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“É proibido proibir” de maio de 1968 teve
conseqüências irreversíveis. Mas a liberdade nem
sempre está na evidência de uma muralha a ser
derrubada, de um direito a ser conquistado. Não
está necessariamente na violência de um
enfrentamento e na exaltação que ele suscita. Ela
está também, uma vez derrubadas as prisões e
dissovidas as autoridades, numa exigência interior, no ideal de uma invenção da própria vida,
numa atenção ativa, aguda, participante em
todos os seus episódios, numa vigilância que nos
leva a recusar os compromissos, os papéis de
figu- ração em imagens de felicidade préconstruídas. A liberdade continua sendo no
entanto um desafio essencial, a merecer todos os
nossos cui- dados. Se o esquecemos ou
desdenhamos, ainda nos arriscamos a morrer, de
outro modo, não nos transes de uma impossível
façanha, mas sem brilho, amordaçados pelo
conformismo e o tédio, embrutecidos pelas
preocupações, sobrecarre- gados de tarefas,
entorpecidos
por
falatórios
telefônicos,
alucinados por um mundo que nos escapa, dia
após dia. Anestesiados.
(Chantal Thomas, 1999 – Liberdade: somos
dignos de ser livres?)
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Resumo
Este estudo traz como questão o compromisso das escolas médicas na
graduação de conferir formação geral e competências básicas ao médico para
inserir-se no mercado de trabalho tão logo receba o diploma. Como objeto de
estudo busca verificar as tendências curriculares atuais das escolas médicas
brasileiras, nos cursos de graduação, de superar as fragmentações do conhecimento em especializações, visando dar conta do dever de conferir formação para
atender as necessidades básicas de saúde (NBS) da população. Tem como
objetivos discutir as tendências das escolas ao implementar seus programas
curriculares, no curso de graduação, para atender as recomendações dos fóruns
nacionais e internacionais de educação médica nesta questão, caracterizando a
formação médica preconizada para a graduação e configurando as tendências da
formação básica dos médicos ao implementar o programa curricular na graduação
com base em cinco eixos conceptuais em educação médica (enfoque teórico,
abordagem pedagógica, cenário da prática, capacitação docente e mercado de
trabalho médico / serviços de saúde). Cada eixo parte do modelo hegemônico
tradicional flexneriano ao modelo de formação preconizado. O estudo se
desenvolve a partir da construção e aplicação de um instrumento contendo os
cinco eixos que busca, na percepção do colegiado respectivo de um grupo de
doze escolas médicas brasileiras, abalizar as tendências na implementação do
currículo. As escolas foram escolhidas por serem identificadas como tradicionais
ou por se destacarem com propostas curriculares inovadoras. Os resultados da
aplicação do instrumento mostram diferenças entre as escolas possibilitando a
construção de uma tipologia, nas variações entre um perfil tradicional e o perfil
avançado para as transformações almejadas, suscitando o acompanhamento das
tendências na implementação dos currículos de graduação médica, além de
fornecer indicadores úteis aos atores sociais envolvidos no processo de
mudanças. Estes resultados permitiram, também identificar a escola com menor e
a com maior expansão no atendimento das recomendações. Por julgar que se
tratava de duas escolas com percepções distintas quanto a sua missão no
contexto da sociedade na qual estão inseridas, fez-se uma aproximação da
singularidade de cada uma entrevistando os médicos por elas recém-formados.

Palavras Chaves: Educação Médica - tendências; Currículo; Política de Saúde Brasil; Recursos Humanos em Saúde; Escolas Médicas
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Abstract
This paper deals with the commitment, by medical graduation schools, to offer
general education and basic skills to the physician so as to allow his immediate
insertion in the work market when graduated. As object of study we analyze
current curricular trends in Brazilian medical schools, at graduation level, to
overcome fragmentation of knowledge into specializations, as a way to offer
background for proper care of the population's basic health needs (BHN). The
paper has, as its aims: to discuss school trends to implement curricular programs,
at graduation level, to meet recommendations of national and international forums
on medical education, characterizing medical education as recommended for
graduation and establishing trends in the physicians' basic education while
implementing a graduation curricular program based on five conceptual axis
relevant to medical education (theoretical approach, pedagogical approach,
practical scenery, teaching capacitating and work market / health services). The
study was developed from the formulation and application of an instrument
containing those five axis with vectors stemming from a traditional hegemonic
Flexnerian model to the recommended education model that aims to, in the
perception of the respective student body at twelve Brazilian medical schools,
define trends in curriculum implementation. The schools were chosen for either
being traditional or for standing out due to innovative curricular proposals. The
results following instrument application show differences between the schools,
allow the establishment of a typology, within the variation between a traditional
and an advanced profile for the desires transformations, causing the follow-up of
trends in the implementation of medical graduation curricula, as well as providing
useful indicators to the social actors involved in the change process. These results
also allowed the identification of the school with highest and lowest reach on
fulfilling the recommendations. Judging that the two schools have different
perceptions as to their mission within the society where they exist, the study
promotes an approximation of each school's singularity by interviewing recently
graduated physicians from both.

Keywords: Medical Education - trends; Curriculum; Health Policy - Brazil; Human
Resources in Health; Medical Schools
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Introdução

Esta tese pretende responder a inquietações teórico-práticas de minha vivência
profissional. Sendo médica e professora da escola médica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com experiência na área administrativa, inclusive
como coordenadora do curso de graduação dessa escola, e trabalhando junto da
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), tive várias oportunidades de
discutir e questionar situações didáticas e administrativas dessa instituição frente
ao seu compromisso social de formar o profissional médico para as necessidades
de saúde da sociedade. De todas as situações incômodas que se pode enfrentar
em uma instituição responsável pela formação de médicos, a que mais
questionou o nível de consciência do meu compromisso profissional docente, e na
ocasião dirigente da escola, foi viver como tal a situação da cerimônia de colação
de grau, em ato público, em que, representando a instituição, declarava a cada
formando: “Confiro-vos o grau de médico. Podeis exercer a Medicina”, o que era
seguido de aplausos e vibrações emocionadas. Sentia-me com um poder que não
tinha, embora não falasse por mim, mas pela instituição. Essa inquietação tem-me
acompanhado e eu a transformei em objeto de reflexão teórica, buscando
compreender mais claramente os cenários que configuram os problemas da
formação e os fatores que influenciam as suas conseqüências. Questionei se
estaria esse médico recém-graduado em condições de exercer a Medicina, e qual
medicina. A resposta não seria dada com uma afirmação tranqüila, e a medicina
seria aquela capaz de atender as necessidades básicas de saúde (NBS) da
população, e a que dá ao profissional médico, além dessa competência, o embasamento necessário para uma educação permanente e para o aprimoramento em
cursos de pós-graduação.
Então, este estudo traz como questão para análise o compromisso das escolas
médicas na graduação de conferir formação geral e competências básicas ao
médico para inserir-se no mercado de trabalho, tão logo receba o diploma. No
Brasil, são formados ao redor de 7.000 médicos/ano os quais são imediatamente
reconhecidos e licenciados pela corporação médica (Conselhos Regionais de
Medicina – CRM - ligados ao Conselho Federal de Medicina - CFM) para exercer
a Medicina. Apesar de, em números, ser demonstrado que no Brasil já existem

médicos proporcionalmente suficientes para o atendimento à população, a
realidade mostra que há escassez de médicos para atender as NBS e que a
população, de uma forma geral, não está atendida ou está insatisfeita com o
atendimento recebido em saúde. Reforça essa abordagem o fato de o curso de
Medicina com duração de seis anos ser dos mais longos cursos universitários, o
que representa um custo elevado para a sociedade.
Tenho como objeto de estudo verificar as tendências curriculares atuais das
escolas médicas, no curso de graduação, para superar as fragmentações do
conhecimento em especializações, visando a dar conta do dever de conferir
formação médica para atender as NBS da população, no mercado de trabalho
médico brasileiro.
A fragmentação do conhecimento em especialidades se reflete na estrutura dos
currículos dos cursos de graduação da Medicina, na forma de departamentos e de
disciplinas isoladas que muito pouco interagem. Da forma como o ensino se
organiza, o estudante volta-se para uma especialização em uma fase muito
precoce de sua formação. Essa realidade é auspiciada e justificada pelo avanço
científico e tecnológico, proporcionado pelo paradigma flexneriano (pós Relatório
Flexner, 1910), principalmente a partir da segunda metade do século XX. Nessa
metade do século, começam a surgir sinais e movimentos, contrapondo as
tendências, na medida em que os seus resultados vão sendo avaliados, deixando
então evidente que esse paradigma, ao voltar-se em demasia para áreas restritas
do conhecimento, descuida da abordagem da saúde do ser humano como um
todo, inteiro e único no seu contexto.
Minha hipótese é de que o anúncio de um novo paradigma, contrapondo-se ao
paradigma flexneriano, faz parte de um caminhar inexorável, de crescimento na
direção da substituição do que fica superado. O que se evidencia é que, nessa
caminhada, o novo paradigma já tem impregnado os discursos e tem sido
expresso na formulação das políticas de saúde e de educação. Uma evidência
recente são as novas diretrizes curriculares para os cursos de Medicina,
homologadas pelo Ministério de Educação (ME). Dando sinais de avanço, o novo
paradigma encontra um contexto favorável nas reivindicações por serviços de
saúde mais humanizados; grande necessidade de atenção à saúde da população
brasileira; altos custos dos serviços de saúde em especialidades; inadequação da
2

