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MESTRADO PROFISSIONALIZANTE
EM SAÚDE COLETIVA

1

1 A abordagem aqui estará voltada para os programas da área de saúde. Isso significa que a área médica,
que dispõe de amplos programas de formação pós-graduada, como o de residências médicas, não será
objeto de análise.

O processo de formação de recursos humanos de alta qualificação na área da saúde
compreende vários níveis já bastante consolidados e largamente oferecidos em diferentes
instituições e regiões do país.

Assim, encontram-se os diferentes cursos de especialização que se enquadram na condi-
ção de pós-graduação lato sensu, nos diferentes campos disciplinares, nos quais se pode
reconhecer, a título de exemplo, os programas de residência médica em medicina preventiva
e/ou social e os cursos de especialização em saúde pública.1 Ao lado desses programas identi-
ficam-se os programas de especialização de administração em saúde, que compreende as áreas
de gestão e administração de serviços de saúde, em especial os hospitalares. Esses programas
têm capacitado fundamentalmente profissionais que respondem a necessidades de serviços
demandados em diferentes níveis de atuação, tanto nas instituições públicas quanto nas
instituições de natureza privada. A extensa difusão desses programas permitiu a formação de
um grande número de profissionais capacitados a responder às necessidades dos serviços de
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saúde, em diferentes regiões do país e em diversas áreas de atuação (veja-se, por exemplo, o
apreciável contingente de recursos humanos treinados em vigilância epidemiológica ou os
cursos de saúde pública locais ou descentralizados). Apesar dos resultados alcançados, a
ampla difusão desses programas passou a exigir um sistema de validação e acompanhamento
de sua qualidade que resulta nos recentes esforços de criação de sistemas de acreditação de
cursos de especialização na área da saúde.

As demandas pela formação do conjunto de pesquisadores e docentes universitários encon-
tram, no bem-sucedido sistema brasileiro de pós-graduação stricto sensu, as suas respostas. Os
programas de mestrado acadêmico e doutorado das Instituições de Ensino Superior (IES) na
área da saúde formam, anualmente, um formidável contingente de professores e pesquisadores.
Primária e originariamente voltados para atender à demanda dessas IES, esses programas de pós-
graduação vêm produzindo um grande contingente de recursos humanos que nem sempre
encontram o espaço de atuação para o qual se pretende destinar. Ao lado desse objetivo primá-
rio, o sistema de pós-graduação acadêmico vem absorvendo também, principalmente na área da
saúde coletiva, técnicos (inseridos ou não no mercado de trabalho) interessados no seu aprimo-
ramento profissional, voltando-se para cobrir necessidades apresentadas pelos serviços de saúde.
Esta última situação produz uma nítida distorção, uma vez que os objetivos de programas dessa
natureza implicam uma formação para a docência aliada à capacidade de realização e/ou condução
de pesquisas de caráter acadêmico, não necessariamente de cunho operacional, característica
maior das pesquisas conduzidas nos serviços de saúde. Além disso, o tempo de formação (em
média 36 meses) dos mestrados, aliado ao fato de, com freqüência, não terem caráter de
terminalidade, aprofundam essas distorções, gerando dificuldades de adaptação dos profissio-
nais às responsabilidades a eles atribuídas nos serviços de saúde (embora, intuitivamente e de
observações não sistemáticas, se possa depreender que seu desempenho experimenta uma sen-
sível melhora a partir dessa vivência acadêmica).

Recente iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes-MEC) de incrementar, difundir e acreditar programas de mestrados profissionais vem ao
encontro da demanda, apresentada pelos serviços de saúde, de profissionais de alto nível de
qualificação. Os seus principais pressupostos estão expressos em portaria daquela agência:

• a necessidade de formação de profissionais pós-graduados aptos a elaborar
novas técnicas e processos, com desempenho diferenciado de egressos dos
cursos de mestrado que visem preferencialmente um aprofundamento de
conhecimentos ou técnicas de pesquisa científica, tecnológica ou artística;
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• a relevância do caráter de terminalidade, assumido pelo mestrado
que enfatize o aprofundamento da formação científica ou profissional
conquistada na graduação;

• a inarredável manutenção de níveis de qualidade condizentes com os
padrões da pós-graduação stricto sensu. (Capes/MEC. Portaria n. 080, de
16 de dezembro de 1998)

