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DEBATE

Considerando as diferentes concepções de saúde e políticas públicas, que tipo
de formação seria mais adequado e que necessidades deveriam estar contempladas
na formação de pessoal de nível médio (técnico) da área de saúde? Além disso, a di¬
cotomia saúde pública e assistência médica não seria uma divisão necessária, por
constituírem duas áreas de competências distintas, que não se confundem e nem se
fundem? Controle das doenças, do meio ambiente, implica políticas distintas da
atuação médica. Ademais, será que o Estado tem que oferecer serviços para toda a
população, seja serviço médico ou educação? Ou será que o Estado, hoje, não é o
equivalente ao asilo que já existia na Idade Média para atender a quem fosse morrer?
Como defender a saúde ou o ensino público e gratuito, dadas as condições em que
esses serviços são oferecidos?

Hésio Cordeiro
Não se trata de defender o serviço público na forma em que ele se encontra.
Entre os países capitalistas de industrialização tardia, o grau de desigualdade social é
dos mais profundos em termos de acesso aos serviços ou de salários. Imaginar que,
no Brasil, oitenta milhões de pessoas recebem menos de cinco salários mínimos e
que, desse contingente, quarenta milhões vivem abaixo da linha da pobreza absoluta, recebendo menos de um salário, é se aperceber do grau de precariedade da situação não só de saúde, mas de vida dessas pessoas. Acredito que a conquista de
novos instrumentos se dê por meio da política pública - não a do Estado ex¬
cludente, não a do Estado autoritário, mas a do Estado democrático. A ação da
política pública da área econômica e social firma-se como condição necessária para
promover uma redução dessas desigualdades sociais. Para isso ocorrer com eficácia,
tem-se que promover mudanças na área do deteriorado ensino público, bem como

na área de saúde, já que as modificações institucionais da saúde ainda não atingiram
a 'ponta da linha' para atender melhor à população. É preciso defender uma concepção de política distinta da que vem sendo proposta no Brasil em todo debate sobre a ação do Estado.
Hoje, está em voga - e é um assunto debatido tanto pela esquerda, quanto
pelos setores mais conservadores e liberais - a idéia de que o Estado cresceu demais, que as instituições do Estado são ineficientes, que o serviço público é péssimo,
que o funcionário público não trabalha e, portanto, que a qualidade do servidor é
inferior. Ε preciso recuperar e recolocar a concepção de Estado e a concepção de
política pública. De que forma? Todos os argumentos sempre levam à seguinte conclusão: como o Estado não funciona, como os serviços são ruins, resta fortalecer o
privado, o filantrópico, enfim, fortalecer a sociedade fora do Estado, como se isso
fosse o suficiente para promover uma redução das desigualdades sociais. Isso é o
que o chamado pensamento neoliberal está propondo, as várias vertentes neoliberais
discutem esta questão: "Se o Estado cresceu muito e não funciona, vamos reduzi-lo.
Existe a questão dos 'marajás' do funcionalismo público, o inchaço da burocracia do
Estado, desse modo não adianta pagar melhor aos professores nem aos profissionais
de saúde, pois qualquer ação estatal é fadada ao insucesso". Às vezes, encontramos
o mesmo discurso em alguns pensadores da esquerda (ou das esquerdas), no sentido
de fortalecer mais a sociedade civil, porém diminuindo o âmbito das políticas públicas. Imagino que só se pode defender o serviço público por meio de uma formulação distinta da própria concepção da relação do Estado com as classes sociais e da
restituição da dignidade do serviço público. Isso só pode ser conseguido por meio
de um debate ideológico profundo, em que se definam prioridades e, fundamentalmente, por meio de recursos orçamentários que considerem essas prioridades.
Ε impossível resolver a questão da qualidade do serviço público sem definir
uma política econômica ou uma política social que solucione alguns estrangulamentos em relação tanto à dívida externa quanto à estrutura do gasto público, numa
perspectiva de combate à recessão e à posição ideológica, na esfera social, de que o
Estado precisa gastar menos, e, na área econômica, à ideologia da privatização das
empresas estatais. Nesse campo, aliás, alguns mais moderados e conscienciosos
chegam a afirmar: "Vamos privatizar somente as ineficientes, as deficitárias, mas
vamos preservar, por exemplo, a Petrobrás". Outros são mais audaciosos: "Vamos
privatizar inclusive a Petrobrás, porque assim haverá concorrência e ela se tornará
mais eficiente".
Esse enfoque 'anti-Estado' das chamadas posições neoliberais tem que ser
combatido, em função de uma nova concepção, de uma nova democratização do
Estado, de uma ampliação dos canais de participação em relação às políticas públicas e de uma valorização do serviço público. Na questão da saúde pública e da
medicina curativa, há saberes distintos envolvidos. O metabolismo do fígado, por
exemplo, envolve um saber médico bem localizado, distinto do saber que trata dos