formação dos profissionais da saúde, em especial do médico, mostrada nos
resultados das avaliações elaboradas pela Comissão Interinstitucional Nacional
de Avaliação das Escolas Médicas (Cinaem - Relatório Geral, 1997) e pelo ME
(ENC/provão, 1999/2000 /2001); dificuldade de encontrar médicos adequados à
proposta do Programa Saúde da Família (MS/PSF, 1994 – Perfil do Médico e
Enfermeiro do PSF, 2000). No entanto, a mudança paradigmática, embora mais
próxima, ainda está distante de vir a se concretizar. A estrutura predominante no
contexto do mercado de trabalho e de oferta dos serviços está voltada predominantemente para as especialidades, para atendimentos compartimentalizados.
As escolas médicas, com a mobilização de avaliação e encaminhamentos de
transformações feitos pela Cinaem, continuam com programas curriculares
estruturados predominantemente em disciplinas ministradas por docentes
especialistas, sem o modelo do profissional preconizado em serviço, modelo
referenciado e respeitado, e com destaque social e econômico. Esses fatores
relevantes

mostram

dificuldades

para as implementações de propostas

inovadoras em reformas curriculares que visam a currículos integrados e
contextualizados.
Contudo, podem-se identificar tendências na implementação dos programas
curriculares, as quais, monitoradas, podem não só abalizar o movimento em
direção ao novo paradigma, como orientar os atores sociais no encaminhamento
das mudanças para as transformações. Como objetivo geral deste trabalho,
discuto as tendências das escolas médicas ao implementar seus programas
curriculares, no curso de graduação, para o atendimento das recomendações dos
fóruns nacionais e internacionais de educação médica, para atender as NBS da
população brasileira. Como objetivos específicos, o trabalho busca: (a)
caracterizar a formação do médico preconizada para o curso de graduação; (b)
configurar as tendências da formação básica dos médicos quanto à percepção da
realidade, ao implementar o programa curricular na graduação, integrando atores
sociais da escola médica, considerando cinco eixos conceptuais em educação
médica (o enfoque teórico, a abordagem pedagógica, os cenários do ensino da
prática médica, a capacitação docente e a orientação sobre mercado de trabalho
médico e serviços de saúde), e (c) fazer análise comparativa entre a formação
preconizada pelos fóruns de educação médica, as tendências da formação
médica percebidas por atores sociais da escola, e a formação requerida para a
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implementação de programas orientados para atender as NBS, representadas no
PSF/MS, no contexto do mercado de trabalho brasileiro.
Desta análise resultará uma tipologia da implementação dos currículos da
graduação médica, segundo o grau de evolução entre um perfil tradicional e um
inovador/transformador, contextualizado na historicidade da instituição estudada,
a escola médica.
A base da comparação é a forma tradicional de ensinar Medicina no contexto do
denominado paradigma flexneriano que se tem caracterizado: (a) pela
predominância de aulas teóricas, enfocando a doença e o conhecimento
fragmentado em disciplinas; (b) pelo fato de o processo de ensino-aprendizagem
estar centrado no professor em aulas expositivas e demonstrativas; (c) pela
prática desenvolvida predominantemente no hospital; (d) pela capacitação
docente centrada unicamente na competência técnico-científica; e (e) pelo
mercado de trabalho referido apenas pelo tradicional consultório, onde o médico
domina os instrumentos diagnósticos e os encaminhamentos, e cobra seus
honorários sem intervenções de terceiros. Esse modelo, como já foi dito, tem
enfatizado as especializações precocemente, ainda na graduação, dificultando a
formação geral dos médicos. Daí saem, com freqüência, pseudo-especialistas.
As comparações têm como topo as indicações dos fóruns de educação médica
para mudanças e efetiva transformação na formação do médico na graduação, no
contexto do novo paradigma, o paradigma da integralidade1, e apontam no
sentido de: (a) o processo saúde-doença deve enfatizar mais a saúde do que a
doença (a promoção, a preservação e a recuperação da saúde, sendo a doença
um desvio, uma intercorrência na saúde, que deve ser evitada e, quando
diagnosticada, eliminada em qualquer estágio evolutivo em que se encontre); (b)
o processo ensino-aprendizagem deve estar mais centrado no aluno e em seu
papel ativo na própria formação; (c) o ensino da prática deve se dar no sistema de
saúde existente em graus crescentes de complexidade, voltado para as
necessidades básicas de saúde, dentro de uma visão intersetorial de seus
determinantes e da importância das referências e contra-referências entre os
níveis de atenção; (d) a capacitação docente deve voltar-se tanto para a
competência técnico-científica quanto para a competência didático-pedagógica, e
para a participação e comprometimento no sistema público de saúde. Isso se
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refere à formação e reciclagem dos profissionais médicos, assim como à
formulação e avaliação das políticas, dos serviços e do próprio sistema; e (e) o
acompanhamento da dinâmica do mercado de trabalho médico deve estar
orientado pela reflexão e discussão crítica dos aspectos econômicos e
humanísticos da prestação de serviços de saúde e de suas implicações éticas.
Para este estudo foi construído um instrumento que tivesse um olhar
compreensivo e abrangente em cinco eixos conceptuais relevantes para a
percepção das mudanças e indicação de maiores e menores avanços, podendo
ser um indicador, frente às propostas de transformações, que sinalize os
movimentos de adesão ao paradigma da integralidade.
Foram delineados cinco eixos, e em cada um deles foram apresentadas questões
com três situações alternativas: uma tradicional, uma inovadora e uma avançada.
Assim, foi aplicado o instrumento como teste em cinco escolas nos meses de Abril
e Maio de 2001, sendo duas localizadas na região Sul e três na região Sudeste.
Validado o instrumento com pequenos ajustes, retornei o instrumento a essas
escolas, para a validação de suas marcações e explicativos. Mais sete escolas
foram incluídas nesse grupo, nos meses de Julho à Setembro, sendo uma situada
no Sul e seis no Sudeste, compondo um grupo de doze escolas, que foram
contatadas por ser reconhecidas como tradicionais ou por se destacarem com
propostas curriculares inovadoras. Dessas doze escolas, identifiquei a que, na
visão/percepção do seu colegiado, mais se expandia para a realização das
recomendações do novo paradigma, o paradigma da integralidade, e a que estava
mais tradicional na concepção do modelo flexneriano. Por julgar que se tratava de
duas escolas com percepções e colocações diferentes da sua missão no contexto
da sociedade na qual estão inseridas, entrei na suas experiências, ao analisar a
história da montagem de seus currículos a partir do seu surgimento como
instituição formadora de médicos. Assim, fiz uma aproximação da singularidade
de cada uma para melhor percebê-las nas tendências demonstradas no resultado
do instrumento já respondido pelo seu colegiado.
Percebi que tudo se complementaria ao ser aplicado um roteiro de entrevistas aos
médicos recém-formados dessas escolas, na busca da sua percepção da instituição que os formou, nos mesmos eixos do instrumento aplicado ao colegiado da
graduação. Para isso, num segundo momento, elaborei um questionário sucinto,
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abordando como eles se sentem ao se formar, para enfrentar o mercado de
trabalho e prestar serviços no atendimento das NBS.

O instrumento de pesquisa (Anexo I) usado para coleta de dados para este
estudo, junto ao colegiado do curso de graduação, foi construído tendo como
base estudos existentes2. Seu objetivo foi balizar tendências da escola para
aproximar-se ou distanciar-se das políticas de saúde vigentes e das recomendações dos fóruns de educação médica. O instrumento foi aplicado ao grupo
colegiado (Anexo II) responsável pelas deliberações e avaliações do curso de
graduação da escola médica, desencadeando, num primeiro momento, discussão
entre seus pares para que escolhessem uma das três alternativas dadas, a
predominante, em cada um dos quesitos, a que mais se aproximasse da realidade
da escola. Feita a escolha, foi construída a justificativa, ou seja “o porquê” de
aquela alternativa ser predominante, identificando políticas e/ou valores
institucionais. Logo, o colegiado buscava mapear evidência(s) correspondente(s),
ou seja, exemplo(s) que ressaltassem o que estava sendo identificado como
situação /alternativa predominante, passível(is) de verificação. As justificativas e
as evidências que foram descritas pelo colegiado de cada escola foram
nomeadas ao serem compilados os resultados, como “explicativos”. Esses
“explicativos” possibilitam transcender o grau de percepção dos atores ao marcar
uma das alternativas e a singularidade de cada instituição contida na historicidade
de sua proposta curricular.
Dessa forma, ofereço esta contribuição às discussões e reflexões do processo de
mudança na direção das transformações do paradigma flexneriano, para um novo
modelo que se vai delineando numa perspectiva construcionista que envolve
muitos atores, o paradigma da integralidade.
Esse processo de mudança, dentro do contexto democrático e participativo,
buscando uma gestão de qualidade3, deve levar em conta os agentes do
processo (o médico, a escola, o serviço) junto com o objeto da atenção (o
paciente, o usuário, o cidadão, a coletividade), até hoje com pouco espaço para
expressar sua contribuição, e junto com os meios de trabalho (complexo industrial
provedor de equipamentos e insumos). Considero o contexto, olhando os agentes
do processo, tendo ao seu centro a escola médica com a implementação do
currículo da graduação. Vejo a escola médica focalizando o objeto da atenção, (o
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paciente, o usuário, o cidadão, a coletividade) de forma inteira com suas NBS,
para então desenvolver o processo de preparação do profissional de Medicina.

