar profissionalizado no SUS como condição para a cida-
dania do trabalhador e do usuário. Para o autor, são dimensões que ajudam
a humanizar o conhecimento e vincular seus fins políticos e sociais, uma
competência política voltada para os fins históricos que abarque a compreen-
são da saúde como produto social, o que significa articular o trabalho com
compromisso ético-político. A competência humana assim entendida pensa
um trabalhador completo, um sujeito integral no mundo do trabalho.

Retomando a ideia anterior, a formação profissional em saúde deve rela-
cionar conteúdos técnicos que identifiquem os determinantes do processo
saúde-doença com a competência esperada. Torna-se fundamental ampliar
a formação dos trabalhadores da saúde para a compreensão global do pro-
cesso de trabalho, para o desenvolvimento de modelos de atenção voltados
para a qualidade de vida.

A construção de competências pertence aos trabalhadores como sujeitos
desse processo, uma vez que compreende a competência humana de, “[...]
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saber humanizar o conhecimento para que este possa servir aos fins éticos
da história e não descambe em mera instrumentação da competitividade”,
ou ainda, a competência humana voltada “para a cidadania, e, como esta,
apontar para o processo emancipatório”, que significa “[...] o processo his-
tórico de conquista da condição de sujeito coletivo autônomo”, reflete Demo
(1997, p.12). É fundamental, na área da saúde, o desenvolvimento da cons-
ciência para participação política e coletiva, valorizando o desenvolvimento
humano integral e a autonomia das pessoas para o cuidado com sua própria
saúde.

Portanto, a reorientação do modelo assistencial no SUS demanda uma
formação profissional que leve em consideração as efetivas necessidades
político-pedagógicas da saúde, para evitar a reprodução de modelos e possa
instrumentar novos conteúdos para a realidade brasileira, em razão dos prin-
cípios e do paradigma sanitário norteadores do SUS (Mendes, 1996). Signi-
fica que, em uma sociedade capitalista, em meio a políticas de expressão
neoliberal, ter consistência nos referenciais e no enfrentamento dos desafios
para possibilitar, em termos políticos e educacionais, que a educação contri-
bua para a universalidade, a inclusão e a cidadania, ainda que em pleno con-
texto de “globalização” excludente.

O pensamento de Torrez (2001, p.49) completa essa ideia quando, sabi-
amente diz que, em meio a políticas de expressão neoliberal, “não tem fir-
meza em nada”, mas é necessário ter firmeza nos referenciais – éticos, polí-
ticos, científicos – para que a educação em saúde contribua para que os
trabalhadores da saúde atuem na perspectiva do cuidado em saúde com com-
petência e cidadania. O sentido neoliberal da educação é uma formação vol-
tada para o trabalho sem reflexão, sem crítica e sem qualidade. É preciso,
portanto, romper com a visão superficial dos problemas sociais e, ainda,
resistir à tendência que caminha em prejuízo de conquistas históricas por
uma educação e uma saúde de qualidade (Torrez, 2001). Assim, é preciso
dar concretude a esses desafios, sobretudo de rompimento com a ordem
social vigente, para que a formação na saúde busque agregar os trabalhado-
res, os gestores, os formadores e os usuários para a defesa do SUS realmente
comprometida.

A compreensão de que problemas complexos como o do trabalho no se-
tor da saúde, que envolve conhecimentos procedentes de diferentes cam-
pos e disciplinas, e que não possuem solução simples leva a ter clareza de
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que a interdisciplinaridade e a intersetorialidade são fundamentais para que
se possa compreender/explicar os fenômenos e buscar soluções adequadas.
Esse aspecto, se despertado, leva à busca de parcerias e de experiências di-
versificadas, que fomentam a educação na saúde e a formação permanente
dos trabalhadores.

Assim sendo, as condições apresentadas pela ordem neoliberal e pelo
conservadorismo no conhecimento, sob o pretexto da reforma, da moderni-
zação, e de projetos movidos pela ideia do lucro, pelo consumo da educação
e da saúde, dão a dimensão dos desafios para a defesa da educação como
bem público. Observa-se, nesse processo, a ameaça na qualidade da educa-
ção, que perpassa todas as instâncias, desde a formação até a prestação de
serviço no mercado de trabalho.