vetores ou dos riscos ambientais. Mas o problema está menos nesses saberes e mais
na organização da ação estatal, na destinação de recursos para o desenvolvimento
das ações. Ou seja: na hora de alocar recursos ou de definir prioridades para tal ou
qual área, é melhor que isto se dê numa única instituição e não em instituições que
disputam o poder entre si.
O orçamento do Inamps é da ordem de quatro bilhões de dólares, o do
Ministério da Saúde é dez vezes menor. O Ministério da Saúde pode propor tal ou
qual prioridade, mas, se essa prioridade não se traduzir em recursos, de nada adiantará. Com o outro conjunto de decisões situado na esfera da medicina curativa,
privilegiava-se outro tipo de ação, a hospitalar. Ε lógico que não suponho que basta
juntar os dois orçamentos e repartir o dinheiro para que tudo se resolva, mesmo
porque se gasta mal e pouco em saúde. Também não se conseguirá ampliar o gasto
em saúde em curtíssimo prazo (hoje, o Brasil gasta em torno de 5% do Produto Interno Bruto em saúde, 2,5% público e 2,5% privado).
Algumas estimativas apontam que, só para recuperar os serviços públicos de
saúde - considerando aumento de salários, isonomia, tempo integral, recuperação
física da rede, que se deteriorou nos últimos anos - , seria necessário aumentar os recursos de 2,5% para 5%. Parece pouco, mas, quando se imagina tal percentual dentro do volume do que representa o Produto Interno Bruto brasileiro, os números
crescem muito. Competem com os números da dívida externa e com os do pagamento dos juros.
Não é, portanto, uma questão de efetuar pequenas modificações aqui ou ali.
Isso implica não só muito dinheiro, mas também a formulação de uma política
econômica e social integrada. De qualquer modo, a idéia da unificação garante,
pelo menos, que as prioridades se expressem com mais nitidez. Vamos resolver o
problema da malária em Rondônia por ações dirigidas ao meio ambiente, ao
tratamento dos doentes, ao combate aos vetores. Isso tem que se traduzir em um
volume de recursos e em sua aplicação correta, pois também não adianta fornecer
os recursos e desviá-los para outra finalidade.

Cecília Minayo
Muitas contradições permanecerão no processo da chamada Reforma
Sanitária, que vai mudando de atores e autores. Muitos dos que pensaram a Reforma já não estão mais atuando na sua implantação. Sonho com o dia em que
qualquer bairro popular tenha seu centro de saúde ou seu hospital, sua unidade
primária ou secundária, onde as pessoas possam ter atendimento gratuito às suas necessidades médicas. A isso eu chamo serviço público. Quando penso no que é
possível realizar para que a população tenha o seu serviço de saúde, sem enfrentar
filas, com um tratamento digno, com saneamento básico, não tenho a menor dúvida

de que isso é dever do Estado, mesmo porque nós contribuímos por meio dos
impostos para ter esses direitos assegurados. O desafio é conseguir institucionalizar
um ideal agindo contra a maré da desvalorização e do desrespeito à população,
pois, freqüentemente, a ação passa a se dar desvinculada, descolada do idealizado,
desvirtuando-se totalmente a idéia de público e da Reforma Sanitária.
A contradição que a Reforma Sanitária enfrenta conta, de um lado, com a
pequena participação dos movimentos populares, dos sindicatos, e, de outro, coincide com a própria crise, real ou fictícia, que o Estado brasileiro atravessa. Há dados
econômicos positivos em relação ao crescimento do PIB e ao crescimento da exportação, mas isso não se vem refletindo em melhoria da qualidade de vida. Em 1970,
por exemplo, o peso da massa salarial no PIB representava 38%, e agora significa 30%.
Então, há uma crise real e uma crise criada pela classe dominante. As contradições estão passando pelo econômico, pelo político e têm repercussão concreta
na possibilidade de implantação de um sistema universal.
Quanto à formação dos que trabalham com saúde, deve-se ter como
princípio norteador que eles vão tratar com seres humanos. Do ponto de vista
filosófico, isso significa colocar esta concepção no 'coração' de qualquer currículo.
Para isso, não basta incluir Antropologia e Sociologia como disciplinas optativas nos
currículos do médico e do pessoal técnico. Trata-se de fundamentar a 'ação técnica'
por uma ideologia claramente 'humanística'.
A questão técnica é muita séria, mas, do meu ponto de vista, o técnico que
não for totalmente envolvido pelo humano será um técnico de robô, não um técnico de gente. Penso dessa maneira em relação à formação de todo o pessoal que
trabalha com a saúde.