Notas
1

O novo paradigma em saúde, que busca contrapor e equilibrar o paradigma flexneriano, é
denominado de “paradigma da integralidade” por Campos, FE et al, in “Caminhos para Aproximar
a Formação de profissionais de Saúde das necessidades da Atenção Básica” (Rev. Bras. Educ.
Méd., 25(2):53-9, 2001)

2

A construção desse instrumento teve como referência, especialmente, o estudo ”analisis
prospectiva de la educación médica en América Latina” de Ferreira, JR et al. (OPAS, 1988) e
“Caminhos para aproximar a Formação de profissionais de Saúde das necessidades da Atenção
Básica” de Campos, FE et al. (Rev. Bras. Educ. Méd., v.25, no.2:53-9, 2001). Tive contribuições
valiosas das referências: “Educação Médica nas Américas: o desafio dos anos 90” de Chaves, MM
e Rosa, AR (Ed. Cortez, 1990), recomendações da I e II Conferências Mundiais de Educação
Médica (Edimburgo, 1988/93), “el cambio en la profesión médica y sus implicaciones para la
educación médica” (doc. da América Latina para a II Conferência, 1993), “defining and measuring
the social accountability of medical schools” (WHO, 1995), e “Os médicos no Brasil: um retrato da
realidade” de Machado, MH (coord.)(Fiocruz, 1997).

3

Gestión de calidad en la Educación Médica, una propuesta de evaluación total, PAHO/HRD,
1993.
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Capítulo I - FORMAÇÃO MÉDICA
Como alguém se torna médico com conhecimento e jeito de médico

Antes das universidades medievais, o modo de produzir médicos relacionava-se
intimamente à aprendizagem com o trabalho. O aprendiz seguia os passos do
mestre, como ajudante, chegando assim a exercer o ofício de forma autônoma.
Durante a Idade Média, no campo da clínica médica, e no século XVIII, na área da
clínica cirúrgica, ocorreu uma mudança estrutural: a separação da educação e do
trabalho médico. Essa cisão ocorreu com a divisão do trabalho em manual e
intelectual, e perdura até hoje. É um processo que transformou o aluno num
acadêmico sem poder de intervenção alguma na solução dos problemas de saúde
da população. A prática do estudante de Medicina é vista como experiência
pedagógica, e não como contribuição para a transformação da realidade no setor
da saúde, eximindo o acadêmico do trabalho produtivo (Garcia, 1972). A
dissociação entre estudo e trabalho ainda constitui um dos problemas mais
importantes da educação médica atual, e a sua superação, junto com mudanças
das relações de ensino que se preconizam, levará a profundas transformações na
formação de médicos.
A maneira como se organiza e se pensa a formação produz um resultado
diferenciado das práticas sociais. A proposta de formação que inclui o médico
trabalhando como ajudante de outro médico significa a possibilidade da
participação progressiva no exercício prático da profissão. A formação do médico
a partir de estudos em grupos, separados da prática profissional, constitui outro
tipo de organização que concebe a escola médica como uma estrutura
administrativa e um sistema de governo separados das instituições de assistência
(Garcia, 1972). Na medida em que predominou no campo educacional da
Medicina a segunda modalidade - que separa teoria e prática - houve uma opção
por um distanciamento relativo à dinâmica dos serviços de assistência.
Nos fins da década de 60 e começo da de 70, a preocupação dos investigadores
e administradores da educação no campo da saúde, ainda que de forma não
hegemônica, tomou outro rumo. Assim, a relação entre o ensino e a prática
médica surge como tema necessário e obrigatório para os que questionam a
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inadequação pedagógica atual. Várias são as questões levantadas: descobre-se a
impossibilidade de tratar o problema da formação de forma isolada para cada
profissão; inicia-se o uso de conceitos cada vez mais integrados, tais como, os
dos recursos humanos para saúde (Villareal, prólogo in Garcia, 1972); e toma-se
consciência, cada vez mais profundamente, da existência de correntes teóricas
educacionais divergentes, e de que a adoção de qualquer delas leva a soluções
diferenciadas. Apesar dos problemas e desacordos sobre as várias abordagens,
permanece um elemento comum entre elas: a questão das relações entre o
ensino e a prestação dos serviços de saúde.
Ramón Villarreal observa que a forma de prestação de serviço em saúde vem
mudando de forma radical nas últimas décadas. As facetas mais visíveis dessa
transformação são a passagem da atenção médica em uma unidade simples e a
mudança de relações do médico com o indivíduo, interagindo no consultório, para
uma atenção em saúde em unidade complexa, atendida por profissionais em
equipe e incorporando a visão social, sob a liderança do Governo. Essa
afirmativa, no entanto, é bastante idealizada, pois não se concretiza na situação
atual, sobretudo em nosso País, pois, para que isso aconteça, requerem-se
recursos humanos com concepção integral do ser humano e dos problemas de
saúde nos níveis individual, familiar, coletivo e ecossistêmico.
Dessa forma, qualquer mudança qualitativa relacionada à formação profissional
deve ser planejada e efetuada na filosofia e na prática educacional e pedagógica.
O planejamento da formação profissional deve levar ao fortalecimento dos
programas, sem desconhecer fatores influentes nas atitudes que decorrem do
prestígio dos profissionais, do poder das instituições universitárias e do respeito à
liberdade acadêmica. É preciso também levar em conta que o campo da saúde,
no que se refere ao trato do doente: (a) sempre se importou mais com a lógica
médica da enfermidade do que com a lógica sociológica dos sujeitos; (b) o
planejamento estratégico no campo organizacional tem seus objetivos voltados
mais para perceber a vontade dos diferentes atores, a fim de controlá-los e
dominá-los, do que para chamá-los à participação efetiva, conforme mostra a
crítica muito bem elaborada por Uribe (1995) 1, e por Minayo (2001) sobre o
sentido da atividade médica.
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Por outro lado, o processo de produção de médicos não é isolado, uma vez que
se acha subordinado à estrutura econômica dominante na sociedade onde se
desenvolve (Garcia, 1972). Garcia destaca que as características de ordem
institucional da educação médica emergem do processo de produção de médicos.
Uma vez que o modo de formar médicos determina a ordem institucional, é de se
esperar que mudanças do primeiro levem a transformações substanciais da forma
de organização da educação médica. No entanto, em algumas circunstâncias,
uma determinada organização ou superestrutura da educação médica pode
impedir a passagem de um modo de formação de médicos a outro. Esse parece
ser o caso de alguns países latino-americanos, onde o esforço para incorporar o
estudante ao sistema de serviços de saúde se choca com a resistência das atuais
estruturas das escolas médicas.
Estudando as instituições médicas e estratégias de hegemonias, no Brasil, Luz
(1986:65) afirma:(...) pode-se mudar a retórica institucional, muda-se mesmo o
discurso normativo (leis, planos, etc.) sem se alterar radicalmente a prática
institucional vigente. Tratando de restrições de natureza cultural ao avanço
tecnológico, na análise das organizações, Perrow (1981) afirma que as normas e
os valores culturais de uma sociedade impõem restrições ao que de melhor se
pode fazer com a matéria-prima das organizações.
O entendimento de como alguém se forma médico, portanto, vai além de
simplesmente conhecer a proposta curricular da escola e do curso de graduação,
e os conteúdos dos vários programas disciplinares que o currículo possa oferecer.
Além dos conhecimentos propriamente técnicos, cognitivos e de habilidades, na
abordagem da pessoa doente identifica-se um jeito e uma postura que
caracterizam o profissional. Por exemplo: os conteúdos podem ser muito
adequados, mas persistem atitudes que se voltam para o diagnóstico da doença e
se distanciam da pessoa que porta a enfermidade.
Para o melhor entendimento desse processo da formação e profissionalização do
médico, é necessário remeter a algumas caracterizações apontadas por estudos
que tratam da socialização do estudante de Medicina, da profissionalização, e dos
aspectos mais marcantes do mercado de trabalho.
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1.1 Socialização do estudante de Medicina