O investimento na área da saúde, na perspectiva intersetorial e interdis-
ciplinar, tem sido ressaltado igualmente pela Organização Pan-Americana
de Saúde (2006) e pela Organização Mundial de Saúde (2006), visando com-
partilhar problemas e soluções e para dar respostas às necessidades de saúde
e à participação ativa dos sujeitos envolvidos na saúde. Deste modo, conhe-
cer e trocar experiências entre os países é um subsídio importante para a
conquista do direito universal à saúde, na medida em que essa ação pode
fornecer elementos para o debate e propostas alternativas sobre a formação
profissional e a educação permanente dos trabalhadores da saúde. Destaca-
se que a implementação dos serviços de saúde é um desafio não apenas local
e regional, mas mundial, no esforço de promover a melhoria da qualidade de
vida e de saúde das populações.

Essa motivação leva a refletir alguns aspectos ressaltados pela OMS (2007,
p.XVII), que chama a atenção da comunidade mundial moderna, pois “[...]
tem recursos financeiros e tecnologias suficientes para lidar com a maioria
desses desafios em saúde [...]”, e alerta que esse desafio requer vontade e
compromisso político e para

utilizar conhecimentos e construir sistemas de saúde robustos para o tratamen-
to e a prevenção de doenças e a promoção da saúde da população. O desenvolvi-
mento de trabalhadores de saúde capazes, motivados e apoiados é essencial para
superar as dificuldades que impedem o alcance de objetivos de saúde nacionais
e globais.
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O Relatório Mundial de Saúde 2006 (OMS, 2007, p.xxix) com o tema
“Trabalhando juntos pela saúde”, apresenta uma avaliação da força de tra-
balho global de saúde e propostas de cooperação entre as sociedades e seus
recursos – humanos, financeiros, tecnológicos, científicos –, uma análise de-
talhada da importância do investimento nos trabalhadores de saúde como
um dos desafios prioritários para o século XXI, e enfoca que “[...] o desen-
volvimento da força de trabalho é um processo contínuo que está sempre
aberto a melhorias”.

Nessa referência, considera que os trabalhadores de saúde são todas as
“pessoas fundamentalmente engajadas em ações com o objetivo primordial
de intensificar a saúde [...]. Esse significado é derivado da definição de siste-
ma de saúde definido pela OMS, que compreende as atividades cujo objeti-
vo principal é a melhoria da saúde” (OMS, 2007, p.2). Nota-se que essa de-
finição tem sido construída, e não está concluída, levando-se em consideração
as diferentes concepções e culturas dos países para trabalhadores de saúde.

De acordo com o Relatório-2006, a OMS (2007) construiu um perfil glo-
bal baseado em pesquisas e análises, para conhecer a força de trabalho mun-
dial na área da saúde, ou melhor, conhecer quem são esses trabalhadores de
saúde. Estima-se que “existam no mundo um total de 59,2 milhões de tra-
balhadores de saúde assalariados trabalhando em período integral”. Esse
perfil mostra uma distribuição desigual desses trabalhadores entre os países
e dentro deles (OMS, 2007, p.2).

Esses trabalhadores são encontrados predominantemente em áreas mais ri-
cas, onde as necessidades de saúde são menos severas. Seus números permane-
cem lamentavelmente insuficientes para atender as necessidades de saúde, com
o déficit total estando na ordem dos 4,3 milhões de trabalhadores. O perfil tam-
bém mostra o quanto se desconhece. Informações sobre composição da equipe,
faixa etária, fontes de renda, localização geográfica e outras características que
são importantes para o desenvolvimento de políticas, estão longe de estar com-
pletas. Uma razão para isso é a variação entre os países em suas definições para
categorizar os trabalhadores de saúde, o que torna difícil assegurar que as mes-
mas pessoas estão sendo incluídas como parte da força de trabalho em saúde em
cenários diferentes. A outra razão é simplesmente a ausência de dados.

Há predominância desses trabalhadores no setor público: cerca de dois
terços, e um terço no setor privado. As condições de trabalho nos sistemas
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de saúde do mundo, nos dois setores, indicam que os trabalhadores de saúde
estão sofrendo com as condições de trabalho afetadas pela pobreza. Condi-
ções inseguras no local de trabalho, políticas e práticas insuficientes para o
desenvolvimento de recursos humanos (estruturas de carreira, condições de
trabalho e remuneração baixa), mercados de trabalho privado imperfeitos,
ausência de dinheiro público, impedimentos burocráticos e interferência
política produzem esse paradoxo de carências em meio ao talento subutilizado
(OMS, 2007).

Além desses problemas, as análises mostram a formação imprópria ou
inadequada dos trabalhadores de saúde (OMS, 2007, p.7), “[...] com cur-
rículos que não se baseiam nas necessidades de saúde”, pouco acesso “a
recursos de informações e conhecimento” e poucas habilidades adequa-
das ao trabalho na saúde. Mostram ainda: “Baixa moral e motivação. [...]
Alta taxa de perda dos trabalhadores de saúde, causada pela morte pro-
vocada pelas próprias doenças que eles trabalham para curar, ou por cau-
sa da migração”.