A visão popular da saúde e da doença parece central. Contudo, considero não
ter sido abordada, com a ênfase devida, a questão do sobrenatural, do porquê da
doença e como se materializa a justificativa do sobrenatural na visão popular, no sentido de dar uma resposta àquilo que o indivíduo desconhece. Resposta que, por um
lado, talvez represente uma forma de acomodação, mas que também pode significar,
para o indivíduo, a perspectiva de mudança de que ele necessita. Parece-me que a
questão educacional está muito próxima dessa visão popular do porquê da doença e
da saúde. Ela é uma visão mais totalizante do que a da classe dominante, que é positivista, fragmentária, porque assim lhe interessa.
Desse modo, o processo educativo deveria deixar de se restringir ao ensino, à
educação stricto sensu, e abranger até as lideranças sindicais, que são fundamentalmente corporativistas e que, no mais das vezes, têm uma visão fetichizada de que as

ciências, sejam da natureza ou sociais, constituem, em si, a verdade. Não seria essa a
resposta para compreender o ensino como processo, para construir uma visão de
saúde totalizante, integral, resgatando o que há de totalizante e de integral na visão
popular, tentando descartar o elemento mítico, que não responde efetivamente?
Como resgatar a própria condição de agente revolucionário, de agente de transformação social, na medida em que o sobrenatural tem esse lado material, mas é utilizado pelas forças dominantes como uma força de acomodação?
Gostaria ainda de abordar um segundo tópico: o da Reforma Sanitária. Jaime
Oliveira, em um de seus trabalhos, compara as reformas da saúde italiana e brasileira,
que são distintas principalmente pelo fato de que a italiana vem 'de baixo para cima',
e a brasileira caminha no sentido inverso. Além disso, a italiana tinha uma perspectiva
que não findava na própria reforma da saúde, e, sim, na superação do modo de produção capitalista, mediante a ocupação de posições, quebra do Estado, implantação
do socialismo. No Brasil, segundo esse autor, o que existe ainda é um modelo um
tanto ou quanto 'social-democrata', por questões conjunturais. Ele atribui o peso dos
equívocos principalmente aos partidos políticos, aos quais caberia tentar trabalhar
essa visão da transição, da guerra de posições, de a Reforma Sanitária representar um
processo de luta maior, mais ampla.

Cecília Minayo
Os núcleos de bom senso que existem no pensamento popular são altamente
aproveitáveis do ponto de vista tanto da educação enquanto interferência, como da
educação enquanto inter-relação. Coordenei uma pesquisa em seis favelas da
Penha, não só na parte de entrevistas individuais e visitas domiciliares, mas também promovendo reuniões para discutir saúde. Constatei que as pessoas têm
essa concepção ampliada de saúde e que sabem expressar muito bem as prioridades que lhes interessam em relação a esse tema. Participei de reuniões em que
as pessoas afirmavam com clareza: " N a nossa favela, neste momento, a gente
precisa é de contenção de encosta". Outro depoimento revelador foi o de uma
senhora que buscou o hospital, e o médico lhe disse: "Isso aqui é uma gangrena,
tem que cortar a perna". Ela fugiu, e todos a apoiaram: "Você não vai cortar a
perna, nós vamos cuidar". Então, contando com a médica do centro de saúde e
fazendo uma série de tratamentos alternativos, a senhora foi-se recuperando.
Houve, assim, um real enfrentamento.
Em relação a esse tema, penso que o conceito de salário em Marx pode contribuir para o debate Para ele, o salário tem duas funções: cobrir a necessidade de
subsistência e atender às necessidades sociais. Em cada época, há um nível de vida
que não é mais dado somente pelas necessidades básicas. A partir daí, todos temos
direito e devemos brigar, porque há o direito, mas não o acesso. A população de

