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APRESENTAC~O 

A minha forma~io b~sica de pedagogia encaminhou-

me.·, dent l"O da 

saüde. 

para a ~rea de educa~io em 

Já no trabalho em escolas interessava-me atuar 

junto aos funcion~rios, nas rela~5es interprofissionais e 

interpessoais que se estabelecem internamente em qualquer 

institui~io, com a convic~io de que isto facilitaria o 

desempenho destes profissionais nas suas fun~ões junto à 

clientela, no caso a popula~io escolar. Aliada <.'1. este 

interesse existia tamb~m a preocupa~lo em trabalhar com a 

questio do compromisso profissional que, segundo o próprio 

Paulo Freire, deve ser inerente ao trabalhador social. 

Ao passar a atuar na saüde pÜblica a essincia 

dessas questões permaneceu e passaram a ser vistas, entio, à 

lu2 das propostas defendidas pela Reforma Sanitária que 

pretendem, em Ültima instincia, a transforma~io das rela~6es 

entre os profissionais de saüde e a popula~io. 

Enquanto aluna de pós-gr-<:"\dua.;ão foi·-m<::· oferecido 

desenvolver os cr~ditos de estágio no Departamento de Saüde 

de.· Varge.·m Grande.· Paulist<:"\ num tr·abalho de.· diagnosticar· 

possíveis necessidades daquele servi~o que pudessem apontar 

na dire~io de um trabalho de educa.;io em saüde. O que se 

encontrou foi a necessidade de um trabalho que se voltasse 

para as questões internas da institui.;io. Isto v~"do de 

encontro com os antigos interesses Já descritos e permitiu o 



desenvolvimento deste trabalho voltado para a educa~io 

continuada. 

A bagagem da ~rea educacional embasou este 

trabalho no sentido de conduzi-lo dentro de urna proposta 

pedagógica problematizadora transformadora que 

~onternplasse a discussão do compromisso profissional, das 

internas conflituosas entre as diferentes 

categorias profissionais e da cidadania da popula~io usuária 

do servi~o. 

A vivincia da experiincia descrita neste trabalho 

reafirmou a convic~io da importincia do investimento no 

setor de recursos humanos nas ~reas sociais. Este trabalho 

também permitiu explicitar um dos papéis do educador de 

sa~de p~blica: o de garantir espa~o para a reflexio dos 

profissionais sobre as re1a~5es interprofissionais 

interpessoais que se estabelecem dentro da institui~io e 

que, de urna forma ou de outra, definem o relacionamento e o 

car~ter educativo deste, entre a equipe de sa~de e a 

popula,io. 

Ainda hoje a Reforma Sanit~ria e o Sistema 0nico 

de Sa~de estio em processo de irnplernenta,io e mesmo o texto 

legal ~ incompleto e impreciso causando d~vidas e dando 

margem a confrontos com outras propostas. 

Este trabalho insere-se neste contexto: ~ um 

projeto de 

transi~lo. 

interven,io acontecendo numa realidade em 



O macro contexto em que se coloca este trabalho 

está descrito no capitulo I, em que os avan~os e os 

Reforma Sanitária sio apresentados. Nos 

capitulas II e III está descrita a proposta de interven~~o 

que pretendeu verificar, a nivel micro, algumas das 

proposi~5es teóricas colocadas pelo movimento sanitário 

brasileiro. No capitulo IV esti o estudo propriamente dito e 

no capitulo V estio as conclus5es e recomenda~5es. 

Ao se tentar conhecer um micro contexto, fazendo 

um estudo de uma realidade municipal, pode-se caracterizar 

este trabalho como de análise conjuntural: como se dá a 

implanta~io da Reforma Sanitária num municipio pequeno, onde 

a própria municipaliza~io da saJde pode ganhar contornos 

diferentes dos previstos, por refor~ar o poder local que nem 

sempre coloca-se dentro da mesma lógica pretendida pelo 

movimento da Reforma Sanitária. Neste sentido, o trabalho 

procura mostrar os avan~os que tim sido possíveis nesse 

processo em Vargem Grande Paulista e, especificamente, como 

os funcionirios tim vivenciado este momento conturbado 

dentro do nosso sistema de saJde. 

Al~m de uma análise conjuntural, tamb~m 

caracteriza este trabalho uma busca de aproxima~io entre a 

teoria e a pritica, ao se discutir a aplicabilidade de 

alguns conceitos e modelos. 



Finalmente, ~ preciso ressaltar que a escolha da 

irea de recursos humanos como campo de atuaçio, relaciona-se 

com a forte convic,io de que este ~ um dos aspectos 

principais que precisa ser equacionado para a efetiva 

transforma,io dos servi,os p~blicos de sa~de no Brasil. 



R E S U H O 

Tendo em vista as transformaç5es propostas na 

Reforma Sanitária brasileira e institucionalizadas na 

foi realizado este trabalho, com o objetivo de testar um 

programa de educaçlo continuada. 

Constitui-se num estudo qualitativo, 

com avaliação longitudinal, do tipo pr~-experimental, 

dlagncistica e avalia~io final, que procurou abarcar a 

complexidade de todo o processo educativo desenvolvido e os 

fatores intervenientes. 

O programa foi planejado e desenvolvido de modo a 

proporcionar oportunidade e facilitar a discussio junto da 

equipe de saJde, respeito da sua participa~io no 

planejamento das atividades do serviço e no gerenciamento do 

mesmo, bem como tratar de outras quest5es detectadas como de 

interesse do grupo de funcionários na avalia,~o diagncistica 

inicial. 

A avaliaçio final permitiu identificar várias 

dificuldades para a operacionaliza~io de programas de 

educaçio continuada a nível local. Demonstrou a existincia 

de um distanciamento entre as discuss5es que ocorrem nos 

níveis mais centrais e as práticas desenvolvidas na ponta do 

sistema de saJde, fortalecendo a convic~lo da necessidade de 



que programas deste tipo sejam realizados em todos os 

municípios e em todos os servi~os. 

Tamb~m foi possível concluir que o investimento na 

área de recursos humanos, atravcis do estabelecimento de 

diretrizes para a ~rea de forma~io de pessoal 

desenvolvimento e defini~io de legisla~io e regulamenta~~o 

para as questões de carreira, cargos e salários, ~ essencial 

para a implanta~~o do Sistema ónico de Sa~de segundo os 

pressupostos defendidos pela Reforma Sanitária. 



5 U H H A R Y 

Taki.ng in vir::w lhe alte:r·aticms concr~·nling t:he 

democratization of health actions proposed before the 

Brazilian Sanitar~ Reform and institutionalized in the 

1988's Brazilian Constitution, the present paper aimed to 

put to the test a program of continui.ng education. 

It const H ub:':d :i. b.•H.": 1 ·f qualit:ative, 

longitudinal, pre-experimental stud~, with diagnostic and 

final evaluations, 

whole e.·ducat i v~;: 

intended to grasp the complexit~ of the 

process involved in, as well as its 

intervenient factors. 

The program was planned and carried out in such a 

wa~ to provide opportunit~ for and facilitate the health 

team's di.scussion related to its participation in lhe 

planning and management of activities of the service, as 

well as the handling of other questions detected as of the 

interest of the group of officers b~ the time of the 

di.agnostic ev<:'\luation, m<.'\de <:d: thE: be:ginning. 

final h as allow~:.::d 

identification of severa] difficulties for putting into 

operation prograrns of continui.ng education at local level. 

It disclosed a gap between the discussions occurring at the 

morE· ct.::ntl·aJ leveis of the health s~stem and the practices 

performed at the end of it, enhancing lhe conviction that 

in all 

municipalities and services. 



F1·om th(.',· ~-..--::s;ult'!'.; of t:he stud~, Í. t W<'.\ S a 1 S~') 

possible to conclude that investrnents in hurnan resources, 

through the establishment of guidelines for the area of 

education and improvement, as well as a clear definition 

concerning legislation and statutor~ policies for questions 

related to career, position and salar~, are essential for 

the actual implantation of the Brazilian Unified Health 

S~stem, according to the presuppositions advocated b~ the 

Bani t ;·H·~ R<~fonn. 
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CAPiTULO I - A REFORMA SANIT~RIA BRASILEIRA~ A 
QUEST~O DOS RECURSOS HUMANOS E A 
EDUCAÇ~O EM SAúDE 

1. A REFORMA SANIT~RIA BRASILEIRA 

1.1 CONTEXTO HISTóRICO EM QUE FOI DESENCADEADA 
A REFORMA SANIT~RIA 

Na tentativa de analisar os antecedentes do 

problema, objeto deste projeto, faz-se necessário relacionar 

o momento de inicio de discuss5es a respeito da Reforma 

Sanitária com a crise das políticas sociais na Am~rica 

Latina. A origem desta Jltima e sua efetivaçlo e agravamento 

abriu possibilidades para a busca de transforma~5es e 

reformulaç5es nas políticas econ8micas e, principalmente, 

nos setores sociais nos quais se inclui o sistema de saJde 

brasileiro. 

A economia mundial <TEIXEIRA, 1985> foi atingida, 

desde meados da d~cada de 70, por uma crise econômica que 

foi enfrentada, entre outras, por medidas político-

restritivas cujos encargos foram repassados, principalmente 

a partir de 1980, ~s economias perif~ricas dependentes da 

Am~rica Latina. A vulnerabilidade das economias latino-

americanas~ ordem econ8mica internacional, fez com que suas 

possibilidades internas de resposta aos efeitos dos 

problemas internacionais e ~s políticas de proteção 

adotadas pelas economias centrais fossem limitadas. 

i 



,.., 
c. 

Uma anilise feita pela Comisslo Econ8mica para a 

Am~rica Latina <CEPAL> arrolou como causas internas das 

dificuldades vividas pela América Latina os seguintes 

fat Ol"eS: "a) os excessos da política de endividamento 

externo; b) a expansio exagerada do gasto interno; c ) a·s 

políticas de estabilizaçio e restriçio de importaç5es; d) a 

liberaçlo do sistema financeiro e a alta das taxas reais de 

jLn·os" <TEIXEIRA, 1985). O importante ~ destacar que estes 

fatores foram decorrentes das condições internas de produçlo 

e das políticas dos países centrais. 

Como consequincia de toda a situaçio, os paíse·:; 

latino-americanos tiveram que recorrer ao Fundo Monetirio 

Internacional <FMI) e adotar sua orientaçio de programas de 

austeridade, que teve como principal medida a redu~io dos 

gastos p~blicos e das importações. 

Tal ct·ise, com estas características, 

diretamente nos setor·es sociais através da queda da 

qualidade de vida e da reduçio de investimentos nas 

políticas sociais. 

Do ponto de vista da incorporação das demandas 

sociais pela Estada, na América Latina como um todo, ela se 

caracterizou <TEIXEIRA, 1985) por um padrio de tentativa de 

cooptaçla ao invés do reconhecimento dos direitos inerentes 

~ condiçlo de cidadania universal, ou seja, apesar das 

pressões vindas de baixo serem as motivadoras da intervençio 

estatal atrav~s das políticas sociais, os bene1~ícios · se 

materializaram como privilégios e nlo como direitos. Estudos 



de MESA LAGO sobre a Seguridade Social latino-americana, 

citados por TEIXEIRA <1985), "demonstr·ar·am que a lógica 

aparentemente irracional de organização das instituiç5es 

securit~rias atendia aos 1· e quis i tos políticos de 

incorporaçio dos grupos ocupacionais em um sistema de 

privilégios diferenciais, em face de sua coloca,io numa 

es•:al a de d isc1· imina.;:ão segundo ·:;•J.a capacidade de pressão". 

Has, mesmo assim, houve avan,os entre as décadas de 20 e 60 

classes dominadas no que se refere ao seu 

reconhecimento político e social e melhoria de sua qualidade 

de vida. Entretanto, os regimes autoritirios <TEIXEIRA, 

1985) implantados ~ partir dos anos 60, realizaram uma ampla 

da Segu1· idadr.:: COITI duplo objetivo: 

externamente com a finalidade de justificar e mostrar alguns 

1·esul t ados da O l"eSt O do mundo e, 

desmontar o mecanismo político de 

mobilização e acesso ao poder das classes trabalhadoras em 

que a Seguridade Social se constituía. Nesse p1·ocesso 

tenderam a privilegiar os interesses capitalistas privados 

em detrimento dos interesses da popula.;:io. Este também foi o 

caso do Brasil, segundo TEIXEIRA (1985), com consequincias 

para a política de sa~de que se caracterizou por: 

"a) r·eol·ienta.;:ão da política nacional de saúde 

para uma pr~tica médica curativa individual, especializada e 

sofisticada, em detrimento de medidas de saúde pÚblica, de 

car~ter preventivo e de interesse coletivo; 

3 



b) via.b i 1 ização pela Previdência da 

cria.;io de um complexo midico-industrial, respons~vel por 

elevadas taxas de acumulação de capital das grandes empresas 

monopolistas internacionais na ~r·ea de Pl"t">dução de 

medicamentos e de equipamentos médicos; 

c) desenvolvimento de um padrão de organiza.;ão da 

p1·át ica. médica orientado em termos da lucratividade, 

propiciando a capitalização da medicina e o privilegiamento 

do produtor privado desses serviços, em detrimento da rede 

de serviços prdprios da Previdência; 

d) organização da prática médica em moldes de 

1·e1 acionamento mais caracteristicamente capitalistas, 

passando a diferenciar a clientela a ser atendida em fun.;:ão 

de sua inset·.;io na estnttu1·a p1·odutiva". 

A partir de 1980, porém, novos rumos precisaram 

ser dados ~ Previdincia atingida pelo agravamento da crise 

econômica nacional. propostas então, medida·:; 

1·acional izado1·as e:·m duas 1 inhas de atua.-;:io: "a contenção dos 

gastos com os hospitais e serviços privados e a ampliação da 

articula.;:ão da Previdincia com os demais servi.;:os p~blicos 

de atenção à saúde" <TEIXEif~A, i986). 

Em decorrência de dificuldades econ8micas e tambim 

em ·Função 

colocava, o 

de todo um contexto s6cio-político que se 

governo do país passou por uma situa.;ão de 

falta de legitimidade do regime burocrático-autoritário 

instalado. Ela cat·acterizou···se pelo "isolamento da sua 

facção mais reacionária, com as dissenç:3es ao nível dos 

4 



próprios participantes menores do pacto dominante <os 

empres~rios nacionais), o que evidenciou a ausincia de 

mediações necess~rias, entre Estado/sociedade, que pudessem 

embasar o exercício legítimo do poder político'' <TEIXEIRA, 

1985). 

Neste contexto diversos projetos de 

redemocratizaçio emergem de diferentes setores da sociedade. 

A idéia é de que a conquista da democracia poderia 

significar a conquista do espaço ideal para a formulaçio de 

uma contra-hegemonia. Além disso, 

intelectuais das classes médias e da burguesia favoreceu a 

formulaçio de um projeto político e cultural que expressasse 

as demandas dos setores dominados. 

No âmbito da saJde pJblica o primeiro fruto do 

encontro dos movimentos de contençio de custos assistencias 

e a busca da democratiza,io do setor saJde foi o Programa de 

Ações Integradas de Sa~de <AIS), que foi iniciada em 1983. 

Ai, pela primeira vez, foi oficialmente aberto espaço para a 

discussio de questões fundamentais para a democratizaçlo do 

direito ~ saJde e para a ampliaçlo ao acesso aos serviços: a 

descentralizaçlo, o controle social, a estrutura 

financiamento, o relacionamento setor pJblico/setor privado, 

a política de pessoal, de medicamentos, etc. Estas questões 

foram depois melhor explicitadas por ocasilo da a~ 

Conferincia Nacional de Sa~de, em 1986. 



Com o processo de democratizaçio as mudanças que 

as oposiç5es vinham exigindo para o sistema de sa~de 

ganharam mais força: a proposta de criaçio de um sistema 

integrado, sob a responsabilidade do Estado, com os serviços 

organizados em uma rede ~nica regionalizada e hierarquizada, 

com cobertura universal, descentralização no planejamento e 

execução, integralidade das aç5es preventivas e curativas e 

participação comunit~ria. 

Todo esse contexto permitiu uma nova etapa 

inclusive do movimento sanitirio a partir de 1985: período 

denominado de Nova Rep~blica, que se caracterizou pelo 

avanço em vários setores, de projetos gestados em períodos 

anteriores e que agora poderiam buscar espaço para se 

concretizarem dentro dos novos rumos que o país tomava, 

gerando boas expectativas e esperanças. o movimento 

sanitário passou a ocupar alguns espaços estratégicos no 

aparelho governamental. Com a crise da Seguridade Social, 

alguns intelectuais claramente identificados com o projeto 

reformador foram chamados para exercer altos cargos na 

burocracia da Previdincia com o intuito de solucionar o 

impasse enfrentado pela política de sa~de. Estes 

profissionais, juntamente com o movimento sanitário 

organizado e fortalecido, deram os passos definitivos para a 

institucionalizaçio da Reforma Sanitária. Convocaram a a~ 

Conferência Nacional de Sa~de e fizeram aprovar um texto 

constitucional de sa~de que tinha como idéias b~sicas 

norteadoras a recuperação da sa~de e da assistência como 

6 



bens p~blicos e a garantia, pelo Estado, do acesso universal 

à salÍde. Outra medida importante foi t E.'l"em posto e.·m 

funcionamento um sistema unificado e descentralizado de 

salÍde em algumas regiÕes do país. Embora ainda sem o Sistema 

~nico de Sa~de, estava iniciado formalmente o processo de 

Reforma Sanit~ria. 

Esse b1·e.·ve histórico evidencia as "idas e vindas" 

do setor salÍde e aproximações e distanciamentos em relação 

ao atendimento das necessidades de salÍde da populaçio. 

Demonstra também a vinculação entre a questão salÍde e o 

contexto sócio-econ8mico e político do país. 

Esses projetos experimentais ligados aos programas 

de Medicina Comunit~ria nos espa~os acadêmicos, vie1·am a 

ampliar as adesões ~s propostas do movimento sanitirio 

incipie.·nte. 

Out l" C.l segmento da soe ie.·dade, os Pl"ÓPl" ias 

profissionais de salÍde, ao perceberem, também, serem vítimas 

de péssima situa~lo profissional em fun~io das mesmas causas 

que determinavam as precirias condições de saLÍde dos 

pacientes que atendiam, aderiram ao movimento. 

Na p l"Oces·:;o l"eSSUl"9 i r·am os 

movimentos sociais fortalecidos com o início da 

redemocratizaçio. O movimento popular aglutinava virias 

categorias excluídas dos processos decisórios e fez-se 

pr·esente na sociedade civil, "p1·essionando i.J E·stado atnivés 

de concentrações populares em atos plÍblicos; - colocando em 

7 



evidência as condições de vida ... dos cidadios moradores da 

p e 1· i f t.T i a u 1· b "'na . . . " ( S H E I< E , 1 1? 9 0 > . 

Estudos, citados por SMEKE <1990), apontam para a 

coincidência entre o momento de expanslo das Comunidades 

Eclesiais de Base e outras manifestaç5es do movimento 

popular urbano e o surgimento de grupos atuando em sa~de nos 

moldes da Medicina Comunitária. Esta coincidência seria o 

produto de um mesmo processo político-econ8mico aflorado 

naquele momento histórico. 



1.2 PARADIGHAS TEóRICOS. 

O fato da Reforma Sanitária ter sido desencadeada 

autoritarismo, do estado sanitária da popula~lo e do sistema 

(TEIXEIRA, i '?130}, não 

esconde a realidade de ser um processo longo, iniciado há 

muito tempo no Brasil, cuja história coincide com a do 

movimento sanitário no Brasil. simplesmente vestiu 

outra roupagem e aproveitou o momento propício e inseriu-se 

na luta pela redemocratiza~ão da sociedade brasileira. No 

campo específico da sa~de, serviu-se da oportunidade para 

consolidar e ampliar o processo de forma~io da consciência 

sanitária, tanto dos profissionais de sa~de envolvidos na 

assistência, como dos usuários do sistema. Como já dissemos, 

tal processo vinha sendo desencadeado desde os primórdios do 

movimento sanitário <TEIXEIRA, 1988 e 1989), 

meados dos anos 60, no interior do espa~o acadêmico que 

passou a SE.'l" tamb~m, reduto de contesta~io ao governo 

<:~.ut •::>t" i t á r ii.:>. Come~ou com a cria~ão, nas Faculdades de 

Medicina, dos Departamentos de Medicina Preventiva e com a 

introdu~io das disciplinas sociais, que propunham um novo 

paradigma na análise do processo sa~de-doen~a. 

histór·ico .. ·estn .. d:ut·al pa·:;sou <:~. i.Jl"i•::!ntal" os estudos t'H:> c<:~.mpo 

da sa~de quE.' buscavam compreender processos como a 

"detennin~~~ã·::> social da doen~a" •::! <:~. ";.:>r·gan:i.za~ão ·social d<:~. 

pt·ática m~dica" <TEIXEIIi:A, 1'?89). 
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Apesar da origem acadimica, o movimento sanitirio 

procurou aliar a produçio científica ~ busca de novas 

priticas políticas e à difusão ideológica de uma nova 

consciência sanitária. Neste sentido foram desenvolvidos 

projetos de Medicina Comunitiria e projetos experimentais em 

regi5es mais pobres, sempre à margem do sistema de sa~de 

onde predominava a política de privatizaçio já referida. 

Assim podemos dizer que a Reforma Sanit~ria 

representa um fen8meno diferente de outras propostas 

reformistas <reforma tribut~ria, administrativa, do ensino 

universitário), que ocorreram no interior do governo, 

propostas por ele mesmo. Trata-se de um projeto social 

contra-hegem8nico, nascido no seio da sociedade civil, cujos 

ideais foram absorvidos pelo governo de transição, através 

da absorção de pessoas comprometidas com ele. BERLINGUER 

(1989) em conferência proferida em Sio Paulo em 1988 

destacou este aspecto também: a simultaneidade do processo 

de Reforma Sanitária brasileira com o processo 

redemocratizaçio, sendo os protagonistas comprometidos com o 

processo democr~tico e com as idéias da Reforma Sanitária. 

Obviamente que as características específicas da transiçio 

brasileira imprimiram tons contraditórios a este processo. 

Segundo O'DONNELL, citado por TEIXEIRA Ci988 e 

1989) a transiçio à democracia no Brasil pode ser denominada 

como transição pactada, onde o regime autoritário-

burocrático obteve relativo sucesso econ6mico e fez uso 

menos extensivo e sistemático da repressão. Estas e outras 
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características específicas do país permitiram ~s elites 

civis e militares estabelecerem com a oposição uma agenda de 

negociação. \ 
.. ,,ol 
. .:.ao essas caract e1· íst; ic~.s d~ . 

conservadora que impÕE.·m seus limites aos avanços do 

movimento sanitário de acordo com seu paradigma teórico 

Assim, a composição do primeiro governo civil após 

2i a.nos de ditadura careceu de um perfil ide o 1 Óg iCi.l 

claramente delineado: que o compunha agrupava 

setores tipicamente liberais, setores com uma concepção 

social-democrata e até setores com uma concepção socialista. 

Esta situação explica que a partir da ocupação, já 

mencionada, dos espaços governamentais em 1985, houve a 

necessidade de se procurar traduzir os pressupostos da 

Reforma Sanit~ria numa dinimica administrativa no sentido de 

Ci.lnsol ida.r- tais Em alguns momentos isto 

significou privilegiar a mudança e/ou criaçio de mecanismos 

capazes de alterar, de maneira gradual e ascendente, a 

organização institucional do setor, na direção de um sistema 

p~blico de sa~de mais racional, eficiente e democrático. A 

implantação, a partir de 1987, do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Sa~de <SUDS) < Br.;:AS IL, i?87) 

considerado como um exemplo. 

forma, com o início do governo de 

transição, foram desencadeadas diferentes medidas com o 

objetivo de alterar a política de sa~de vigente e, uma 

delas. foi a politização da discussão sobre sa~de com o 
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objetivo de aprofundar o nível de consciência sanitária da 

popula~io e procurar garantir suas demandas na agenda 

governamental. A realizaçio da a~ Conferência Nacional de 

·Foi um grande passo nesse sentido e a 

partir dai as pressões de diversos setores da sociedade 

civil garantiram, como já foi dito, que pontas importantes 

fossem aprovados na nova Constituiçio: desde o direito 

universal ~ sa~de e o dever do Estado na sua garantia, até a 

participa~io da comunidade, como 

sa~de. 

diretriz do sistema de 

das contr·adiç:ê)es e><i s t E.'l'lt es 

institucionalizaçio do movimentu S<:~.nitá\"iO que não 

permitiram o aumento, a cuntento, da organiza~io t~cnica 

política necessária para o avanço do projeto da Reforma 

Sanitária, algumas a1tera~5es das práticas institucionais 

vêm se processandu e estiveram voltadas para os seguintes 

objetivos: 

- o fortalecimento do setor pJblico atrav~s da 

diferentes instituiçÕes, 

embrionárias de um futuro sistema Jnico de saJde; 

- redução do papel do setor privado na prestação 

dos servi~os de saJde, maior controle na presta~ão de 

contas, novas modalidades de relacionamento; 

- descentralização política e administra~ão do 

processo decisório da política de sa~de e da execução dos 

servi~os ao nível local, 

Sl.:>cial" (TEIXEIRA, i''l'f3?). 

ampliando as formas de controle 



O que vem ocorrendo é uma atua~io em torno do que 

Si-lli:AIVA FEL.IF'E, citado por TEIXEIRA <1988), denominou de 

"dialética. d;.J pu·:;sível": explor·ar· o possível de ·Fo1··ma 

decidida, a fim de diminuir a distincia entre a inten~io e o 

gesto. 

Completando esta an~lise, CAMPOS <1988) considera 

que nesse movimento de institucionaliza~io ocorreu uma 

redu,lo de abrangincia dos conte~dos da Reforma Sanitária. A 

tentativa de viabilizJ-la via a~aes desencadeadas no 

interior do aparelho estatal, nio deu conta do projeto 

gestado pelo movimento sanitário e nem da sua entio 

capacidade transformadora. 

Segundo CAMPOS <1988), houve um privilegiamento do 

P•:Jder· executivo com•:J campu de luta Os 

intelectuais, que ocuparam os espaços governamentais nio 

assumiram necessariamente o papel de intelectuai·:; 

de um movimento pluriclassista e de frente ampla 

pela Reforma Sanitária. 

A qut:.·stão do paradigma fica, 

comp 1 i cada .. O r· e f e, .. •: n c i~. 1 h i s b.h· i c o ... e s t r· u bJ. r· a 1 de ·F e n d ido 

pelo movimento nem sempre consegue espaço para traduzir-se 

em realidade concreta. Está sempre em luta com outras 

tendincias, mesmo no interior dos indivíduos que a defendem. 
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No caso deste projeto é importante distinguir os paradigmas 

teóricos e seus momentos de hegemonia e firmar posi~io em 

rela~lo a um, o histórico-estrutural, o que coloca o 

projeto, neste momento, dentro de um movimento contra-

f,egem8nico, que busca a transforma~io dos profissionais de 

sa~de, dos servi,os e das condi,5es de sa~de. 
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2. A QUEST~O DOS RECURSOS HUMANOS 

2.1 A POLiTICA DE RECURSOS HUMANOS EH SA~DE NA AH~RICA 
LATINA, NO BRASIL E NO ESTADO DE S~O PAULO 

Política de Recursos Humanos na Amirica Latina 

Emb•::>r· a t •"2n h:i:l.l'll sido organizadas reuni5es pela 

Organizaçio Panamericana de Sa~de <OPAS> para se discutir a 

questio dos recursos l1umanos no setor, na maioria dos países 

da regiio nio se tem ainda uma política definida com relaçio 

ao planejamento, desenvolvimento e aloca~io dos mesmos. 

Na primeira reuniio sobre Princípios Básicos para 

el Desarrollo de la Educacion Médica en la America Latina~ 

el Caribe <1977) foram assinaladas algumas linhas de atuaçio 

para as políticas de recursos humanos em sadde <STULHHAN & 

COlHI~A, 1?85): a formaçio de recursos humanos para a sa~de 

deve ocorrer em fun~io de uma política de sa~de e educa~io 

explícita, de acordo com a realidade sanit~ria e objetivando 

a sua transforma~ioi visando prestar assistincia à sa~de a 

toda populaçio e que permita o aproveitamento integral da 

rede assistencial para a forma~io de profissionais de sa~de. 

Os Recursos Humanos e as Políticas Nacionais 

Antes da a~ Conferincia Nacional de Sa~de outros 

preocupaçio com a ~rea de recursos humanos. O Constdho 

Consultivo de Saüde F' r· e v i d enc i :::í.r- i~~ 
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<CONASP), em 1981, identificou problemas decorrentes da 

e desestimuladora política de recursos humanos, 

in c 1 uindc> baixos sal~rios, falta de um sistema de 

avalia~io e de premia~io baseado no m~rito, duplos vínculos 

dos profissionais, o excesso de burocracia e centralizaçio. 