 Entende-se o Mestrado Profissional (MP) como aquele que enfatiza o desenvolvimento de
estudos e técnicas diretamente voltados para o desempenho de um alto nível de qualificação
profissional e que responde a necessidades socialmente definidas, diferentes daquelas apresen-
tadas pelo setor acadêmico. Recentes normas estabelecidas pela própria Capes assinalam que

com a oferta de mestrado profissional, o Sistema Nacional de Pós-Gradua-
ção amplia sua interface com os setores não acadêmicos da sociedade brasi-
leira, tendo em vista a formação de recursos humanos com o referido nível
de titulação para o exercício de profissões outras que não a de docente
pesquisador; e, o mestrado profissional responde a necessidade socialmente
definida de capacitação profissional de natureza diferente da propiciada
pelo mestrado acadêmico. (Capes. Pressupostos para a avaliação de projetos
de mestrado profissionalizante. Conselho Técnico-Científico. Reunião de
15/09/1999)

 No dizer da mesma agência, os MPs devem

expressar associação entre teoria e aplicação, entre conhecimento funda-
mental e prática técnico-profissional; [deve] ser a demanda pela criação do
curso decorrente, preferencialmente, do interesse comum de setores acadê-
micos e dos setores não acadêmicos a serem beneficiados pelo tipo de quali-
ficação prevista; constituir-se em iniciativa de instituição que seja qualifica-
da para oferecer curso profissional que contribua, de forma criativa, para o
desenvolvimento ou a indução do surgimento de campos de atividade pro-
fissional; e ter sua implantação e desenvolvimento respaldados em esquema
eficiente de atividade comum do programa promotor com setores profissio-
nais não acadêmicos relacionados com as áreas do curso. (Capes. Pressupos-
tos para a avaliação de projetos de mestrado profissionalizante. Conselho Téc-
nico-Científico. Reunião de 15/09/1999)
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Nessa circunstância, pode-se entender os programas de MP como uma modalidade que,
diferentemente daquela dos programas acadêmicos, propõe-se a formar, enfatizando seu
caráter de terminalidade, quadros funcionais estratégicos aptos e capazes na compreensão,
definição e condução das políticas de intervenção sobre a saúde. Elaborada conjuntamente
pelo demandante e o aparelho formador, essa proposta visa a prover recursos humanos que
estejam atualizados quanto aos novos conhecimentos existentes e sejam capazes de, de um
lado, acompanhar e incorporar os processos de inovação e produção de conhecimentos e, de
outro, formular projetos voltados para responder aos problemas identificados na sua área de
atuação e avaliar o impacto das intervenções aplicadas. A complexidade desses problemas na
área da saúde exige o desenvolvimento de habilidades e competências que permitam respon-
der aos objetivos descritos.

Observando-se o processo de implantação e consolidação do Sistema Único da Saúde
(SUS), verifica-se a necessidade de recursos humanos que estejam habilitados a desempenhar
seus papéis de gestores de sistemas de atenção à saúde, nos diferentes níveis de atuação. A
formação desses recursos, antes suprida, em princípio e na maioria das situações, pelos cursos
de especialização, se vê necessitada, a partir da nova realidade do SUS, de pessoal capacitado
nas situações aqui expostas, e para o qual o MP se mostra uma modalidade de formação
adequada. O MP na área da saúde e voltado para nichos de carência estratégica de pessoal
pode, se adequadamente conduzido, prover quadros adaptados às novas necessidades en-
contradas no sistema de saúde brasileiro.

Assim, o desenho de programas de formação de recursos humanos altamente qualifica-
dos pode atender às necessidades específicas de cada um dos níveis de atuação, dando
destaque para o suprimento de pessoal responsável pela definição e condução das grandes
diretrizes técnicas dos órgãos do SUS (entenda-se, em primeiro plano, os órgãos governamen-
tais das esferas federal, estaduais e municipais).