favela - estou falando de favela no Rio de Janeiro - tem a compreensão de que precisa lutar pelo acesso ao hospital, mas também pelo saneamento, pois o que está
prejudicando sua vida são os ratos, as valas negras e a falta de água encanada e
potável. Em outros casos, a população tem que partir para uma luta ecológica, porque determinada fábrica está causando um nível de poluição prejudicial à vida dela.
No caso da Penha, o movimento popular assumiu essa reivindicação.
Junto a essas questões, surge também a do sobrenatural, mas que aparece
de uma forma que não é só mágica, e é isso que às vezes confunde, como se a
mágica substituísse a ciência. Não é bem assim. Os núcleos de bom senso existem
não só no pensamento popular, mas no de todos nós e, por isso, nos tornam
passíveis de mudança e transformação. Ε é esse limite que nos ajuda a pensar a
educação no sentido político de mudança. Em várias discussões com a população, pude observar recorrentemente a frase "foi Deus quem me curou",
seguida de "pelas mãos de dona fulana (curandeira)". Mas essa reverência a
Deus nunca ocultou a crítica aos serviços e profissionais considerados omissos ou
às condições de vida e trabalho geradoras de doença.

Hésio Cordeiro
É difícil comparar os processos das reformas italiana e brasileira. Em primeiro
lugar, o processo brasileiro ocorreu num contexto absolutamente dife-rente, de transição democrática, de passagem de um regime autoritário, ditatorial, para um
mínimo de conquistas democráticas. A mobilização em torno da saúde não tinha o
sentido da passagem do capitalismo ao socialismo, mas sim da passagem da ditadura
para algum grau de regime democrático dentro da própria ordem capitalista. É
lógico que a questão não estava colocada só nesses termos. Existem vários projetos
de Reforma Sanitária, da mesma forma que existem vários projetos de socialismo.
Provavelmente, o projeto socialista do PT não é exatamente o projeto socialista do
PCB ou do PC do B. Há, também, vários socialismos em questão, e um aspecto em
que se avançou nesse debate é o de que, na maioria das vezes, na arena do debate
político, ninguém tem absoluta segurança de que sua verdade seja a única. Isso foi
algo importante a que os movimentos socialistas conseguiram chegar.
No projeto da Reforma Sanitária brasileira, várias estratégias foram colocadas
em marcha, umas com uma visão mais transformadora do modo de produção e
outras mais de consolidação democrática. No campo específico da saúde, há dificuldades e enfrentamentos extremamente localizados, mas importantes, dentro do
processo de reordenação do sistema de saúde e no interior da própria organização
de um dos seus componentes, os serviços. Não sei se vêm de cima para baixo ou de
fora para dentro, mas houve e há um movimento crescente não só dos sanitaristas,
mas também de movimentos populares, e uma crescente ampliação da consciência