Propôs v~rias a~5es corretivas: 

exclusiva e o tempo integral geográfico, 

par :c\ pt.•ssoa 1 tl"t.•in<:-tdo, estabelecimento de 

desenvolvimento de pr·og1·amas de educa.;:io continuada. 

Em 1983 o programa das Ações Integradas de SaJde 

<AIS) p1·ocu1·ando atender· à-:; nei.:essidades j~ detei.:tadas, 

destinou recursos que possibilitaram a ampliaçio do quadro 

de ser·vidor·es e o aumento do g;:~.nho salar·ial, 

gratifica~io, mas sem promover a integra~io dos serviços 

entre as diferentes esferas institucionais. 

De aco1·do com os princípios da Política de 

Recur·sos Humanos da ~~mér·ica Lat in~., a nível na•:ional, ·Foi 

realizada em 1986, a Conferincia Nacional dE.' Rec Lll" sos 

Humanos par· a a Saüde, a linha de propostas da 

Reforma Sanit~ria. Nest<:-\ como 

valoriza.;:io do profissional, preparação de recursos humanos, 

drgios de desenvolvimento de recursos humanos para a saJde, 

cn·gani:a:a.;:io dos tr·abalhador·es de saüd.::: i2 <:~. 1·ela.;:ão do 

trabalhador de saJde com o usu~rio dos serviços foram 

abor·dados. 
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Ela também r·eafirmou diretrizes já pr·opostas a 

níve.-1 n<:-tcion<.'ll ta~ Reunilo do Conse.-lho Nacional dEi.' 

SecretJrios de Sa~de(i984) e no 3~ Encontro de Secret~rios 

Municipais de Sa~de(i985) <CORNETTA, 1991) tais como: 

profissionaliza~io de pessoal 

nível médio; 

- a reestrutura~lo de pessoal auxiliar e de nível 

médio:>; 

- a reestrutura~io dos cursos de níve.-1 superior 

para atender aos novos perfis profissionais; 

- a defini~io de uma política de recursos humanos 

que contemple o mérito como forma de seleçio; 

-uma política salarial homoginea; 

- a criaçio de carreira e um processo de educaçio 

cont inu~.da". 

concluiu-se que na 

perspectiva da reformulaçio do sistema de sa~de, torna-se 

imprescindível a democratiza~io das institui~5es de sa~de, 

com a participaçio efetiva dos profissionais e da população 

em todas as instincias do sistema, desde o planejamento até 

a avaliação das aç5es desenvolvidas. Além disso é imperativo 

a defini~io de uma política de recursos humanos que valorize 

o servidor e que se encaixe dentro de uma política de sa~de 

mais ampla, 

popula~io. 

necessidadE:.'S d<:-t 
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Ent r· e as pr·opostas par· a 

open:\cional iza.-;t.\o d<."-\ li:e·fol-m<:< Sanib:\r·i<."-\ a ~..w.:;.st{i;~iil •. -~iDJ.i.sada 

tamb~m mereceu destaque na referida Conferência, tendo sido 

definida como um instrumento de forma~io e aprimoramento de 

pessoal de nive1 m~di•::> e elementar· e ::~.pr·im•::>l"·:1.mento p:;,~xa o 

pessoal de nível superior, com vistas ~s perspectivas dos 

Foi assim conceituada: "A educa.-;~~o continuada 

surge da necessidade de atualizar, renovar conceitos e nio 

deve ser entendida como um substituto de 1 acunas d<:o\ 

gl"aduao;:ão. Sel"Vi:: também par·a a ::~.dapt:;,~.o;::~ü:> do cunhecimento 

técnico do profissional aos servi.-;os da instituio;:io e ao 

aprimor·amento destes. É um Pl"OC•~s·so O\"ganii.!ad;.:>, pennanente e 

direcionado a clientelas institucionais com política de 

sa~de definida tendo em vista a necessidade dos usu~rios. 

Pode se constituir neste momento, 

ao;:io institucional, 

em um instrumento de 

podendu a m~dio prazo 

inb::·l"'l'el·ir· na 9l"adu<:l.-;t~o" <CONFEii:ÊNCIA, i 1i86). 

A mesma Conferência destacou tamb~m, os Programas 

de Integra.-;io Docente-Assistencial <PIDA> como estrat~gias 

que "devem se1 .. reconhecid<:~.s e utilizadas com;.:> um instr·umento 

valioso de reorganiza.-;io dos servi.-;os, podendo contribuir 

efetivamente para a irnplantao;:io e consolidação do novo 

sistema de saLÍde" <COI'-4FERÊNCIA, i 1i'86). 

Os P r Q SI r =;\liJ a~ d e In l.!;;:~[Q_.D.Q..o:s;.n..t.~::::~UJ:. e n c i :a..l, 

surgiram entre os anos 60 e 70 no bojo das reformas 

curricular e estrutural do ensino m~dico. 
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médicos "pr·ogr·essistas" se voltan:lm par·a novos rnodeli.JS de 

capacitaçio, como os PIDA, conjugados aos programas d~ 

extensão comunitJria ou Medicina ComunitJria, onde havi<:~. 

algum tipo d~ participa~io ~ envolvimento dos grupos sociais 

assistidos. 

Como os s~rviços locais d~ sadd~ vêm ~nfrentando 

um vazio de propostas concretas, é possível que projetos que 

aproxim~m a Univ~rsidade do serviço local de sadd~, tipo 

PIDA, possam contribuir de modo efetivo, principalmente em 

proj~tos de ~ducaçio continuada. 

Recursos Humanos e Políticas de Sadde no Estado de São 

Paulo 

Post~riorm~nt~. na s~quência das proposiç5~s da a~ 

Confer~ncia Nacional de Gaúde, a Secretaria do Estado de 

Sadd~ de Sio Paulo promov~u uma r~forma ~strutural, criando 

os Escritórios Regionais de Saúde CERSA's) com consequente 

descentralizaçio ~ regionalizaçio do setor d~ r~cursos 

human1.:>s. 

Em 1987, o Termo de Compromisso Interinstitucional 

envolvendo o Ministério da Previd~ncia e Assist~ncia Social 

e o Governo Estadual traçou as diretrizes e bases para a 

implantaçio estadual do Sistema Unificado e Descentralizado 

d~ Sadd~ CSUDS) ~ recom~ndou, quanto aos r~cursos humanos 

<CONFERiNCIA, 1992): 
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Ct:.HTJP:i:l.t ib i 1 i:a:aç::J:o de recur·sas 

humanos e sal~rios com o processo de municipalizaçio e 

regionaliza.;:io, estabelecendo-se a organi:a:aç:~o de um sistema 

integrado de gestio e desenvolvimento de recursos humanos, 

fundada na ado.;:io de uma política integrada de sal~rios e na 

Ol"ganizaç~~o de can-eil"<:"ts". 

Com o Convinio SUDS-SP foram estabelecidos alguns 

compromissos para a 4rea de recursos humanos como a 

equivalincia salarial, o tempo integral 

geográfico e o direito de opç:io pelo emprego ~nico do SUDS e 

a alocaçio, atravJs do INAHPS, de recursos que contribuíssem 

pa1 .. a a equivalênci<:~. sal<n·ial. 

Com a municipalizaçio, as administr·;;H,:Ões 

munü:ipais p<:~.ssal"am a se enca\ .. r·egar d·::> gel"enci:i:l.mento das 

Unidades B~sicas de SaJde e da criaçio e implantaçio de 

prog1·amas de desen v•:>l v i men t •::> de \"eCur·sos humanos, 

salar·ial. 

Sem que condições efetivas fossem dadas para o 

cumprimento de tais determinaç:Ões surgiram dificuldades 

gerenciais, pois os servidores passaram a conviver num mesmo 

ambiente com sal:Jxios e/ou c<:~xgas hol·:ál·ias difer·ent;.::s pan:~. 

as mesmas fun,ões. 

o Gr·upo de Tl-abalho "Sistema 

Integl"ado de Recu1·sos Huma1~o::>s" com a -Finalidade d~:; estud<:\l" <:1. 

situaçio do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da 

Sa~de e do INAMPS, propor a adequa.;:io de funç:Ões, elaborar 
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Pl~no l1·~nsitói·io de Equivalênci;;,~. S;;,~.l:::u-·ial e Tempo Integr·~d 

Geogr~fico, elaborar programa de forma~ffo, treinamf;.'nto e 

desenvo 1 vimen to de I·ecursos humanos e e 1 ab•.:n·~l"· um mede 1 o de 

organizaçffo de carreiras funcionais integradas, respeitando 

os direitos ~dquiridos. 

Em 1988 com a nova minuta-padrão do Convinio SUDS 

ocorreu um retrocesso ao nio se discriminar os recursos para 

a equivalincia salarial. 

Na Constitui~ffo Federal de 1988, apareCE.'U como 

competência do !3US ~ ordena~io da formaçio de recursos 

humanos na área de saJde (artigo 200). Quanto ao servidor 

pÚblico: obi·igatui·iedad;2 d•::> concursu pÜI:Jlico, r··=:giiTH:: Ünico •2 

plano de us servidores e isonomia de 

vencimentos par a mesmas at 1·· ii:Jui~Ões ( :i:lx t igr.:> :3?, in c is•::> I 1 e 

adigo ~)9). 

Na Lei Orgânica 8080 de 1990, sane i on<:ida num 

momento de tendências centralizadoras e queda dos repasses 

financeiros para o sistema de saJde, principalmente, para o 

set •.n· púb 1 il.::i.J, foi prevista a urganizaçii.J de um sistema de 

formação de ensino, inclusive pds-graduaçio, 

ap e1 .. ·h:: i ç oarnen to de pesso~l. F•::>1 .. am vet ad•::>S incisos 

importantes que tratavam da instituiçio de plano de cargos e 

salirios e da fixa~io de pisos salariais pi.Jr categoria 

profissional e da remunera~io complementar pelos Estados e 

l'lun i c Íp i os j.l a1 .. <:1. atender· ás di Fe1 .. en•;:as 1" eg ion;;,~. i s. 

Tem-se hoje em dia uma situaçio bastante precária 

nos municípios, Já que a isonomia salarial não i.Jcorreu, 
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gerando situaçôes diversas entre colegas de trabalho. A 

competi~io intermunicipal tamb~m gera conflitos porque os 

salários nio sio regionalizados e os municípios que pagam 

mais esvaziam ou desestabilizam o quadro de funcionários dos 

mLmicípi•.:>s mellí.J\"eS e mais •:::ar·I:Utte·::.;. 

A questio salarial tem sido piv8 de uma s~rie de 

conflitos na óxea d•::>s l'•::::cur·sos hum::utos <:~.loc:::\do~:; nos ser·viços 

locais de saJde, gerando disputas corporativas, 

dificultado algumas mudan~as nos modelos de sa~de. 

2.2 PROBLEMAS SENTIDOS E SOLUC5ES PROPOSTAS 

Problemas Sentidos 

qut.' têm 

No caminho percorrido para a concretiza~io do 

Sistem<:l. único de Saúde, 

movimento sanitcirio, a questio dos recursos humanos tem sido 

vista como pt·imordial. A implanta~io de uma política para o 

setor, condizente com os objetivos de um sistema de saJde 

p~blico, eficiente e democrático, ci um requisito básico 

<FARIA, 1990; OLIVEIRA JúNIOR, 1990; SANTANA, 1990). 

Os Relatól·ios·-Gint.:::se da i"' Conft:~t-ênci<:\ Estadual 

de Sa~de de Sio Paulo<CONFERiNCIA, 1992) destacou, 

r·ecursos humanos podem ser vistos sob três pontos de vista: 

i. como principal riqueza e patrim8nio do Sistema 

•.:mico de Sa~de: p<:~xtindo do principie>, que os n~~:;ult:ados de> 

quantitativos ou qualitativos, dependem muito 



í~3 

da n::la.;:ão enb·e cliente/comunidade e a equipe de saLÍ.de, é 

preciso pensar os gastes com c setor como investimentos de 

gr· ande impor· t ânc i a i 

2. como meio para a produ~io dos servi~os de 

saüde: o investimento em recursos humanos é fundamental 

para alcan~ar bons resultados, como a melhoria dos níveis de 

saüde da comunidade atendidai 

como de ao 

sensibilizados pelos objetivos do Sistema ~nico de Saüde, os 

trabalhadores da área de saJde podem se constituir em 

impor·tantes multiplicador·es de idéi<:\s e agentes de u1udan.;:a 

no servi~o de saJde. 

O reconhecimento da importincia dos recursos 

humanos e: de seu despr·epar·í.J, já que quase inexistem quadr·os 

com o perfil adequado para atuarem em conformidade com os 

avanç:os pr·etendidos pelo movimento sanitár·io, justifica <:1. 

necessidade de investimento no setor. 

A publica.;:io da Associar;io Brasileira de Pós-

Gradua~io em SaJde Coletiva <1988), avaliando a e:xpe:riincia 

do SUDS, considen.Ju a quest.:ão da ades;J:,::> dos pr·ofissionais de 

saJde: à proposta de reformular;io setorial, como essencial. 

Tal adesão não depende exclusivamente da questão salarial, 

também se:j <.'i um <:""tspe:cto impor·tante:. o 

t\·einamento, isoladamente, também não garante a adesão e o 

compromisso com a proposta, mas pode interferir na mudan~a 

qualitativa do padrão de atendimento. O documento sugere que 

o reconhecimento e o prestigio social obtidos a partir da 



divulgaçio eficiente das atividades desenvolvidas possam ser 

fonte de mudan~a. 

A questio dos recursos humanos e seu compromisso 

com a mudança, também foi considerada por BERLINGUER<1988), 

que defende, aos médicos, 

substituição dos antigos pr·ivilégios pr··::>·fissionais, por· 

substanciais gratif'ica~aes morais e culturais, que seriam 

muito mais válidas, porque oriundas de uma maior eficácia do 

seu trabalho profissional, na 1 u ta c on t r· a 0 ,. _., agravos 

saüde. 

N<:t mesma linha de raciocínio, mas destacando o 

pt·ocesso de democr·at ir.::a•;:ão dC~.s políticas st.:>e i<.-l.is que vem 

o c on·· en J o no C OI-IN ( 1 988 ) I" t~SS<:Il t (.)li qtte o 

comprometimento dos profissionais perante a clientela, é um 

elemento central predisponente de mudan,as, que facilitariam 

que os serviços pÜblicos assumissem de fato seu caráter 

p~blico, colocando-se ao lado das demandas populares. A 

mesma autora coloca que se os serviços periféricos do 

sistema, aqueles que tim contato com o p~blico e executam os 

abrissem par·a a participação popular e 

tivessem autonomia para organizar o trabalho na sua Unidade, 

atend·~ndo su.,l. 12spec i ·F i o:.: idadt2, i~:>SO poder· ia 

resultados significativos no alcance da eficiincia das 

políticas sociais. Ao mesmo tempo deveria-se garantir ao 

Estado, na sua esfera de poder, a defini,io de prioridades e 

a formulC~.ção de programas e critérios claros, pÜblicos e 

transparentes de avalia,io e desempenho profissional. 



8egundo !3ANTANA ( i 9?0) ' a discussio sobre a 

formula~io de políticas de recursos humanos nos servi~os de 

saúde dever·ia basear-··se na r·ecuper·a.;:ão da dignidade::: e n:a 

busca d<:t identidade do trabalhador considerando a sua 

nat ur·e:a:<:\ humana, que o torna autor de sua prÓpria história. 

OLIVEIRA JUNIORC1990) lamb~m enfatiza este aspecto ao fazer 

a seguinte colocação: "os Recur·s·::>s Humanos devem se1· 

obs..~n-vados sob uma nova ótica, deixando de ser objeto 

transformar-se em sujeito do processo de 

r·eol-9<.'\niza~ão do sistema de salÍde". 

Alguns dos principais obstáculos apontados para a 

concretização das transforma~ões necess~rias no setor sio o 

corporativismo, o clientelismo e o burocratismo que, intra-

in s t i tu i ç t~o, acabam por reproduzir a relação de poder 

vigente na sociedadeCGOULART, i990; CAMPOS, 

GOULART<1990) considera estes mesmos fatores, os mais 

fortes impedimentos 

institui~Ões plÍblicas. 

p<1.ra <-.~. democr·atizaç:ão interna das 

A não democratiza~ão dificulta os 

institui~ão à participa~ão e controle da 

sociedade sobre a mesma, 

San i t<.{ 1- i<.'\ . 

Sf'II~K <i <?87) Vt:.'l- i ficou e><istem 

di f i cu 1 d<.-\des par· a <,\ imp 1 emen 1.: aç::ic.:> nos serviç:c.:>s de saúde das 

ações formuladas para a forma~ão e capacita~ão dos recursos 

humanos. O caminho de difusão das políticas do nivel 

central e da academia para o nível de execução ~ tortuoso e 
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por· issr.J as idéias básic<.-l.S se pe1·dem •:lU se t;rans·For·m<:\111, 

impedindo a concretiza.;:io das mudan,as. 

A p~rtir da a~ Conferência Nacional de Sa~de foram 

partir das quais foram formulados alguns principies e 

postul~dos par·<:\ r.J setor· sem, no entanto, ch.;;:::::J<:tr· á de·fini.;:ão 

av~lia.;:ões das a.;:ões reali~adas. Dessa forma, de modo geral, 

a preocupa~io com a área de recursos humanos tem sempre sido 

man i -fesl.:<.-1.da nos di seu l"·sos o·F i c i .a i s, mas sem traduzir-se em 

enf'rent.:u· 

existentes<SANTANA,i990). 

é muito dif'ú:il <:'\ t<.u·ef'a do~> ór·gi(.)S, que têm qw,~ 

<:I.\" C~\· com a busca dí~ -fonnas pan:~. a oper·ac ional iza.;:ão das 

novas diretrizes. Eles se encontram num nível intermediário: 

e os Órgãos que prestam os servi~os e pressionam, segundo a 

o nível l-espons:c\vel pela 

mesmo tempo que se depara com a memória das experiências 

passadas, as pressões a nível local, a insuficiência dos 

r·ecu1·sos disp•::>rlÍveis e a instabilidade tempor·al dos p\"·ojet.:os 

efetivamente implantados. 



Os Relatórios-Síntese da i~ Conferincia de Sa~de 

de São Paul;.) ident ifit.::ou como pi·ob lemas b.:\sü:os d<i política 

de 1· e cu r· sos humanos ausência de 

do SUS e a ausincia de diretrizes na ~rea de treinamento e 

desenvolvimento. 

o d i<.1gnóst i co de insuficiência tti-cnic<:1 

parte das manifesta~ões a respeito das possibilidades de 

atuação na ~rea. FARIA<i990) detecta que, apesar da opir1iio 

vigente, ~ possível vislumbrar perspectivas de um contato 

sensível e com possibilidade de se comprometer com alguma 

r..:ecomend<:l., entret<:\nb.), que >2la 

seja acompanhada de uma proposta de atuaçlo na ~rea de 

desenvolvimento de I·ectrxso~:; huiTHH\i.)S e dr2 mec;,:ulismos de 

avalia,lo, que auxiliem na conquista t~cnica e política dos 

p1·ofissionais, que dever<~o também ser construtoi·es d12 um 

novo modelo assistencial. 

Nesse ponto chega-se à outra questio essencial: o 

f'inanciament•::> pa1·<:l. os gastos no s;;,:t•::>l·· que precisariam ser 

melhor alocados de modo a alcançar os objetivos pretendidos 

( SAh!T Al--!?1, i '-1?0) . 

~10 n íve 1 dos nwnicÍpio:.Js, 

recu\ .. sos hum<:~.nos to\ .. lia-s;;,: um P\"•::lb l eiTI<:\ C\"UC ial, imb\" ic<:\dt.) com 

diversas outras ~reas da administração local. No movimento 

de municip<ilizaçio da S<:\~de, a ma i o,. p <:H· t e d os m u 11 i c i p i os 



nt\o se encontr·:::\va adequ;,.1.dament•::: equip<.o~.da par·a \··esponder· as 

demandas do setor, inclusive de aprimoramento de recursos 

humanos < CAI"iPOS, 1989). Criou-se um espaço maior para o 

clientelismo, dentro de um contexto onde j~ ocorriam o 

descompromisso e o desinteresse pelo serviço p~blico, o 

m~ltiplo vínculo, o descumprimento da carga hor~ria e o 

abandono do emprego por parte de profissionais mais 

qualificados <OLIVEIRA J0NIOR, 1990). 

Dr:mtr·o da pe\··spectiv;.:~, da Refo\ .. ma Sanit<:.Í.ria, um dos 

caminhos para a mudan~a da atua~io na ~rea de recursos 

humanos é, 

instituições de saLÍde, pel<:t 

adrninist\ .. ativ<.o~. (Ol"Ç<:\mento, investimentos) e pel;.J diálogo 

constante. De acordo com OLIVEIRA JUNIOR<i990) a criao;io de 

utua n;.:>va f1.:>rma d~::: admin ist \·açt~o de ,-~:::cU\'"SOS hum<.u\os d~:::ve 

contemplar a discuss~o exaustiva e permanente do modelo 

assiscenci<:\l, vigente ou. a ser i mp 1 an t ad •.:>, com os 

trabalhadores: recursos imprescindíveis na organizao;io de um 

mod~:::lo d~::: atençt\o integral ~ populaçio. 

Ao se discutir a questio dos recursos humanos, 

além dos problemas voltados ~ política do setor, também s~::: 

encontra o problema da formao;âo e preparo de profissionais 

pa\ .. a a ár·ea de saüd~:::. 

Com fac i 1 id<:-tde, pe.'\- c eb e-·se os 

formadores nt\o têrn atendido às expectativas de um rnodelo 

assistenci<:d, seja compatível com <.~s 

P\'"OPOStas pel<:\ R e -f i.J ,. m<:.\ S<.-1.11 i t :::íx i '0\, t.ant1.J ;:..~.o nível de 



competência técnica qu::1.nto da discussão politic~ .. No -Final 

da dicada de 60 e início da dicada de 70 houve grande 

ampliação do aparelho formador, mas sem co1·responder a uma 

adequa~5o as reais necessidades da popula~~o no campo 

médico-·assistencial. Gr·;:uldt::: pai·te do co\"·po médic:•.:> ·For·mado 

nos anos 70 lem corno referincia profissional uma medicina 

especializada, pr·ivatizanle e totalmente distante do quadro 

soe Í<:\ 1 da saJde no Brasil. Atualmente continuam sendo 

Pl .. ofission<.-l.is na ól ic<.-1. mt.'\ .. cant il ista 

individualista do mercado privado de saJde <FARIA, i7'90>. 

Pan::t este me1 .. cado o mod~~·lo de <:~.dministr·a.;:ão de , .. ecul .. ~:>os 

humanos existente era adequado. 

Os f'unc i on<.ú- i os dos de s<."\LÍde, 

universitirios ou não, têm uma formação lecnicisla, 

cont <.'1 de sua forma~io acadimica, 

mecanismos de tr· ansmi ssão de v a 1 ores heg.:::1non i c os e não t &m 

consciência da fun~~o reprodutora, que exercem e este i 

entrave a concretização de propostas de 

no modelo <."\ssisl:t:-nci<."\1, que1· nos seus 

pressupostos leór·icos, que incluem o comprometimento com a 

caus:c:1 popul<.H". 

A falta de profissionais atinge os vários níveis: 

elementar·, médio, supei·iol .. e ger·encial. 

Em fun~io dessa realidade torna-se necess~rio 

d iagnost ic<H m<:ds ser· em 

trabalhados na área de recursos humanos e, principalmente, 

propor e desenvolver 
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envolvendo conjuntamente os setores de educação e sa~de que 

precisam come~ar a trabalhar juntos <SANTANA, 1990). 

Dentro da ár·ea de formação de pessoal, a educaçio 

continuada surge como uma modalidade adequada para tentar 

, .. ecuper·a, .. a competência técnica e ofen::ce1.. quêd i ·P i cação p a1 .. a 

trabalhadores jd envolvidos pelas rotinas de trabalho sem a 

devida prepcu":~q;:ão. 

Soluções propostas 

A cirea de capacita~lo de pessoal na sa~de no 

de pessoal auxiliar ou de algumas categorias específicas 

ct.lnsider·adas irnpor·tantes pa\"a <:\ implanta~.;:;1o de deto:~nninados 

programas <SANTANA, 1990). 

Somente h<.{ aproximadamente 10 i:'\1'\0S, tem-se 

investido f\4 ·fc1··mação de pessoal de sa~de de nível médii.l t;:: 

elementar empregado no servi~o de saJde, atrav~s do projeto 

LanH.-l. Esc: a 1 a. O projeto Larga Escala coloca-se como um 

programa de educa~io continuada com uma proposta pedagógica 

que pr·cc:u1··;;:~, tr;::\duzil .. os Pl"incipios e pre•:>CUP<:\•;:Ões marli·f.::stas 

na Reforma Sanitária brasileira. 

Ele sur·giu come uma prioridad12 de·Pinid:o,1. P•::da 

política de saJde pcis-76 na cirea de recursos humanos: dar 

sejcl. .::-111 

fun~io das necessidades de expansio da rede ambulatorial, 

seja em decorTênc ic1. do Uc\i><o nível de qualidade de 
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atendimento Pl"est ado nos hospit<:ds em da 

bipolariza~io do emprego entre m~dicos e atendentes, que 

ocoi-r-t:·u na década d;2 '70 com o grande aumento do númei·o de 

profissionais dessas duas categorias <M~DICI, 1987). 

que este projeto é praticamente o 

único nt.•ss<:1 linha de atua~âo, que se instalou de modo mais 

sisto:.::m.:í.tico no pais. 

Em 1990 a Revista Educación M~dica ~ Salud 

publicou um artigo com os principais trabalhos desenvolvidos 

na ~rea de educa~âo continuada na Am~rica <HADDAD e col ., 

i<t90), no qu.;;\1 se fez 1·efedi:ncia <:\o projeto L::~xga Esc<1.la 

desenvolvido no Brasil. Neste e em outro artigo SANTOS & 

SOUZA < i <t89) 

integn,\1 idade, 

<:i lmej<.'ldos pel<.'l 

desc I·evendo t <:\ 1 pi·ojeto destacaram que para 

pr·inc:ipios de univer·salidade, t.'qLtidade, 

p opu 1 <:u· 

implanta~âo do Sistema Jnico de Saúde ~ 

necessJx i o l"eOl"9:C\n iz.:u· <:\s est r·ut un:\S inst i t u•:: iornds com o 

objetivo de integr~-las, regionaliz~-las e hierarquizar a 

I·ede ass ist en•:: ial . Segundo os autores, o projeto Larga 

Escala é um processo dinâmico que auxilia na constru~âo de 

um mod·~lo <:l.ssistenci<o~.l de qualidade pai·a a popula~~o, 

através da qualifica~âo do trabalhador de saúde, resgatando 

suas hab i 1 idades e su:~1. c idad;,w ia. 

supervisores do pessoal 

p I. c)j et o La1·g ;J. Es•::a h1. s~ío desen v o 1 v idos 

programas de educa~âo continuada junto a profissionais de 

nível supe\·ioi·, p;;.n·.-:o. o.:ti..H:! sua ::üua~~o junto aos pr•:>-Fissionais 
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elemf.wtar· e médio n~\o inviabili:a:1;;.: a P\"Oposta 

metodológica do projeto, de integra~io ensino/servi~o. 

O pr·ojeto tem COilii.J 

PE:'dagóyica 

cons ide r· ar 

partir da nâo neutralidade do conhecimento e 

que o educando avan~a na const \"uo;:ão do 

conhecimento nas da sua pnít ic<:i 

profissional <SANTOS & SOUZA, 1989). 

Al~m do projeto Larga Escala muito pouco se tem 

feito na .:\re:o,~. de fm·m::.\o;:t\o e desf::nvolvimento de re•::U\"SOS 

humanos. Esta área embora seja colocada como da maior 

irnpor·târP::ia par·a a melhol .. ia d:;.). qu::.\lidade dc>s se1·vi.:;:os, n::.\ 

prática ~ uma área frágil na estrutura das organiza~5es 

p~blicas, com pouco poder de decisão e desarticulada das 

outras áreas da administra~âo de pessoal como avalia~io de 

desempenho, ingresso, ascensão f·unc lona 1 ~::: com os sistemas 

gerencial e de planejamento, 

\"eal izar· c:ur·s•::>s. 

restringindo-se a programar e 

Como recomenda,âo da 1~ Conferincia Estadual de 

Sa~de p::.u·:"'- ~xe::.\ de fonnao;:~\o e desenvolvimenb.) de pess1.)al, 

ficou a expectativa de que os programas ocorram em 

consonância com as leis 0080 e üi4r2 <Legislao;:ão do SUS), que 

enfatizam a descentraliza~âo, o planejamento ascendente, a 

::.n· 1.: i c: u 1 <'.\o;: ã o e n 1.: \" •::: os d i f e r· e n 1.: e s n í v 1,:.: i s do :=:J o v e\" no e a 

exigincia de resultados. Confere-se ~ gerincia 1 OC<:-\ 1 

\"t:sponsabilid<:\de d12 identi·fic<:u- <o~.s nec:e·ssidad•2s e defini\·, 

viabilizar e desencadear as a,ões necessárias nos diferentes 
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n.íveis de gover·no, segundo <:\S •:""specificid<:\d~:::s dos PI"Oblem<:\s 

det ecb'\dos. 