A falta de capacidade de planejamento e gestão, tanto para a preparação
dos trabalhadores de saúde quanto para o desenvolvimento de competên-
cias, representa a necessidade de investimentos estratégicos em educação e
práticas eficazes e éticas. Dessa perspectiva, a OMS (2007, p.43) alerta que
a prevalência crescente de doenças crônicas, focos de doenças imprevistas”
e situações mundiais que exigem “respostas imediatas e eficazes a desastres
e focos tão variados quanto terremotos, furacões, enchentes, [...] requer uma
força de trabalho ágil com habilidades altamente especializadas, incluindo a
capacidade de conduzir diagnósticos rápidos, vigilância [...]”.

Portanto, a preparação dos trabalhadores da saúde “deve ir além da iden-
tificação de habilidades. As instituições e os programas de formação devem
designar onde essas habilidades são geradas e atualizadas” (OMS, 2007,
p.43).

Nos últimos anos, o foco tradicional sobre os cuidados centrados na doen-
ça, no atendimento hospitalar e por subespecialistas, segundo a OMS (2007),
deu passagem a novos paradigmas voltados para os cuidados centrados na
pessoa e desenvolvidos na comunidade, valorizando a corresponsabilidade.
Enfim, o século XXI apresenta novos desafios e demanda respostas eficazes
e até imediatas aos problemas atuais, exigindo o reconhecimento ao impera-
tivo de novas abordagens e mudanças no âmbito da formação.
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As estratégias apresentadas para fortalecer esse processo podem ser
elencadas como: a) aumentar a construção de instituições de educação e o
número de instituições públicas, especialmente de faculdades de saúde pú-
blica,6 com atenção para o conteúdo curricular quanto aos métodos pedagó-
gicos, visando à mudança da formação profissional do “sabe tudo” para o
“sabe como”; b) a garantia da qualidade da educação, apontando o cresci-
mento do setor privado na educação e a necessidade da intervenção do Esta-
do no credenciamento e regulamentação profissional para assegurar quali-
dade, capacidade de resposta e prática ética; c) a revitalização das capacidades
de recrutamento para intermediar as demandas e as necessidades de saúde
pública (OMS, 2007).

Entre as estratégias citadas, destaca-se que o direcionamento dos proces-
sos educacionais para o aprendizado baseado em problemas,7 com maior
ênfase no “saber como” do que no “saber tudo”, tem resultado na satisfação
dos sujeitos envolvidos e em experiências positivas. As avaliações desse
método de aprendizado baseado em problemas, valorizado pela OMS (2007,
p.49), “[...] promove a competência ensinando os estudantes como integrar
e aplicar conhecimentos em cenários de prática, aprender com modelos de
comportamento e experimentar abordagens interdisciplinares e em equipe
à prestação de serviços de saúde”.

Outro aspecto importante da aprendizagem baseada em problemas, ven-
cendo o desafio de estimular os trabalhadores de saúde ao aprendizado per-
manente e a desenvolver competências para o trabalho, é que envolve a inte-
gração nas habilidades nas atitudes e nos comportamentos dos profissionais

6 O quadro mundial de estabelecimentos educacionais que formam trabalhadores de saúde,
por região da OMS (2007, p.44), demonstra que “se dedicam à formação de médicos e pes-
soal de enfermagem: 1.691 e 5.492, respectivamente, em contraste com 914 faculdades de
farmácia, 773 faculdades de odontologia e 375 faculdades de saúde pública”. Em relação às
Faculdades de Saúde Pública, nessas regiões da OMS, as pesquisas apresentam menos facul-
dades no Mediterrâneo Oriental e no Sudeste da Ásia, ou seja: África – 50, Américas – 112,
Sudeste da Ásia – 12, Europa – 81, Mediterrâneo oriental – 8 e, Pacífico ocidental – 112.
Sendo um total de apenas 375 Faculdades de Saúde Pública no mundo.