sanitária em relação não apenas aos determinantes da saúde e doença, mas também
ao direito à saúde, à necessidade de fortalecer outro tipo de serviço público de
saúde que nos dê mais qualidade, mais acesso etc.
Pode ser que os processos de decisão tenham sido menos participativos, mas não
podemos negar que, nos últimos dez anos, a chamada consciência sanitária se ampliou
muito no País, especialmente por meio dos movimentos populares, dos
movimentos sindicais. Um setor importante de resistência à unificação do
sistema de saúde era a área sindical, que tinha a sua concepção do seguro social.
Argumentava-se: "Quando houver a unificação, vou perder o direito de ser
atendido no hospital de Ipanema, que é do INPS". Nas décadas de 40 e 50,
houve enorme resistência à Lei Orgânica da Previdência Social, que unificaria todos os benefícios, pois os bancários não queriam se igualar aos comerciádos.
Naquele momento, a chamada solidariedade da classe operária, ou da classe trabalhadora, desapareceu. Era o bancário disputando com o comerciário e o rodoviário urbano, que tinha menor salário e era mais doente, e o laptec possuía
um precário hospital em Bonsucesso. Isso é para assinalar que o movimento social de superação de uma série de entraves à Reforma Sanitária ocorreu simultaneamente ao desenvolvimento do próprio processo da Reforma.
A construção e a superação das várias ideologias em choque foram, estão
sendo e serão um movimento de luta política muito intensa. Atualmente, o processo
italiano enfrenta dificuldades enormes, com o movimento médico corporativo se
opondo à reforma. Isso sem mencionar que a aprovação da legislação da Reforma
Sanitária italiana ocorreu mediante uma grande coalizão entre os partidos Socialista,
Comunista e o Democrata Cristão. Do ponto de vista da legitimação do processo
político por meio da ordenação legal, isto é, como se constituem distritos sanitários,
como se organiza o sistema, como se fortalece o poder local, tudo isso ocorreu a
partir de um acordo político entre os três grandes partidos e as três grandes centrais
sindicais a eles vinculadas.
Atualmente, vem ocorrendo um certo desmoronamento da reforma
italiana em função da esperada ruptura da coalizão entre o Partido Comunista,
de um lado, e os partidos Socialista e Democrata Cristão, de outro. Também
contribui para isso a resistência corporativa da categoria médica, que é extremamente forte. Contudo, a reforma avançou em outras dimensões, que ainda não
alcançamos, como, por exemplo, na área da saúde do trabalhador e da presença
dos sindicatos na fiscalização e controle do ambiente de trabalho. Os centros
comunitários, as unidades médico-sanitárias possuem especialistas que medem a
exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos. Ao lado disso, técnicos do
movimento sindical fazem as medições para conferir os dados fornecidos pela
fábrica e pelo serviço de saúde.
Analisando retrospectivamente o processo da reforma italiana - processo mais
demorado que o nosso, porém igualmente difícil - , penso que ele está longe de

apontar para o socialismo. É lógico que inclui, na intenção das forças sociais e partidárias, algumas propostas de cunho socialista e outras simplesmente reformistas no
sentido da social-democracia. Nós, entretanto, estamos aquém disso. O contexto da
nossa Reforma Sanitária foi absolutamente distinto, pois o que estava em jogo era a
ampliação dos espaços democráticos mais do que qualquer outra transformação social mais profunda.

Determinada concepção de saúde é construída nas relações sociais dadas pela
sociedade, mas é também certo que o sistema de ensino, o sistema de formação
profissional, tem um papel importante, mas não determinante, na modificação dessa
concepção. Assim, pensar em reformulação ou em movimento contra-hegemônico é
pensar a formação desses profissionais.
A questão da educação para a saúde, educação na saúde ou educação
em saúde, na verdade, é apresentada de forma superposta, sem que se apresente uma efetiva articulação entre os dois sistemas (saúde e educação). Identifico isso, por exemplo, quando se discute a Reforma Sanitária. Penso que não se
implementa essa proposta sem passar pelos profissionais que, em última instância,
respondem por sua execução. Quando afirmo que não existe essa articulação, mas
uma justaposição, é que, da leitura dos documentos da Conferência Nacional de
Saúde, pode-se deduzir, por exemplo, que o movimento de saúde tende a querer
resolver o problema da formação profissional em si e por si, sem buscar articulação
com o sistema oficial de ensino. Penso que isso apresenta sérios óbices, pois existem
papéis que não competem à área de saúde, já que ela não tem como dar conta de
forma satisfatória do problema, restringindo-se aos cursos emergenciais. Claro que
existe um contexto que exige determinada intervenção imediata ou mais direta.
Mas é papel desse movimento refletir sobre essa articulação entre os sistemas da
educação e da saúde, bem como sobre o tipo de profissional para a construção do
projeto de Reforma Sanitária. Ainda hoje, está muito presente a concepção do
profissional enquanto mais um dos recursos que sustentam o Sistema de Saúde,
com propostas de formação visando à eficiência desse recurso, à efetividade do
papel desse profissional. Portanto, do ponto de vista da Reforma Sanitária, como é
encarada a formação dos profissionais da saúde e a articulação entre os setores
educação e saúde?