Em funç~o destes problemas e com relaç~o ao 

BAh!T AI-! A 

<1990)refere a necessidade primordial de se realizarem 

recursos humanos em sa~de. d preciso buscar construir 

teol .. ias e><Pl ic<:~.t ivas a resp1.d.to da dird~mic<:l. de•.ate grupo. A 

elaboraç~o e implementaç5o de programas de sa~de poder~ ser 

f<:l.cilitada dispondo-se de dados 

reaç5es desse grupo, entendido como um conjunto de atores 

propostas. 

3. A EDUCAC~O CONTINUADA COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA 
EM SAúDE 

est<:~.bele~er dois tipos de relaç5es: o papel educ<:~.tivo a ser 

desempenhado pelos profissionais de sa~de e o processo 

educ<:~.t ivo que tem qu1:2 sel" vi venc i<:l.d•::> p1,d o~:; p r· o f is'.'> ion<-üs 

para que possam atuar nas suas ~reas de competincia. CORVINO 

segunda como educaç~o continuada. Uma das principais funç5es 

suas atividades com um enfoque educativo (primeira ~rea de 

compet ênc i:::o.) . 
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Sii::ntido ii::ducad\o c on t in U<-).d <:i. pode 

representar uma resposta vinda do campo da educa.;:io, mas 

deve se1· planej~\da b2V<:Hldo·-s•.z· em conb:i. 1.:> conte><to sócio·-· 

.:.:·c:onômico e o sistema dt.• saüde em que est<i inse1·id<.~ pa\"<.'1 que 

sua atua~;ão nh\o st:::ja 1 imitad<:.\ ~.:: p<:~xa que seja efetiva 

( LLORÉh!S I i '7'86) . 

ROSCHKE i.~ CASt.~S (1'7'87) fizeram uma análise da 

evolu.;:~\o do conceito de E.'duc:<.-1..;:lio contirnJ.~\da li:.' sua for·ma de 

Pl"<.:\t ica nos 
, 

P<.'llses latino-americanos. Na 

década d~· 70 t 1·· a t <:\va··-se d~.:: um p r· OCí2Sso de 1211s in o 

aprendizagem que se iniciava ao terminar a forma~io básica, 

destinado a atualizar e melhorar a capac:ita.;:ão do individuo 

e do grupo. A partir de 1979 se observa uma interrela~io com 

os pr·inc:Ípios de adultos. 

Finalmente em 1982, a educa~io continuada ~ visualizada como 

um processo integral, 

desenvolve atendendo as necessidades individuais e da equipe 

hunt<:\lla d•.:: saÜd•.::. 

Dentro dessa nova perspectiva CAMILLO-COURA <1987) 

c 011 c: e i t uou ed uc: <:\.;:tio c on t in uad a c o mo a qw2l a em que o p 1· o c í2SSí.:> 

educativo tem um caráter permanente e atualizador. 

A partir disso se esperaria que os programas de 

social que permitisse ao pessoal de saüde questionar seu 

papel como membro de uma sociedade e que pudessem responder 

~s necessidades da popula.;:ão. De modo geral isso não tem 

acontecido, já que o prdprio setor salÍde se utiliza da 



educa.;~\o como um instrumenb.J tecnológir.::o, um mecanismo 

ass~ptico de como fazer as coisas para sua sobrevivincia 

como sistt,~·ma. 

Quando a prJtica educativa em sa~de incorporar o 

des12nvolvimenco de um processo de conhecimento criticr.J 

frente a uma dada realidade, a educa~lo continuada estarJ 

cumpl"·indo com <:\ su<:\ fu.n.;~Í.r.J 11<-). f"r..>l"·ma.;t~o e de~:;envQlvimento de 

recursos humanos em sa~de. 

(1984) a educaçlo continuada deve 

educaçlo em sa~de, numa mudança ao nível do m~todo: deve-se 

pass.ax do "obj•:::t ivo do conteúdo par· a o objetivo do 

mudança ~ preciso desenvolver 

um novo r:::r1 f o que b<:\ se<:\d i.J na in 1.: el"· di se ip 1 i n<:n· i ed <:\dr2. 

No artigo La educacidn permanente en salud en 

Lat irH:\, VI DAL c i.) 1 . (1986) ::.u1al isaram 

comparativamente a educaçio continuada tradicional e a nova 

ed u.c a;; ã;.J p el"'lltan en b:: . I'.! a 1.:1·· ad i c i on ::.d , o c r2n tl·· Q d t.J p , .. o cesso é 

o professor e a verbalizaçlo e na segunda o centro ~ o 

estudante, a apn::ndi;;,~agem e o l.:l"<-1b<-llho. Out:l·;.;1. car<.-l.ctel"Ísl.:ic<:\ 

do segundo tipo de educaçlo permanente J que caminha do 

ind i v .íduo à soe iedad~2 <do fu.n c ionár· i o ::.\ ol"· 9<:\11 i 2<:\;;~\o) , com 

uma atitude especialmente reflexiva. 

Um aspecto muito destacado por diversos autores a 

respeito da educa~lo continuada ~ que ela deve ser um 

instrumento, qu;2 <-1LO<ilie na conC\"el.:iira.;ão dr;;: um sistem:c\ 

regionalizado e hierarquizado de servi;;os de sa~de. Assim um 
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dos st:us t:lementos impm·tantes ident i-fic<:\.;:ão de um 

pet·f'il p E.'l""lll i t "' ident i f'icaç~\o dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que o trabalhador 

deve adquirir para desempenhar, da melhor forma, seu papel 

social em relação à popula~Jo e de trabalhador de sa~de 

<HADDAD e col., 1987). 

A educa.;:io continuada <VASCONCELOS e col ., 1987; 

WESTPHAL & PELICIOIH, 1991) tamb~m deve ser considerada 

como um dos meios para viabilizar a discussio dentro da 

pt·óp r· Ü\ equipe d•::: sa~de, sobre o seu trabalho, sobn~ as 

políticas institucionais e a participa,io dos f'uncion~rios 

prática educativa transf'ormadora que deve ser a tônica da 

Para o pessoal de sa~de, especificamente com 

~ preciso que fique claro 

academicista e exclusivamente tecnicista, que o profissional 

d•.:: sa~d•.:: t \"" <:\:<!: • este compreenda a 

problem~tica da sa~de dentro de um contexto global da 

realidade social. Outro aspecto e que a ação deve ser 

coletiva e os sujeitos do processo 

querem transformar. Para isso~ preciso conhecer a realidade 

investigando t ant i.J a Unidade d•.:: Saüde e su.a at ua.;:ão e a 

1·e1 <:H,:t~o que esb:ibt:'l ece com a comun id<.1de, como o 1 oc<:\1 onde 

processo sa~de-doen,a. 



1:f: fli2Cessür·io i.J d•:::senvolvirnento de pr·ojetos c:uj:.:t 

a'io ~ducativa siga o mod~lo da llova educa~io permanente, 

sa~de, considerando-se a equipe de sa~de local como objeto 

de ::ü •2nç:~\o. 

Considerando-se a implanta~io de um sistema de 

saüde, a nivel nacion<:d, mais democi·:J.tic:;.J e que c:orTespond~. 

às demandas da populaç:io BERLINGUER (1988) 

desenvolvimento positiv;.J desse P\ .. oc:esso r·el::.tciolia-st2 não só 

com o predomínio de for~as progressistas na conduç:io do 

pais, mas tambdm com a possibilidade de qualificar os 

serviços de sa~de e seu pessoal de todos os níveis. Eis uma 

àre<:t d•:::· ::üu<:\o;ão da edu.ca.;;"\o c:ont inuad<o\. 
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CAPiTULO II - O PROBLEHA E O ESTUDO PROPOSTO 

1. O PROBLEHA 

no P<'-~.·is, 

Consider~ndo-se que a situ~~~o de crise econSmica 

a deterioraçio d~s condiç5es de sa~de e as 

transforma~6es propostas para resolver a situa~~o dentro de 

p ·=-·r· 111 i t i r· <:\m um 

avan~o na dire~~o de concretizar os ideais da Reforma 

Sanltár·ia e que um dos propósitos da educação em sa~de d a 

forma~~o de indivíduos conscientes do seu direito ~ saJde e 

capazes de lutur· por· melhor·es condiçÕ;;;:s de vida, tt··at.P:.\lho ~2 

s~Jde, o autor deste projeto prop8s-se a aproveitar este 

momento histór·ico e testar· um modelo educativo coer·ente com 

os pressupostos do movimento sanitário na área de educa~io 

con t inu<-.\d<o~. e for·m:::.\o;:ão de pessoa 1 p:::.u· a as un idad•:::s dt=: saüde. 

O trabalho na área de recursos humanos justifica

se pela bus•::a de inovao;:5es que possam s;:::r· implantad<o~.s com t.) 

objetivo de refor~ar o processo da Reforma Sanitária, 

in f 1 u indo p <-.n· a que ocorT a B. nec ~::ssá , .. ia mudanç <:\ d;;;: p ost ur·::\ 

dos funcionários e profissionais da área de saJde em rela~lo 

~ concepo;:io do processo saüde-doeno;:a, à problemática da 

área, ao seu equacionamento e possíveis solu~ões. Esta 

rnudanç<.'l. deve se refletir· n::\s r·el<-.\o;::::k~s inb:::r·p\·ofission<:\is 12 

n~ rela~lo dos profissionais de saJde com a popula~io 

usu::.íxia dos ser·vio;:í.JS, p<:l.l":r.l. que a tl""<Hlsfc.n·mao;:ão no seto1· 
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2. PRESSUPOSTOS ORIENTADORES DO ESTUDO 

Este trabalha tem como pressuposto que um programa 

de educaç5o continuada, elaborado a partir de um diagndstico 

inicial junto a populaç~o-alvo, 

positivas nos c omp oi- t amen tos individuais grupais 

r· e l<:\c ion<:\dos à saÜd12 e à as si sU~nc ia à f.> OPU 1 ação. 

A participaç~o da populaç5o-alvo no planejam~nto e 

no desenvolvimento do Pl .. ogr·:::\ma devei·á s12r mr.\is um fator 

positivo no alcance dos resultados pretendidos. 

3. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHER A &REA DE ESTUDO 

As escolas de Saüde PÜblica, como instituições 

devem 

inovr.\dor·, n~o só propondo 111odelas <o\ssisb2n1.::ir.ds como tr.uubém 

experimentando os mesmos. 

Um dos isso, como j <:1 f' oi 

salientado, J a articulação com os serviços atrav~s da 

lntegraç~o Docente-Assistencial <IDA>. O município de Vargem 

Gr·ande P.<.\ulista f.<.\Zia P<H·b:: do l'-lÜclt2i.J de Tr·t,::inamento d<.-\ 

Faculdade de Saüde PÜblica no Projeto de Integraçio Docente

Assistencial de Itapecerica da Serra apoiado pela Fundação 

W.K.Kellogg. Findo o Projeto Kellogg, continuou ot'erecendo 

cond içi5es di2 e><pe\"· iment <:~.ção. 
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Do i s Dep <:u· t<-unen tos d<->. F<:\CU 1 dadr~ d~~ !3aüde F'Üb 1 i c a e 

um da Escola de Enfermagem da USP continuaram desenvolvendo 

projetos no munic.ípio de Van:112111 Gr·ande P<:\ulista e recebendo 

retorno positivo do serviço de sa~de local. 

A ab•21·t ur·a do Ih~p<:u· t <:Hn•~nt o de Saüde do municÍpio 

para a atua~io da Universidade foi o principal motivo para o 

projeto ter sido realizado neste local. 

4. ~REA DE ESTUDO 

Este projeto foi desenvolvido no município de 

V<:H·gem Gt"<:Hlde P:<>.ulist:<>., loudiz<:\do na I'"•E"gH\o oeste d<:~. Gr·::..;,nde 

Sio Paulo entre os quilômetros 40 e 46 da Rodovia Raposo 

Tavat·es (!3F'·-(270) e distant>.::· cer·ca de 4!5 quilometr·os da 

cidade de Sâo Paulo. O município ocupa uma ~rea de 29 Km~ e 

possui uma altitude de 930 metros. Sua popula~Uo é de 15.873 

habitantes <IN!3TITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA, 

199 i) . 

O município apresenta amplas áreas livres com 

pequenos con g 1 o mel· a dos u r·u<:\11 iz<:1.dos n::-).S m<~x gen s das Rodovias 

Raposo Tavares e Bandeirantes, que cortam o município. A 

cidade cont<:\ com gr<:HHle m:i.nF:::t·o de ch::í.c::.u·<:\5 p<:u·a l<:\i.!•21 .. dr.:>s 

moradores da capital. 

As atividades t:'conômicas c:oncent r·am-se 

hot·t icul t.:u1·::.'1., f 1 .. u t.: i cu 1 t u ,. a , flol·icultur·a 

desenvolvidas em pequenas propriedades. 
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A 1··ede e1étl"ica <:\bl .. angr~ 91b% d1.:> municipii.J, a 1·ede 

de ~gua apenas i5X e a rede de esgoto i2X. O lixo i jogado 

l"eg iões mais 

distantes do centro nio contam com nenhuma estrutura montada 

p;,,~.r-<:\ a dest lnao;:ão do 1 i><o, que é 1<:\IIÇ<:I.dr.J à c&u <:\be·r·tr.:>. 

Vargem Grande Paulista conta, atualmente, com uma 

Unidade Básic;.:~. de ~3aúde inclusive com Pl"tmto···:~d~endimento, n<:\ 

da cidade e outras duas Unidades de menor 

complexidade, que 

Preto e Sio Lucas. 

est~\o local i:t!:<:\das nos b:c:d1Tos de Tijuco 

Até 1'7'81, ano da enquanto 

município (antes per·tencia à Cotia), <:\ ,-,~git\o contava com 

dois postos de atendimento midico para a populao;:io, mas 

estes se1·vio;:os e1 .. am b::\sl.:anl.:e iiTegtd<:\l"es e p\·ec::íxio~;;. Um 

desses serviços era estadual e outro municipal e nio havia 

(.\l ém disso, os dois 

localizavam-se na regiio central, distante da populao;:io dos 

bair-ros, f ai.: o ag r <->.vado p e 1 <:\ p , .. e c ar ied::\de d•~ 1.: r <Hi spo1· 1.: e. 

A Unidade do bairro do Tijuco Preto foi construída 

a pa1 .. ti1 .. d>.;: 1·eivindü:ao;:Õr:::·s da popul<:\o;:i.~o loc;,d nt<Hlif'esl.:::;\das 

pelas lideranças comunit~rias. O terreno e os recursos foram 

conseguidos •::: a PI'ÓPI"ia população const1·uiu o pr.:>sto através 

de mutid'\o. 

H~ cerca de doze anos funciona uma relaçio de 

conl.:ra-r·efel·ência enl.:1 .. e os sei"Vio;:os do 

municÍpio e da Associao;:io Hospital de Cotia e muitos dos 
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pt·ofission<:ds dos serviç:o.Js de saúde local 

Cotia. 

Um dos problemas que o servi~o de sa~de de Vargem 

Gt·andt2 Pa.ulist~~- enf\'"121\t:<:~. d: :,;.. demand~\ de pt.Jpul<:\~Õ·~s de 

cidades vizinhas pelos seus servi~os, tanto por maior 

servi~os da regi5o. 

Buscando de 

pat·ticipr..\o;:L~o popular no set·vio:;:o de saüde, o Departamento dto:!· 

Saúde, em agosto de 1988, criou a C~mara Consultiva de Sa~de 

que conl<:\V<:\ com t·ep\·esenl<-.\llles do Dep;.,n·t~1111€fllo de s.:~.úde, dos 

funcionários da área de saúde do município, de associações 

COIUO:.,'l""Ciais e ind usl.: 1· ia i s, de ou!.: r· os so;;T v i o:;: os pÜb 1 i c os de 

saúde da reyi5o, de associa~5es de moradores. 

Atualment:e, desde c> f in<:l.l 

Consultiva deu lugar ao Conselho Municipal de Saúde composto 

por· n ov12 menc!J t"•::>s, sendo 1.: d~s 1· ep \'" esen t antes d <:1. p op ul ao;: dO, 

três de ins!: i!;u:i.~Ões comunidade 

<Departamento de da Prefeitura local, IJ.Ill 

representante dos vereadores e um da Associao:;:io de Pais e 

Amigos do E><cepc:ion<.·d), um \·ep\·esenl:ante dos funcion<-.ixios do 

Departamento de Saúde local 

Dep ;.:u·t <-HII•~n to . 

e dois da direo:;:io do mesmo 
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S. OBJETIVOS GERAIS E ESPECiFICOS 

i. Realizaçio de um diagnóstico 12du.cat: ivo ent \"e 

os funcionários da Unidade Básica de SaJde <UBS> de Vargem 

G1·<:~.nde Paulista p;;;n·:c1. idt2nlific::H >.;:· 

~·specit'icos). 

t'unc i on<.h- i os 

(objt2tivos 

fin:cdid<:HJes da UBS >:~dos p\·ogr<:\lli:Cl.S desenvolvidos pela utesma; 

b) a percepção dos funcionários quanto ao papel de 

cada elemento da equipe na elaboraçio e execução dos 

program~s da UBS; 

c) a atitude dos t'uncion<.{l-ios diante d<.'l. su<:1 

P<H·t.: icipação na gesU\o da Unid:c-.1.de e d<1. população nas 

programaç5es de saJde da UBS; 

d) a orientação recebida pelos funcionários para o 

ei<el· c i c i o dr;;; su<:1.s funçí.5•2s t.: éc:n ic:<-.~.s espec i. f i c as e •2ducat i v as 

e sua percepção com relação ~ finalidade e importincia das 

mesmas; 

interesse dos funcionários com relação a 

aulas e/ou cursos de ape\·feiçoamento e atualizaçio e/ou 

discuss5es com outros profissionais sobre temas pertinentes 

técnicas especificas e educativas. 

junto aos funcionários da UBS 

de Vargem G\·ande Paulista, tendo como base o diagnóstico 
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inicialment;;;:, dando oportunidade 

(objetivos específicos): 

a) reflitam sobre a finalidade da UBS em rela~io ~ 

populaç:ão loc:<:di 

b) reflitam sobre o papel de cada elemento da 

e qu ip12- na e 1 <:\b on-.\o;:ão •2 e><ec uç:t~o d I.JS p , .. og n-.uuas d <:\ UBS i 

c) questionem a 1-e 1<.-...;~'\o ped<.-..gÓg i c::\ in!; 1- a-equipe e 

desta com a populaç:io, 

rela~~o de poder entre dirigentes e dirigidos; 

d) r•~fl il:am sobr··~ o desempi.~nho <-.~.dequado das 

atividades educativas 

uma pr·oposta pedagógicr.\ p<-.u·ticip<-.\l:iv;). e pr·oblemati:<!<-.\dt.Jr·a, 

utilizando formas de organiza~io e canais de express~o da 

pop u 1 ao;:ão p <-.u· ::.\ di st.::ut i r as at,;:(k~s E: p 1· esc r i o;:ões de saúde i 

e) reflitam sobre a import~ncia e atuem de modo a 

incG:nt iv<-.n· a P<-.\l"t ic ip:::\o;:~\ci dr.\ população n<-lS pr·og\"<-.\ma•;:Õ•:::s d~.z

saúde da UBS (por exemplo: divulgando, na Unidade de Saúde, 

as ~··eivindic<-.\ç:Ões da popuh\o;:t~o 12 pr·ocurando <:\tend~}·-·1<-.\s). 

3. dos resultados a partir dos 

objetivt.:>s específicos p\·opostos no item ant.2r·ior 

p l-acesso de desenvolvimento do programa educativo com os 

func ionár· i os. 
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CAPiTULO III - METODOLOGIA 

1. MODELO DE AVALIAÇ~O 

Com o intuito de realizar a avaliaçio de um 

programa educativo foi feito um estudo utilizando o modelo 

pr~-experimental de acordo com a classificaçJo de CAMPBELL & 

~>TAI,!U:Y ( 197'"-t) , 

educativo), sendo que a avalia~io se dará pela compara,io 

t: n t r· e ::_l. s s i t u ::-.\;; í.:k:· s i n i c :o-.\ 1 

qualitativa, tendo-se em vista os objetivos do estudo. 

para a pesquisa nJo permitiram a uliliza,Jo de modelos 

exp•21 .. imentais m:~üs i;:::l:::l.bor·ados. 

2. METODOLOGIA QUALITATIVA 

A opç5o metodológica relaciona-se ao objeto de 

pesquisa científica. 

Neste C<;\SO, tratando-se de uma pesquisa social 

sujeilo dos p ,-oc ed i ment os ' e pt;'SSOa, (:Jptou-s.:· pela 

metodologia qualitativa, que tem como sua hipótese básica a 

impossibilidade de entender o comportamento humano em sua 

total id<:\dt: sem conhe•:::i::::r· o cont•2><to j:::·m que ele ocol"P~. Como 
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pet··spect iva, os dados qualitativos 

fornecem maior profundidade e detalhamento a respeito do 

fenômeno, facilitando seu conheciment;.:>. 

os d<:tdos, que ser~o usados para se 

;.:;; :,;). si t u::1t; ão f in a 1 , ser·ão 

analisados pt·incip;:dmento:· sob a po;;;•t·spt-~ctiva d<il mo:·todologi<.'l 

qua 1 i t at i v<:;. . 

Estudos têm most \"<:"\do "' impossibilidade da 

neulr·alidade cienlíi~ic:.:;.. nt12smo nos casos em que e><iste um 

esfort;o em objetivar e o pesquisador distancia-se do seu 

objeto de estudo, 

impossível, pois enquanto profissional e cidadão, mant~m 

uso da metodologia qualitativa realizado de acordo com os 

cânones do mél.: o do c i en li f i co n;,~o r..:omp r· omet e os r·t.:::su ll <:\dos 

finais de uma pesquisa. No caso da pesquisa social, 

favorece a aproximação com os sujeitos. O que é preciso é 

que o pesquisador tenha bem claro e que explicite a 

filosofia sobre a qual em r •l·l<-).t; ão <.-\O 

mundo e <:\OS outros (V I E I R(.~ i.~ Ct-ti1F'OS, 1 980) . 

C o m o in t u i t o de e>< p 1 i c i l a r· nosso e n t e n d i me n t o a 

respeito da metodologia qualitativa, citaremos algumas 

c<:l.\·acteríst icas J:á r·eferid<:\S por· oub·os autor·es <LUDKE & 

ANDR~, 1986) e compartilhadas por nós: 

i. '::\ pesquisa qu;..dib.:\tiva b.:::m o <:uubienle nalun.-d 

como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

p r· in c: ipal inst t··ument o: 



pesquisador com o ambiente é essencial par· <.-l. que possa 

fen8meno se insere; 

~, 

c: . . os dados ccletadcs s~\c pr-edominantemente 

descr·itivos: o material obtido ~ rico em descrições de 

pessoas, situaç5es, acontecimentos, já que todos os dados da 

3. a preccupaçio cem o processo J muito maior do 

que com o produto: 

como um determinado problema se manifesta nas atividades, 

nos pr·ocedimentos •::: n<:1.s inte•·ações cotidi<:Hl<.-l.S; 

4. o "signif'icado" qu12 <.=ts pesso<.'\S dtto ás coisas 12 

os infonnantes quest Õi:tS, que estio sendo 

f'oc<:"ll izad<.=ts; 

5. a análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo: é no d.:::senvolvimento do estudo que as hipóteses 

vio se definindo e consolidando. 

1-Jo C<:l.SO uso da m~d: od o 1 og i a 

os pesquisadores 

est ad~o buscando o en t end im•:::nt o do p r·ogr anm, como um todo. 

Desse modo os m~todos qualitativos poderio ter um importante 

das funç5es dos m~todos qualitativos na avaliação slo 

<MULLEN & IVERSON, 1986): 

4 ·~ l 
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dei ineamento de elementos dt:' um PI"Ogl-<."'\111<.'1: 

alvo mas tamb~m ~ necessário o conhecimento do contexto 

social no qu~.l o rH:>vo ccHIIPt.:>rtamentu deverá ser· inl.:l··oduzido, 

do c:onteHto ol-g<.udzacional no qual se inse1·e o p1·og1-<."'\ma e 

sua intel-dependência com outt·os prog1·anras e ~\t ividades da 

--. t:: a poder· do delineamento 

experimental: métodos qualitativos podem ter uma valiosa 

apoio já que permitem que um delineamento 

<:\ltsênc i<.'l de pode ser compensada com a 

de irlformaç5es obtidas atrav~s de medidas qualitativas. 

3. Aumentar o campo de observaçUo: 

qualitativa pode auxiliar alargando o campo de observaç~o 

pelos planejadores do programa. 

4. Analisar o processo em profundidade: 

qu<:dit<üivos podem ajudai" no ·~ntendim·~nto s•::>bP.:: corncl, por·que 

E.' sob quais condiç5es um programa ' e seus 

1·esu 1 t ados a 1 canç<:\dos. 0 el«:\llle enr PI"Ofund id=:,l.dl2 de C~\SOS 

selecionados clientes individu<:üs, rnemb1·os 

avaliaç5es por fornecer dados específicos. 



t eo1·· l:::t: en qu<:\fl to métodos quan t i t <Ü i vc>s 

têm 1<.'11-gament€:' se desenvolvido com o intuito de conf'inn<.'ll- •:JU 

verificar teorias, os mét c>dos qu<:l.l itat ivos têm 

desenvolvido para descobrir ou gerar teorias. 

6. uma <:\OS d..:d ineamentos 

quantitativos: alguns programas por serem mais amplos nlo 

conseguem se1 .. ab<:u .. cados pelos método<..:; qu<:~.ntil.:<:\tiv•::>s de 

avalia~lo jJ que seus objetivos, pelo menos inicialmente, 

são difusos i:'!: nt~o coutplet<:\lll•~nte mensul .. :c\veis do ponto de 

visl.. a quanl; i tal i vo. 

Um outro aspecto que diferencia a metodologia 

qu<:\l it<:\t iv<:\ si~o as esl.:l·<:ttégias par·a a selec;:t\o da <:\ntostl·<:l.. A 

metodologia quantitativa utiliza-se da amostra randomizada 

com o objetivo de elevar a probabilidade de que os dados 

coletados sejam representativos de loda a popula,lo em 

estudo. 

No caso da metodologia qualitativa pode-se dizer 

que as amost1·as s~~o inl.:encion.-d.s ("ptn·po<.:>eful s<:trnplin:.:J"), j.:\ 

que se busca apreender e entender certos casos selecionados 

sem necessidade 

possÍV(;.'is. intencion<.=~.l composta 

difer·entemente de:· at:i.Jl"do com os objetivos e o pr·opósito do 

estudo. Ela pode ser composta pelos casos extremos ou 

desvi<:\ntes, pelos casos tipicos, pelos c<:\se>s V<:H·iantes 

segundo uma dimensio escolhida <local, orçamento, tamanho), 

pelos casos Cl":ÍI.:icos, p•.:::·los casos mais delicados ou 

politicamente importantes ou, finalmente, a amostra pode ser 
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de s~rem examinados que economizam tempo, dinheiro e 

nio s~r qu~ existam limita~5es insol~veis. 

Ao se discutir a validade dos resultados obtidos 

metodologia qualitativa, a 

fn:~ quen temente 1 evan t: ad :a. d. da subjet ivid<:\de do 

Reconhecendo-se impossível 

recomenddvel que o pesquisador revele os seus preconceitos, 

valores e p\·essupostos a fim de que os prÓprios leitores 

p.;:>ss<.'\m Julgai- o ~;;eu peso r·el<."'tt ivo no desenvolvimento do 

trabalho. Além disso, é preciso explicitar bem quais os 

critérios para selecionar os indivíduos ~ os grupos, os 

dados, as situa~ões, etc. 

Outra questio diretam~nte ligada à validade do 

estudo ' e t::· periodicidade das 

obs~rva~5es. Para retratar um fen8meno d~ forma completa i 

preciso que os dados sejam coletados em diversas situa~ões e 

( F'ATTOI~, i 1r80) e a "l.:r·iangulao:;:t~o" que consiste n:a. chec:r).gem 

de um dado obtido atravis de diferentes in fonu<:-\n t es, e.·m 

situa~5es var·i:ad<:I.S e ·~m momentos difep.::ntes. Ess•.:: processo 

fortalecido com o uso de diferentes métodos de 

l~o caso da 



tamb~m manter uma atitude flexível e aberta, admitindo que 

m.d: ,. <:\ s i n t.;:-:- 1 · p ,. e t a o:;: õ e s 

discutidas. 

também podem 

Um ponto que reforça a escolha da metodologia 

qualitativa é a afirmao:;:io feita por FERREIRA(i981), de que 

<:i o opta,-

pot·!.: a-voz d<.'\ comunidade P"-''squ i s<.'\da". Este ~ um objetivos 

deste estudo: ser porta-vo2 das necessidades e expectativas 

de uma parcela dos profissionais de sa~de: os funciondrios 

do Departamento de Sa~de de Vargem Grande Paulista. 