O estudante de Medicina, ao freqüentar a escola médica para tornar-se médico,
passa por um processo de socialização, que sobrepuja a aquisição de
conhecimentos e habilidades técnicas inerentes à profissão. Vários estudos têm
mostrado aspectos e reflexões sobre essa realidade (Merton, 1957; Galli, 1989;
Carapinheiro, 1993; Souza, 2001; Rego, 2001).
No estudo sociológico sobre educação médica, afora os aspectos técnicos que
são fruto do aprendizado direto através do ensino didático de um ou outro tipo,
Merton (1957) refere um aprendizado indireto, no qual atitudes, valores, padrões
de comportamento são adquiridos pelo estudante, como subproduto do contato
com os instrutores e pares, com pacientes e com membros da equipe de saúde.
Essa experiência sócio-cultural se incorpora pari passu ao aprendizado direto dos
aspectos técnicos transmitidos pelo ensino didático de um ou outro tipo. Trata-se
de uma forma mais relacionada à vivência, e ocorre de forma duradoura,
envolvendo o estudante numa filosofia de vida, de práticas e de organização
social, dentro das expectativas da sociedade na qual ele está inserido. Por
compor uma estrutura não diretamente visível ou observável, esse nível das
organizações constitui a sua lógica mais profunda. É como se fosse sua própria
alma.
Sob o ponto de vista do estruturalismo, a estrutura social não tem qualquer
relação com a realidade empírica, e sim com os modelos construídos sobre ela
(Lévi Strauss, 1974). Nesse sentido, ela, determinada pelas relações de
produção, define os lugares e as funções que são ocupados e assumidos pelos
agentes da produção. Esses últimos seriam apenas ocupantes desses lugares, na
medida em que cumprem funções institucionalmente definidas. Os verdadeiros
sujeitos, dentro dessa ótica, portanto, seriam a definição e a distribuição desses
lugares e dessas funções: as relações de produção (Althusser, 1966, 1997;
Minayo, 2001).
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Abordando estrutura e sujeito, na busca de compreender os determinismos e o
protagonismo histórico no campo da saúde2, Minayo (2001) faz referência aos
autores clássicos das ciências sociais, enfatizando as correntes que conferem
papel ativo à subjetividade no debate atual das teorias sobre o pensamento
complexo. Esse debate evidencia, de um lado, o papel das instituições que
tendem à rotina, para legitimar-se; e, de outro, a importância dos atores sociais
(no caso, tanto estudantes como professores e gestores da escola médica) para
concretizar mudanças em relação às repetições de modelos objetivadas nas
estruturas.
Estudos evidenciam que, ao tratar-se do currículo, além das questões de
procedimentos, técnicas e métodos, é muito importante incluir uma concepção
crítica

da

realidade,

guiada

por

abordagens

sociológicas,

políticas

e

epistemológicas. Portanto, o currículo deve ser considerado um artefato social e
cultural, isto é, localizado no âmbito das determinações sociais, históricas e de
seu contexto. Moreira e Silva (1994) afirmam que o currículo não é um elemento
transcendente e atemporal, mas tem sua história vinculada a formas específicas
de organização da sociedade e da educação. Nele se implicam relações de
poder, pois ele transmite visões sociais particulares e interessadas, e produz
identidades individuais e sociais específicas.
Tratando do currículo oficial e do currículo oculto3, Galli (1989) também menciona o
processo de socialização em que o aluno incorpora, como próprias, as formas de
comportamento e os valores dominantes no grupo médico, para chegar a pertencer
a esse segmento social. É um processo de identificação quase imperceptível,
concomitante à aprendizagem formal, no qual o aluno identifica os atributos que lhe
dão prestígio social e adquire uma escala de valores.
Vendo e escutando seus professores, o aluno entende, diz Galli, que ser
especialista dá mais prestígio; que certas especialidades gozam entre a população
e entre os médicos de maior reconhecimento que outras; que a “boa medicina” é a
que se faz com o paciente hospitalizado; que a atenção ambulatorial não é
gratificante; que o trabalho mais importante do médico é fazer o diagnóstico; e que
a solução do problema do paciente escapa de certa forma de sua responsabilidade,
uma vez que nele interferem muitos fatores, inclusive a “falta de colaboração” dos
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clientes; que os doentes crônicos são “chatos”; e que o trabalho médico é
essencialmente tratar das situações agudas.
Quando trata dos fundamentos e formas do poder médico relativo aos processos
técnicos e sociais, Carapinheiro (1993) pondera que as atitudes e os valores dos
estudantes vão mudando, à medida que se desenrola o processo de formação.
Através de entrevistas com alunos de Medicina de escolas médicas brasileiras,
Rego (2001:151) logra realizar um diagnóstico situacional, e estabelecer
hipóteses explicativas para a situação, entre as quais se destaca a de que, no
processo de formação, ocorre um fenômeno que chamamos de “coisificação do
ser humano” (no caso, os pacientes), como um resultado da reificação do
paciente como objeto. Em seu trabalho4, apresenta um referencial teórico para
explicar como se dá a socialização profissional e a conformação moral do
indivíduo.
Em uma experiência pedagógica, Souza (2001) faz, ao mesmo tempo, uma
investigação sobre o aprendizado da clínica, com 14 estudantes de uma escola
médica brasileira. A partir de uma abordagem intersubjetiva, valoriza a escuta de
conflitos interiores experimentados pelos alunos, frente às situações de
doente/doença num hospital universitário. A pesquisa contou com a participação
de três professores da clínica médica e ouviu a experiência clínica dos alunos e
as situações por eles vividas na relação com o paciente, sua família e a equipe de
saúde. A autora, a partir do ponto de vista da psicanálise, trabalha os discursos
dos estudantes, dividindo-os em quatros temas: o sofrimento psíquico, o corpo
erotizado, a identidade técnica e a experiência de sujeição. Esse trabalho traz as
questões de conflito do processo de formação de um profissional médico.
Os alunos falam da incompatibilidade que descobrem no discurso de
professores médicos, na medida em que enfatizam o escutar o paciente e, ao
mesmo tempo, não se colocam disponíveis para ouvir os alunos sobre essa
escuta. “Minipsiquiatras”, “bobalhões da corte”, os alunos se descobrem
realizando uma “função” temporária prescrita pelo “esquema”, apesar de um
“discurso que é bonito”. Falam, assim, de um ideal romântico enunciado no
discurso médico e do exercício de uma prática normalizada sem romantismo.
Os alunos arriscam-se, vivendo o conflito entre responder à demanda
transferencial na relação como o paciente e serem reconhecidos pelos pares
como pertencentes ao grupo social, hoje estudantes de medicina, amanhã
médicos.(Souza, 2001:83).
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Ao associar os quatro temas - a desvalorização do sofrimento psíquico, a
negação do corpo simbólico, o engendramento de uma identidade técnica e a
experiência de sujeição, de que falam os alunos - Souza, por coerência, remetese a Foucault (1985), tendo, como hipótese, a existência de uma estratégia sem
estrategista, presente na formação médica. A equação saber/poder é reproduzida
nessa estratégia que limita a transmissão do saber ao valor pragmático de
eficácia da ação sobre a doença, resolvendo a tensão doente/doença com
negação do doente. Sendo uma experiência pedagógica, a autora abre a
possibilidade de pesquisa que denuncia essa estratégia e mantém a tensão
produtiva do questionamento, indicando a criatividade necessária em todos os
momentos de realização do saber médico em uma prática clínica sempre
complexa e extremamente difícil.
A prática médica tem atuado com dois modelos principais, um liberal e privado e
outro assistencial e público, de base sócio-epidemiológica e com fins de
cobertura. Ambos considerados protótipos, convivem na maioria dos países,
aparecendo sob forma híbrida cada vez mais freqüente. Os modelos médicos
permeiam de maneira invisível a totalidade da estrutura da formação profissional,
que, por sua vez, atua, legitimando, no estudante, as práticas gerais na
assistência. Desse fato se pode deduzir que as práticas médico-educativas
orientam seu eixo conceitual em função do modelo médico em que a escola se
insere. De outro lado, nenhum modelo é impermeável, na medida em que todos
são eivados de contradições: e é a partir das contradições que se produzem as
mudanças.
Se o ensino é executado predominantemente em função da prática liberal,
oferece ao estudante um modelo assistencial bastante curativo, centrado no
indivíduo e voltado para a especialização em segmentos/partes/sistemas e órgãos
do ser humano. Se o ensino for executado, contando com uma prática docente
desenvolvida em instituições assistenciais organizadas sob a meta de cobertura,
dentro dos princípios da carta de Alma Ata e da carta de Otawa sobre a promoção
da saúde, o contexto de aprendizagem se amplia. O ambiente educacional
oferecerá, a docentes e alunos, modalidades alternativas de prática médica mais
integralizada. Ou seja, sem excluir o aprofundamento e o detalhamento da
assistência especializada, localiza-a dentro do contexto geral dos serviços de
saúde. Apresenta uma proposta assistencial voltada para a eficácia, a eficiência e
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a acessibilidade dos serviços a toda a população, de acordo as suas
necessidades (OPS,1988). Nessa segunda opção, a proposta pedagógica engaja
o estudante na realidade social, propiciando-lhe um enfoque científico mais
aberto, mas ao mesmo tempo técnico - tratando do desenvolvimento de
habilidades - e reflexivo, permitindo-lhe compreender as várias dimensões do
processo saúde/doença.5

1.2 Profissionalização do médico

Para definir profissão, os teóricos da área são consensuais quanto à existência de
dois atributos inquestionáveis, quais sejam, a existência de um corpo específico
de conhecimentos e a orientação para um ideal de serviços (Bosei, 1980).
Conceituando de uma forma mais clara, podemos dizer que profissão é uma
ocupação cujas obrigações criam e utilizam de forma sistemática o conhecimento
geral acumulado na solução de problemas postulados por um cliente, individual
ou coletivo (Machado,1995:18). Atividade profissional é um conjunto de
conhecimentos novos mais fortemente relacionados a uma esfera ocupacional. O
grau de profissionalização é regido não só pelo grau de êxito na reivindicação por
competência técnica exclusiva, mas também pelo grau de apelo ao ideal de
trabalho, e pelas normas de apoio à conduta profissional (Wilensky, 1970, apud
Machado,1995:19)
No sentido mais elementar, a profissão médica se caracteriza por constituir-se de
um grupo de pessoas que realizam um conjunto de atividades que resultam na
principal fonte de recursos para a sua subsistência; essa atividade é chamada
“trabalho” mais que “ócio”, e “vocação” mais que “passatempo”. Essas atividades
são desenvolvidas em troca de compensação, e não por elas mesmas, e são
consideradas úteis e produtivas.
Una profesión, de todos modos, es considerada habitualmente una clase
especial de ocupación, de modo que es necesario desarrollar diferenciaciones
analiticamente útiles entre las profesiones y las demás ocupaciones. Yo
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sostengo que la distinción más estratégica reside en una legítima autonomia
organizada: una profesión es diferente de otras ocupaciones porque se le ha
dado el derecho a controlar su próprio trabajo. (Freidson,1978:83)