Hésio Cordeiro
Uma das grandes carências da Reforma Sanitária está na área de formação da
força de trabalho em saúde. Entender a Reforma Sanitária como algo global, e não
apenas como a simples reestruturação de serviços de saúde, apresenta como um
grande desafio esse campo de recursos humanos ou de pessoal de saúde.
Em toda crítica à política de saúde do regime autoritário, afirmava-se que a
educação dos profissionais de saúde só se modificaria quando, de certa forma, dependesse das condições de organização do mercado de trabalho em saúde. Nas
reuniões da Associação Brasileira de Educação Médica, repetia-se isso exaustivamente. Ao se procurar delinear o perfil do médico de que o País necessitava, a
definição era dada pela forma de inserção no mercado de trabalho, pelo processo
de privatização, pelo crescimento da prática hospitalar especializada. Aplicava-se
também o mesmo raciocínio aos demais profissionais de saúde dentro de um
processo de divisão social e técnica do trabalho em saúde, desqualificando certos segmentos desse pessoal e qualificando ou superqualificando outros.
No âmbito da Reforma Sanitária, excetuando-se determinadas palavras de ordem muito gerais, como, por exemplo, a necessidade de desenvolver experiências
no sentido de integrar ensino e serviço, penso que não se conseguiu ainda formular
com clareza a proposta de formação do profissional de saúde. É uma área precária,
um dos pontos mais graves de estrangulamento. Seria preciso equacionar o conteúdo de conhecimentos técnicos que esse pessoal deve ter com o que se entende
por conhecimentos humanísticos, que, aliás, prefiro chamar de compromisso social
com a saúde. Um aspecto importante, no caso dos médicos, é o crescente descom¬
promisso para com o doente. Salvo exceções, atender a uma pessoa com uma
queixa significa resolver o problema o mais rápido possível, de preferência passando
adiante, para outro especialista. Aquele indivíduo não tem nome nem sobrenome,
no máximo sofre de pressão alta ou possui uma úlcera que dói, mas o que vai acontecer depois ou o que aconteceu antes não está na esfera das preocupações do
médico. A preocupação é com o cuidado imediato, o cuidado tópico.
Imagino uma reorganização do sistema de saúde no sentido de mudar o conteúdo das práticas de saúde. A idéia do distrito sanitário, que tanto se discute, passa
menos pelo planejamento e organização administrativa do que pela concepção de
um novo conteúdo dessas práticas, em que a equipe de profissionais, de modo
coletivo, se organize para que, no processo de trabalho, os doentes não sejam objetos, mas sujeitos que interagem, que têm uma história, uma vida, não se traduzindo
apenas em indicadores de saúde.
A formação do pessoal de saúde deveria ser discutida a partir de situações
concretas de trabalho em distritos sanitários, dentro da concepção da mudança do
conteúdo das práticas, questionando-se esses profissionais na sua própria prática.
Por exemplo, o radiologista não está ali somente para fazer ou interpretar uma ra¬

diografia de pulmão. Ele tem que inscrever sua atividade dentro de um processo de
trabalho que vai resultar em algum benefício para aquela pessoa que sofre e que foi
fazer a radiografia. Isso significa tentar - reconhecendo que o parcelamento desse
processo de trabalho é inevitável, tanto pelo próprio avanço tecnológico, quanto
pela forma de organização social da prática de saúde - uma recomposição desse
processo sob um outro compromisso social, na ótica de um conjunto de trabalhadores de saúde que prestam determinado tipo de atendimento. Como isso se
traduz em currículos, em planos de estudos, em técnicas educacionais é um campo
em que não se avançou nem na esfera teórica nem na política.

Cecília Minayo
Realmente, não se avançou muito nessa área, e isso não é ingênuo, não é
neutro. A formação médica está marcada pelos interesses de um grupo
hegemônico, voltados principalmente para a especialidade, a produtividade, a
incorporação de novos equipamentos e tecnologias. O doente é um ser fragmentado no pensamento médico dominante. Assim, quando se pensa um currículo,
está-se pensando nessa fragmentação.
Tome-se como exemplo o pessoal de residência médica em Pediatria que
está acabando a graduação e começando a praticar. A maioria desconhece completamente os problemas da criança. Por quê? Porque o interesse não é saber sobre a
criança, mas sobre a doença. Isso não é ingênuo, porque hoje se especializa para a
doença. A educação, de certa forma, é caudatária.
A Reforma Sanitária é uma questão mais ampla e, ainda que tenha reformulações curriculares como um de seus componentes, tem que ser pensada e compreendida não como alguma coisa voluntarista, mas como luta política, luta econômica
e também como uma tarefa educativa e um projeto cultural. Caso contrário, se esvai no
fracasso administrativo. Será que um dia a pessoa - doente ou sã - terá vez? Parece estranha a pergunta, mas constato que o doente é o que menos vem importando nessa
discussão. Na verdade, o interesse está voltado para a doença, a especialização, o
ganho pecuniário, a localização do consultório particular. Apenas em alguns centros,
como a Escola Nacional de Saúde Pública, onde as pessoas fazem especialização,
mestrado, doutorado, é que se discutem mais globalmente esses problemas, uma
vez que lá a preocupação primeira não é com a formação médica.
Sobre a questão da hegemonia, constata-se que ela não diz respeito apenas
ao pensamento biomédico localizado, mas inclui os profissionais que integram uma
equipe de saúde. Na medida em que se define que saúde é o oposto de doença e
que quem cuida da doença é o médico, de certa forma se hegemoniza um sujeito
ao qual todos são submissos. Ε possível que outro grupo pense e se posicione de
modo diferente, mas certamente será exceção.