3. POPULAC~O DE ESTUDO 

de •:::st udo 

totalidade do quadro de funcionários do Depar·tamento de 

Paulista, foram excluídos os 

profissionais cujas atividades vinculadas 

exclusivamente ao serviço de pronto-atendimento, pot-tanto 

plantonistas, o praticamente o 

estabelecimento de vínculos mais estreitos com o servi~o, 

com os colegas e com a populao:;:io. 

O nlÍme1·o de func ion<.h· i os como 

populaçt~o de estudo v;;u··it.lU dul·r.wte o do:.;:senV•.llvimt:?nto do 

tt·abalho J<i que o quadr·o t'uncion<.d modificou-se ao longo do:.:· 

dois anos, período total que durou o estudo. 
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O qu:o:-.dl-o d1.::· f"uncion:ár·io<.:; do Dep:o;H·t<-1mento de Saúde 

de V<;"l. t·gem Ch· :::tnde F\.utl i s ta c í.Jmp r·eende os f' une :i. on:~\r· i os das 

unidades e><istentes n í.J município. o set ol-

administrativo e a ger&ncia do servi'o foram considerados 

como pertenc:entt:-:s á Un id<.-1.de Cen t t·· a 1 por· <->.SSilll se 

considerarem e ocuparem esse espa,o físico. 

O r·eduzidl.:> t<:\llt<:Htho do Depar·t<-111H::rlf.:o de S<:\Üde do 

l"iunicípio::> f'ez com qu~· fosse considel-ado como sinônimo de 

Un idad•.::· Básica de Saúd(;:·, 

pt-oj et o. 

4. AVALIAÇ~O DIAGNóSTICA INICIAL 

A avalia,~o diagnóstica inicial foi 

dois insl.:l .. umentos: individual E):• 

grupo por categoria profissional, <.'\mbas 

A t.'nl:evist<:i individual 

de funcionários, 

foi feita com o maior 

segundo os critérios já 

descritos e teve por objetivo obter de cada funcion~rio 

tempo de servi~o, 

local de moradia, escolaridade, 

percep~5es sobre o desempenho 

educativas e participaç~o na gestio da Unidade de Saúde 

<f·'lrH:.'><o i) . 
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A escolha da entrevista grupal, 

c orrco se~ un do in s tJ· unH:~n to p ;:u-· <i! esta avaliaçio diagncistica 

teve tdis objetivos: pennit ir· um <:wr·ofundaurento d<:\S questões 

abordadas na entrevista individual através da discussio 

aspectos mais si~llificalivos de cada tema para cada grupo de 

pr·ofissionais; facilibH· a <-wr·o><im~.l.o;:~\o d~\ p8sq•.üs:::\don~. junto 

aos funcionJrios com vistas à interveno;:io que seria 

posteriormente realizada 

int.2gn.~o;:~~o intl·a-·equipe •:i:' a p1·::H ica d(~ di~:H.:ussi~o con.:itrnta de 

pr·ol:ileur~\s comuns r·efer··:mtes à pn::-st:::\ç:h\o de servio;:os na :.:ir·e~. 

da saJde, tambcim objetivos do projeto. 

Em <:\lguns c~:tsos a entl·evista •2111 gnJ.Po aglutinou 

( a w<i 1 Ü.l. ,. 12 s d •.:: c o n s u ll: ó r lei d ;.;:- n t <i r· i •;> c-: t é c n i c o 5 d e h i g i e IH~ 

dental) ou por comporem uma mesma equipe de atendimento 

<saüde ment:.:.l.l). 

Para a realizaçio destas entrevistas foram feitas 

1·euni;:Jes cujo nüm'"~r·o var·ülu confonue a cat•:?gor·ia, em funo;:ão 

do "<.H\ d <.'1m e n l o " de c <.i d ::.\ g ,- u p o . Estas reuniões tiveram a 

assistente social 

f-1 Tabela 1 apresenta a distribui~io do nJmero de 

pr·ofission<:~.is e><istent•:?5 no 5er·vi~o n<il. época de~. r·e;.:\1 iz~l.Çãi.:l 

das entrevistas individuais e o nJmero de entrevistas 

in d i v i d u a i s r· •2 a 1 i a a d ;::\ 5 , o 
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c r::lr· r··:::sp on deu 

aproximadamente 78,0X dos profissionais e;-<:istenl:es no 

servi~o, consider·~dos como popul~~~o de estudo. 

r.;::·uniêh~s l·r:~<:\lii:::<H.I:::\'.5 p:::U·:r:~ <-15 ent:r·•2vist::\<.:i gr·t . .(p;,,\is ;;;; i.:l núnP:::r·;.1 

de p a d: i c i p a n l: e s por· 1· eu n it-{ o , p cH· c '" b:- g o r· i :"1 p r· o f i s s i o na 1 . 

Cr::Hll r· e 1 ;,:~.~;;o <:\O c OfiiP <1. r· r::: c i mt:::·n to dos fun c i on ::\x i os, 

ele variou de acordo com as condi~5es de organiza~~o do 

pr·cipl·io ser·vi.:;o e com o inte1··e~:>s•::: d;~~ c<o1.d:::\ ·f~Hlciord.r-io, sr::::ndo 

que tudo +'oi feito para que se pudesse contar com a 
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TABELA i - Distribuiçio do n~mero de profissionais 
existentes no serviço e o n~mero de entrevistas 
individuais realizadas para a avaliaçio 
diagncistica inicial, segundo categoria 
p ~-o ·f i~:; s :i. on :,.1 . 

wa de 
CATEGORIA PROFISSIONAL profissionais 

Serventes 
Cozinheiras 
Vigias 
Hotoristas 
Adllinistraç:ão/Allloxarihdo 
Far1ácia 
SAHE 
Visitadores Sanitários 
Atendentes de Enfenage1 
Auxiliares de Enfer1age1 
Auxiliares de Cons.Dentário 
Técnicos de Higiene Dental 
Hédicos 
Enfer1eiras 
Dentistas 
Psicólogos 
Psiquiatras 
Assistente Social 
Diretor 

T O T A L 

eKistentes 
no serviço 

10 
3 
3 
ii 
5 
2 
ii 
2 
ii 
9 
6 
3 

11 
5 
5 
3 
3 
1 
1 

105 

N"' de 
entrevistas 
realizadas 

a 
2 
2 
8 
4 
2 

10 
2 
5 
9 
6 
3 
9 
4 
3 
i 
2 
1 
i 

S2 
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TABELA 2 - Distribuiçio do n~mero de reuni5es realizadas 
para a entrevista em grupo e o n~mero de 
participantes por reuniio, na avaliaçio 
diagnóstica inicial, por categoria profissional. 

CATEGORIA PROFISSIONAL 
Nt1 de 
reuniões 

Serventes e Cozinheiras 4 
Vigias e Motoristas 3 
Ad1inistra~ão/Al1oxarifado/ 

Fartâcia 3 
SAHE 3 
Atendentes de Enfer1age1 4 
Auxiliares de Enfer1age1 3 
Técnicos de Higiene Dental 
e Auxiliares de Consultório 
Dentário 3 
Hédicos 2 
Enferteiras 3 
Dentistas 1 
Equipe Saúde Kental 

<Psicólogos, Terapeuta 
Ocupacional,Psiquiatras> 2 

T O T A L 3i 

N"' de 
participantes 
por reunião 

8-7-6-5 
6-3-3 

4-3-4 
5-4-3 
4-5-7-4 
3-3-3 

7-7-5 
8-8 
ê-3-3 
2 

4-4 
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dr;:: t écn lc<:l.S 

importante destacar as críticas feitas por THIOLLENT segundo 

BRIOSCHI & TRIGO <1987), 

f'ins 1.:.'111 si, nUirl<.~ 

supervalorizaçio dos int:;f.: r·ument QS de 

•.:.o me n t ~.:: Ultl pr·ocedim~.::nto 

científico convencional, mas atinge, l<:\mbém, um neo-

positivismo qw2 se inst<:l.lc>u. den t \"O do .;::·mp i\'' i Cismo 

qualitativo: a transformaçâo do discurso em fato social e a 

au.s0ncia de elaboraç~o teórica a priori, para permitir que 

os d<.~dos f<.~ 1 em po\- ~=>i '!'.;Ó" . 

Na situaçio de entrevista o investigador nâo pode 

ser considerado como um obsr2\"V<:\di.:J\ .. neutr·o pois "l~::~va P<-.\l"<:l. ::-1 

silu<.'\ção de determinantes de classe, 

profission<:\1, se><o e idade". 

processo de coleta de dados é P€rcebido como um processo de 

comunicaçio e de interaçio social no qual a neutralidade da 

observação é substituída por um questionamento, envolvendo 

as condiç5es da situaçio de entrevista, em tQdos os seus 

aspectos" <BRIOSCHI & TRIGO, 1'7'87). 

O s .;:: n t i d o d e " <:\ d o t <:\ \" e s s <:\ p i.) s t u r· <:l. t 12 ó , .. i c <:\ é 

aceitar que os dados não falam por si só, mas perceber que 

se estabelece uma relaçio dialética entre teoria e prática: 

o sujeito reelaborando seus conhecimentos prévios em função 

do contato com o objeto e, com isso, podendo chegar a novos 



níveis dt:~ per·cepo;;:L~o dessE· mesmo objeto" <BRIOSCHI ~~ TRIGO, 

i 987) . 

Para THIOLLENT<1982) 

o objetivo da entrevista n~o diretiva consiste em captar as 

identificao;;:ões atrav~s da fala dos indivíduos, mediante "'' 

censuras que nelas se manifestam. 

permitiria uma apreensio da ideologia nas suas dimensões 

social e individu::d". 

BRIOSCHI & TRIGO <1987) dizem que no fundo da 

narrativa está a realidade social e coletiva incorporada 

pelo sujeito. 

A entrevista grupal ( Ht~GUETTE, 19<7'0 i LUDI<E & 

ANDRÉ, 1986; 

mel od o 1 og i<.=t 

F'ATTOh!, 19El0) é uma d<,\S técnic::\s utili<!:adas n<~ 

qualitativ<i\ ap I" •::> ><i m<.'l. -- st:· em SU.C:"\S 

características principais de outra técnica usada pela 

metodologia qualitativa: o grupo foco <GLII< e col ., 1988; 

RAMIREZ & SHEPPERD, 1988; BASCH, 1987; I<RUEGER, 1989). 

Ambas consistem numa reuniio informal com alguns 

membros da populao;;:io-alvo (entre 6 e 12 pessoas) para 

discutir vários aspectos de um tema específico ou de um 

problema connJ.III. As reuniões têm durao;;:Uo aproximada de uma 

hora e meia e sio conduzidas por um moderador. 

Ao se utilizar estas técnicas tem-se como objetivo 

principal obter informao;;:5es, realizar uma constatao;;:io, sem 

provocar mudano;;:as. As informao;;:5es obtidas poderio ser, 

posteriormente, utilizadas num programa de interveno;;:io. 
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dos participantes 

crit~rios da amostragem i11tencional, selecionando indivíduos 

que poss<,uu fonlecel" o 111aior· númer·o de dad;.Js úteis par·a o 

objetivo da pesquisa. Para o ixito das t~cnicas algumas 

considera~5es sio 

grupos: deve-se tentar alcan~ar certa homogeneidade entre os 

membr·os do grupo para que se sintam à vontade para 

id~ias sobre o tema que, de alguma forma, 

deve ser comum a todos os membros. 

com a 

consentimento dos participantes, para facilitar a análise 

post el- iol-. 

com cada grupo para esgotar o assunto. 

1 e 3 r·eun iÕ>:~s 

Sempn:;· há um 

moderador em cada grupo que utiliza um roteiro de questões 

paxa or· ientar· e focal iz;;u· a d iscussio. 

Os aspectos envolvidos na análise dos dados 

obtidos através dessas ticnicas sio os mesmos que se pode 

referir para a análise de qualquer estudo qualitativo. 

A an á 1 i se es t ;,:\ p 1· esen b~ em vr..tr· i ;.Js es b~\g i os d <:\ 

investiga~io. No inicio o foco de estudo ~ muito amplo, 

depois de algum tempo já ci possível, através de sucessivos 

procedimentos analíticos onde se procura verificar a 

per·t inenc ia quest5es se 1 ec ionad<-.~.s fr·ente 

estudad:c.'i, 

às 

características específicas 

r··~ s tr· in 9 indo a p r o b 1 em á t i c <:1. • I s t o faz c o 111 que <:\ c o 1 e t <-.~. de 

dados t or·ne-s€:' mais concentrada e produtiva e sejam 
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formuladas algumas quest5es mais específicas, 

auxiliam na sistematiza~io da coleta de dados. 

que também 

O uso exl ens i vo d•2 com•2nt á r· i os >2 observa~5es 

feib:IS <:to lon!,lo d<.'\ coleb:l de dados pode <:\jud<.'l.r· na elucid<.'\~t:\o 

de <.\lguns pontos no fin<:tl do estudo. 

Especificamente a anJlise dos dados obtidos nas 

entrevistas em grupo deu-se na seguinte sequência: as fitas 

foram transcritas; a transcri~io foi dividida em segmentos 

de aco\""do (.::om as categor·ias de análise definidas a P<H"ti\-

dos objetivos do esl:udo e do modelo conceitual <ou 

referencial teórico) adob.:l.do (a o:::ducad~o continuada •2 a 

participa~~o dos profissionais de sa~de na gestâo dos 

servi~os segundo os pressupostos da Reforma Sanitária) e 

então, foi feita a an~lise e interpreta~âo dos segmentos 

(anál is~· tem:H ic:,:).). 

Como o tema central 

de planejamento e gestão do ser·vi~o, foi feit:::J. uma anctlise 

procurando verificar aproxima~5es e distanciamentos das 

situa~5es apresentadas em relação às propostas expressas 1\0S 

documentos e textos lidos. 

As ent\·evisl<:\s individu<:\is <não g\·avadas) se\-Vi\·am 

para complementar e reforçar a análise realizada. 

que essa etapa demandou 

bastante tempo (além do previsto e do que seria adequado) em 

fun~io de vJrias intercorr&ncias: dificuldades de horJrio 

60 



c: omum en t l" ~· as pt~ssoas ~nvolvidas, dificuldades para 

suspender as atividades rotineiras, e outras. 

S. PROGRAMA DE EDUCAC~O CONTINUADA 

5.1 PRESSUPOSTOS 

Realizando-se urna anJlise das possibilidades de 

fcrma~io de pessoal 

duas tendincias opostas: "n<.=~. 

as t.rr-m 

transfonnao;~~o das pesso<.H>, d::.1s ~-~·l<.'tç:Ões de tl-::.'l.b<.dho, n~·m d<.1 

real idad12 Pl""Ofissi•.:mal; de accr·do com a segund.~ .• ess<:1.s a~ões 

~odem vir a representar um espao;o político, embora limitado 

e de importância relativa, 

internas e externas ~s oryanizao;Ões'' <AMARAL, 1987). Esh=~. 

no intet·iot- dos sistem<.:ts, nos diferentes grupos a nível 

llliCl"OPOl.Ít ico, a~roveitamento de oportunidades de 

1: ~- ans for·n1ao; ~'\o que sk'\o ot'et·ec i d::.\s pel <.'1. mudani; <:i de qua 1 i da de e 

~eh-\ m~üu-.·aç:i:\o das 1··el<o\~Õ>.::'::> socúds" <AI•lAF~.~L, 1987). 

No caso do programa de educai;~o continuada que se 

p1··etendeu d>.::senvclver· junte aos func:ionár·io::>s de [lepar·tamento 

de SaJde de Vargern Grande Paulista, a id~ia foi realizá-lo 

;.,~.1o2m de tr;;.:\nsfonuadora, 

permitisse ~s pessoas serem percebidas corno sujeitos, seres 
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O IIIUndo. 

•'!tPl icando os conc~itos de FREIRE à f'Ol*m<.'t.ção de 

pessoal, como faz AMARAL(1987), p r· oj ;2t t.) 

educativo oposto a uma prática domesticadora que teria como 

eficientes, segundo padr5es det~rminados pelos que controlam 

as decisões nas organizações. Assim, teríamos um projeto 

educativo que privil~giaria a educação problematizadora, 

abandonando a educa.;:l;:o bancái· ia < FEIRE, i 983) . Al·iARAL (i 987) 

citando FREIRE e GADOTTI, destaca que o homem só se sente 

sel- no mundo, quando n~o está isolado e esse isolamento é 

l*C.IIfiP ido PE.'l<:\ comunicação, sendo a realidade 

<:\t I·avés do seu t ,. aba 1 h o) mediadora nesse processo de 

encont ,-o com os demais, a discuss~o a partir do 

t I·ab<;\lho ' 12 um inst1·umento I·iquissimo par·:a. •*uu;:1. ação de 

11<.~S, al~m dessas questões, o próprio FREIRE, 

'4Uando indagado a r·12speito dos progr·anms de fonna.;ão e 

desenvolvimento de pessoa 1, s<;tl ient ou que o:J pr·oblema 

principal é político e ideológico, muito mais do que um 

problema de pedagogia, t~cnico ou de rn~todos de ensino, pois 

tem a ver com os limites de ação do empi·egado, que mesmo 

passando por um programa de desenvolvimento de pessoal com 

uma visão mais progressista, não te1·á no seu espaço de 

condições de atuar de modo transformador já que 



esse papel, 

empregadora <PROCESSO, 1989). 

.'!tlém disso, ~ preciso lembrar que um programa de 

forma~io de pessoal em servi~o dirige-se a uma clientela já 

adulta com diferentes experiências pessoais e profissionais 

que devem ser consideradas. A motiva~~o dos adultos pela 

aprendizagem está relacionada com a supera~~o de situa~5es

pr·oblema e a aplicabilid<-:\de dt.:>~; c:•.)llhecimentos ;;;\dquil·idos. 

Um programa de formaç~o de pessoal como prática de 

uma educ:aç:~o tl·ansfonfladol··:a. car·::-1c:C.2r·iza-se pol-: 

o rt.:>mpimento de equilíbrios, o 

diante de alternativas 

divergentes, tanto em questões fundamentais como em t.:>utras 

mais simples, 

fr· agmen t á l" i;.:~.s e p <H" c i;,;~. i~; d <:\s c o i s;;,l.~;; 

- f'acilit:="~l" "' "df:•ci·f'r.:.~~-.J.'o ~io 11u.mdo, .;•af:· v.ru· .::dém· 

- facilitar o encontro, a permanente troca de 

atuar sobre um conte~do, cujo papel ~ n~o apenas 

desvelar a r·ealidade, mas também subsidiar a busca e a 

fonnul<.\ç~\o de solu~5es concretas e factíveis a serem 

intl·oduzidas n::\ pr·.:í.t ic<:1. <um c•:)nteÜdti q~H~ tem 1 im:i.f.:;,;~.ç:t'k<..:; <.:>Ó é 

~til à medida que mostra os primeiros passos em dire~io à 

tr·ansfonnaç:~~o, que deved;\o conduzir· à pr·ática, <:\s~;im como a 

prática deverá ter conduzido à reflexio); 
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democr~tica entre educador e educando (est~ 

cons<-.\gr·ado o cal·<.Her· autor·itár·io •2- dependente do vinculo 

pedagógico, que costuma se reproduzir de forma mais ou menos 

O vinculo de111ocr~tic:o e andl·agógico modifica a r·elao;:ão 

dependt·n te, e1H: <:'\m i nh<.Hld o-a progl·essivos de 

independencia. O conteÜdt.J, dessa p~·r·spec:t iva, dei>«:l. d~2- se1· 

algo que se transmite e se consome para tornar-se a mat~ria-

f.! r· i ma de uma produção em que o ~2-duc:ador e o educando, embon:1. 

c: om di fel· t.'IÜ es partilham de uma 

horizontal, sem autoritarismo e sem subordinação; 

- •.::st imu 1 a1· a participa(f:ão entendida como "tonr-:.1r 

intervir· na tomada de decisões - para tanto deve-se criar 

efetivas cond io;:Õt.-::s que a viabilizem, o implica: 



6
,,. 
•.J 

- utilizar predominantemente metodologias ativo-

reflexivas que estimulem a capacidade de raciocinar, de 

par t i c i p a,. , comp:::u·t i 1 ha.r- eHperiências, de atua,. 

criativamente, de comprometer-se com a mudan~a; 

-· lev<~.l .. em cc>nt<.-l. <:1. impor·t.:~inci;;~. de) c:lim;::l. i:.~ do 

r e 1 a c i on<.=unen to in t e1· pesso<.\ 1 r~omo b<:ise de um vinculo 

pedagógico afetivo e como facilitadores de uma aprendizagem 

Ao falar de uma educa~âo transformadora aplicada à 

formaç~o de pessoal em servi~o pode-se destacar que FREIRE 

tem como premissa principal que a educaçâo nâo ~ neutra e 

tem lugar no conteHto de vida das pessoas, al~m disso ela 

deve poder encorajar as pessoas a questionarem criticamente 

as tarefas diárias e a sua participaç~o na vida social e 

política da sociedade, acl .. edit<.uldo em si mesm<:-ts e no seu 

conhecimento <WALLERSTEIN & BERNSTEIN, 1988). 

Explicitando um pouco mais a abordagem freiriana 

vo 1 t <:\da par· a <:i. educaç~o pa1 .. a a consc i&nc i<.3. c r· i t ica tem-se os 

seguintes passos: :~) ret'let i1· sobre aspectos de sua 

olhar para as causas mais profundas ocultas 

por tris dos problemas imediatos; c) examinar as implica~5es 

e consequênci<:\~; destes temas em debate; d) desenvolver um 

plano de a~âo para lidar com os problemas identificados 

coletivamente <MINKLER & COX>. 

Ao se propor um trabalho com essa abordagem na 

formaç~o de pessoal em servi~o o tema do compromisso do 

profissional com a sociedade tamb~m estari sendo considerado 



referir a um servi~o p~blico <FREIRE, 1982). 

5.2 EXECUÇ~O 

Apcis a realiza~~o das entrevistas individuais e em 

grupos identificados: au><i 1 ia r .;.~ p r· o f i ~:; ~:; i o n ;~-~, :i. ~; 

universitários. Em conjunto, a equipe da pesquisa e os 

fun c: i on ;;;í.r- i t.:ls p 1 an e j <->. n:~.m p r· og r am<:\ ~; d ti: ap r· i mcn· amen t: o p <:H";;:~. 

atende\- necesf:;idade~:; .::.·-:;;pt":·cífic<:\-:;; dE:· c<:<da gr·upo .• ~técnica de 

tr<.\balho em gn.q.)o fo:i. <:l. d<:l "gr·upo open:\t ivo que Pt::-~nnite o 

encontro de um conjunto de pessoas operando em equipe para 

<:\tingir· um <FALSE:TTI). téc:n:i.c:;::\ 

(FALSETTI; PICHON-RIVIERE, 1988), que privilegia o diálogo e 

dt:: c:onheo::::i.ment:o~:; t::· ~;ent:i.mentos tem tod<:\S a~; 

possibilidades de favorecer o atendimento primordial das 

IH2C:essidade-:.:; ~~~ •.::><pt::r.::t<:~.t ivas 1evant<:\d<E:;. 

O privilegiamento do diálogo n~o deve ser visto 

c:omo uma atitude :i.ng~nua, 

exist&ncia de classes sociais distintas r1a sociedade, das 

rela~5es de conflito que partilham, mas sim como uma 

estratégia de supera~~o da cpress~o <FREII':E, i 983) . o 

di á 1 090::) t <:\1\t: o iguais como entre 

(1987). Neste caso pretende-se trabalhar c:om 

grupos iguais e diferentes, considerando que entre estes 
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está pr·esente o c:onflib.1 que não deve ser· oc:ultadl1, mas 

afrontado, desocultado para que possa ser superado, já que 

se ac:l·edita >.?><istir· ent.:n:.- eles, L1 l .. espE:dto ao fundamental, 

àquilo que garante a conviv&ncia comum. 

Esta proposta de trabalho em grupo de PICHON

RIVIERE aproxima-se da proposta educativa de FREIRE, por 

~\mbas se base~\n:.·m n<,\ e><P~'l .. :i.íln,.:i<,\ viv>.?nci<:l.l: "FF~EIRE <:l.tn:~.vés 

da busca de elementos das rela~ões culturais do povo com o 

m•.:do, ut i 1 i zando in f· o r· fiF<:.\t;:Ões qu>.? t r· agam cone ret amen te pal-a a 

rela~5o de aprendizagem o dia-a-dia do educando e permitindo 

sua interação com o educador, que é também, neste momento, 

Lun aprendiz; PICHON-RIVIERE atrav~s do desenvolvimento da 

que implica na aprendizagem 

mediante a absorç5o da i11forma.;:io e sua re-elaboraçio, 

elegendo o grupo como espa.;:o adequado para tal'' <PROCESSO, 

i 98'7') . 

ABRAH~O <PROCESSO, 1989) ainda aprofunda mais as 

apl .. o><imaç:t)es entr·e <::\'..'>duas pl-opo<..:;ta<..:;: "o movimento di;~·\lético 

que se estabelece entre o homem e seu meio, numa constante 

•:?: 1 o:.·ment os que 

devolução modificadora dos 

estabelecendo um processo 

cont .ínuo ~· dinâmico com amplo sentido d>.? dir·e.;:ão e não a 

estática passividade daquele que aprende tudo o que lhe ~ 

dado por· aquele qu>2 ensina". 

O impod:anb~ na utiliZ<:\~~'\o do gr·upo oper·ativo ~ 

que a figura do educador, que sabe e é poderoso, desaparece. 

Isto permite o intercimbio de experi&ncias e id~ias entre 
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todos num nível de igualdade. é preciso lembrar aqui 

novamente a 

igualdade r·efer·e-st::· <:~. gan,\liti<>l. de um espaç:o, de um momento, 

ülide o c:ool-den<:\doi- <:\O se c•:::-nl.: r<:H· nos S<:.'l-•?-:.; humanos que 

integram o grupo, procura facilitar uma comunicaç:~o que vá 

al~m do superficial, que permite a emersio do conflito e da 

contr·adid\o. 

Os Pi-opdsitos, problemas, recursos e conflitos do 

qu~--?s !.: lo . dos 

p<:u·t i c ip<:Hi t es dev>21·á ser uma decon·&nc ia do pr·ocesso vivido, 

atrav~s da participaç:lo no grupo. 

Para PICHDN·-RIVIE:RE: na técnica de gr·upo ope1··at :i.v<."> 

é fundamental respeitar o emergente do grupo, trabalhar a 

par·tir· d<:\s infcn·ur<:H;:ê)es,que o gn.tpo t:n:l.tr. e modifica <Hl lcmgo 

do proc.::.·sso. 

A utiliza.;:lo desta técnica está de acordo com o 

objetivo de r· e a 1 i z::u- urna E·Hp e1· i ên c i:r.l. p ed <;\:;! Óg i c: <:l., que per· m i ta 

as contr<:\dições int.;:.·,-n<:\s às 

des•::.i-ita anl.:ei-iol-menl:.e), 

suJJen.-~.das, p01·que stio decon··ência do conflito fund<-.J.Ilfi~ntal 

especialmente dE· tel·ceir<."> mundo. 

As reuniões com cada grupo !.:amb~m foram gravadas e 

po~:;terior·menb:: tnwscr·it.:a~:; par<:l. facilitar· a análise do 

pi-ocesso. 
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6. AVALIAÇ~O FINAL 

t~rmino das reuni5es organizou-se um 

processo de avalia~io do programa a partir de entrevistas 

individuais com os participantes das v~rias fases <Anexo 2). 

os 

estabel~2cidos 

·funcion<.{l-ios 

alguns critérios 

ser· em 

diagndstica inicial e que tivessem feito a entrevista 

individual inicial clu ;.;~. entr·evist::\ em grupo ou par·ticipado 

de pelo menos 50X do programa educativo e tamb~m os 

f u n c i o n á,. i os q u f:·~ j á e s b:\ v::\ 111 n o !:>e,. v i ~ ...-, n o p r2 r· i o d o d •:a 

a v a 1 i a.; :,i o d i a g n d s t i c "' i n i c i:.d mas n ~K o ::1 t i v (i:: s sem f •::: i t cl e IH~'Ill 

pa1·t i c ip a do de nenhum<.-\ at i vid <.-\de p o~;t (_no· :i.o1· . 

Desse modo pretendeu-se cobrir o universo de 

entn:.·vi~:;tados qu>.::· podel·i;;,\m cont:r·ibu:i.r· nesst.:' pr·ocesso dE~ 

ava 1 ia.;~'\o. 