A profissão médica, vista como o “arquétipo das profissões”, reuniu pontos de
vista teóricos diferentes sobre sua constituição, nos anos 50, nos Estados Unidos.
As principais interrogações sobre a socialização profissional nos estudos de então
estavam interessadas em saber como os estudantes se transformam em médicos,
e qual é a margem de controle das sociedades profissionais sobre esse processo.
As conclusões mais ou menos consensuais de vários autores mostram que,
durante o período de aprendizagem, a profissão assegura o controle dos seus
membros, iniciando-os na aquisição de uma nova cultura. Nela se considera que
os candidatos devem orientar o seu comportamento para a cultura normativa do
grupo, definida como o conjunto de idéias, valores e critérios padronizados de
prática profissional. Esse acervo de tradições e regras constitui importante
elemento regulador dos comportamentos profissionais futuros (Carapinheiro,
1993).
Os profissionais primeiro começam com a criação das associações corporativas,
as quais tornam explícitas as regras para a inclusão de novos associados. Em
segundo lugar, impõem seu monopólio, dando um rótulo ao grupo, capaz de
imprimir restrição legislativa aos não-iniciados. Em terceiro, estabelecem um
código de ética, demonstrando sua utilidade social, e, além disso, controlam as
incompetências e reduzem a competição interna. Em quarto lugar, mobilizam-se
politicamente para a obtenção do reconhecimento legal, com a finalidade primeira
de limitar o título profissional e, em seguida, tratar como crime em sua jurisdição
os trabalhos profissionais exercidos sem a devida licença (Abbott, 1988).
Para Wilensky (1970, apud Machado, 1995) existe um processo de profissionalização que incorpora cinco passos: 1º) O trabalho torna-se uma ocupação de
tempo integral, dada a necessidade social e o surgimento do trabalho específico;
2º) Criam-se escolas de treinamento, por pares experientes, de forma
sistematizada e universal para os aspirantes; 3º) Forma-se a associação
profissional, definindo perfis profissionais que darão ao grupo uma identidade; 4º)
A profissão é regulamentada, definindo o território profissional e assegurando
assim o monopólio de competência não só do saber como da prática profissional;
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e 5º) Adota-se um código de ética, e assegura-se legalmente o direito de expurgar
os não-profissionais, considerando-os charlatães ou não-aptos para o exercício
profissional.
O processo e correntes analíticas da profissionalização podem ser encontrados
também em estudos de outros autores, como Donnangelo (1975), Larson (1977),
Freidson (1978), Starr (1991), Parsons (1964), Pereira Neto (1994) e Machado
(1995, 1996 e 1997).
Donnangelo6 faz a distinção entre o médico como categoria profissional
homogênea e o médico como trabalhador especializado, ocupando posições no
conjunto do sistema de produção. Tal distinção deve estar mais explícita para a
compreensão do conteúdo e do sentido das ideologias ocupacionais que
dependem do duplo sistema de referência proporcionado pelas características da
Medicina como profissão e pelos novos modelos de organização do trabalho
médico no interior da sociedade de classes.
A incompatibilidade entre fatores intrínsecos à profissão médica e as novas
formas sociais de trabalho constitui o elemento mais freqüentemente invocado
pelas associações profissionais e pela “literatura médica” para definir uma crise
interna à medicina. Daí decorre a defesa de uma ética liberal, com a
correspondente negação do assalariamento, como ideologia aparentemente
dominante nas reações da categoria ocupacional às condições do mercado. (...)
em sentido amplo, o conceito de profissão médica compreende os principais
atributos apontados nos estudos sobre as profissões nobres ou tradicionais: o
monopólio de uma área específica de atividade a partir de prolongada formação
intelectual; um sistema particular de valores que legitima e sustenta padrões de
comportamento profissional, e em cujo núcleo se encontram o ideal de serviço e
o ideal de autonomia. (Donnangelo, 1975:125-6)

Apesar de todas as transformações no campo profissional, o pensamento médico
tem buscado formular uma representação do trabalho por meio da qual seja
possível reconstruir a homogeneidade dentro da profissão e preservar suas
conquistas de reconhecimento social. A sua autonomia é apenas relativa, na
medida em que detém controle parcial sobre os meios de produção e a clientela.
No momento atual, quando se sujeita ao controle de terceiros – instituições
seguradoras, administradoras de saúde – sua autonomia tende a limitar-se ao
espaço dos consultórios privados e intra-hospitalares e a clínicas cooperativas, a
forma mais próxima do processo liberal de produção de serviços. (Feuerwerker,
1998).
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Machado (1996) trata das metamorfoses da prática profissional médica,7
indicando movimentos que demonstram uma tendência à desprofissionalização
da atividade. A seu ver, os médicos, no exercício profissional, estariam
convivendo com uma descaracterização que compromete sua autonomia.
(...) a profissão tem sofrido abalos importantes, perdendo gradativamente as
características que a tornaram uma atividade auto-regulada com acentuada
autonomia técnica. Os dilemas que ela hoje enfrenta são de difícil solução:
autonomia versus tecnologia; autonomia versus sistemas gerenciais
heterônimos; autonomia versus especialização; autonomia versus organização
política dos pacientes. Para muitos médicos as formas como estes dilemas têm
sido solucionados representam o fim de uma medicina liberal e o nascimento de
uma profissão com forte componente tecnológico. Para outros, a burocratização
do processo de trabalho médico responde por uma nova tendência que levará a
profissão a um futuro pouco promissor. (Machado, 996:191)

A abordagem restrita ao corpo dos pacientes e de suas partes reduziu a visão do
contexto social, onde o indivíduo se insere. A prática empírica deu lugar à prática
indissociável da investigação científica e técnica e uma nova forma de atuar sobre
o corpo humano moldou o perfil da profissão médica moderna, que se divide em
especializações e subespecializações. Essa divisão de tarefas profissionais em
especialidades tende a segmentar a corporação, pois forma organizações
específicas, as sociedades de especialistas.
No Brasil, o processo de profissionalização da Medicina inicia com a criação por
Dom João VI da primeira escola médica, em fevereiro de 1808 – o Curso MédicoCirúrgico. Ao desembarcar em Salvador, na Bahia, com a família real, Dom João
foi alertado pelo cirurgião-mor da corte, José Corrêa Picanço, sobre a
precariedade das condições sanitárias locais. Nesse mesmo ano, ao instalar-se
no Rio de Janeiro, em novembro, criou a segunda escola médica, iniciando a
instalação de cursos superiores, no Brasil.
A reforma das duas escolas médicas existentes (lei de 3 de Outubro de 1832,)
marcou o reconhecimento das atividades médicas, unificando as atividades de
cirurgião, boticário e físico. Mudam as condições da formação médica e mudam
os médicos, havendo o fortalecimento da corporação. A arte de curar passa a ser
de competência legal exclusiva dos médicos formados nas faculdades de
Medicina, ou por elas legitimados (Santos, 1995:101).
Dentre as profissões liberais, a profissão médica foi pioneira na criação da
primeira escola e no movimento sindicalista. Em 1927, quando foi fundado o
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Sindicato Médico Brasileiro, emergia-se da 1ª. Grande Guerra Mundial, e as
classes trabalhadoras surgiam e começavam a organizar-se em corporações, à
busca de direitos próprios, e de leis reguladoras para estruturar-se na dinâmica da
organização social (Machado, 1995).
Após esse movimento - a questão da oficialização dos Órgãos Deontológicos8, - a
corporação médica ficou paralisada de 1933 a 1943, sendo ultrapassada pelos
engenheiros e advogados na regulamentação da conduta dos profissionais.
Somente em 1945, no IV Congresso Médico Sindicalista, foi aprovado o Código
de Deontologia Médica, colocado em vigor pelo Decreto-lei 7955, de 13/09/1945,
que criava o Conselho Federal de Medicina (CFM). Esse Conselho não conseguiu
estabelecer-se, pelo fato de a classe médica não ter sido ouvida para a
elaboração do decreto-lei, e discordar do seu conteúdo, que lhe tirava o poder de
dirigir a si mesma – a escolha final dos membros do Conselho provisório estava a
cargo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (Marinho, 1986).
No decorrer do tempo, os médicos se organizaram e hoje agrupam-se em três
grandes entidades de classe: o Conselho Federal de Medicina (CFM), a
Associação Médica Brasileira (AMB) e a Federação Nacional dos Médicos
(FENAM), cada uma com um determinado papel, com status social e jurídico
distintos. Compete aos sindicatos, congregados na FENAM, a defesa e a
coordenação dos interesses econômicos ou profissionais das várias categorias de
médicos assalariados. Os conselhos, o CFM e os conselhos regionais, órgãos
disciplinadores da ação médica, julgam as falhas de procedimentos médicos,
visando à elevação do conceito da classe perante a sociedade, procurando
afastar os maus elementos através de julgamentos, punições, orientação e
educação. À AMB e a suas filiadas, com funções diversificadas, desenvolvidas
nos critérios que presidem sua constituição – união para defesa dos interesses da
classe em todos os seus aspectos - basicamente compete a luta por melhores
condições de trabalho e pela melhoria da qualificação técnica (Peres, 1974).
A formação dos profissionais médicos está a cargo das escolas médicas, hoje
ultrapassando o número de cem, reunidas na Associação Brasileira de Educação
Médica (Abem). A Abem, quando fundada, em 1962, chamou-se, inicialmente,
Associação Brasileira das Escolas Médicas, e, desde então, tem tratado de
questões que visam à qualificação da formação desse profissional.
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De fato, uma das dimensões principais dos profissionais médicos, que claramente se
denota no processo de profissionalização da medicina, é a da organização. Desde o
século passado já possuíam sua associação, a Academia Nacional de Medicina, datada
de 1829. Com o passar do tempo, outras associações foram se formando, como o
Sindicato Médico Brasileiro (1927) e a importante AMB (1951), seguindo-se a
consolidação do Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais (1957) e o
surgimento de outras mais recentes, com a Associação dos Médicos Residentes e a
Associação Brasileira de Educação Médica (Marinho, 1986:40).