Considerando a capacidade extensa, porém limitada, de oferecer programas dessa natu-
reza, é necessário buscar uma racionalidade de ofertas que não exponha à descontinuidade
ou impeça a necessária expansão de programas ou projetos de outra natureza dos aparelhos
formadores, haja vista o fato de que o credenciamento de programas de MP pela Capes prevê
que as IES devem preencher requisitos básicos para poderem oferecê-los.2

2 Cabe à Capes o credenciamento desses cursos em âmbito nacional; entre as exigências feitas, “é funda-
mental que seja demonstrado que a oferta do mestrado profissional não comprometerá o desempenho dos
cursos de mestrado e doutorado oferecidos pelo programa” (Capes. Pressupostos para a avaliação de
projetos de mestrado profissionalizante. Conselho Técnico-Científico. Reunião de 15/09/1999).
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De outro lado, e considerando essa limitação, um programa dessa natureza, ao prestar-se
a formar recursos estratégicos, deveria dirigir-se prioritariamente aos quadros dirigentes-técni-
cos das instituições, com a perspectiva de uma concomitante criação de carreira funcional.
Isso significa que o programa de MP estará voltado para fortalecer e consolidar a capacidade
técnica dos gestores, não esquecendo que os cursos de pós-graduação, como por exemplo os
de especialização, continuam representando uma boa fonte de formação de recursos huma-
nos para a operação de ações em saúde.

Essa modalidade de formação de pessoal técnico pode ser pensada para grandes áreas de
organização dos serviços de saúde. A título de exemplo, pode-se tomar a vigilância
epidemiológica; um programa voltado para essa área deve ser oferecido de modo genérico, no
qual pensar na atuação geral não signifique pensar cada uma das ‘especialidades’, embora
cada um dos mestrandos possa tomar como objeto de sua investigação problemas de sua área
de atuação.3

Dada a multidisciplinaridade que marca a atuação dos profissionais no campo da saúde,
em especial os seus quadros estratégicos, é importante destacar a saúde coletiva como área
privilegiada para atender às necessidades de formação de recursos humanos para o SUS.
Entretanto, privilégio não significa exclusividade: áreas disciplinares outras, como as ciências
farmacêuticas ou biológicas (quando se pensa, por exemplo, a vigilância sanitária), ou ciências
da computação (quando se pensa a informação em saúde), devem ser, em conjunto e entre
outras, acionadas para a adequada e abrangente formação dos recursos humanos para o SUS.

Dois exemplos podem ilustrar as considerações feitas até aqui: no campo da vigilância
epidemiológica é possível conceber, a título de exercício, um programa que exponha o aluno
a linhas de pesquisa e disciplinas que contemplem vários temas (epidemiologia das doenças
transmissíveis, epidemiologia das doenças crônicas, epidemiologia das doenças profissionais)
à luz das condições de vida e saúde; complementada sua atualização, o programa se completa
com apresentação, pelo aluno, de um produto intelectual que compreenda seu objeto mais
próximo de atuação, do seu posto de trabalho no serviço de saúde (doenças transmissíveis,
doenças crônicas etc.).

Outro exemplo refere-se à gestão de C&T em saúde, na qual as transformações
institucionais e de inovação gerencial estão a exigir recursos humanos que compreendam as
várias dimensões envolvidas com a definição de políticas de C&T em saúde, sua significância

3 Como o produto esperado dos MPs, além da capacitação do mestrando, implica a apresentação de um
trabalho de investigação (que no caso pode ser uma publicação oriunda de uma pesquisa de natureza
operacional), este pode – e deve – envolver temas da área do aluno.
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estratégica e a busca de prioridades de pesquisa em saúde, cujas lógicas não obedecem, única
e exclusivamente, à lógica dos serviços de saúde. Assim, um programa nesse campo deve
contemplar a compreensão dos processos de geração de conhecimentos, difusão dos resultados
da pesquisa, dos processos de incorporação tecnológica e das medidas de avaliação e impacto
dessa atividade, o que significa a abordagem de gestão e administração em C&T. Da mesma
forma, o trabalho final deve contemplar a abordagem de tema que aprofunde o entendimen-
to do objeto de atuação do técnico no seu posto de trabalho.

Cabe, finalmente, destacar os esforços que várias de nossas IES vêem empregando ao
oferecer MPs, já credenciados, nas áreas de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária,
administração em saúde, gestão em ciência e tecnologia, gestão em informação e comunica-
ção, programas de saúde de família. Os demais capítulos desta coletânea trazem, em detalhe,
essas experiências que são uma demonstração inequívoca da importância desta modalidade
de formação, em resposta às necessidades apresentadas pelos nossos serviços de saúde.