O total de entrevistas foi de 65, correspondendo a 

::w , .. o><iutadamenb:~ ?5, 0X do t ot a 1 d 12 f une i •:Jnár· i Cl~'> e>< h:;t entes no 

Departamento de Sadde no período de realiza.;io da avalia.;lo 

fin<11. 

A Tabela 3 mostra a distribui~lo do ndmero de 

p ,. Cl f :i. ss ion::d s e>< :i. st entes fi: o númer·o de 

entrevistas individuais realizadas na avalia~lo final, 

segundo categoria profissional. 
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TABELt~ :3 ·- Di!:;b·ibuio:;:~~o do nümen:> dt::· profission<.ds 
existentes no servio:;:o e o nJmero de entrevistas 
individu<d.s , .. e<:d :i.<r.;;;~.d::u:; n<:\ <:\v;.:tl i<:l.o:;:~h> f:i.n:.::~.l, pc)l
categoria profissional. 

CATEGORIA PROFISSIONAL Na de profissionais 
eKistentes no 
serviç:o 

Serventes 8 
Cozinheiras 2 
Vigias 2 
Motoristas 8 
Adtinistraç:ão/AltoKa-
ri hdo/Fanácia 5 
SAltE 11 
Visitadores Sanitários 2 
Atendentes de Enfer1age1 ó 
AuKiliares de Enfer1age1 9 
Auxiliares de Consultório 
Dentário 6 
Técnicos de Higiene 
Dental 2 
Médicos it 
Enferteiros 5 
Dentistas 3 
Psicólogos 3 
Psiquiatras 2 
Terapeuta Ocupacional 1 
Assistente Social 1 
Diretor 1 

T O T A L 87 

N° de entrevistas 
individuais rea
lizadas 

6 
2 
1 
6 

5 
10 
2 
2 
6 

6 

2 
6 
3 
i 
2 
2 
1 
1 
i 

65 



CAPiTULO IV - O ESTUDO 

1. CATEGORIAS DE AN,LISE PARA AVALIAÇZO DOS RESULTADOS 
OBTIDOS 

A avalia~âo do programa educativo desenvolvido 

com dados obtidos pela 

P ,.)s·-· 

programa, com os dados obtidos pela avalia~âo final. 

Pa1·a fazer lal compara~io foram utilizadas algumas 

categorias de análise estabelecidas a partir de uma ''leitura 

co:Jnl.: inua'' diJ~:; d:::l.dCi·;;; obtido~:;. 

A análise foi reali~ada considerando-se os dois 

Si,. ::,l.f"l ;J o:;:s g l" UPiJS c ()flli.) 

pesso:..l.::l.l. auxili:::;.r if:.' pl·ofissior·,:,.J.i·:;; ur·,i.vel··;:;il.:<:Í.l"iu·:";· 

As categorias de análise na avaliaç~o diagndstica 

i n i c i ::1. l f o r· a 111 : necessidades senl.: id::l.S, 

finalidade da Unidade Básica de Sa~de, percepç~o sobre o 

p.:: •. p;;;:l de c<:\d<:i. ·::.·l·::.·HtE:nto d<:~. f::.'quipe, 

f in<~ 1 i d :::•. de/ i n1 p c> l" 1:. :;~ n c: :i. <:1 d ::l. s +' u n •:;. (5 .:: ~;; !.: i::~ c n :i. c a~;; •::: d :,,;, ~:; t' u n ç (5 e~;; 

:i.ntel"esse por cui .. ~:.'l...l·:;; •2/o:Ju discu~;;~;;~\c>. 
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Na avaliaçio final foram acrescentadas mais tr~s 

percepç;o sobre o objetivo das 

reuni l.5es (programa educativo), "l . ,,, a v a 1 ::.~ .• ;:<:I. O d<:l. m•:::i.:i.:>di.:>logi<:\ 

(programa educativo) e nH.tdano;as 

2. AVALIAC~O DIAGNdSTICA INICIAL 

categoria profissional, permitindt:J il" mais a fundo nas 

questbo:::-s inicir.~.lmente, possil.>ilit::1.ndo 

aspo:::-ctos p r· o::>b 11'~nH:Í. t i c os do:J 

Paulista. 

Os aspo:::-clos lo:::-vantados so:::-r~o::> apresentados de forma 

J •:·se 1· i t :i. V <:i. e 

categorias de análiso:::-. 

Esta etapa do trabalho permitiu separar pela 

pessoal auxiliar e profissionais universitários. Cada um dus 

g r· u.p os; <:l.p r· i2S•'2fi 1.: C.IU. c ::~.r <:\C: t e1· i s ti c<:~. s p 1· Ôp 1 .. i <:1.s e f1.:>1 .. m<:~.s d1=-

exposiç;o e abordagem dos problemas <sejam eles iguais ou 

A seguir s~o apresentados os quadros-síntese de 

de <:1.n .::í. 1 i 51::: 

.. ,,., ,c. 



ou.~DfW i 

NECESSIDADES SENTIDAS 

PESSOAL AUXILIAR PROFISSIONAIS UNIVERSITÃRIOS 

Melhorar 

- Cotunicação interna - Cotunicação interna 

- relação - integração: 
. inter-pro1issional 
. pessoal de saúde e clientela 

. atenditento ambulatorial 
e atenditento no P.A . 

. inter equipes 

- distribuição do espaço 

. capacitação técnica 

- 1aior quantidade 

- distribuição do espaço 

Pessoal 

. fixação dos profissionais na UBS 

Haterial de consu10 e per1anente 

- 1elhor tanutenção dos equipatentos 

- esclarecitento da proposta de trabalho e do 
1odelo assistencial: "Consultório Hédico de 
Fatília". 
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às necessidades sentidas 

como 111ais nos dois 

necessidad~::~ me 1 h•:::tr· i <:1. na c oluun i c <:~.•<: ~~ •. :. 

expressa pelo pessoal auxiliar: 

(Pessoal 

l.lfli.:.~ 

<Pessoal Auxiliar): "Eu .::u:. h a 

t!1lgun-:;; p r· o f i s '!'~ i o n ::;. i s UII i Vf2l' ~:; i t '.:Í. r· i os 

valorizaram a questio assim expressando sua concordincia: 
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<Pr·ofissionais Univer·sib.irio::>s): !">::.'tll wna 

Entce o Pessoal Auxiliar destaca-se a necessidade 

<Pessoal Auxiliar): •• 1.!:' {; S'lfl !i}J!i'.'l (: ·'!!.' 

.:.;! s· -::;·i tt!' . Bom· .. 

boa". 

<Pessoal Auxiliar): 

{ raba 1 h ar ent J!i'i1 T'>!:.'/"111>!:.' i /'.:i' 

o:·.;;;sso<:~.l Auxiliar·) -~ 
l~1 ·.:i0 

lft.E( i-::;' L'{(.f~• 



?6 

Os Pl'i.Jfissionais 

( P ,. o f l s s i o na i s U li l v e r· s i t á. r· ÜJ s ) : 

(F'l·of·issionals Univer·sil.::::í.r·los): 

clientela; que no momento ~ conflituosa: 

(Pesso~l Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

>:.'fi f.' .flo >::.'1 >::.·-:.· achatlf 

fl·~'tlft=~···. 

(Pessoal Auxiliar): 

~· f.{b l .i ·!:".'.J 



,., ,., 
I I 

Os profissionais uni v.:<Ts i t -.~.1· i o-::; dest <.v.::~>.r am 

m;.;. i l..>l" en 1: 1 .. e Q atendimentt..') 

( p , .. o f i s 5 i o ll <:\ i 5 u fl i v 1:.\' , .. 5 :l t :::í. l. i o s ) : 

<Profissionais Universitários): 

Os prQfissiunais universitários tamb~m sentiram a 

necessid:i:!.d~::::· c!>.::· 
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(f'l·ofisslonctis UnlversitJ.rios): 

E:ncontr<:~.·-se <:~.lnd:.::\, como Pl·oblemcts cltctdos pelos 

a distribui~âo do espa~o físico prejudicando o 

de se n v o 1 v i me n t o d e <:!. 1 g Ull s l r· a b ct 1 h os : 

''l.:l:·r oatra 

p t·d p ron t" o-a t" JJ.:'nd.i men { (J odon t" o 1 Ó!ii i .:.:o. '"" 

<Pessoal Auxiliar): 

tarnb~m fui mencionada a 

n>E-CE:.'ssidade de :i:l.d •::: q•..r.::.~.d <:1. p <:~.r·:,~. os 

(Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 



r<:unbém f o :i. c i i.: :::l.d:::l. :;,~. llt'.:l.:Í.l)l"" 

q u <.'1 n i:: i d :,:t d ~ d ~ 1r1 :::~. l~ ~ 1 .. i <:\ 1 d ~ (~ t> n ·:.;; u mo : 

<Pesso~l Auxiliar): 

Sobr·e :::1.-::; questões de pesso~l. os profissionais 

.::iponl::::1r·:::1m 

p 1· •:.> f i s ·s i tHl :;,~. l. s n <:\ U B ~> e v :i. t a n d Cl ::;. ,. cd~ ::,d: i v i d <:\de : 

{ r.:.d.Ja 1 !-ta .. ,. 

A melhor manuí::en~~o dos equipamentos l:amb~m foi 

cl\:<:~.da: 

<Profissionais Universitários): 
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PERCEPÇ~ SOBRE A fiNALIDADE DA UBS 

PESSOAL AUXILIAR PROFISSIONAIS UNIVERSIT~IOS 

- orientar a população - oferecer u1a boa assistência 

• assistência à saúde: seguieento, trata1ento - integrar o preventivo e o curativo 

- 1odificar o 1odelo clássico de assistência 
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que •.::• ~~ssoal ~uKili~r r~fere 

•:.:ümo f'irtal:í.d:,;~.d~ PC>PU 1 a.;;:ão sob ,-e 

<Pessoal Auxiliar): 

-gt·-E!vide:·:i!:, de:· ,=:tbot·fo, de -E!nt"i•.::onc.-=·r:.•cion,:;~is, 

à 

saÚdt:2 contínua como um:::~ f in a 1 i d a d O:' da U B S , n ~o , .. e c o n h e c i d <:1. 

<Pessoal Auxiliar) 

·'.:tJE.'<fj'S.'·~ 

t•s·r:.•e:·c l f' i co. De 

-~·abti•.e;;·a, \'"lii'l1f f:'·l~ r.:.~ j:'-!.~ s:-;;·.:.~ r, j:'!ii'..:J-!.H" um r· .s'nl·JF.: ~f i fJ li:' "' .. · .. ~i ~~ tni; ~:;· _,- .:.;, /</,'i/. 

::;efftana L[~l~' ·v·,.:.' tU ,,.oll."a COfff dot· de barriga /ll.!:fo een::;a qu.::· 

Mas, ao m~smo tempo que critica a popula~~o, d~ixa 

SU<:•. COnCl.:n·dJnc ia CO::>Ill el~l.~ enfatizando os 



82 

<Pesso~l Auxili~r) 

Os u.n i v>::~n:; i t :::íx i os c i t;.:\111 c •::>1110 

objetivo o oferecimento de uma boa assistência: 

<Profissit.:>nais Univer·sitár·ius): 

bons p1·ofissionais 

b (J.:.=! .• ~ iii '!:i' i s· .t· ~?}n ~:·:i . .;! 

( F' 1· o f i s s i u n a i s 
, 

li:' 

f..' ü !J I i c a , isso '·' f~ .. ~ f.} 

Os profissionais univel .. sii::,ü·io:.Js aind<:<. destac<;tlfl o 



<F'r·ofission:c\is Univ•:?r·sit:ár·ios): 

as· F'dC .i en {~·:"i>·, ('J,.;:.~ '? 1.~' (Jf/1 i :::; i:i, o ~I ~i 

A análise deste tema ~ermitiu p~rceber 

profissionais universitários tªm tido mais acesso às fontes 

de Saüde. Suas falas parecem demonstrar que estão 11n:ds 

CCltriO f'inalid<;~.de do 1: .;;:ndo 

f i n a 1 i d a d ·=~ d o 1: l .. <:i b <il. 1 h •::> r· e;_:.. 1 :i. z <.'1. d o 

~elo se1·viço de saüde. 



QUADf~O 3 

PERCEPÇlO SOBRE O PAPEL DE CADA ELEHEHTO DA EQUIPE 

PESSOAL AUXILIAR 

- interferência do "poder" nas relações 
. intra-equipes 
. inter-equipes 

- não há clareza na identificação/deter•inação 
do papel de cada categoria profissional, or
ganogralla 

PROFISSIONAIS UHIVERSIT~IOS 

- interferência do "poder" nas relações 
. intra-equipes 
. inter-equipes 
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No quadro 3, cujo tema é 

per·..:: eb e r· c\lll <:1. dc>s pr.:lder·es 

•:onsl:ituídos, de vár·ios níveis, nas rela~5es dentro do 

f•.J i C OI l S i d 8 l'" <:l. d Cí U.lll 

-Poder muni~ipal: 

(Pessoal Auxiliar): 

f<~.tor 

... '(,,"l, • ... ~:, .. · 

nr:::gativo no 

' E' 

·- Padr::.·r· hh::nh·qu.ico f'ontt.::d dentr·•.:l da Unidadr:::: 

<Pessoal Auxiliar): 

(F'n.:ofissiutiais Univr:n·sit:J.rios): 

...í';·e "::".;.:• r·· "{•,..-.: ......... ' 
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( P l" o f i s s i o n <:l.i s U n i v e r s i t á r· i os ) : 

inform~l dentro da Unidade de a 1 gwnas 

c a leg •::>r· i :::~.s p r· o f i ss ion<:i. i -e.;; S•:Jln· i2 ::1.s deut~ i s: 

<Profissionais Universitários): 

L'{tl-~' f_;:[ \. .. ·i .•.:: i. -~f.lfJ) {/~; J 

auxiliar nâo percebia com clareza c 

<Pessoal Auxiliar): 

(Pessoal Auxiliar): 

Jl:' (:_,1 

·· ...• ,, 
116" !' 

(Pessoal Auxiliar): .. F~z falta ~abet· os cat·gos 



QIJADfW 4 

ORIENTAÇXO RECEBIDA E FINALIDADE/IHPORTANCIA DAS FUNÇÕES TéCNICAS E DAS FUNCÕES EDUCATIVAS 

PESSOAL AUXILIAR 

- função educativa junto à população 
. não clareza quanto ao papel a desetpenhar 
. parece estar próxi1a à transmissão de in

fortações: "a população guarda tuito pouco" 
. orientado e• grupo é tais eficiente 
. população não entende as explicações dos 

médicos; pede esclarecimentos para outros 
funcioná r i os 
reconhecem como papel da USS realizar o
rientação de caráter preventivo 

PROFISSIONAIS UNIVERSITÃRIOS 

- função educativa junto à população 
. não clareza quanto ao papel a desetpenhar 
. processo educativo diferente de doutrinado 
. processo coletivo 
. disseminação do saber 
. existe u1a priorização da função técnica 

pela dificuldade de desenvolver UI trabalho 
diferente 

- função educativa junto aos funcionários 
. desenvolvimento de pessoal 
. conscientização a respeito da itportância e da 

responsabilidade do trabalho 
. Larga Escala 
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fin:a.l idade e 

vago, sem ~lareza das possibilidades existentes de atua~io: 

Outros consideram fun~io educativa pode 

<Pessoal Auxiliar): 

r. . ' 
d mt'l e flt 

l.iepoi ~'i ·F .i c .. ::~ 

(Pessoal Auxiliar): 

tamb~m a descren~a quanto ao prdprio 

Pl·oce550 educalivo: 



<Pessoal Auxiliar): .. eu jd a~ha dificil e~~e 

casos, o trabalho educativo ~ referido como um trabalho 

comwlid'.:l.de e confundido com •.i de 

c: omun i t <:Í 1· Ü'l s : 

Univ~rsitirios): 

•.::ara..::t"el·is·{i~a-:; eu n.!io t">:.•nho, n!io ~ou. arr .. 'ilsl."a.:iora, nunc,~ fui 

l.".l.::.· f'.:x::?:&.'r ma-;.·.~·.'l~·.::.·ntc•, ,:f,:.· J>:.u!l.'.:.~r .:.~rua .. liNl nunca ·tu.i, n .. ~·a t.::.·nha 

F'QI- alguns é al;l"ibuida basl:anl:e impo1·1:ância ::~.t:J 

trabalho educativo e ao mesmo tempo sUo referidas as 

dificuldad~s: 

<Profissionais Univ~rsitJrios): 

>:.:o i s· a 1 ·a f·' i di fi h .::~ (, 
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rela~lo 8ü processo educativo, 

(F' r· (J +'i~:; si on <:<i s 

auxiliar referiu 

"' .... 

que a popula~io nio 

elll.:€1\de ~\ ;;~;,.:p1:lc<:\o;t\cl do médico .. ~=~ comcl t.:1:::m lu.-:::do d1:~· r->•:::r·gu.l·,l::ar· 

f une ion:::\1· i os: 
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<Pessoal Auxiliar): f arlt' o o-:,; trt.:)d .i-::: a 'f:; como O'fii 

é ,:.•;{(,'/" (, 

Att><i lia r·): 

üs profissionais universitários reconheceram que 

pela dificuldade de se desenvolver um 

l1· a b a 1 h o d i f e,. e n t e do rnod;;do t r·;:,~,d i c ion<:~.1, de 

demonstrarem inten~~o de modificar isso: 

(Pl·ofissionais Univer·sit<:Í.l'Ü>s): 

( F'l" o f' i s s i o n a i s U n i v e,- s i t <.:Í. r· io:;) s ) : 
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(f'l·ofisslon::tis U11lV•2r·sitár·ios): 

t.1.:1tll ~:·.~·l·'l..i~:.! . .. ,f,' 

E~,;l:e !:.ll"upo 

P<:~.pel educ<:~.tivo ~iunto <:\OS Pl'ÓPI"ios funcionário·::. di.) St::I"V'il;:r.): 

< Pr· o+' i ss i CHI <.'1 i s Universit~rius): t1d:=.t· 

,,, 
s· .:·t1 a {J .~~ 

<Profissionais Universitários) 

(, )· 



QUr'!tDfW 5 

ATITUDE DIANTE DA PARTICIPAtiO DA POPULAÇIO 

PESSQ{tl. AUXILIAR 

- pouca receptividade para participa~ão popular 

- percebei a popula~ão co1o: 
. 1uito carente 
. 1al infonada 
. 1al acostu1ada: reclama 1uito 
. só procura para tratar do "i1ediato" 
. só acredita na palavra do 1édico 
. desinfor1ada sobre o funcionaMento da UBS 

· Servi~o X política do Hunidpio 

PROFISSIONAIS UNIVERSIT~IOS 

- participação popular li1itada pelas possibilidades 
do servi~o 

- as expectativas do pessoal de saúde e da popula~ão 
são diferentes 

- a participa~ão interna é 1uito difícil 

- Servi~o X política do Município 

<;'3 
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a atitude diante da 

participa~~o da popula~~o na gest~o do serviço de sa~de 

no:::ota-se que, de modo geral, os 

dlÍVid<:t.S quanto à possibilidade de um g el-enc i amen t r.J 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): ti'U . ./d acln-.• lff>::io dif'icil 

(Pessoal Auxiliar): 

" \.,.J.:J.C·.t:· f a 1 a fJ 

( Pesso<:J. t Au><:i 1 i<H. :• : .a { .:::.·n di. men t-o a a 

< F1· o f i ss i •:Jn a i s Uni ve1 .. si t á,. l•:>s) 

,;uob i l i;!:am i sal ad~tln::ntt:· ···. 



inter·n<.~) t.:-m 

suficiente e têm d~vidas quanto à democratizaç~o interna: 

< P~·of is~:)i()ll<:~.is 

<F'r·of'i·::;~:;icn\:::\i~:; UniV(.;'r·sit:;.:\r·iQs): 

< PJ·•:Jf is~:>ionais Un lv12r·si 1.: <:Í.r- io·s): 

(P\·ofissit:Hl<:l.ls Univer·sit:ár·io·:;): 

Isto d.:-monstrou que os princípios defendidos pela 

Refor·ma S:i:l.nit;ár·i:ct pr·ecisar·iam se ap\ .. ClXilll<:l.r· mais da pr·:J.tic<:~. 

cotidiana que acontece nos servi~os de sa~de. 
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üs f.ll·ofission~is Luliversit:::í.r-ios colocaram que a 

particip~~~o popular ~ limitada pela precária 

inl.:~:::·r·n<:~; esl.::::;. talvez seja uma outra forma de verbalizar a 

dificuldade para assimil~r uma proposta inovadora, apesar d~ 

<Profissionais Univ~rsitários): 

.~·.ot1 '!!J·~~fl~:~· i~·· rl i ~~r i tl(f .i.··· 

grupos como um problema: 

" ·;;< P-~~r{ ir do 

a interfer~ncia da política local 

servi~o de sa~de e a consequente dificuldade d~ trabalhar 

que t~m postu1·a igual ao poder 

executivo local: 
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(F'rofission<:~.is Unive\·sitár·ios>: 



QIJADfW 6 

INTERESSE POR CURSOS OU DISCUSSõES 

PESSML AUXILIAR 

- Atendentes e Auxiliares de Enfer1age1: 
reciclage• 

- Hotoristas: curso de pri1eiros socorros 

PROFISSIONAIS UNIUERSIT~IOS 

- discussões referentes à Saúde Pública 

- supervisão e contato co• outros serviços 

- discussão e aprofunda1ento sobre a questão da 
função educativa 
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110 quadro 6 v&-se que o pe~soal auxiliar mostrou necessidade 

<Pessoal Auxiliar): .. . :.~gara 

Auxilil;.H): t1ntnda 

( F··~sso<.:o.l Au X i 1 i:::1.1· ) : 

-:,· !o:Jf.: f.J I'.'·.-:}~·; .. ~ .{' .::!'t/1..:/ .t.: fl/Ji:'fl {f} " . 
{.~T!:fJ.'.:'riC.I..::!, 