7 O aprendizado baseado em problemas se desenvolve por meio: “[...] da identificação do pro-
blema; da exploração do conhecimento preexistente; da geração de hipóteses e mecanismos
possíveis; da identificação de questões e objetivos de aprendizado; do autoestudo e do apren-
dizado em grupo; da reavaliação e da aplicação de novos conhecimentos ao problema; da ava-
liação e da reflexão sobre o aprendizado” (OMS, 2007, p.57).
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de saúde. Assim, essa aprendizagem tem por finalidade desenvolver o pen-
samento crítico e habilidades para a solução de problemas, ser interdiscipli-
nar e multidimensional, desenvolver parcerias de aprendizado entre os en-
volvidos e estimular a educação experimental, incluindo a reflexão crítica, a
observação e o aprendizado com base na prática (OMS, 2007) .8

Destaca-se que esse aprendizado, entre outras vantagens, estimula a in-
tegração do ensino e prática, a troca de experiências com os sujeitos/usuá-
rios e ressalta e participa do atendimento às necessidades de saúde. É uma
formação que “provoca mudança do comportamento do trabalhador quan-
do é interativo, baseado em problemas da vida real e associados a um apoio
contínuo” (OMS, 2007, p.105). O uso de abordagens simples, de baixo cus-
to, associadas ao desenvolvimento profissional permanente, que vai além
do treinamento, tem resultado em melhorias no quadro de saúde-doença.
Aconselha a OMS (2007, p.105):

Para ilustrar esse fato, embora o uso de sais de reidratação oral para diarreia
infantil tenha aumentado nos anos 1980 e 1990, após mais de 2 mil cursos de
formação na gestão e supervisão de casos de 1988 a 1993 em mais de 120 países,
a porcentagem média de crianças reidratadas corretamente pelos trabalhadores
de saúde (dados de 22 pesquisas) foi de apenas 20%.

Essa situação demonstra o significado mais abrangente da formação pro-
fissional permanente, e, se estiver associada ao trabalho em equipe, resulta
em benefícios, que incluem o aumento do bem-estar dos trabalhadores de
saúde e uma melhor qualidade na prestação de cuidados, como observado
pelas pesquisas mundiais (OMS, 2007). São evidências a serem consideradas

8 Um exemplo do uso desse método citado no Relatório é: “Programa de Parceiros em Clínica
da Faculdade de Farmácia da Universidade Estadual de Ohio proporciona um ambiente de
aprendizado ativo, oferece um modelo focado no paciente baseado nos princípios de cuida-
dos farmacêuticos e é uma arena para a pesquisa aplicada em prática de farmácia. A integra-
ção com a prática clínica é empreendida logo no início e mantida, sendo os estudantes ligados
a pacientes específicos – chamados “pacientes longitudinais” – a quem eles acompanham por
todos os estágios da prestação de cuidados. O programa oferece vários serviços e desenvolvi-
mento de competências, incluindo controle da anticoagulação, autocontrole do diabetes, con-
trole de colesterol, educação para hepatite C, consultas para a prescrição de produtos feitos
com ervas e suplementos dietéticos, controle de medicação, abandono do tabagismo e bem-
estar” (OMS, 2007, p.49).
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pelas organizações e instituições, já que as informações obtidas por meio das
pesquisas, das observações e análises traduzem as necessidades de saúde e
indicam mudanças em vários níveis.

Observa-se, a partir das informações apresentadas pela OMS (2007), que
a saúde é um setor influenciado e interessado cada vez mais no mercado pri-
vado mundial, tanto no que se refere à atenção à saúde quanto à formação
profissional e ao mercado de trabalho.9 Um aspecto diretamente relaciona-
do a essa situação é o rápido crescimento da educação particular de profis-
sionais de saúde, que forma um perfil para atender ao mercado de trabalho,
o qual, muitas vezes, escapa das demandas e necessidades de saúde pública.

De uma maneira geral, a OMS (2007, p.58) orienta estratégias nacionais
para “agir agora, antever o futuro e adquirir capacidades críticas”, mas que,
por si só, são “insuficientes para lidar com as realidades dos desafios da for-
ça de trabalho de saúde hoje e no futuro”. Devem, portanto, ser comple-
mentadas pela “solidariedade global em pelo menos três fontes: conheci-
mento e aprendizado; acordos e cooperação; e capacidade de resposta às crises
da força de trabalho”.

Essa realidade apresenta um caminho mundial em que o conhecimento e
o aprendizado, ao servir para transformar as ações de saúde e envolver uni-
versidades, ministérios de saúde, associações profissionais, prestadores de
serviços, sindicatos e representantes de usuários, podem ajudar a eleger as
melhores práticas e habilidades visando à solução de problemas como com-
promisso político, ético e coletivo.

9 Os dados provenientes do mundo todo são indicativos da tendência das universidades parti-
culares que oferecem formação para profissionais de saúde estão aumentando rapidamente
em países de renda baixa e média, refletindo um fenômeno mais amplo de aumento da pres-
tação de serviços particulares de educação vocacional e técnica (OMS, 2007, p.58).
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