A organização da profissão médica teve início no século XIX e na sua evolução
(Quadros I e II) formou uma forte corporação. Hoje, apesar de fragmentada em
especialidades e com serviços intermediados por empresas seguradoras,
prevalece o discurso social de uma profissão única, o que abre o espaço de
competência para o modelo ideológico mais valorizado, o da prática liberal, o
modelo ideal da profissão.
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Quadro I - Principais Leis regulamentares da profissão médica no Brasil
ANO
1808
1808
1813
1826

1832

1879

1945
1955
1957
1958
1965
1969

1977
1984

1997

2001

DOCUMENTO
Carta Régia
Decreto
Reforma

CONTEÚDO
Criação da primeira escola médica em Salvador/BA
Criação da segunda escola médica no Rio de Janeiro/RJ
Escolas médicas passam a ser chamadas de Colégios MédicoCirúrgicos e ampliam o número de cadeiras
Lei de
Outorga às escolas brasileiras o direito de conferirem cartas de
09 de Setembro
cirurgião ou cirurgião formado e de médico aos alunos por elas
formados. Essa lei foi ampliada, em 1828, determinando que só
médicos diplomados podiam clinicar, desaparecendo as “cartas
de licenciamento”
Lei de
As escolas médicas são denominadas Faculdades de Medicina;
03 de Outubro
o curso de formação é estendido para seis anos; as escolas
concedem os títulos de doutor em medicina, de farmacêutico e
de parteiro; estabelece a obrigatoriedade de exames
preparatórios, exigindo dos candidatos à medicina conhecimento
de francês, inglês, latim, filosofia, aritmética e geometria. Para o
farmacêutico era dispensada a prova de latim e filosofia
Lei de
Chamada “lei do ensino livre”, pois abriu as portas para a
19 de abril
iniciativa particular
Reforma Leôncio Aumenta para 26 o número de cadeiras nas escolas médicas
de Carvalho
Decreto-lei 7.955 Criado o Conselho Federal de Medicina sem o apoio da classe
de 13 de Setembro que argumentava não ter sido consultada. Colocado em vigor o
Código de Deontologia Médica
Anteprojeto
de Enviado ao Congresso Nacional, com quatro artigos, propondo
reforma
do que o próprio Conselho fizesse sua regulamentação e se
Decreto-lei 7.955
constituísse em autarquia
Lei 3.268 de 30 de Criado o atual Conselho Federal de Medicina (CFM) e os
Setembro
Conselhos Regionais
Decreto 44.045 de Regulamenta a Lei 3.268 e aprova o Regulamento do CFM e dos
19 de julho
Conselhos Regionais
Criado o Código de Ética Médica
Embasado no Parecer 506/69, o Conselho Federal de
Resolução nº8
de outubro
Educação/MEC dita diretrizes para a revisão dos currículos
tradicionais das escolas médicas e estabelece o Currículo
Mínimo
Decreto
Criada a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) sob
presidencial
a direção do MEC
Resolução 1.154
do CFM, altera o Código de Ética e substitui o de 1965.
Expressa os princípios que tratam da afirmação do ideal de
serviço, declarando a responsabilidade para com os pacientes e
a sociedade, procurando disciplinar-se no mercado, apontando
para uma relação de harmonia entre os pares
Edital MEC / SESu Expõe parâmetros para as Instituições de Ensino Superior e
de 04 de dezembro comunidade interessada apresentarem propostas de novas
Diretrizes Curriculares – dá relevância para a definição das
competências e habilidades profissionais ao final do curso para a
entrada no mercado de trabalho.
Resolução nº 4 de Homologação pelo Ministério da Educação institui as Diretrizes
07 de novembro do Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Medicina, a
CNE / CES
serem observadas na organização curricular das Instituições do
sistema de Educação Superior do País

Fontes: Lampert, 2000 - trabalho ENSP/Fiocruz
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Quadro II - Principais eventos relacionados com a profissão médica no Brasil
ANO
1808

1812
1828
1829
1830
e
1831
1835
1885
1887
1927
1945
1951
1957
1962
1967
1977
1981
1984
1991

1997
1999

EVENTOS
Primeira escola médica criada através de Carta Régia, em 18 de fevereiro, em
Salvador, na Bahia, denominada Colégio Médico Cirúrgico. No mesmo ano, criou-se
a segunda escola médica, a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, em 5 de
novembro, através de decreto expedido por D. João VI, no Rio de Janeiro ,local
onde se instalou com a família real. As duas escolas funcionavam junto ao Real
Hospital Militar do local.
Primeira reforma do ensino médico, a duração do curso passa de quatro para cinco
anos.
Primeira lei regulamentar determina que somente os médicos diplomados podem
clinicar, desaparecendo assim as antigas “cartas de licenciamento” – ampliação da
Lei de 09/09/1826.
Primeira associação profissional, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, que
em 1835 passou a chamar-se Academia Imperial de Medicina, e em 1885
denominou-se Academia Nacional de Medicina.(ANM),
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro realiza diversas reuniões para a
elaboração de um plano visando à melhoria do ensino no país, que resultou na lei
de 13/10/1832.
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro é elevada à categoria de Academia
Imperial de Medicina, dividida em três seções: medicina, cirurgia e farmácia, passa
a órgão consultivo do Imperador para assuntos de Medicina e saúde pública
Academia Imperial de Medicina passa a denominar-se Academia Nacional de
Medicina (ANM) propondo discutir pontos obscuros e duvidosos e as descobertas
novas, abrindo caminho a novos princípios e conhecimentos
Fundada a Sociedade de Medicina e Cirurgia, atualmente federada da Associação
Médica Brasileira.
Primeiro Sindicato Médico Brasileiro, no Rio de Janeiro, movimento pioneiro de
consciência de classe, inspirado nas ideologias corporativistas da época.
Criação do Conselho Federal de Medicina (CFM), através do decreto-lei 7.955, que
colocava em vigor o Código de Deontologia Médica, aprovado pelo IV Congresso
Médico Sindicalista.
Criação da Associação Médica Brasileira (AMB), importante para a união da classe
médica e obtenção de uniformidade de ação.
Criação do atual Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais pela lei
3.268.
Criação da Associação Brasileira de Escolas Médicas que passou lem 1975 a
chamar-se Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), congregando todas
as escolas médicas do país e instituições ligadas à educação médica.
Criação da Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), em 24 de
outubro.
Criação da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) em resposta ao
movimento reivindicatório dos médicos-residentes, por meio de um decreto
presidencial
Movimento grevista dos sindicatos médicos
Alteração do Código de Ética pela resolução 1.154 do CFM, substituindo o de 1965.
Criação da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas
(CINAEM). Comissão formada por entidades de relevância médica e educacional
no país, quais sejam: ABEM, CFM, AMB, FENAM, ANM, CRUB, ANDES, ANMR,
DENEM, CREMERJ e CREMESP, com o objetivo de avaliar e contribuir para a
melhoria do ensino médico no país
Entrega do Relatório final de Avaliação de 48 escolas médicas, da 2ª. Fase do
Projeto CINAEM, aos Ministros da Educação e da Saúde, em Brasília – DF
Execução do primeiro Exame Nacional de Curso para a Medicina (o "provão"), pelo
Ministério da Educação

Fontes: Lampert, 2000 - trabalho ENSP/Fiocruz
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1.3. Mercado de Trabalho Médico