.j:~. íJS uni ver·s i t <:Í.r- i os tamboém 

~~~c n i o:.: :as : 

<Profissionais Universit~rius): 

..:./.-::.· !..' raba lho f'.:.~ l {:a 



E interesse n:::;. disc:uss~o o:-.li.J t1··:1.ll<~.lhu possível 

junto à comunidade: 

<Profissionais Univ~rsitários): 

3. PROGRAHA DE EDUCAC~O CONTINUADA 

Foram realizadas reuni6~s de planejam~nto do 

Pl'09l'a111<:l. 8111 s:.:ad.::~. gl .. upo F.:.' est~.uelecidos 8111 conju.nto tem::;.-:. de 

discussâo, cronograma, dia, hora e local de realiza~âo das 

1 .. eun it\•::.'-::: .. Cl g1·upc) op1:::1·:::,.t ivu, para atingir os ouj8tivos que 

p 1 .. e c i s ::\ f u n c i o n "' 1.. p o 1.. um t •::' m p o limitadc> e 

p 1 .. e v i s t •.::o , c o 111 u. w :::1. i' r· e quê n c i ~. 1 .. 12 g u 1 :::l. 1.. . 

n e si: :~:t t'<.'\S~, c t:Jr'1" esp ond ~u <:1U v i venci a 1 .. 

p e r m i 1: i 1.. .:.'I os p 1 .. Q f i ~:;si on a i s pessoal 

auxiliar, escolher conl:e~dus que perwitissem 1·ever seu papel 

de detentur do pod~r entre si e sobre a 

cii8ntel::t.: comu .\:l.queles que s:::,.ue111, ul·den<:i.m, d•2cidem e julgam 

enquanto outros se limitam a calar, s~rem julgados e 

ouedeC81''t21ll. A CO•:>r·den:i:l.•:;::::~·:::o ~~~!:l.lllbém SUÇ:.18l"Íf..l. i.:•:tl'fl<:l.<.:; di2 discussão, 

urna vez que o coordenador era tamb~m um membro do yrupo. 

Da m.:::·sm~. f t;j ,. m <:•. , u g , .. u p o o p e 1· :::x t i v i.J p r· o cu. r· o •J. se 1.. o 

espa~o de discussio da equipe d~ saJd~ sobre o trabalho, 

a quest~o do poder e a 
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t amll.2m, sob r e ::1. p r· <:í.i~ i c a (',;od uc a t :i. v:::1. que deve 

E:'S t cH' p I" E:'S~I1 t ~ IE't <.'\t l.l<.'\'4: ;J:,:J d ~ l.: o:Jd •:JS OS p I" t:J f i SS i •:JI1 a i S . 

Como já foi nde1·ido a av<:õ.liar.;:âo diagnóstica 

inio:::i<.:1l p~r·mitiu id~ntit'icar dois grandes grupos ~ntre os 

que, a 1o2m das 

d i f e r e 11 t e s , c <.-l. ;J <:o. g 1" u p •::> n e c ;,;:: s s i t a v a t <:\ mi.HÚH , de u.m t r· ::.-l.b :::tl h o 

d~ntro do s~u yrupo qu~ o preparasse ~ o i11strumentalizasse 

par·a lflOIIIelit•.::os IJOste1·ior·o:·s de discuss~Í.•::> e tt·o::H~<:i. onde:· todos 

estivessem pr~s~ntes; principalmente o pessoal auxiliar, com 

mais dificuldade de se expor. 

Um contrato de trabalho foi firmado com ambos os 

gr·upos pa1 .. <:o. <.:;t:' 1't:·urli1" apt·oxlm<:o.dault.'nte 10 vez~<.:;, podendo ser· 

utilizada mais de uma reu11iâo para a discussâu de um m~smo 

tema. As metodulogias e r·ecursos utilizados deveri~m ser 

escolhidos d~ modo a s~ ad~quar ao assunto ~ objetivos do 

9l'UPQ ao SE;]i2Ciülid.l" O lo:i:ln<:l .. 

A•:J f' in<:\ 1 esp~rava-se que t'oss~ estabelecido um 

~squema de discuss5es par·a o cotidiano da Unidade que 

envolvess~ e compromet~sse a todos nu proc~sso d~ decisio. A 

ques t tí.~.:J da 1· ep 1· •E"st":::"n h:1.r.;: ~\;.:> d ~=~ c <:~.d ::1. c :::1. t.:~g •::n· i '.:1. p r· o f i <.:is i iJfl ::d 11 um<~. 

comissio decisciria deveria ser clarificada e o procedimento 

est<:~.belecidu. 

A avalia~âo do programa educativo nio poderia 

d ~ s c o n s i d e r· <:o. 1" o c u n t ex t •::> em q u. e t <:~. 1 p ,. ü 9 r· ama s 12 d e se n v o 1 v eu , 

muni c :(p ii.J: ::,;. inl•~l·f,~r·f:.·nci<:J. du pc1der .. muni1.::ip;"1.l no Si21"Vir.;:o d12 

101 



o i';,~.v•::Jr··:::~.:: ido 

Inicialmente foi realizada uma reuni~o geral com a 

J.>r·esen.:;:<:l. d<:'. m<:l.ior·i;:~. df.Js funcion::ir·ius d<:~. UB:3 orldiE: 

mostrados us resultados obtidos atrav~s das entrevistas 

individu<:~.is e em gruJ.>.:.l e <:~.l·>l·esent<:~.d:i:l. um;;:.. pr·opost~. di::O 

continuidade do trabalho já iniciado. 

Apr··:::s~;;:ntou--se um<:~. pl·opo~:>t.:a de t.:•:::m<:~.s pa.r-~1. discussão 

com cada grupo a partir dos dados coletados at~ entio 

< (iu:a.d r· Ll :n . 

Esta proposta serviu como ponto de partida para a 

121 :i:l.b o r· <:~.•:.: ~.c•, p e 1 os 9 r· up os, d c>·:> 1->1· og 1· :i:l.m<:~.s d ;,;:- di se uss~:.:>. 
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QUADRO ? 

PESSOAL AUXILIAR 

- Objetivos do trabalho da UBS 

- Estrutura e Funcionatento da UBS 
. papéis/funções 
. organograta 
. fluKograta 
. cotunicação interna 
. gerenciatento participativo/representação 

- Modelo Assistencial 

- Função educativa 
. abordagens 
. contatos individuais 
. contatos grupais 

. grupos de clientes 

. grupos organizados da população 

PROFISSIONAIS UNIVERSIT~IOS 

- Estrutura e Funcionamento da UBS 
. cotunicação interna 

- Hodelo Assistencial 

- Função educativa 
. abordagens 
. contatos individuais 
. contatos grupais 

. grupos de clientes 

. grupos organizados da população 

- Participação popular na gestão do serviço 



O quadro 7 mostra que os lemas referentes aos dois 

gr·upos s•:-::r·:i.<:1m <.'\ r2str·ut1.tr·a .-:· .Puncion<:unento da UBS; \J modelo 

<:i.sslsi::encl:::d da lnst:ituiç~;íJ.J e<:\ fu.nr;~io edu.cat:iv<:\. Dentr·o de 

estrutura e funcionamento da UBS a comunicaçâo interna seria 

acrescentar-se-iam pap~is e .Pun~5es, organograma, fluxograma 

r· ep r· t:::Sell t '.:l.•;: ~~t.:l ~:: p :;:1.1· t i C i p :;:i.•;;: atl d U~i fur·.c iunJr· i c>~; r1o 

gerenciamento do serviço. O tema funçâu educativa englobaria 

n c> s d o i s g 1· u. p o s :::1. s p t.> ~:; s ·i v(':~ :i. s <;..IJ o 1 .. d :::1. 9 ·~: 11 ~:; <:~. 1 1 i. v e 1 i 11 d l v i d u. :, ... 1 r::~ 

organlzadus da populaçio. 

Um l.:.;;:tua •2111 prir.c·ipio e><clusivo par·a di~;c•..r.s·::;~\o com 

o P·~~:;sual. ;,~.U><lli<:•.r· se1·:i.a do~:; •:JIJJ•::.·t.i.vo·s do i.:\·abalho d<.:1 Ul:3~3 li:: 

somente entre os profissionais universit~rius ter-se-ia como 

í.:em:::1. iHtP•::.>r·t:;,:\nt~,~· ;,;.. qu.•:::stt(c> d<:~. p:i:l.1·t icip::~.·;;:~~o p.:.>pu.l;,~.r· t\'.:1. ge~:;tãcl 

Como o coordenador tem um papel ::!1.1: ivu e ;_:;.s 

furam colocados t\a pauta de discussâo dos dois grupos, apcis 

d1.:.1s gn.tpu~; .::l.i.J l.on:::.~o dr2 ~:i 1111:::ses. 

Estav;,;..m previstas 10 reuni5es com cada grupo, mas 

instabilidade política 1 o c::;"\ 1 impediram que as reuni5es 

tivessem a periodicidade desejada e complet;,;..ssent o n~mero 

previsto inicialmente. 
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For~m re~llzadas 7 reuni5es com o grupo de pessoal 

auxiliar e 8 com o grupo dos profissionais universitários. 

?'t Tabel;;;. 4 most1·<:~. r.:J núnter·t.) dt::: pl··ofissionais 

existentes 

pr·ofissi•::>rP.:d, 

.;:::ducat ivo. 

no 

li•.) 

segundo gr·upo c:,:~ t (~~~ ur· :i.::.'\ 

J.H2r· i od r..1 de 
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TABELA 4 - Distr·ibuiçio do n~rnero de ~rofissionais 
o;;.'><:isteni:es 110 So2l"Vl(f:ü IH) per·íodo de 1"12<:\lizao;;:;,\o 
d o p r· o g ·, · a m;;:., •::.· d 1..1. o:: :,~. t i v t.:l , -:; ii:~ ~:J u r·, d eo c :::o. i.: r::: :=:J o r i ::;.. 
p1·o+'issional. 

CÃTEGORIA PROFISSIONAL No de profissionais 
existentes no serviço 

Serventes e Cozinheiras 14 
Visias e Motoristas 16 
Adainistração/Al1oxaritado/Far1ácia 5 
SAME 13 
Atendentes de Enfer1age1 14 
Auxiliares de En1enagel 14 
Técnicos de Higiene Dental e 

Auxiliares de Consultoria Dentário 8 

SUB-TOTAL <Pessoal Auxiliar) 

Médicos 
Enterteiras 
Dentistas 
F'sicologos 
Psiquiatras 
Terapeuta Ocupacional 
Assistentes Sociais 

SUB-TOTAL <Profissionais Universitários) 

T O T A L 

84 

17 
6 
5 
2 
2 
1 
2 

119 
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TABELA ~5 ·- Disl.:l·ill•.J.i.;:t\o d•.) nú.mer·o de p::;.d: ic ip.::~.nb~s f2ITI c<:t.d<:~. 

reuni;o do programa educativo, segundo o grupo. 

REUNIÃO 
GRUPO 

Pessoal Auxiliar 15 

Pro~ issionais 
Universitários 19 

10 

16 

" ·J 

9 

10 

4 

10 

15 

5 6 7 a 

8 15 10 

10 11 14 iê 

--------------------------------------------------------------------
T O T A L 34 ê6 19 25 18 26 34 tê 
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12,4 pEssoas e no grupo dos 

au><iliar· isto correspondeu a aproximadamente 

15,'<>}~ de• lotH.l dr::: ft.tllt.::iun:::Í.l .. iu~:; ;,2 •E·r1t1 .. ,.~~ o~:; profi<.:;~,;ioll;.~.i~:; 

u n i v e, .. ~;; i l: ::i 1 .. :i. (J ~;; <:\ a p 1 .. o>< i 1rt =~damo:~ n t f:!.' :3 ti , ')i-' d (J l:: •:J 1: ::\ 1 . 

r-1s T:::~.bel<~.s 6 ~::: 7 mo•.stl .. ;:~.m o númo::ro d;..:: p<:~.l .. 'cir.::ipr.>.ntes 

p o 1.. l" eu n i ~'\ (J d ('::' a c (J l" d o c um :::\ c a t.: ~,, g o I" :i. <.". p , .. C> ·11 i <.:; s i o n a 1 o:: m c ;.;\ d a 

1..1.111 do·;:; g l" UI-' QSi . 
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TABELA 6 - Distribuiçic do n~mero de profissionais 
existentes no serviço e do n~mero de 
participantes por reuniio, segundo categoria 
profissional no grupo de Pessoal Auxiliar. 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

Servente e Cozinheiras 
Vigias e Motoristas 
Ad1inistra~io/Al1oxa-
rifado/Far1ácia 
~ 

Atendentes de Enfer•a-
99 

Auxiliares de Enfer•a-
ge1 

Técnicos de Higiene 
Dental e Auxiliares de 
Consultório Dentário 

Na de profissio-
nais existentes Na de participantes por 
no serviço reunião 

2 3 4 5 6 7 

14 3 2 4 1 
16 2 1 1 3 

5 1 2 2 
13 1 3 3 2 2 2 i i 

14 2 2 2 2 

14 2 3 2 4 2 3 2 

B 4 2 4 

----------------------------------------------------------------------------------
T O T A L 84 15 11 9 11 B 15 21 

----------------------------------------------------------------------------------
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TABELA 7 - Distribuiçio do n~mero de profissionais 
existentes no serviço e do n~mero de 
participantes por reuniio, segundo categoria 
profissional no grupo de Profissionais 
Uni ve1·s it ::íx i os. 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

Hédicos 
Enferteiras 
Dentistas 
Terapeuta 
Ocupacional 

Assistentes 
Sociais 

Equipe Saúde 
Hental 

Na de profissio
nais existentes 
no serviç:o 

17 
6 
5 

2 

4 

N° de participantes 
por reunião 

i 2 3 ~ 5 6 7 8 

9 9 2 6 7 6 7 8 
4 2 3 2 i 2 4 
3 2 2 4 2 1 

2 

2 ê 

--------------------------------------------------------------------
T O T A L 35 19 16 1& 15 i& ii 14 12 

U.0 



111 

cada um dus grupos~ apr~s~ntada a s~guir: 

a. Grupo de Pessoal Auxiliar: 

2'". r•~'W1i~'\o: Os obj~t:i.vos d:""· UBS 

6"'. r··=.·uniii\•:J: A c.:ontinuid::.'l.d~ das reuniões e suas 

As dificuldad~s do relacionamento com 

o 5 p r· cd i 55 i o n ::;, i 5 u li i v e r· 5 i t :á 1" i os 

?"' r~unitXu: i.JHI ~xemplo dP processo decisdrio 

pronto atendimento 

b. Grupo dos Profissionais Universitirios 

1"'. reuniii\o: A proposta da segunda fase do projeto 

2"'. reuniâo: A cumunica~ii\o interna 

:3"'. reuni~'\o: A ent r· e F'r'•:Jfissionais 

4"'. r•:::tmi~'\o: A r..:;n 1: 1" ~~ 

U 11 i v e r· 5 i t á r· i •:> s e Pessoa '1 A u >< i '1 i <:1. 1" 

Slnlço de Biblioteca • DocumetdiiOII 
FACUUJN)E DE SlOOE PU8UCA 
.. VERSI)ADE DE sA0 pA\d) 
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~:;\t\. r(~'ttt1it~o: () 11odelo Assistenci:-.. ~1 

6 "' . , .. •::.·un i ~1.:.>: 

fin::-l.l id;.,1.des 

?'"' , .. eun ião : A cH· g <:\n i :.::a•:.: ão inl:er·n; .. 'l dt:J ser·vi•:.:o 

8'" r··:::un i ~~o ~~ . '"' in t: •:.::r·n::'l. do St~I"Vi•;,:O : Cl I" g ::'l.n 1:.-r.a•:;:ao 

Os tem~s efetivamente abordados cobriram todas as 

tem~ticas pretendidas, apesar de nio as 

pc>l. H ic<:~.s inst i t u.c ion<:~.is (objetivos da UBS; 

.;~ontr·ibui~:~\o t'!.' cada g r· r..w •:J 

~o>r·ofissiunal e modele> <:~.ssist.::nci;,;..1); <:~. qu.::st~o do poder 

(pol:ític:a local.• as 

servi~o e processo decisdrio); participa~io dos funcion~rios 

c <:~. d <:~. g r· u p o p r· u + i s s; i o 11 a. l ; , .. e 1 <:~.c i Cl 11 <:\ m .;;~ n 1: o e 11 t r •2 <:~. s r.:: <:l. t r::: g o r· i <:~. s 

modelo assistencial 

Como jJ foi referido, as reuniões com os dois 

periudo. Isto deveu-se ao fatu do servi~o de sa~de ter 

atravessado nus Jltimos tr~s meses do programa uma s~rie de 

dificuldades politlco-institu.clollais, t<:l.is como: IIIOVi111r2nto 

r· e i v i n d i c :::d: d , .. i o ~~ <"- 1 a r· i a l , returno ao poder executivo local 

do pr·efei to c•.fast a.di.J, causandu mu.d:an;,;:<:ts políticas 



i 111 p i.J r· t <:1.11 t e s e d i f i c u. 1 d <:~. d e s n t::í r· e 1 <:1. c i o 11 :i:l.lll e n t o d o De p a 1 .. 1.: ame n t o 

local com o poder •2><:eo:;ul.: iVQ do:J mun:i.c:ipic.J. A1€m 

disso.:>, núntei"O de 

profissi\Jnais JQ servi~o. 

ü t~rmino das reuni5es fui u resultado combinado 

recuJ-sos ( POl-

várias atividades, nio exclusivamente curativas, que vinham 

se do;::-so:::nvolvetldcl no sel"ViçQ. 

Na avalia~io dos alcançados com o 

pt·ogl·:o:~.HP.:I., o;::-ste~:; f':;:~.tí.J\"es do::·vo:::·m set" levados em contr.~., enqu:::~.nti.J 

circunstâncias inerentes a um trabalho desenvolvido a nivel 

luc:;:~.1 •::: cuju i.Jbjet.::> pr·ittcip;~l.l de :i:l.l.:enç:~(o s~o <:~.s l"el<:~..;:bes que 

se estabelecem entre os profissionais. 

o;::-nvolveu grande parte dos funcionários de uma forma direta 

c: o m ma i CJ 1 .. iJU ITI€1101" intensidade. Dess:::~. tOl'ffiê\ 

pode-se considerar alguns 

l<:~.tentes foram 

explicitados permitindo, na med:i.d<:t. d<:t poss:i.bilidado:~ quo:~ as 

c i )" c u 1\ s l i.~ 1\ c i <:1. s d 0::: desenvolvimentcl dcl p1·ogr·ama penuitil'<:l.nt, 

que o grupo os enxergasse e esboçasse algumas estrat€sias de 

se sentisse imobilizada. 
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Emllor·a o p1·og1·ama educativo desenvolvido com c;~1.d<:~. 

grupo tivesse os mesmos objetivos ele transcorreu de forma 

diferer1te em cada um dos grupos e assim alguns temas foram 

maior ou menor profundidade. O C<:\minho 

percorrido por cada grupo num programa como o que se prop8s 

i sempre singular. 

A primeira reuniio com cada um dos grupos foi 

1J 1 :;:1.1\ e j :::\111121"\ 1.: r;> c i· •:> n o g r· ::,,.ma. , 

func ionament .:.> dos gt-upos, 

P n:.' t e n d i a " f e c; h a,- " (J p r· o g r· a 111 ::!\ j ::i. q u. e n e cessa~- i ;_:une n 1: e e 1 e 

ser·i;~\ pr·od~J.b.J d1.J desenvolviment•.J do pr·or.::ess;.J •:::·di.J.c;,:\tivo, 

podendo-se modificar as pautas de discussão, a ol-dem dos 

Com rela~âo à condu.~âo das reuniões discutiu-se 

que o m:::l.i s 

descontraído onde todos pudessem se colocar contribuindo 

p<:n·a o cr·escimento do 9\""UPi.J e um ;o:~.prendL~ado de P<:l.r·ticipa,.:tio 

com GADOTTI (i 7'8?) ' existe uma 

ele u governar e decidir, 

interferindo em todos os aspectos da sua vida. Este mesmo 

1nec an i smo ocon··e no n í ve 1 interno das institui~ões com os 

autot- idade, seus chefes imediatos ou a 
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~-~sponsall i 1 id<:~.de d;,;,s d~·:: isões, P~l·man~r.::endr.:> numa pos ir;ão de 

submissâo e passividad~. 

I~ o:.> D~p a r· t am~n 1: o Grande 

P<:~.u.l i s t :::1., cJ m~sntu p ,. o:Jc .;;.'sso S•2 , .. "'-'P 1 .. od t.J.:a: i ;~1. e quando, 

quesl:Ses foram abordadas nos grupos, procurou-se colocar em 

dú.vida ~ss..::· tipo de , .. el::v,;:h\o, cum o intuib.:; de que el;~~- se 

relacionar a ~ducaç~o e u poder, 

pedagdgicu da dJvida, do des~quilíbrio, do d~srespeito ~ da 

div~1·gê-ncia, com u intlt.it.::.~ de 1·ompe1 .. (J i:::·qu.ilibr·io e pn.:>voc<:\1" 

esperado desse trabalho pelo pod~r instituúlo <ch~fias, 

si s t f:'tna v i g~n te e d ;;;t. a•;;: ~~o m<HI i ft.'S t ad anH~n te 1.: , .. an s t'onnado1 .. a, 

!.ll'et~ndid::;. pelc!s !Jesquisadur~s. 

O que de fato se conseguiu fui o aum~nto da tensâo 

entre os dois gr·upos profissir.:>rl<:~.is •::: a evid~nci:ar;~\·:> das 

contr·adi.;.:Ses. 

A c o n t , .. a J i ,.: ~~o e n ti" e o:.> de se j o d O:i' demo c , .. a c i a e a 

solicib:l.r;t;í.i.J de um Pl"Ogr·;afil;:l. mais r..t.•J.torit.::\r·ic• e pontual, 

tamb~m permeou o processo. E s t :,,_ .;: o n t , .. a d i r..: ~'{o c <:~. , .. <.-1. c 1: e, .. i ;<?:a u 111 

oposta a uma atitude de desejo de democracia, 

~111 pa1·t i.:.: ip:;,IJ,;:ão. 

que implica 
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Ou. t r· •::l f <:~. t o r· ll :::~. s t ::~. n t 12· i m p u 1 .. t a n t e q u 12 111 os t l" I.J u <:~. 

dificuldade de desenvolvimento de um programa como o 

pr·oposto, 

discussües, se1 .. ia uma conquista valiosa, f' i c ou 

1-l r e j ud i c::1.d o p 1.:>1.. es l ;,n· d e<.:;c c; 1 adt~) d •::l f une i on <:~.11112111.: •.:> r e a 1 do 

POl" não conseguido o 

compr·.;.)mel.i.menlo cl<:~.s pessu<:~.s que t inh<-4.111 o pod121 .. 

para que poss{veis resoluçües se tornassem passíveis de 

conc1·o:.'l.: l2:<:~-.;;:ao. 

Pc>r· p;.u·l:: e da direção do serviço existia um 

compromisso fo1·m<:~.l tr·atn.-\lho, ITI<:tS 

manit'est<:tV<.-\ I'HJ di:::\-:,:~-di<.:t, IH:'In pe1<.'1. 1.:\~nt<:...tiva de envcllV•2l" <:\S 

chefias e 11em Pl21o seu Pl"ÓPI"il.:> envolvimento no coticli:;:~.no do 

processo. Acredita-se que este comportamento ambíguo não 

fusse 1112111 SO:.' que!.. p 121 .. c eb ido c 1 <:1. l" amen te p E:.' 1-:ii. p l"ÓP r· i <:i. p essu<:1 .. 

Apresent:::-n·emos <:\Swr·a algumas fal<:\s e segmentos de 

clisc:usst'í.i.:> f.l<:l.r·~. mustr·;;,u· estes E:.' uut1·us aspectos du Pl"Ocessu 

desenvolvido e suas dificuldades. 

A f in :cd i d .:.-\d 12 d <~. Uni d ad •2 B:As i C:i:l. d >.:~ Saüd 12 :i:i.p ar· 12c r;::·l .. l 

como paub.:\ de discussão no grupo do f.l•2Sso;:d <:'\Ltxi 1 ial", como 

•:.: o:.Hl se quên c i<:~ d <:~. const::üaç:~o n:;,~. d i;.:l.gnóst ica 

inicial, de que este era um tema que gerava muitas düvidas 

er1tJ·e est>::.'S Pl"Oflssümais o::· er·<:~. nru.ito cunl.:n:\dilól·iu rH:J 

into::'t"io:.H· das J.>•:'ssoas em fun..-:ãu das e><per·iências vividas e 

dos v<:~.lores da sociedade que par·tilh<:~.v<:~.rn. 
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Pel·•:::eb.:;:•J.·-se C(JIH•:J uwa necessidade f:a:a:er referência 

da Unidade de SaJde extrapolando a simples 

asslstênci<:\, j.~;. qu~:-:· esta ap1·esenl.:a 1imit::v;ões na inl.:er·venç:ão 

da ,-e<:llidadt'i: e><isteni:t.'. 

que acham que deve ser e a 

finalidade cu. a~tva ficou r;~videnciad<:t, ITI<:l.S 

foi pouco trabalhada. 

A pr·evt~r,.:,:t\o como objei:<J d<:: foi <.'l.SSitn 

Cl.P 1· t:SE·fi l <:~.da: 

,, F· .. ~.a·.t:·.•· f.' I"·~' 

Junto com isso apareceu a necessldad.:;: de uma 
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A c: on t 1· ctd h;: ~Ú.J Si:' h.:-~~ p r f:.'sen t (':~ em mo:Jmen t C)S em qur:::-

ê!.pareceram falas, como a que estJ a seguir, em que se revela 

muitos tt·a.b<:~.lhadol .. es 

valorizam mais o atendimento m~dico do 

p r even t i V•.J : 

Isto mostr·üu •:J quanto uma mud<.'tn.;,:a de atitude pode 

difü:il e como qu<:~.l qu>:.T ty·:ab.:l.lho C:C.lfll <:1. popul<:~..;;:ão 

necessariamente t>2m que ser resultado de um trabalhü de toda 

e com lüd<:~. a equipe de s<:~.~de loc:<:~.l. 

'" <:1. d i s c u s sã o da interprofissional um 

aspecto que <:~.pat·ec:eu como um conflito 

comü ü pessoal auxiliar percebe a visão que os profissionais 

u n l v .::T s i l J 1· l os t ê 111 d e 1 o:::· s , rn E:.', .. os ;::·><:e c: u l o 1· ;::· s d e t <:1.1" e f<:~. s p 1· é·

detl:.?r·min<.'tdas: 

118 



ii9 

possibilidades de lfludanças concr·etas na estrutura de 

reforçado, pelo diretor do Departamento e pelas chefias 

lmed i<=l.l <:~.s: 

rela~5es interprofissionais e inl:erpessoais 110s serviços de 

saüd;;.:· assum.:·m dt::: classe, 

r-.:'pr·odu?:inJ(J a distincia que separa os diferentes segmentos 

sociais. s.:Tvlo;:os dt:' S<:\Úd.:· <:\ dlst~\ncla soc:i<:d ' e 

representada pela distincia t~cnica que separa o m~dico com 

Acentuando isso apareceu a falta de perspectivas 

pl·ofissionais: 

vist<:t c:o1uo 1·igida, com pou.c:<:l.s possibilidades d~ mudan,.:a, 

sendo at~ uma quest~u cultural: 
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.:t.cla r,•,:;l a 'f::~' -E' 

ao l' r aba lho, 

-~'f:>·::.· i tlt o á'o, 

Um problema concreto, que precisava ser mudado era 

visto como pouco eficiente, Já que: 

~.i i::!..' -~·~ ::: 

f 1 .'·i if!~~ i!· O -'i:.' ~· l ~~ tl .. ~··o g c,a-:,· f C1ü' ····. 



Senti:a-se n~c~ssid<:~.de de m:ais ol·g::,~.nil.!:a(i:âo, m:as nl;\o 

s ~ c: o n s ~ g u i u c: u n c lu i ~- c um u c h e ~,p:u· C\ t.' l :a , c um c um p ,- um e t i nH:' n t u 

d:as chefi<-).s: 

·t .. ::~....;·o d~·t ê'l"m·i nada 

F'.:.>r outr·u 1 ad.:.> os p 1 .. () t' :i. s~;; i una :i. s 

~.•râprio -:.·i·::;i.:,::.•m,'!.. 

':.:o l .;.,~,,;:a r -:.·a a aal" o r i dad~~· (:.'I" .E[ to r.~ ,4L(I.l i t· >:.'frt f/Til i {O i s·~·c•. Â:O:i 

F'ê.':!fi·f:iOa "E ~~r:;·!: .: . .r(;,' .S'SP.S' ,•-a na'o ~-ii€: \;o .. .:·l!:.:.· e,<ü;;'r~a a autor i..:l.ad.s· (lê' 
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Mas. ao se discutir a tomada de decis~{r.:> c:onjunt<:t. 

• • IJ 

f.ii:."'C'l S"Ciéi' s· .e::~i.i 

tft e -::; 111 D , a tfl 

Ao se 

não func lr.:>n<:~.va I 

d>J:'(." i d.i .... 1 
,. 
'·. . ) 

técnica-::.· 

com uma 

f o t · lit '.:1. I . E s t e é u n1 p t · o b 1 e 111 a t i p i c: o d as l n s t i t •-t l r; ü e s . 

Co !fio en t t" e (.) p.;..~sso:a 1 os 

divisâo do poder sempre apare~eram. Ao mestrHJ I; empo que 

coletivas: 
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~'I...! .:u::ho tiUi i to F'Ot..ico 

o discur·so (Jposto, nome da 

Como 1: ::unbt:m (J pape 1 da chet'ia o 

é" f..((l/ 

Ess:::1. 

,::.tF' e::i,~ r ..;./.~ 

t:tit-E' ~~ -::; di ~·~.:.·l.ii:i'f:iJ.:I'::.'s· t• as d-6'(.' i 'i:J·êlf:.'iii 

t-écnic.:A (. 



124 

E numa C!Jill •:JS p r· •:.> f i s s Ü.liP;i i s 

rdto, {<:~ 1 12•r1 t~.t:._,··:-ut•i.t· ... ~ f:.l-3! Ur1 iü'at:l~·} F'al·a ~.:·tti.u·al·· 

a desorganiza~~o e a n~o consulta 

local 

c:on .!-ornas ~-'I"Ôt-•1· i as, 

··~·· .... i.( n.{(a '!;j'~l :i} 

ma i. f o-::; ~-· 1 <:~na::.· .. n a ·f' i t11 a 
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St • .l.l'!:.J ii.:l.lll que f:::~.;:.:: i i.:\111 Ulll CE'l'ti.J 

c o n l: I" a p o n t .:.> , mos t , .. a n d o que nem 1: oi..! os os f:i.•r·am 

externt.:.is: 

n!io 'fi f:.' i ·~.i f:.' 

Algun~:> <:tspectos IH) r·=~ 1 a c i (.Hl <:un!i.i·n to .;:,·nt r e 

<:l.ll>d 1 i :,.),1'· p r· .:..1 f i s s i o n <:~. i s un ive1·si i.: :J,,- i os d izi<::\m 

apoio que •:J p esso:,., 1 auxi 1 i ai- p<.'l.r·ec ia 

técnict,::.s e qu•::: E'l'i.:l.lll, 

lllf:'il 

,,...il·-=~~ f•~·cl~· a .~·~·fJi_·a i:l·.e::· tJ.f{c• ti .. ~' f'aJ··.:t J·.~·-::;f}l\.'·~·~--~~. 

li f/ i Vf:.'l"'fi i {á I ·i.~• ". 
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,. } 
~ • • ' I 

"ouvido" p~los 

Coincidentemente ou não, só quem correspondia a essas 

a chefia do ~xp~diente 

universitária, mas tinha um papel importante: 

,.,.:.) .. 

Entre as equipes tamb~m apareceram os problemas de 

n:d a c i on amen to, c lt ::~.dos por <:1.1 9 Ulllct S cat ego r· ias dos 

profissionais universitários que julgavam ser, entre eles, 

a equipe médica a que detinha o poder, contr•::>l<:\Va as 

decis5es e dirigia as discuss5es: 



!'-'a r f.· i c i F' .. ~ n do ( . . . ,l 

f'ancion.::ú"iO"i:i df:.•ntro da 

in·:;t·it·ai.;:f:{o qu..:· {,;.;·m mai-:.· pod..:·t·: o~ médico~, cl,~ratflerti"E' ... " 

Gonu:> l" e fl exo de t.: od<:~. essa s l. t uac;ão a par· ec:enun as 

insatisfac;ões com as reuniões gerais do servic;o onde, 

gel·almenl.:e, <:~.s pessoal c:omp<:l.r-eciam: 

. . f:' a r a f'.~ J.:.u· •:lê' "i:i·~ 1 a' r i o, a l t: odo matuio ve:m" . 

Do i.::ont.:r·:Jxio: 

ê'tlt"ende E' fú::a calada". 
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Os p 1· o f i s s i o rn>.:i. s l..lll i v e r· s i t: <:Í.r- i os 1·· e b a I~ e, .. a m : 

Quanto à viabilid<:~.dE:.' de c•:.>ntinua•;::J.o do pt·oceSSI.:l 

desencadeado que visava o envolvimento e a participa~io 

int.::Tn<:~. do:..1s funcionár·ic>s apontt.:>u-se pat"a a necessidade de se 

encaminhar para encontros deliberativos e que a comunica~io 

interna veicul.;,~.sse a contento <:~.s informações P'.:l.l''-:1. subsidiar 

as delibera~ões: 

reunião 

d~::.· I i b>::.'l"a. t" i v a, 

ara i s que t.:i 

Mas nã•:J se conseguiu definir· out t·as vat" iáveis 

como: 
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-f'ican~.:iCJ di -f' lei l, ' .:" .t:' 

Ou: 

Percebe-se que a representatividade e a delega~io 

ou lemas difíceis, uma não 

tradi~io, ou por descren~a. Mesmo o ser ou nio deliberativa 

sido bem até pela não continuidade do 

Pl'OC:€SSO: 

r..,·~a1 i .fiá 
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apareceu come uma proposta a ser executada: 

Surgiu a d~vida de como estabelecer esse vincule 

com a populaçio, mas nada s•=: cone 1 u"iu ou s12 cone r··::::t i ;a:t.:>u: 

Pele pessoal auxiliar a popula~ic era vista como 

t· li:.' r a til F' a-::; t: ,;;.t como lf:.'S'Eif:.', F'>:Jr ~Wif:.' t· >:.'tft t· ,~n to 1 U!i/.iil r ~w~· n,~·a t" e.•tn 

nem tuédica, ma-::.· nâ'a, ê.'b:.·s qalf:.'n:·m -::.·~E·r atendida-::.· na hora···. 



Já os pr·ofissionais universit:::\xios consider·avam a 

popul~~io submissa no relacionamento com os servi,os e com a 

equipe de saüde: 

Ta 1 v e 2: a ex p 1 i c a.;: L~ o JJ a,. a i s s o e sI~ i v esse na p , .. ó p t · i a 

forma como descreveram a atitude da popula,lo para com os 

diferentes JJrofissionais de saüde: 

qu.atuió t'.al.atrt ~.:::atrr a prafi':!:i':!:iian.al llf~'':!:inw. 

-EJ.t.od li a r, a!" enderlt" f:.'". 

Por outt· o 1 ado: 

a +'al.'i!t·, j.;i é ré:.'CJE.'il"inh.'i!". 

Ent~1o: 

ma i ·i:; F' r ai" JE.'g i da ':!:i (./,.;:• nâ'a 
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De modo conc:n~to '-:l. p::,~xt i c ipao;ão d<:1. populao;ão foi 

s€ntida como nec€ssária, quando surgiram dificuldades para a 

ma.nul: enr;:ao do ser· v i.-.;:o, e f o i r e fer· ida mesneo:J por· a que 1 es que 

de atividades de integra~io com a 

anda!ll€'fl {o .... 

O apoio el-a s€ntido quando: 

'·A 1 gutu.~ -:.· t=-' >::.''$'$0.-:J. s· .;;: otn .:we:·tn >:.'c.c .::.•n.:::on f.: r>:.' i f' t:.•rgc.w t· .:J. r atEI 

por r:; a ~E' ..;.~ !i/1!:.'/l é:>:.' n.!.to I!:.' fi(; r a 1!:.'111 sr>:.·v>:.· '5~E' ..;.~ -::i i t· aa>;·ãa E'-5 ta·· r a i 111. 14 

i tu:. r ivE' l, 

Mas, existiram r€ssalvas quanto à atua~io desta 

população: 
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id12ntific:ado ness<:l. n:-:·la(f:ão com a 

popula.;:~o foi apontado pelos profissionais universitários 

que achavam que o pessoal auxiliar utilizava seus cargos e 

sua proximidade com a popula~~o local, Já que tamb~m morava 

no muni c ip lt.:>, p:e:u·a c 1 i12nl.: e 1 ismo: 

de s;,~.Üde, 

(. . ) 

Em fun.;:~o da lcigica predominante, onde o servi~o 

r· e p 1· e se n t a do p e 1 a c o n s u 1 t a m é d i c: ;.:~. , 111 ii:.' d i c: a 111 e n t o 1.:> u 

exame laboratorial, ~ visto como uma mercadoria a ser 

consumida, a participa~~o popular t~:w1bém ;;;~.dquil·e c:onton1os 

característicos. Participar passa a envolver, 

<:~ • .;:Ões de ind i viduos com a finalidade de e11 fl"·.:w t a1· as 

questões, agudas ligadas ao consumo dos 

se1·vi~os de· saüde: demor·a 110 B.t e11d iment o, f a 1 ta de servi.;os 

em IHÍmero sufici.;;.•nte, t'alta de r·12cu1-sos m<:ite1·iais e humanos, 

etc ... 

Nlo t'oi possível perceber uma outra postura, que 

::,q.>r·oximasse mais a questão da P<nticipa.;:ão popul:c:\\" nos 

servi.;os de saüde, com a questio da cidadania, que teria um 

papel mais au1·ang.:::11te do que a busca de st.:>lu.;:::5es pontuais 

para os problemas enfrentados pelos usuários dos servi~os 

pLÍ.bllc:os de saüde. 
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No desenvolvimento do programa. foi-se percebendo 

que 9rande parte dos problemas levantados se relacionavam às 

questões de esll"·utul·a e or·gani;a:aç~o do sel"·viço. 

O descomprometimento das chefias, de modo 9eral, e 

do di \"·et or· 

dificuldade para transformar as discuss5es imediatamente em 

decisões e concretizá-las. 

A separa~io dos grupos tamb~m impediu que a 

ma io1· ia dos pr·oblE:.'ITI<:~.s fosse discutido decididt.) 

conjuntamente e que os conflitos se expressassem e fossem 

tJ·abalhados. 

Quando surgiu a proposta dos grupos se reunirem em 

os problemas externos se 

desestabilizaram os impedindo 

continuidade do pr·oc.;.'SSi.). 

Um aspecto marcante foi a instabilidade politica 

do município que teve seu prefeito afastado por den~ncias de 

corrup~~o e depois reassumiu o cargo. Essa situaçio tamb~m 

gel"· ou tensão no s>:.:·l"· vi o; o de sa~d .;:.:- p e 1 <:l. c on s t ::~.n te ameac; a de 

afastamento do diretor do Departamento de Sa~de por suas 

diverg@ncias com o poder executivo local. 

Em vdrios momentos do processo esse contexto teve 

que se1· a!J o r dad1.:> n <:~.s r·eun iões p e l•:J a 1 to g r· .;:~.u de tensão 

gerado, principalmente entre o pessoal auxiliar: 
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Ou seja o que gerava muito desconforto entre os 

func:ion:Jxios e1·am as c•:Jnstantes =i:l.meaç<:~.s d12" afastamento do 

diretor do Departamento feitas por ele mesmo ou pelo 

p r· .:.· f e i l•::> . 

Entre os profissionais universitários a tensão 

tamb~m s~ manifestava, pois havia o receio que c:om o 

afastamento do diretor e de outros profissionais por causa 

da questão s<:~.lat·i':\1, em cr·ise constanb;~ f.'e1a nl.;í.o solut;~1o do 

financiamento do 

desmol·o•tar. 

SUDS, 

ü t.t t ,- o as p e c t o 

de c o r· r· r:: r· d t:.J 

o t ,-aba lho pt-oposto pudesse 

que t'oi t'io:.:ando explicito no 

a nec•:::-ss:::íxia ~ fund:;:~.mental 

p:::\1-t icipao;t~o e envolvimento dos que o<.:t.tpavam os cat-gos de 

c:hefi~. no pr·ograma: n~o adi:::\nt<:~.V<-). discu.tir· sem ter uma 

retaguarda gerencial que se comprometesse com as propostas 

que i<:~.m su1·gind~L Infeli<?:mente nâo fo:i. pussivel ter· ess~:\ 

gat-anl i<.'l. 
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A instabilid~de polit~ica no lliiJ.fliCÍPÜl e 

consequente instabilidade da institui~~o. ~gr·avada pelas 

quesU5.;;.'s de fin<HH::i;:~.merd:c>, o:.:t>lliPl'Uilteter·.,\m a cont:inuid<:1.d1:: do 

programa educativu; as reuni5es n~o avan~avam, foram ficando 

difíceis d~ ao:.:untecer e us pr·oblemas emer·gentes tomavam todo 

o tempo dos profissionais. Nio houve condi~ões de continuar 

o pl·ogl·am;:~. mas, sem düvid<:\, um pt·ocessr.:> de 1·eflex;,;i:.::> s·~bre as 

Pl"át icas desenvolvidas nas 1"\".:l<.:t~Ões inter·-pl-ot'isst.::>nais e 

destes com a popula~ão foi defl<:~.gl·adi~. Fli.::ou evidente, que 

problemas t5o difíceis e profundos exigiriam um tratamento 

ma i s 1 o n 9 Cl e c o n s buli.: e , c o 111 os d o i s g r· u p C> s j un 1.: os . 

4. AVALIACaO FINAL 

Como ~i:::\ fui referido a avalia~~u final foi feita 

abot"d:::\ndo os 

mesmos temas da avaliad'lo d i:agnóst ica i r• i c i a 1 

P€1"111€::.1.1'-~1.111 !.:•:>do o t:I"<:Ü>:::dho ;,.dém de quest.:5es que ~>r·o..::un:\l"am 

avaliar o programa educativo e o processo que ele envolveu: 

j.l(:.'t·cep·;:~o de cad'-:1. um so!J1·e o ubjet ivo das reuniões (pr·ogJ .. anta 

educativo); opini;o sobre a metodologia utili~ada nas mesmas 

íi:.' a pe1·cep~ão sobt·e ~s mudan~as ucor'l' id~s •:.:omo cunsequênc ia 

do programa educativo. 

A <.-\Va 1 ia~ão final será apresentada de forma 

desc1 .. i 1.: i v~ ~ como a a v~ 1 ia•;ão d i~gnóst i c~ in ir.:: i~l, segundo 

as C.<:\b::gur· ias d•::: aná 1 iS(-:.'. 
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QUADRO 8 

PESSOAL AUXILIAR 

- au1ento de recursos hu1anos e 1ateríaís 
(equípallentos> 

- 1aior integração inter-equipes 

- telhoria da relação co• a população 

- telhoria da co1unicação interna 

- estabilidade política local 

- au.ento do salário 

<vide Quadro 1 na página 73) 

NECESSIDADES SENTIDAS 

PROFISSIONAIS UNIVERSIT,RIOS 

- au1ento de recursos hu1anos e 1ateriais 
(equipa•entos) 

- estabilidade política local e 11aior organização 
interna dos serviços - 1aior tranquilidade para 
a realização do trabalho 

- au11ento do salário 
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Como era de se esperar o 

necessidades sentidas, 1.:ompt~ova qr..te <.dguns aspectos como a 

c:omunic:a.;;:ão ;,\. inl:t:T·-equipes fi:: o 

relacionamento com a populaç~o ainda continuam citados, como 

questões JJroblemáticas, As duas 

primeiras questões parecem ser interdependentes: 

<Pessoal Auxiliar): 

(Pessoal Auxiliar): 

F'OI'I.'[U'.E' de 

<Pessoal Auxili<:\r): 

<Pessoal Auxiliar): "' .,.. 
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<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Aux i 1 i a,~ ) : 

f' a 11 c i. .;.m ~il· i a iii, t,~nrbétlt, dJE.• 

<Pessoal Auxiliar): . . Sd .:;u..:· ~.:l..:·~o'oi s· dJio.• utn aoo 

eu tenha notada ama 

Ú(!:'tli" unida, 

<Pessoal Auxiliar): f'a l ta d..:• 

func i. >:.HI d r i o-;:; (. . ,} é' 



recursos humanos e materiais, n•::st e segundo 

nromen to ;,~.g ,. <:~.vad::.\, em -fu.n çt\(J d :::1. p o 1 i ti c<:~. de -f in ;~\IV.:: i amen to do 

setor e da situaç~o política e econSmica do pais. A questio 

sidt.J destr.l.c<:~.d'.:l. n<:~.s Pl .. i me i r· as 

entrevistas, mas a quest~o salarial so surgiu na avaliaçlo 

f·inal: 

<Pessoal Auxiliar): 

( F'li:.'SSOa 1 Auxi 1 ial-): 

.:.: t.Jn-::i>!:.'!:i ü i r no d>:.'-::íf:.'(/ volvi ffff:.'rl t· o do 

{rabalfto". 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxi 11 ir.·\\-): 

decida 
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(Pessoal Auxiliar): 

<Profissionais Universitários): 

( p,- (J +'i ss i ona i s Universitários): 

<Profissionais Universitários): 

<Profissionais Universitários): 

-:t>:Nii"e por ,;:·.;:ul"Ei-ii! do -5·,:;~.ldr.io". 

Uma outra quest~o importante que foi 

p e 1 os do i<;;; g r· u p os n <:\ s f:: n t r· e v i s t ::1. s f in ;,\i s f o i <:\ in s t: a b i 1 idade 

local incluindo a rela~~o servi~o de sa~de e 

poder· ex.:.•1.::utivo munl.clP<il.l: 
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~~ux i 1 i a r· ) : . . a ~·· r· {.i i 111 

<Pessoal Auxiliar): 

.::>.spect.::> ' e apr·o-tundado 

Pl"Ofission:rüs uni ver· si b:í.1· i os que con s ide r· <-~m i s t •::>, e m<:~. i s a 

pouca organiza~io interna do serviço, 

<Profissionais Universitários): 

<Profissionais Universitários): 
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(F'l"t.Jfission<:~.is Universit:J.l·ios): 

( F'l- o t' i s si on a i s Univ·~r·sil:ár·ios): 

,. l 
f. . •• J 

<Profissionais Univ~rsitJrios): 

d~:• E'si.:ar colocandü a~ •.::ois·as· E'fli pra't-ica (. . J grandE' 

t-rabalho." 

<Pl-ot'issionais Univel-sitál-ios): €' certa 



PERCEPÇIO SOBRE A FINALIDADE DA UBS 

PESSOAL AUXILIAR 

- prestar um boi atendimento à população que 
procura o servi•o 

- realizar u1 trabalho preventivo/orientar a 
população quanto ao risco de doen•as 

- realizar UI trabalho com ênfase nas questões 
de saúde pública - orientar e aco1panhar pa
cientes e tentar resolver os problet1as de 
saúde 

- desenvolver atividades progra1áticas relati
vas aos vários proble1as de saúde atendidos 

- dar conta de atender a demanda espontânea 

<vide Quadro 2 na página 80) 

PROFISSIONAIS UNIVERSITÁRIOS 

- desenvolver atividades progra1áticas relativas 
aos vários proble1as de saúde atendidos 

- realizar u1 trabalho educativo, conscientizando a 
população sobre as causas e possíveis soluções dos 
proble1as de saúde <através de atendi1entos indi
viduais e grupais) 

- desenvolver a•ões que responda• às necessidades da 
população e inserir a UBS na co.unidade 
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No quadro 9: percepçâo sobr·e a finalidade da UBS, 

verifica-se que alguns aspectos que tinham sido citados de 

modo muito i;\IIIP lo inicialmente, for· <:\111 um pow.:o mais 

explicitados: presta~io de um bom atendim~nto e realiza~io 

de um t~· ab<-.d h o p r ev;~n ti vcl de o r· i en ti.:l.•;: ~\o à f.> opu 1 a;,;: ih:~: 

<Pessoal Auxiliar): 

,f . En t ~ro a 

j.'>E.''iiSO~ tI!:.' fi/ L{U:ê' s~b!f:.•r L{U:ê' -!i:' la f:'l"ê'cisa .;,,·ir a a pa::,·to n.á.Jo i:id 

p a r L[ u t:• >::'1 -i.~ ~·~·t-.::i da~·n t·t::·. Par o:tu~· !:1~'1\":f.lfff>!:.'t/{~· a-:,· p~·~·i:iaas· V>:.'lll i:id 

<Pessoal Auxiliar): 

a a.•· i er1 !" a.,;:.Éi'o, ;.:.• r i fU.: i ,:.•,'il I 111er1 t €' o 

<Pessoal Auxiliar): 
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<Pessoal Auxiliar): do 

n.flo t' i'-·-~ r 

<Pessoal Auxiliar): 

<Profissionais Universitários): 

<Profissionais Universitários): o obJ!l!·t ivo d~· 

(Profissionais 

,:;•ara a 



Os dois grupos destac:ar·am o desenvolvimento de 

dtividades programáticas a partir do atendimento da demanda 

espont &n~:::·<:\: 

Auxi 1 ia1·): 

Os profissionais universitários citaram também o 

trabalho educativo individual ou em gr·upo p;.:~_r-;:,l. discuti1· <1.s 

ex..: 1 u s i v~\ 111 e n t e c 1 i. n i c <.~ s e p r· o-.:: u1·· a n d o 

c:omunidade: 

i ns~:::·r· i,- a UBS n<:\ 
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<Profission<üs Univt::.'r·sit::::í.r·ios): " ... ü4.dr.a •:::ai~~~ é 

Univ(-::rsil:<h-ios): 

Ulll pequi:::nc) d•.:: funcionários 



PERCEPÇXO SOBRE O PAPEL DE CADA ELEHENTO DA EQUIPE 

PESSOAL AUXILIAR 

- cutprir adequadatente as suas tarefas 
técnicas específicas (prestar assis
tência, infortar, dar aten~ão> 

- desenvolver trabalho educativo e 
preventivo 

(vide Quadro 3 na página 84) 

PROFISSIONAIS UNIVERSIT~IOS 

- desenvolver atividades progratáticas 

- desenvolver trabalho educativo e preventivo 

-papel facilitador, de elo entre as equipes e 
o pessoal de saúde e a popula~ão 

- procurar garantir o cutpritento dos objetivos 
da UBS 
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l'l!o quad\"'O 

de cada elemento da equipe nota-se que os dois grupos foram 

mais •:::-specífic:os <:~.o maniffi::"st<:\r· su<:\S opini.Õii:~s, difer·entemente 

Ent1·e o pessoal 

<:\UXillar foram citad<:\s as várias tar·efas especificas de cada 

categoria acopladas com um atendimento atencioso: 

<Pessoal Auxiliar): (fi(.'\('\ t (:\'I"" O PtJSl:O limpo 

por·que e um posto de saüde e est<:\ndo sempn;~ limpinho <.~.s 

pessoas so;;; sentem bem". 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxi 1 Lu·): o 

é' -:i t· ab~J:.'l!E'C i ftt.:.•n .to .;:otlllf:.'I"C i a 1 t·ambéttt ao 

<Pessoal Auxiliar): 
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< Pessr.:>~ l •• Et..í tii>:.'HO cotn a folha d.:.· 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

(h·clfi.ssion;.:ds Univel·sil;::í.\·ios): 

"' ""' f'orma 

" ... é lftli:.'lnorar o 

Pelos dois grupos foi citado o desenvolvimento de 

sistematic:ado: 
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<Pessoal Auxiliar): " ... aqui ~·u fico na part~· df.:.• 

ido~o~ ". 

.. } . 
( ••• ' <.~ 

Entre o pessoal auxiliar ~ importante destacar que 

a equipe de sa~de bucal é a que tem maior 

com o objetivo de diminui~lo do nJmero 

(F'esso<:\1 Auxi 1 üH·) : ".() obJe:{: ivo é dim·inuir o 
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<Pesso~l Auxiliar): lflt2'a t r aba 1 h a t' anrbén1 é 

na ftduro 

demonstrou JJerc:eber illiPQr·f.::::\n'le que têm c: Qf!IO 

d<:\ 

~- e também como ~E·lemo::.·ntos 

i IR p o,- t a n t e s n ü d i ,- e c i ü na me n t o d as a l.: i v i da J e s da U B S : 

f' 1 a fi e J a r , 

<F·,-c)fission:::\is Univel-sit::hios): 

<F·,-ofissionais Univ<:?rsil:::hios): 

::·s·t rut:urar UIIT 



QUADFi:O i i 

ORIENTACIO RECEBIDA E FINALIDADE/IHPORTANCIA DAS FUNÇõES TéCNICAS E DAS FUNÇõES EDUCATIVAS 

PESSOAL AUXILIAR 

- papel educativo junto à popula,ão e 
pacientes 
. sobre trata1ento, medica,ão, 

alillentado 
. prevenção <individual e coletiva1entel 

-· orientar quanto ao funcionamento da UBS 

- orientar os colegas funcionários sobre 
as tarefas a sere• realizadas 

<vide Quadro 4 na página 87) 

PROFISSIONAIS UNIVERSITÁRIOS 

- papel educativo junto à população e 
pacientes 

. prevenção<individual e coletiva1entel 

- orientar os funcionários 
. questões técnicas 
. llodelo de atuação 

i~i4 



Quanto à ül" i en t aç ~{o I" e c: eb ida e 

f i tl<.\ 1 i d<.\de I i mpo1· U\nc i<.1 das f'una;ões técnicas e das +'unções 

educ <.ü i V<'.\s o qu~\d r· o i í mos l.:l· <:\ que os do i s g 1· up os r· e v e 1 ant t e1· 

Pl"t:'ocupaç~\o com o p<.wel t:'ducativo junto à populaçt~o em ge1·a1 

e j un lo pacientes, de -:'.\ 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

rtO ·~ii:lflli:.'i:lllll!:.'t/ {C' .. ,. 

tw x i 1 i<.u· ) : 

L(ü<.uw'o ]I!:.'V-i.~ para S'áo F'<.Hllo, como d.;:.·v.::.• vir '""-' mtJ o r· a S't: .. vi.::.•r d.::.· 

fit~ibt.l'!ii} L\'"Üt' hOSf.' i t .if l v .. ~ i ' 
~·t: .. nJ(o l:.·onh~i.'Cii:.': aqai J!E: orl:o~o•ê'dia, 

(Pessoal Auxiliar): 

'f:." I!:.' f/ tli:.'' ..:.·,'fiE.' ITfF' I o , 

!ifl!:.'n{e: cotllo tomo o l"l.?.'tttédio? ú'a 

a I gatn l U!il-'~ r .;~ !i/li.' li(" é' >.E' I/ "fi! i na '"". 
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<Pessoal Auxiliar): 

é Ufli.i.~ 

ar i li:'/1 (·anda 

<Pessoal Auxiliar): .,;;li:,'/J1f.'l"~· 

<Pessoal Auxiliar): 

7B ({ {.fiJerc·u l as-t=• ,1, 

( Pr· O f i ss i O IH\ i s Uni ver·s i t <:í.t· i os) : 

indivi~:tual 

da 



De modo igual a equipe da sa~de bucal foi a que 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

!~UH i 1 i<.=u-): da 

auHi 1 i=~\r· citou que continuam a ser 

sempre requisitados pelos usuários para explicarem sobre o 

1:1-<.·d~<:l.mento ou funcionamenl:o d<.~ Unid<i\d(~: 

<Pessoal Auxiliar): 

mt:·~mo o 
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<Pessoal Auxiliar): 

::;en {indo .;;~ l !i/Utna 

<P~ssoal •.;aando 

Os dois grupos destacaram o papel educativo junto 

aos col •:::-Y<-J.s, também f une ion<:Í.r i os d 1.) serviço, 

que mostra um progresso em rela~~o 

<:.1.0 momento anter· ior· em q1 . .1.~ 11~\o s~ viam com 12'SSI2' papel: 

<Pessoal Auxiliar>: 

<Pessoal Auxiliar): 

d~· um paciente ou as 

COiffO 



(Pessoal Auxili~r): a sente ajuda, tem pe~saa 

Além disso os p ,. o f i ss i (.)fl ;,:\i<.:; uni vers i t •ir· i o•.:; 

p~rceb~m-se como poss{veis modelos d~ atua~~o para os demais 

pr·ofissi•::>n;~ds do se1··viço: 

<Profission;~J.is Univel·sit<:Í.r·ic>s): •:..•l h.:.~, ~·u .:.u::ha 

liiOd ~· lO . '' 
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ATITUDE DIANTE DA PARTICIPAÇ~O DA POPULAÇ~O 

PESSOAL AUXILIAR 

- maior preocupa~ão co• recep~ão e 
atendi1ento do usuário/paciente 

- grande influência no servi~o de saúde 
da instabilidade política local e do 
difícil relacionamento do serviço de 
saúde co• o poder eKecutivo do muni
CÍpio 

<vide Quadro 5 na página 931 

PROFISSIONAIS UHIVERSIT~RIOS 

- maior preocupa~ão co• recep~ão e atendi1ento 
do usuário/paciente 

- grande inluência no servi~o de saúde 
da instabilidade política local e do 
difícil relacionamento do servi~o de 
saúde co• o poder eKecutivo do •uni
CÍpio 
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O quadr·o a atitude diante da 

participaçio da popula~io. E5t~ nio foi um tema muito 

d i 5 c u t i d o nas I" eu n i o e s I" e;,\ 1 i :.::a da 5 r.:: tHn os d o i s g n.1. p os . O que 

é possível 

o:::nl.:n~vlst:;..s: 

(Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

<Profissionais Universitários): 

f.'I'Q.'·<'i.midad~· muit-o 

fan(:.:.ú.;t ica". 

(Profissionais Univ~rsitários): 
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< F'l"Ofissiorw.is Univo:.~r·si t •:h· i os): 

( F' r· o f i s s i o n <:d s Univer·sib:íxios): 

foi a influ@ncia no serviço de saJde da instabilidade da 

política municipal 

Departamento de SaJde. A maioria dos funcion~rios considera 

sent id<-).5) este fator Já foi destacado e exemplificado 

atravJs de algumas citaç6es. 



<.~UADF~O 13 

INTERESSE POR CURSOS OU DISCUSSõES 

PESSOAL AUXILIAR 

- aprendizado e/ou reciclagea de questões 
técnicas da atividade de cada setor 

<vide Quadro 6 na página 9Si 

PROFISSIONAIS UNIVERSIT ÂRIOS 

- supervisão e reciclage11 para questões 
técnicas da atividade de cada setor 

- discutir sobre papel educativo dos 
profissionais nas suas atividades e 
sobre a'ões coletivas de saúde 
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Qu<:Hll o ao cursos ou d1scuss5es 

qu<.'l.dl"O que nio ocorreram 

muitas mudan~as com relaçio ao quadro 6. De modo geral o 

pesso<.'ll <.HI><i 1 ia1· interesse pelo aprendizado e/ou 

ativid<:1.des 

•?:><emp 1 o: in+'orudt ica, "'r· qui v<:tmen to, 

assistincia de enfermagem, ele. 

(Pessoal l~U X i 1 Í<.\l" ) : q.!..(.:="' 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

(Pessoal Auxiliar): t-.•u Jd +'i,"J.· wn cw·-:;a -:;abr-:.· 

f'.:Jtrimânio -:..d qu-I!:· eu .:.u::i·,a que deve.·ri.:.f t·~·r alga m·.:.~i·:::i, f.10r 

li:.'x~·nrr:-• lo: a ZIIIOJ<"<1 r i fada" . 
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Os profissionr.~.is universitár·ios consider;J.m 

(Profissionais Universitdrios): 

s~· interar 

tllê'l hor dE' i" odos o-:.· .;~ "ii"iiWI i" a-:;,... 

<Profissionais Universit~rios): 

ir além das· 

h-i. 

(F'l·ofissionais Univer·sit<:íxios): 

Esb.;;s pr·ofission<.·ds d €1\li.Jfl S t l" <WI (~llf 

qU.f2 

arnbttlat•:.>r·i<.'\1: 
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<Profissionais Univ~rsit~rios): 

·fa~·~::.·1.. i ~·-;,·,;1 J 



QIJ(!jDfW i 4 

PERCEptlO SOBRE O OBJETIVO DAS REUNIÕES 

PESSOAL AUXILIAR 

- proporcionar taior integra~ão interpessoal 
e inter-equipes 

- discutir as necessidades dos funcionários 
cot rela~ão ao trabalho e dentro da UBS 

-· 1elhorar a co11unica~ão interna 

- discutir os papéis e funções de cada equipe 
e funcionário 

- orientar os funcionários 

- telhorar o servi~o 

- discutir sobre trabalho educativo na saúde 

- não sabe 

PROFISSIONAIS UNIVERSITÁRIOS 

- proporcionar taior integra~ão interpessoal 
e inter-equipes 

- discutir os papéis e funções de cada equipe 
e funcionário 

- envolver tais os funcionários no trabalho 
desenvolvido 

- discutir o projeto da instituição 

- discutir sobre trabalho educativo na saúde {todo 
part icipat i vo) 

- desenvolver recursos hutanos do servi~o 

- pertitir taior participa~ão interna 
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No quadro 14 relativo à percep~io sobre o objetivo 

d<.\S ,-euniões desenvolvidas dul-ant~ <:\ e><ecw;:t;{o do pl-ojeto 

e·dw.::<.-d: ivo nota-s~;;; tOl'"<:\111 sr~nt idos 

igualm~nte pelos dois grupos: proporcionar maior ir1tegra~io 

interpesso.~d e into;::r·-equipes: 

<Pessoal Au><iliar): 

· .a~- ,:•t·-:..;·-:;a~~ ~· d .. .;· f:J.ti t" t··...:J"E '!J·~·t· (},•··,~~s· '' . 

<Profissionais UniversitJrios): 

<h· o f i ss ion<:~. i s uma 

<:I.UXi 1 i<U". 
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foi 

discutir os pap~is e 

funciotd.r-io: 

citado como objetivo d~ts t"euniões 

fun~ões de cada equipe e de cada 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

<Profissionais· Universitários): de 

<Profissionais Universitários): 
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fun~ões aparece a tentativa de 