Uma outra questão é, na verdade, uma crítica à Reforma Sanitária no tocante
à mudança organizativa, que deveria ser mais bem pensada, mesmo porque há certos passos políticos que podem ser inviabilizados pela não-adesão dos atores envolvidos. Os profissionais de saúde, os atores sociais que atuam no sistema, não se
sentiram participantes, não foram nem consultados. Foi um movimento que aglutinou certa elite, certo grupo, que caminhou sem muita participação dos profissionais
que realmente executam a gestão e os serviços.
Finalmente, deve-se refletir sobre educação não apenas como transmissão
de conhecimento, como currículo, mas especialmente em termos de relações sociais, integrando os profissionais de saúde entre si e estes com a população.
Quando o médico atende o paciente de determinada forma, quando uma enfermeira ou um assistente social age de uma forma dada, estão, simultaneamente,
educando a população, estão transmitindo um modo de conceber saúde e
doença. É, sem dúvida, um desafio para a continuidade da Reforma Sanitária, a
ser enfrentado concretamente.

Quando se imaginou uma escola como a Politécnica de Saúde, havia a preocupação com o problema da qualidade, talvez em reação a um certo discurso iniciado
anos atrás, encampado tanto pela esquerda como pela direita, que defendia a quantidade em detrimento da qualidade. Entretanto, o que se verifica hoje é que aumentou
a quantidade, mas não se preservou a qualidade.
A idéia da Escola Politécnica de Saúde era retomar a qualidade, e esse projeto
era bastante concreto, uma vez que se pretendia ensinar o que se estava fazendo bem
na Fundação Oswaldo Cruz. Trabalharíamos com dez, vinte, trinta alunos apenas,
com o objetivo de garantir qualidade, tendo muito claro que a proposta serviria de
modelo para que iniciativa semelhante viesse a ocorrer no Instituto Adolpho Lutz, na
Usina Siderúrgica de Volta Redonda, nas universidades. Costumávamos dizer:
"Queremos que os alunos saiam da Escola Politécnica de Saúde em condições de
competir com quaisquer alunos, inclusive os do Colégio São Bento. Não queremos
ensino de segunda para gente de segunda". Gostaria de ouvir a opinião dos expositores sobre essa proposta.
Um segundo ponto é que, muitas vezes, ouve-se o discurso contra a especialização do médico, contra a técnica muito sofisticada. No entanto, essa é a medicina
das elites. Os ricos vão-se operar em Cleveland, a classe média alta vai a São Paulo,
buscando sempre as técnicas e os equipamentos mais sofisticados. Independente de
se discutir se isso é eficiente ou não, cabe indagar se, ao fazer um discurso em defesa
de agentes de saúde, de médicos generalistas, de formas simplificadas de tratamento,
não estaremos escolhendo oferecer um atendimento médico de segunda para gente

de segunda. Mesmo o índio da ilha de Bananal também gostaria de se operar em
Cleveland, ele só não vai porque não tem condições. Não estaremos, assim, escorregando em novo discurso, subestimando a ansiedade e o desejo dessas populações
mais carentes, que é simplesmente sonhar com o acesso à mesma medicina da elite?