A relação entre profissional e o seu trabalho, aparentemente é simples na relação
direta entre tarefas a serem feitas e pessoas capazes de as desempenhar. Mas a
realidade é mais complexa (Abbott,1988), as tarefas, os profissionais, e as
ligações entre eles mudam continuamente. As transformações acontecem fora do
mundo profissional, e decorrem de forças tecnológicas, políticas e sociais, que
dividem e reagrupam as tarefas no que constitui o mercado de trabalho.
O mercado de trabalho médico é considerado a relação entre oferta e a
necessidade de profissionais qualificados para o exercício da Medicina. Dita
relação depende das características que assumam em cada sociedade os
processos sociais complexamente articulados: o processo de produção de
capacidade de trabalho médico - a formação médica – e o processo de produção
de serviços de saúde - a prática médica (Belmartino et al., 1990). Embora
intimamente relacionados, esses dois processos9, uma vez que a educação
médica tem por finalidade exclusiva a formação de recursos humanos para
atender às necessidades de saúde da população, são independentes e estão
submetidos a um conjunto de determinações sociais, políticas, econômicas e
ideológicas. Dessa forma, nem sempre o recurso humano resultante do processo
formativo se adapta ajustadamente às necessidades da produção de serviços.
O sistema de produção de serviços médicos, por sua vez, abarca um conjunto
relativamente

heterogêneo

de

processos

que

constituem

veículos

de

intermediação entre a disponibilidade do recurso humano médico e a demanda de
atenção por parte da população. Trata-se de um complexo sistema institucional
que absorve o recurso humano e o canaliza para a oferta de serviços.
Nesse sistema, Belmartino et al. (1990) afirmam, terão que ser contabilizados não
só os estabelecimentos públicos, privados e da seguridade social, como também
as instituições que regulam o financiamento social das prestações e que, por isso,
intermediam inclusive aquela relação entre médico e demanda populacional que
aparece como mais direta: a que se estabelece no consultório do profissional com
uma prática relativamente autônoma.
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Esses autores chamam a atenção para a complexidade desse sistema, a qual não
está isenta de anarquia na superposição de algumas áreas e de falências em
outras, constituindo obstáculos para o aproveitamento integral dos recursos
disponíveis. As dificuldades para disciplinar, de forma eficaz, os recursos, tanto
material quanto humano, se têm associado à existência de três subsetores bem
delimitados, mas não independentes quanto à jurisdição e interrelacionados do
ponto de vista das fontes de financiamento e de outros aspectos vinculados ao
funcionamento do sistema.
Das necessidades desse complexo conjunto de processos de produção de
serviços depende a demanda de recursos humanos médicos, expressa em um
número determinado de postos de trabalho nos quais o profissional é retribuído
mediante salário, ou um número variável de atos médicos é retribuído mediante
honorários, pagos diretamente pela população, ou de maneira indireta, através do
sistema de seguridade social ou dos seguros privados.
O aumento do número das especializações e subespecializações e o trabalho em
grandes instituições determinaram as mudanças mais relevantes em relação à
atenção médica no mundo. Conseqüência natural do desenvolvimento técnico e
científico, a diferenciação de especialidades médicas se une a um processo de
crescimento da informação que se traduz em uma constante redefinição dos
limites entre o normal e o patológico, em um aumento de capacidade de
intervenção nos problemas associados com a doença, e na necessária divisão
técnica do trabalho no interior do corpo profissional (Donnangelo, 1975). As
abordagens parciais da unidade biopsicosssocial, a qual constitui o ser humano
nessa diferenciação de trabalho, implica, como necessária, a recomposição de
dita unidade, uma forma complementar entre as diferentes especialidades e a
dependência recíproca entre especialistas, isto é, o trabalho em equipe. Tal
circunstância, com a necessidade decorrente de equipamentos especializados,
favoreceria o trabalho em grandes organizações dirigidas a facilitar uma atenção
integral.
Essa consideração sobre os aspectos técnicos do problema deixa transparecer
uma racionalidade interna que só mostra sua contradição quando se analisam os
limites da possível resposta às necessidades de saúde da população. Entre os
problemas mais evidentes, em primeiro lugar, está a fragmentação do objeto de
trabalho; ainda que limitado ao plano biológico, não se tem acompanhado de um
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aumento substantivo do trabalho em equipe, mesmo que a prática se tenha
localizado em instituições complexas. Em segundo lugar, a aceitação

dos

avanços técnicos produzidos em países centrais supõe uma ênfase em patologias
que nem sempre representam os problemas mais relevantes nas sociedades que
os importam. Por último, o desenvolvimento de subespecialidades nem sempre
está associado à necessidade de dominar um corpo de conhecimentos em
contínuo crescimento. Muitas vezes se trata do domínio de uma técnica ou da
utilização de um aparelho que, por sua rentabilidade, justificam a dedicação
exclusiva do profissional a sua aplicação.
Na valorização do trabalho médico, influi uma série de elementos que se originam
de pautas culturais e escalas de valores particulares, um dos quais, muito
relevante, é a valorização outorgada ao componente tecnológico da atenção. Ela
é proveniente, sem dúvida, da dependência de modelos de prática originados nos
centros onde o desenvolvimento científico e tecnológico tem sido mais dinâmico e
tem contribuído em maior medida para configurar os serviços de atenção médica
como uma área privilegiada de aplicação de capital e realização de benefício para
as indústrias subsidiárias, em particular as de medicamentos e equipamentos.
Os multiempregos que se observam são explicados por Belmartine et al. (1990)
pelo fato de que talvez os processos mencionados estejam se desenvolvendo em
nosso meio de maneira paralela à incorporação maciça de tecnologia produzida
na última década. No entanto, a abundante oferta de trabalho médico
especializado pode haver favorecido a incorporação de tarefas auxiliares de
profissionais com um nível de qualificação relativamente alto, determinando uma
situação de subocupação de significativa quantidade de médicos jovens e não tão
jovens, e uma sub-remuneração de seu trabalho, a qual estimula a busca de
vários empregos.
A incorporação de recursos humanos médicos ao mercado – a quantidade e
qualidade de profissionais requeridos para a efetivação das prestações de serviço
– depende da maneira particular como se organiza a resposta social de uma
sociedade concreta diante da doença, mais concretamente, das características
particulares que assume a organização da oferta de atenção médica. Do modelo
de organização dos serviços adotados, dependerá a quantidade e qualidade dos
recursos humanos a incorporar.
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Como exemplo da possível diversidade de situações, pode-se pensar nos
recursos que absorvem os sistemas com “porta de entrada”, baseados no
predomínio da atenção primária e de atividades preventivas, frente a outros que
privilegiam a atenção da demanda espontânea e o recurso direto à consulta
especializada.
Uma maneira de ordenar a análise consiste em aceitar a hipótese de que não
existe um só mercado de oferta e demanda de serviços, mas vários que se
diferenciam pela fonte de financiamento e pelo acesso resultante. Dentro dessa
hipótese, seria possível definir também distintos mercados de trabalho médico,
cada um deles com modalidades específicas de incorporação de recurso humano,
que Belmartino et al. chamam de subsetor público, subsetor privado e os que
são próprios das obras sociais.
Em relação ao mercado de trabalho e à formação de recursos humanos, a oferta
de trabalho médico está estreitamente relacionada com as condições de formação
de recursos humanos. Das características do sistema de educação médica
dependerá o fluxo de pessoal qualificado para a oferta laboral. Entre as
características, podem-se distinguir as quantitativas (vagas, duração, custo, locais
de treinamento, desistências) e as de caráter qualitativo (conteúdos, métodos
pedagógicos, capacitação docente). Todas dependem da ação de uma
multiplicidade de fatores, entre eles a demanda social de educação médica.
Ainda que a relação entre o sistema de educação médica e o sistema prestador
de serviços possa se considerar sobre a base de uma interação recíproca, parece
existir consenso sobre a existência de uma determinação mais forte, que, em
última instância, supõe que seja a prática médica a que regula a formação de
recursos humanos. Frenk et al.(1980) distinguem três niveis sobre os quais se
manifesta dita determinação: 1º) resulta da adoção de um determinado currículo
em resposta à demanda das instituições assistenciais por um determinado tipo de
médico; 2º) depara-se na capacidade do sistema assistencial para tornar ou não
viáveis as reformas propostas pelo sistema educativo; e 3º) o sistema de
educação médica imprime suas modalidades específicas aos programas
educativos ao prover os espaços para a prática dos educandos (in Belmartine et
al., 1990).
Considerando o problema desde o ponto de vista da inserção no mercado de
trabalho, é necessário ter em conta que a complexidade e tecnificação da prática
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e as notórias deficiências do curso de graduação converteram a formação de pósgraduação em um requisito indispensável para completar o adestramento
profissional. O tipo de curso de pós-graduação que estiver acessível ao jovem
profissional e a especialização escolhida se convertem em elementos
diferenciadores em sua posterior inserção no mercado de trabalho (Belmartine et
al., 1990).
Na década de 60, observa-se um movimento de adequação dos médicos às
necessidades de saúde das respectivas populações, na Inglaterra, Estados
Unidos e Canadá. Reestruturam-se os serviços de medicina geral e de saúde da
família, visando a superar o desequilíbrio entre ofertas de medicina geral e
especializada. Posteriormente, a Declaração de Alma-Ata veio também realizar
uma crítica profunda ao liberalismo médico, propondo, na prática, a incorporação
do direito de universalidade e eqüidade no acesso ao sistema de saúde.
Praticamente em todo o Ocidente, a mercantilização e a falta de visão social da
medicina estruturalmente persistem em forma de ideologia liberal que se rege por
padrões de mercado, mantendo os altos custos de procedimentos especializados,
contrapondo-se à alta demanda não atendida por falta de meios de acesso da
maioria da população.
Nogueira