~~~ vcd v.::.-r· ttl<:l. i s os f une i on <il .. i•~>s 11 o t n:~.b ;::\1 h o d est:Ul vt.:> 1 v id Cl e 

discuti1· u p1·ujeb.J de l:•::H.i<.'\ <:1 insl:il:w;::\o: 

(h· o f i ss ion<.-~.i s Uni v~r si t:..h i os) : 

<Profissionais Universitários): 

ser tuod i f i c a do é' 

auxiliar percebeu também como objetivo 

a disc:usst\o sobi"E' <:\S rH::c:essidades dt.:>s 

·hmcion<..\rios .;;;om ~-~~la(,:~\o -~'to trabalho na Unid;;\de: 

<Pessoal Auxiliar): 

(Pessoa 1 .~tod 1 i<.u·): ··• . . F•.:.u-.:.~ -:.:;ablJ.•r a necê·-:.;·'!fl·id.:.~dê' 

da 'iiiJJ.:'fl f." e ti:.' ~-~ -.;· do 'ii.:.·rv i ~·o t· <Ultbém" . 
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A m~lhor·h1. da comunica.;;:t\o intenH:\ t<:\mb.-im foi vist;;~. 

como objetivo da reuniio: 

<Pessoal 

<Pessoal Auxiliar): 

Outro objetivo das reuniões era a orienta.;;:~o aos 

funcioná1·ios (c:it<:\da d~ modo muito V<:\gi.J sem espe;.:iflc:<:~.l" 

sob l-e o quo::;-): 

(Pessoal Auxiliar): 

A mo::;-lhora dos serviços de sai..Íde apareceu corno uma 

c:onsequ~nc:ia das r·euniõ~s. 

li: impo\-t<:\nb~ s<.\1 ient<.u· que um nümer·o ,-azo<.\vel do:.? 

func:ioná.l·i;.Js desto::~ 9\.UiJO diSSi2 nt\o S<.-\b•2l- qu<:d e\·;;:1. o objetivo 

terem sido v~rias vezes 

n:d e, .. i dos . T ::o\1 vez a 1 i n 9 u ;,;. g •2 m u t i 1 i z <:\ d a n ã Q t e n h a s ido a 

mais adequada e, at~ mesmo, a rotatividade entre os que 

frE::.'qL•.enl.: a n:~.m as , .. i1Url ií5.;:.:-s, p od•.:: 1.:1:::•1.. p r t:::j ud i c: adcl ;.:~, comp , .. ,:::en sL~o 

qu<.'\nto ás Pl-etensões do I: l-aba lho. 
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Entn~ os pr·ofission<.ds univii.::'r·sit.::Í.rios ;.,l.p;,l.l"t2Cen~m 

t<.'\IIILH~m como objetivos o desenvolvimento dos ,-ecu1·sos hum<.'tnos 

e t .c . . . ) <:\ p <.·\\· t i ,.. d <.o\ 

discuss~o de temas de interessse do serviço: 

<h·ofissionais UniversiL:Í.l"ios): 

O objetivo menos citado, sido 

e><p'licitado no in i c il.:l du p l" t.)C ess•:J c o mo sendo o p , .. i nc i p a 1 

deles, +'oi permitir a maior 

<Profissionais Universit~rios): 

1i"2 
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<Pl·f.:>i'ission<:~.is Univet .. sit,Jrios): 



AVALIAtlO DA METODOLOGIA UTILIZADA MAS REUNiõES 

PESSOAL AUXILIAR 

- técnicas participativas fora• positivas 

- te1as pertinentes 

- coordenação feita por não funcionários 
foi positiva 

-· divisão em dois grandes grupos 
discri1inadora 

. fase necessária 

- é i1portante o incentivo por parte das 
chefias para a participação 

PROFISSIONAIS UNIVERSIT&RIOS 

- técnicas participativas fora• positivas 

- te1as pertinentes 

- coordenação feita por não funcionários 
foi positiva 

- divisão e• dois grandes grupos 
. discri•inadora 
. fase necessária 
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O quadro 15 refere-se à avaliaç~o da metodologia 

ut i 1 i:c:ad<.l. nas l"!:.'lltüões e most 1·a que, de modo ger· <.l. 1, <.l.S 

tikcnio:.::<:\5 Pt-n·t icipat iv<:\s usadt-\S fon:\111 consido::.'l"<:l.d:(,\S b;,,1.st<:~.nte 

positivas, por possibilitar um ambient!:.' favorável 

diso:.::ussio dos temas escolhidos, 

per i.: inenb::•s: 

<Pessoal Auxiliar): 

mu i ta f-"!.:.'1" l" i n e.·td e-:;; " . 

que 

<Profission<.ds Univet·sit<:'\t·ios): 

<Profissionais Universitários): 

f'OI"<Uil 1/W i tO btE.'f/1 U ti 1 i :..rad::.~ :~·" . 