Hésio Cordeiro
A recuperação da qualidade não deve ocorrer apenas no ensino técnico.
Atualmente, o ensino médico está profundamente comprometido na sua qualidade. Hoje, muitos sextanistas de medicina não fazem, não gostam e não sabem
fazer as tarefas mais simples, como auscultar um coração. Penso que a massificação teve um papel importante nesse tipo de resultado e que é fundamental retomar o tema da qualidade.
Para tentar compatibilizar o problema da formação do pessoal de saúde com
a reestruturação das práticas de saúde, penso que uma alternativa interessante a ser
testada é a inserção de organismos como a Escola Politécnica de Saúde em instituições que podem aproveitar as suas atividades e formar pessoal de muito boa
qualidade, de muito bom nível. Poder-se-ia também pensar, por exemplo, em formar pessoal de nível médio para a saúde de um modo qualitativamente melhor,
mudando a própria concepção da prática de saúde. Essa formação tem que se inserir também no processo de organização dos distritos sanitários. Esse relacionamento seria extremamente desafiante no processo de identificar soluções para a
qualificação de pessoal. Imagino que o relacionamento entre projetos ou experiências, como a da Escola Politécnica de Saúde, com certas formas de reorganização da
prática de saúde pode ser muito criativo no sentido de buscar a definição de novos
profissionais, bem como de contribuir positivamente na maneira como eles devem
ser preparados.
A atenção primária, tal como foi vista, pensada e debatida na década de
70, hoje está fora de cogitação. Tem-se que encontrar uma forma de organização das práticas de saúde que considere o que exista de mais efetivo e eficaz
em termos de tecnologia, de procedimentos, de equipamentos, de materiais,
mas que seja acessível a toda a população. Devem-se estabelecer critérios objetivos e técnicos que permitam tanto ao indivíduo que ganha um salário mínimo
quanto ao capitalista terem acesso a uma ponte safena ou a uma angioplastia.
Reafirmo que, fora da política pública, do Estado, não há nenhum outro mecanismo
que permita ampliar o acesso da população mais carente, já que o das classes
dominantes, das famílias de alta renda, está muito mais bem resolvido, em
função de seu poder econômico.

Cecília Minayo
Para discutir a questão da qualidade, gostaria de usar um exemplo. Tive uma
filha que faleceu de câncer. E, como toda a população trabalhadora, usei os serviços
do Hospital Nacional do Câncer, onde minha filha compartilhava o tratamento com
colegas mais pobres e necessitados. Do ponto de vista tecnológico, não faltou nada,
nem para ela, nem para as demais crianças. Nunca detectei nenhuma forma de discriminação em termos do serviço, de remédios, de atenção das enfermeiras ou dos
médicos. Aquele hospital está capacitado para tratar qualquer tipo de câncer, tem um
aparelhamento caríssimo, o mais avançado em termos de tecnologia, equiparado ao dos
países desenvolvidos. Contudo - e disso reclamo - , nesse hospital, os médicos não
estavam preparados para uma visão mais ampla da questão da saúde e da doença.
Havia uma ala do hospital onde minha filha fazia eletrocardiograma. Era um
corredor imenso, em que todos, sentados, aguardavam o exame com muito sofrimento. Percebia-se uma representação social de saúde e doença localizada, institucionalizada em um grande prédio. (O máximo a que chegamos na concepção
saúde e doença, no sistema biomédico, foi a psicossomática.) No hospital, havia
quatro profissionais, entre psicólogos e psiquiatras, com horário parcial, que se limitavam a assinar papéis. Eram burocratas. Sequer consideravam que o câncer afeta a
mente, as emoções. Não estavam preocupados com isso, mesmo sabendo-se que,
atualmente, há estudos que provam que a questão do câncer está muito relacionada, por exemplo, com o estresse, com problemas que afetam profundamente
o emocional. Nem cogitavam que pessoas com câncer incurável, a partir de um
atendimento emocional ou de outros tratamentos específicos, ficam curadas e muitas têm uma sobrevida ampliada quando a químio e a radioterapia são acompanhadas
de atendimento mais integralizado.
Quando falo de formação humanística, refiro-me à necessidade de considerar
que o doente é gente, que gente não é só corpo, que gente não é só pedaço, não é
só órgão. O que estou reivindicando é que o centro do pensamento médico seja a
'pessoa' e não a especialidade em si. A especialidade é necessária, temos que ser
técnicos altamente qualificados, mas tendo incorporado, como parte da atividade, a
dimensão do humano, que deveria ser considerada nos currículos dos diferentes níveis
de ensino. Em relação à graduação, parece que isso não está ocorrendo, pois as
questões sociais são secundarizadas, já que as 'matérias médicas' ocupam o tempo todo
e motivam mais. Não estou afirmando que se devam introduzir disciplinas da área das
ciências sociais no currículo. Entretanto, parece-me crucial que essa concepção humanística informe todo o processo de formação do profissional de saúde.