<Profissionais Universitários): 
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<Pr·ofissionais Universitários): 

influir, a ':ii•E.'ri{•E.' f'ai 

Os dois grupos julgaram ter sido positivo que a 

coot·deiH:H;:L~o dos gr·upos tenh<~. fic<:\do <:\ car·go de pesquis<.-\dot·es 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

n..:•ga ti va" . 
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<Profissionais Universitários): 

(h·ofission<o\is Univer·sitár·ios): 

Um aspecto qu~ foi muito discutido e polêmico foi 

e Pr·ofissionais U n i v f2 r s i t <h· i os ) 

l" i:.W n H)(:.;" s . F' o r foi considerada discriminadora por 

e ao mesmo tempo viu-se como uma fase 

necess<.b·i<.~ P<.'ll·a 9<-'U"<.'\ntir·, princip<.~lm(:.;"nl:e ao grupo <:Ho<i1i<.w, 

condi;,;::5~:?s pa1·~ •.::-><er•:ib:.l.r :::.1. p<.o~,rticip<:.u;L~o ·~m r·euniões sem se 

inibir: 

( Pesso<.~ 1 1~ Ll>d 1 i<.~ l" ) : acho -:;.,·.e:· 



<F~~soal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

<Profissionais UniversitJrios): •i 

I . t' ti t.lt:.' ft!i.~ i S . divisL{a efll g n .. i f.O.::l c r i a u tn 

( PJ-ot'issionais Un iv.::·r·si t <:{r· i os): 

funcion-.{rios <:\Pontan.-un P<.·lX<:\ outi"'.:\S .;,~.lterT•<üiv.::\s na fonn<:u;:ão 

dos 9\"l..lPOS: 
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Uni ver· s it át· i os) : 

<Profissionais Universitários): 

( P ~-o f i s si on <:\i·:;; Universit~rios): 

Al~m d~sses pontos o pessoal auxiliar s<.'t 1 ient ou 

que o inc:ent ivo p:ar<.<. a su<:l. P<:\rt ic:iP<-.\•;:iJi.:> P•::Jr· 

chefias imediatas era muito importante: 

<Pessoal Auxili:ar): 
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Qu<inlo às questões mais ope\··acion<:ds~ como dla ~~ 

as manif~sta~õ~s 

'• a pe\" iod ic id<ide 



(WADRO i6 

HUDANÇAS SENTIDAS COHO CONSEQUêNCIAS DAS REUNIÕES <PROGRAHA EDUCATIVO> 

PESSOAL AUXILIAR 

·· de reh.cionaento 
co• os de1ais Pessoal Auxiliar 

1aior proxi•idade 
. contato ulhor 

co1 o~ Profissionais Universitários 
. certa aproxi•a~ão 

facilitou o relaciona1ento co1 Pessoal 
Auxiliar e Profissionais Universitários, 
mas só no início 

co1 o usuário/paciente 
. atenditento tais compreensivo 

contato 1elhor 
. colocar e1 prática o que aprendeu 

co1 a gerência do serviço 
. não houve tudan~a 
. não há valorização do Pessoal Auxiliar 

- quanto à participação/envolvi•ento nas decisões 
. não houve 1udança 
. se1 perspectivas de cresci1ento profissional 

- 1uitos não referira• Mudanças 

PROFISSIONAIS UNIVERSIT~IOS 

- de relacionamento 
co1 os detais Profissionais Universitários 

. Maior proxi1idade 

. 1aior integra~ão inter-equipes e de 
trabalho 

. com o Pessoal Auxiliar 
. 1aior proxitidade 
. percepção da importância do trabalho de 

equipe 

. coM o usuário/paciente 
. 1aior proxi1idade 
. valorização da participação popular <não 

1uito discutido) 

. co1 a gerência do servi~o 
. não houve 1udanças 

- quanto à participação/envolvi•ento nas decisões 
. pequenas 1udanças isoladas 

- muitos não referira• tudanças 

- resultado co1pro1etido pelas circunstâncias 

1.8i 



pelos entrevistados como consequências do programa educativo 

desenvolvido. Este 

os dois s€:·ntiram 

pr·inci~Jalment;;;: com os s•:?us P<:u·es, tor·fP.:l.ndo o r·elacionam~.utto 

mais Pl"Ó><i•no e ·f<.u:ilit<:l.ndo <.'l inte!:;ll"a(o:tXo int.:.n--f~quipes entl·e 

<Pessoal a f'..:.•i a 

<Profissionais Universitários): 

tna i~·" . 

·O Oll tI" O, foi o pessoal com mais 
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<Pessoal Auxiliar): acha que sim, mudou sim, 

( F' r· o f' i s s i o n a i s U n i v t::.T s i t<.~ ~- i os ) : 

t'!tlguns dos prof'ission<.üs univ.-,n-sitétl-ios dE::"sl:ac<."\nlm 

gu~ ~\ s r· eun i í5es p er·m i!.: i r <:un ;~\ per··:: .::·p.;: tí.r.:> d '''· impor· t ~in c i a d I.J 

trabalho de equipe: 

(F'r·of'ission<:"tis Univer·sil.:<.h·ios): 

<Profissionais Universii.:Jrios): 

~~ lguns dos funcionJrios auxiliares consideraram 

que <:\ 111a i o r· <:\P r· o><i ma.;: t~o c: om os d E:-'111<->.i s f"unc i1.:>nr.>.r· i os só 

•::>cot-l-eu no início do novamentE::" 

di st anc: i ;~\men to nos ú 1 t.: i mos m.;,:-s(2s do p r·og 1·· ama: 
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<Pessoal Auxili~r): 

de lado 

Nos dois grupos houve 

foram verbalizadas de modo diferente, mas se 

rt::::fer·i<>\111 de modo ger<.·d <:\O <.-1.tendim•r::ntl.l n~<.:ds compr·eensivo e a 

<Pessoal Auxiliar): 

<Pessoal Auxiliar): 

(Profissionais Universitários): a men i 2"(.U.i 

r~lguns pr·ofission<.üs uniV(:n-sit<:-\t-ios cit<.H<.".J.m que as 

popul<:\l-, te r· sido um tema muito pouco 

discutid•::J: 



<Pr·of'issionais Univer·sil.:<.h"ios>: 

SQbr;~ a r·1,;:l.;~.o;:~í.o com a ger·ênc Ü\ do ser· viço os dois 

grupos tllu s~ntiram mudan~as signifi~ativas. Entre o pessoal 

am<i 1 i<..-\ r· desv<.-\ 1 o1·· i zados, enquant1.J 

Pl-ofissionais, p~l<.:t din~,.:ão do sel-vio;:o, j<.-1 que se considel-<."-\tn 

ho~.ci1mente substil.:uiveis: 

<Pessoal Auxiliar): 

fc.wc i ond r i. o~;. 0-:;; bem ":i ~· o~; ruins· -:i .!lo con -:.·i ,;:f~·t·<'AdO":i do m>:.•-:.;mo 

Quanto à P<:\r t i•: ip<.o~.<;:ão e •:?fiVI.J 1 v inF.:.'n b.J n<.o~.s decisões, 

de modo gel-al, n~\o for·<.\111 sentidas mudano;as: contint!<:"l.lfl send•:.> 

poucos os 

c ~-·::-se i rnen to pl-ofissional. Ent 1-e os 
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<Pesso~l Auxiliar>: 

t-odo~, tttas· 

<P\·ofissionais Univ•~\"Sit<:í.rios): 

gt:'PE.'nc i atné'n to, de uma d..:·': i -:;;!lo ( . .. ,! quando ,;_·nega uma d..:·c: i 'i>·ão 

~·Jé.:.•tff ddv i da, 

( F' \- o f i s s i o n a i s U n i v.::~ r s i t <Ü· i os ) : 

c o r li' r i b u i r " . 

fo.!esse quad\-o .f: impo\-t<.'l.ntt.' dest<:tc<.u· que a maio\

p<:\\"b::· dos ·~ntl·evist~di.:JS dos ~.:!l.:lis 9\"l .. tpos nâo \"t::fer·ir·am 

disso, muitos p\·ofission<:ds senti\" am 
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dificuldad~ em avaliar s~ mudan,as tinham ocorrido porque 

muitas inttn-fer·ênci<:\s acontecer·:::-..m no pet-iodo: 

< F' 1· o f i s s i o n a i s U n i v e,- s it á r i os ) : 

i' i coa 

. .:..~ qui Q'(E•n f: r a j 

ai.J~ndorw d~· t-:'l·oJef.·o-:;,· ( . .. ,I. 

flTO•.ii f i>.::.:.~ r.:..wt m.:.~~ ,;i~· flnui.:..~n·;:.:..~ ~ in -::;ti tac iona i-:; i nterf..::r i r.:.uiT 

ttu.d.t·Q, fa.lv~J:•i!.· ma.i"ii do ~ta..::• o F'I'"Q!if,•··~wta d•I:'"iit'":.'nvolvido". 

Av<.>~. 1 i amos que :::l não pe\ .. Ci2pr;;:t~o d•::? mw:J<.·u,r;;:as devid;.ls 

ao P\ .. oçp·am;~-~_ desenvolvidi.J f·oi canso:.:·quência d<.-1. longa duração 

do mesmo, que ~ofreu várias interrupç5es por motivos alheios 

propôs é b<:\•.:;b:\1\te noV'.) ;;,~.nível d~;;~ sistenr<.-1. pÜblü:o de saüd~~ 

sujeito a inümeros equívocos relativos a sua 

opeJ·acion<:~.liz<.-l.r;;:t~o fHJ CI.Jtidi<.u\I.J d1~ • . .r.nm. Unidad;;;~ Bás:i.ca de 

SaLÍde. 
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CAPiTULO V - CONCLUSSES E RECOHENDAÇSES 

A questão central. atrav's da qual procurou-se 

guiar todo o trabalho. foi a participa~io dos funcionirios, 

de um servi~o de sadde local, na gestio desse servi~o. 

Atrav~s dessa participa~io interna procurar-se-ia facilitar 

tamb•m a participa~io da popula~io. numa co-gestio do 

servi~o de sadde atrav~s. talvez. de um colegiado misto. 

Tal questio nio poderia ser vista em toda a sua 

realidade, sem que o tempo todo se tentasse estabelecer 

rela~5es entre os avan~os e recuos na implementa~io do 

projeto proposto para a realidade local e o macro contexto, 

isto '· os mesmos avan~os e recuos que tim caracterizado o 

macro contexto em que se tem dado o processo de implanta~io 

da Reforma Sanitiria brasileira. 

Na verdade não foi possível atingir a participa~io 

da popula~io porque a questio principal, a participa~io 

interna, mostrou-se como um tema rodeado de contradi~5es e 

conflitos e uma irea onde, 

muito. 

na realidade, não se caminhou 

A questio da municipaliza~io do setor sadde tamb~m 

apareceu como um fator que causa repercussões no 

desenvolvimento de um tFabalho como o que este se prop8s. 

Ficou evidenciado que um dos fatores que intervieram no 

processo, dificultando-o, relaciona-se com o fortalecimento 

do poder executivo local preocupado em tirar vantagens 

econ8micas e políticas de sua atua~ão. Por outro lado, um 
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fator que refor~ou a proposta relaciona-se a uma das 

vantagens do mesmo processo de municipaliza~~o: o avan~o 

em termos de facilitar o contato com a popula~~o. 

Concretamente, no caso de Vargem Grande Paulista 

os dois movimentos aconteceram de acordo com o que se previa 

na literatura. Com rela~io ao poder executivo local, S~ 

<1991> j' caracterizou bem a situa~io ao mostrar que a linha 

demarcatória entre o governo municipal e a administra~io 

pdblica ~ muito tinue, sendo que a concentra~~o de poder no 

prefeito direciona a política de sadde e define prioridades, 

segundo pressupostos diferentes do setor sadde que tem, como 

referincia, os preceitos constitucionais e o compromisso com 

a popula~io, segundo as diretrizes do Sistema ~nico de 

Sadde. Ai instala-se o conflito, j' que as políticas 

pdblicas nacionais de saúde nio tim mecanismos de defesa 

frente ao sistema de poder local. 

A questio do financiamento do setor saúde tamb~m 

acabou engrossando 

municipaliza~ão do 

o rol de problemas que permearam a 

setor, e as dificuldades no andamento do 

trabalho. O repasse de verbas, a partir de um certo momento, 

não mais se caracterizou por crit~rios demogr,ficos e que 

resolvam as necessidades locais, principalmente em rela~ão 

ao pagamento de sal,rios justos. Este fator incidiu 

profundamente no meio do processo. 

J' se tem apontado na dire~ão desses problemas, 

que acabam gerando como consequincia a falta de condi~5es 

operacionais na administra~ão pÚblica, atingindo, por fim, 
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uma 'rea crítica na presta~ão de servi~os: a 'rea de 

recursos humanos. 

Percebe-se que a rela~io intra e inter-equipes • 

difícil e pos•ivelmente só poderia ser modificada atrav~s de 

um programa educativo mais intensivo, que cumprisse o total 

do percurso previsto e que, de alguma forma, fosse mais 

"protegido" da instabilidade da institui~ão e da política do 

executivo municipal. Por outro lado a proposta era de 

trabalhar com a realidade de um servi~o municipalizado de 

sadde de um município de pequeno porte e isso foi o que se 

fez todo o tempo. Dentro desta proposta, talvez não fosse 

possível eliminar os fatores intervenientes. 

Com t·ela~ão ao pt·ogt·ama educativo e, 

especificamente, quanto aos objetivos de. questionar a 

rela~ão pedagógica inter-equipe e desta com a popula~ão e 

identificar a importincia e incentivar a participa~ão da 

popula~ão nas programa~5es de sadde, foi possível notar que 

os func ion,,- i os mais "atingidos" ·Foram a que 1 es que desde o 

início most ,-aram-se pt-ed i spost os e interessados em 

participar de um processo de reflexão sobre as a~5es 

desenvolvidas no servi~o. Observa-se que nio foi possível 

garantir o envolvimento da maioria dos funcion,rios e, 

possivelmente, o que contribuiu para isso tenha sido a 

própria inser~ão dos mesmos numa realidade social e 

histórica que não favorece a participa~ão, apesar desta ter 

sido estabelecida 

Federal. 

institucionalmente na Constitui~ão 
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pt-of i ssiona i s uni ver si t á,- i os que, gt-ande pat-te 

possivelmente, mais oportunidades de vivenciar 

momentos de decisão e escolha e desenvolve\- a capacidade de 

crítica. Isto seria consequincia do fato da nossa sociedade 

restringir o poder de decisão a uma elite que tem acesso ls 

informaç5es. O acesso desigual l formação escolar e a 

precária formação dos profissionais tambim devem ser 

apontados como fatores que desfavorecem um papel crítico e 

participativo das pessoas. 

Sem düvida, o programa apresentou a sua maior 

falha no fato de não ter conseguido envolver e motivar a 

maiot-ia dos funcionát-ios, mas sabia-se "a pt-iot-i", que set-ia 

difícil atingit

dificuldades de 

as metas. Era 

participação destas 

previsív~l 

pessoas e 

pat-te das 

estas f'ot-am 

ampliadas dadas as circuntincias mencionadas anteriormente. 

Os dados da avaliação final nos 

se desenvolvam propostas de programas 

educativos mais pontuais e mais estruturado, envolvendo os 

dois grupos ao mesmo tempo e utilizando técnicas de grandes 

divisão em het et-ogineos, que 

oportunizem a vivincia das relaç5es entre profissionais 

universitários e não universitários, suavizando as quest5es 

de poder atualmente existente entre eles. 

O desenvolvimento de habilidades de relacionamento 

interpessoal como a capacidade de participar de um diálogo, 

com pessoas de un iVe\-SOS 
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(profissionais universitirios e nio universitirios) deveria 

resultar desse processo de homogeneiza,io de conhecimentos e 

vivlncia conjunta da discussio interprofissional em sub

grupos. 

O desenvolvimento de habilidades de contato com o 

p~blico, de acordo com as necessidades e características da 

popula,io e de forma mais democrática, nio tiveram espa'o 

para serem desenvolvidas. Propomos que, como foi pensado 

para esta experilncia, fa,am parte da programa,io, como 

atividades conjuntas para todos os funcionirios, permitindo 

um processo de reflexio das práticas vigentes 

desvendamento de seus condicionantes sócio-culturais. 

Além disso, o desconhecimento da proposta da 

Reforma Sanitiria por grande 

este assunto deveria ser 

parte do pessoal indica que 

objeto de discussio para o 

entendimento do 

programa,io. 

objetivo do projeto e incluído na 

Com rela,io ~ proximidade com a popula,io, também 

em estudo anterior, WESTPHAL <1992) ji mostrou a limita,io 

da participa,io de movimentos organizados da popula,io na 

irea de sa~de em Vargem Grande Paulista. Mas, apesar das 

limita,ões, estes movimentos tlm buscado seu espa'o e os 

funcionirios tlm percebido e aceito certos avan,os, 

principalmente na sua participa,io no Conselho Municipal de 

Sa~de, de cariter deliberativo. 

Mesmo nio tendo atingido os objetivos principais o 

projeto proporcionou um encaminhamento nesta dire,io, 
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demonstrando que o processo de mudan~a é longo. Todos esses 

aspectos não plenamente satisfeitos precisariam ser 

aprofundados em novos estudos. 

Em rela~ão a influincia do nível macro, muito Ji 

foi dito sobre a irea de recursos humanos e sobre a sua 

importincia na viabiliza~ão e implanta~ão, de fato, do 

Sistema único de Saúde, mas pouco se tem avan~ado tanto na 

defini~ão de uma carreira única para os profissionais de 

saúde, quanto em investimentos na desses 

profissionais (educa~ão continuada). Também quase nada tem 

ocorrido, que pudesse garantir uma aprendizagem em servi~o, 

no exercício das fun~5es, vinculada a uma percep~ão crítica 

das priticas desenvolvidas e das necessidades da popula~ão, 

através de programas de reciclagem 

profissional. Tais programas, para que de fato sejam 

devem se pautar transformadores, 

SANTANA<1990) e OLIVEIRA JúNIOR<i990) que enfatizam a 

necessiria recupera~ão do valor do profissional, colocando-o 

como centro de uma nova política no setor. 

Este trabalho procurou avan~ar sob esta nova 

ótica, procurando reservar aos funcionirios do Departamento 

de Saúde de Vargem Grande Paulista o papel de sujeitos do 

processo desenvolvido. Percebeu-se não ser um caminho ficil, 

até mesmo pelo desconhecimento. Outros estudos, 

precisariam aprofundar esta questão. 

Estudos como o de SPINK (1987), abordando a 

transmissão de diretrizes das políticas públicas para a irea 
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de recursos humanos, precisariam ser aprofundados no sentido 

de auxiliar na defini,lo dos pap~is dos órglos ligados l 

prestaçlo de serviços de sa~de e ~ formaçlo dos recursos 

humanos de sa~de em seus virias níveis internos: central, 

intermedi~rio e local. 

Finalmente, ~ importante destacar que este projeto 

foi fruto da Integraçlo Docente-Assistencial entre a 

Faculdade de Sa~de P~blica e o Departamento de Sa~de de 

Vargem Grande Paulista. Seu desenvolvimento contribuiu no 

sentido de estreitar este vínculo e possibilitar outros 

projetos conjuntos, inclusive na irea de recursos humanos, 

possibilitando a continuidade deste trabalho. 
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A N E X O 1 

UBS DE VARGEH GRANDE PAULISTA 

Entrevista inicial com os ~uncionários 

DATA: _____ ! _____ ! ____ _ 

i. Nome---------------------------------------------------

2. Categorial Profissional --------------------------------

3. Escolaridade -------------------------------------------

3.1 Se 3o grau- fez curso de Sa~de P~blica? 

c· 
.:>l.m ····-········· 

4. Sexo: Masculino Feminino 

5. Id<ldt?.: 

6. Estado marital: ---------------------------------------

7. L.ocal de moradia: -------------------------------------

7.1 Se Vargem Grande Paulista- há quanto tempo?: -----

9. Vínculo empregatício: ---------------------------------

tO. Tempo de servi~o na U.B.S.: 

U .. Por que voei trabalha aqui? 

12. O que voei acha do seu trabalho nesta U.B.S.? 

C\ S Pf:~C: tO!:> po!:; i t: i VO!:> : 

aspectos negativos: 



18. Para voe&, qual o objetivo do trabalho desta U.B.S. em 

da popula~lo que mora no o , o ~ 

munl.C l. PJ.o! 

i4. Qual o objetivo do s~u trabalho nesta UBS, tamb~m em 

relaçio ~ sa~de da popula~io que mora no município? 

15. Você considera que o desempenho de suas tarefas envolve 

alguma ·fun<,~lo educativa'? Ouai~;; se~·iam f?.las? 

Quais? -------------------------------------------------

17. Sente necessidade de alguma orienta~io, curso ou outra 

coisa qualquer para reali2ar seu trabalho? 

N~\o --··-·------ Sim 

O qc.1 e? ... -···· ·--·- __ ·- --· ·-··- --··- _ ... __ ... --·-· ··- ··- .... ·-······- __ ·- _ ··- ...... ·····- .... --·· ··--····· ·-··- ·- .... _ -· ...... . 

Por que? -----------------------------------------------



A N E X O 2 

UBS DE VARGEH GRANDE PAULISTA 

Entrevista final com os funcionários 

Data: ___ / ____ / __ _ 

('f) i. Nome:-------------------------------------------

<T> 2. Categoria Profissional: ________________________ _ 

<T> 3. Escolaridade=-----------------------------------

(T) l~. SE~ XO: H ___ .... __ _ F .... _. ___ _ 

<T> 3. Idade: _____________________ _ 

<T> 6. Local de Moradia=-------------------------------

6.1. Se Vargem Grande Paulista- H4 quanto 
tempo?: ____________________ _ 

<T> 7. Horário de trabalho=----------------------------

<T> 8. Vínculo empregatício: __________________________ _ 

(f) 

(T) 

9. Lo1::al de 
d+:~ VGP. 

trabalho no Departamento de Sadde 

~i) I.JBS CtEntn:il 
b) UBS Tijuco Preto 
c) UBS São L.uc;:is 

i. O . T+:~m po elE~ 

VGP. 
serviço no Departamento ele Sa~de de 

<:\) UBS C+:~ n t:r- a 1 
b) UBS Tijuco Preto 
c:> UBS Hão l...uc:a!:; 



<T> 11. Etapas do trabalho de que participou. 

U .. :t. 
:1. 1 .. í.~ 
U .. 3 

EI 
EG 
F~ GPO 

<T> 12. Por que voei escolheu este lugar para trabalhar? 

(1) 13. O que voei acha do seu trabalho nesta UBS ? 

(T) 

(T) 

aspectos positivos=-----------------------------

aspectos negativos=-----------------------------

1.4. Como voei 
em relaç:~\o 
m•.1nic J: p:i.c1? 

vi o objetivo do trabalho desta UBS, 
~ sa~de da popula~io que mora no 

1.5. Qual o objetivo 
tambim em rela~io 
no município? 

do !:>eu 
à saü rh:~ 

trabalho nesta UBS, 
da popula~io que mora 

<T> 1.6. Voei considera que o desempenho de suas tarefas 
envolve alguma fun~io educativa ? Quais seriam 
elas ? 

(T) 1.7. Tem dificuldade para realizar seu trabalho? 

(T) 1.0. 

Não Sim 
'(' Oua:i!:; ·-----------------------------------------

Sente necessidade 
outra coisa 
t "r-a bi.'i lho .. !, 
Nin ("\ . 

~">:t.m 

o qt_tl~? 

Por que? 

de alguma orienta~io, curso ou 
qualquer para realizar seu 



<T> t9. Por que <nio> compareceu ~s reuni5es de grupo 
com PU/PA ? 

20. H~ quantas reuni5es compareceu ? 

21. Por que nio foi a todas as reuni5es? 

<T> 22. Qual acha que era o objetivo destas reuni5es ? 

<RGpos) 23. Lembra dos assuntos que foram discutidos nas 
reuni5es ? 

<RGpos) 24. O que achou destes assuntos ? 

<RGpos) 25. Gostaria de ter discutido outros assuntos ? 
Quais ? 

<RGpos) 26. Fa~a uma avalia~io das reuni5es quanto ~ : 

a) metodologia utilizada _______________________ _ 

b) t~cnicas-------------------------------------

c) tempo de dura~io ____________________________ _ 

d) dia e hor~rio _______________________________ _ 

<RGpos) 27. Em geral o que achou das reuni5es ? 



<RGpos) 28. O que pensa das reuni5es terem sido coordenadas 
por uma pessoa que nio trabalha na Unidade ? O 
que acha da co-coordena~io por uma pessoa da 
Unidade ? 

<RGpos) 29. Com rela~io às reuniões que foram feitas conosco 
<Cl~udia, Beth e H~rcia) voe@ percebeu alguma 
diferen~a antes delas e depois que elas pararam: 

29.1. No trabalho desenvolvido pelo Departamento 
de SaJde de VGP ? ________________________ _ 

Qual?-------------------------------------

29.2. No seu trabalho: 
a) rela~io com a popula~io em geral 

b) rela~io com o usu~rio/paciente 

c) rela~io com os demais PU/PA 

d) rela~io com os demais PA/PU 

e) rela~io com a ger@ncia do servi~o 

f) no seu envolvimento e/ou participa~io 
nas decisões e na gestio do servi~o. 



<T> 30. Como acha que estas reuni5es deveriam ser 
oroanizadas para no andamento do 
S!~r·viç:o? 

assuntos _____________________________________ _ 

- metodologia __________________________________ _ 

··· ttcnicas _____________________________________ _ 

- componentes __________________________________ _ 

- n~mero de participantes ______________________ _ 

- dia, hor~rio e dura~io _______________________ _ 

(G) 31. Al~m das reuni5es que outras atividades deveriam 

LEGENDA 

ser desenvolvidas no servi~o, para que os 
c\l:;!:;unt:c)~; d:i.!:;cut::i.do!:; fo!l;!:;f.~m ''v:í.!l;tos'' f:~ ''sf:.•nt::i.do!:;'' 
na pni.tica ? 

( 1") ·•· pa1·a t:ociD!:> 

CRGpos) - para Ds ~ue participaram do programa ele educa~io 
cont :i. nu;:Hh"i 

(G) - para a gerincia 