(1983)

observa

que

a

introdução

de

aparelhos

complexos

freqüentemente dá lugar a conformação de novas unidades de serviços e a
introdução de subespecialidades médicas, em um processo que pode
caracterizar-se como divisão técnica do trabalho no sentido horizontal. Esta
divisão técnica horizontal do trabalho aumenta a complexidade e o custo do ato
médico em razão da intervenção de um maior número de profissionais altamente
qualificados. Mas que por outro lado, contribuiria a uma maior produtividade, no
sentido do menor custo por unidade de trabalho, a partir da introdução de pessoal
menos qualificado e com um nível de remuneração mais baixo. O custo global
aumentaria pela adição de atos diagnósticos e terapêuticos, mas se produziriam
economias na utilização de pessoal que redundariam em menor custo por prática.
Contudo, não é o que ocorre na realidade dos serviços disponíveis.
Na abordagem sociológica da profissão médica, a constituição do mercado de
trabalho é uma das bases fundantes do projeto profissional da Medicina, e não foi
por acaso que a corporação médica conseguiu construir, ao longo da história, um
complexo e exclusivo mercado de serviços médicos com forte credibilidade social
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(Machado, 1997:83). Segundo Machado, o projeto profissional fundamenta-se na
dimensão do conhecimento abstrato, passível de aplicabilidade, e no mercado de
trabalho determinado pelas condições sócio-econômicas e pelo corpo de idéias
que o sustentam.
A dimensão de controle do mercado consolida o monopólio de competência, ou
seja, a natureza do serviço, o tipo de mercado e da clientela, a formação
profissional, as relações de poder e a afinidade profissional com a ideologia
dominante (Larson,1977). Machado aponta dimensões analíticas problemáticas,
ao revisar a literatura sobre processo de profissionalização e autonomia
profissional, entre outras, afirmando que a conexão entre base cognitiva e
mercado de trabalho, assim como aspectos ambientais (Estado, sociedade,
clientela, associações civis, etc...), precisam ser vistos como elementos de
constrangimentos da prática profissional (1995:31). Refere determinantes do
mercado de trabalho, tais como a estrutura social, a necessidade social, o público
atual e potencial e a base cognitiva.
A base cognitiva deve ser vista como um componente necessário para prevenir a
rotina excessiva, com o cuidado de não ser tão rápida e com excessiva
fragmentação de conhecimentos, de forma a impedir sua socialização. Por seu
lado, as transformações que estão acontecendo no mercado de trabalho médico
se relacionam ao fenômeno de capitalização do setor saúde e da assistência
médica.
No Brasil, a década de 60 e início dos anos 70 foram momentos de intensificação
da industrialização. Na área da saúde, esse período histórico foi marcado pelo
crescimento da corporação médica, pela intensificação da medicina privada, da
especialização, da incorporação de tecnologias sofisticadas de diagnóstico e
tratamento, criando-se duas linhas de ação muito claras: a medicina liberal dos
consultórios e o modelo hospitalocêntrico, tendo o Estado como organizador,
contratante e financiador do setor. Segundo Braga e Goes (1981), a unificação
das previdências e ampliação dos recursos disponíveis através do aumento das
contribuições e da expansão da cobertura previdenciária propiciaram gestão
centralizada de um volume enorme de recursos financeiros e administrativos.
Dessa forma, o Estado se constituiu como poderoso instrumento utilizado para
conferir direcionalidade ao setor, por meio da aplicação majoritária de recursos,
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na compra de serviços de prestadores privados, aliada ao financiamento a juros
negativos dos investimentos privados na construção de estabelecimentos e na
aquisição de equipamentos (Feuerwerker, 1998).
Contraditoriamente, embora os serviços passassem a ser massificados, permitindo a ampliação do mercado de trabalho médico, houve o fortalecimento da
produção privada de serviços, e sua organização em moldes tipicamente
empresariais. Concomitantemente, aconteceu o estímulo para o exercício de
atividades médicas especializadas, conferindo melhor remuneração e privilégio à
atividade assistencial.
Nesse período, até hoje determinante na construção do modelo assistencial,
houve também ampliação da rede própria do Estado, com conseqüente aumento
da oferta de empregos públicos, embora não na mesma magnitude do que
aconteceu no setor privado. Esses dois movimentos colocaram o assalariamento
como modalidade crescente de inserção no mercado de trabalho médico no Brasil
(Feuerwerker, 1998).
Logo a seguir, entre os anos 70 e início da década de 90, aconteceram dois tipos
de movimentos fundamentais na organização do setor saúde, salienta
Feuerwerker. Primeiro, os anos 90 se iniciam com a implementação do Sistema
Único de Saúde (SUS), depois do processo paulatino de descentralização de
recursos e de ações, com base nos programas de Ações Integradas de Saúde
(AIS). O novo sistema introduz a expansão do setor público, com destaque para
os municípios, especialmente os de porte médio, o que significou a criação de
novos postos de trabalho para médicos e outros profissionais da saúde (Médici,
1994). Segundo, concomitantemente, houve a expansão de sistemas de prépagamento, seguros-saúde e cooperativas médicas, como alternativas para o
acesso a serviços individuais ou coletivos de saúde, modalidades de atendimento
que floresceram, especialmente, nas regiões Sul e Sudeste. Esses processos de
direcionamento político do setor determinaram significativamente a distribuição e
inserção dos médicos no mercado de trabalho, o que pode ser observado no
estudo do Perfil dos Médicos no Brasil (Machado, 1996).
Portanto, a lógica da distribuição e inserção dos médicos no delineamento do
mercado de trabalho, com a estruturação dos serviços de saúde, está distante de
corresponder às necessidades de saúde da população. As recomendações que
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constam no Relatório Final da VIII CNS (1986), para que a estrutura de serviços
em saúde e a definição dos perfis profissionais sejam adequadas às necessidades do país, com discussões comuns e participativas das Instituições de Ensino
Superior (IES) e prestadoras de serviços junto às formadoras nos níveis de ensino
secundário, graduação e pós-graduação, tendo como base a realidade social,
nesta virada do século, pouco foram levadas em conta. As aproximações das
instituições prestadoras de serviços com as IES são ainda muito tênues, com
prejuízo tanto para a implementação das políticas de educação para a saúde,
quanto para a efetivação das políticas e a prestação de serviços de saúde.
Atualmente,
o sistema de saúde brasileiro é constituído por uma complexa rede de
prestadores e compradores de serviços, simultaneamente interrelacionados,
complementares e competitivos, formando um complicado mix público e privado,
financiado majoritariamente com recursos públicos (Travassos et al., 2000:135).

Pode-se distinguir na organização de seus serviços,
(...) três subsetores: 1) o público, com serviços financiados e prestados pelo
Estado, nos seus diversos níveis, incluindo-se os serviços próprios das forças
armadas; 2) o privado (lucrativo e não-lucrativo), financiado por sistemas de
reembolso, que podem ser recursos públicos ou privados; 3) o de seguros
privados, financiados diretamente pelo consumidor ou pelas empresas
empregadoras (em geral de forma parcial), com diferentes níveis de preços e
subsídios. (Travassos et al., 2000:135).

Ou seja, a organização do sistema caracteriza-se por apresentar diversificação do
mercado na oferta de serviços de saúde, com implicações variadas para o
alcance da eqüidade no consumo.
O mercado de trabalho médico, com o Programa Saúde da Família (PSF,1994),
do Ministério da Saúde (MS), como estratégia de organização do Sistema Único
de Saúde, vem criando espaços de mercado para o médico nas equipes de
saúde. E o MS, com uma aproximação inédita com o Ministério da Educação (ME)
lança o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares para as Escolas
Médicas (Promed) na graduação em direção ao atendimento das políticas de
saúde resultantes da Constituição Brasileira de 1988. Esses fatos podem criar no
cenário nacional motivações e novas visões de um mercado de trabalho
promissor para o profissional médico com formação geral, conferindo a
possibilidade de resgatar a humanização do ato médico em um âmbito
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intersetorial, multiprofissional e interdisciplinar – aproximando os homens como
irmãos.
Em resumo, neste primeiro capítulo, minha pretensão foi reunir argumentações
para uma percepção mais clara de que a formação do médico, o fazer medicina
com o jeito de médico, não estão restritos ao âmbito da escola médica e seus
programas curriculares. Mas, o conhecimento e o jeito de médico têm muito a ver
com a complexidade dos processos sociais: os processos de trabalho, as
relações de produção dos serviços, o papel das instituições que rotinizam o saber
ou que mantêm o poder corporativo, as condições do mercado de trabalho, a
intervenção do estado, e as ideologias e representações que sustentam o
paradigma pedagógico. O convívio com os modelos profissionais, na visão dos
espaços do mercado que conferem prestígio profissional, está impregnado de
valores, normas e crenças que permeiam as estruturas sociais. Essas estruturas
são construídas pelos sujeitos sociais que se submetem a elas e que também
podem mudá-las.
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Notas
1

Trabalho sobre “Participação comunicativa” fundamentada na “Teoria de la acción comunicativa” de Habermas, 1987.
2

Ao referir-se à práxis da saúde coletiva, falando sobre a elevação dos níveis de qualidade de
vida, estabelece um paralelo entre o desenvolvimento da ciência e a intervenção médica com as
transformações provenientes do saneamento, da melhoria das condições de vida, entre Medicina
e saúde coletiva. Volta-se para o desenvolvimento do campo da saúde coletiva, no enfoque de um
movimento transformador dos padrões de saúde, referindo-se à área de saúde coletiva
(representada pela Abrasco) o reconhecimento em âmbito nacional e novos desafios como um
sujeito histórico.
3

Currículo oficial e currículo oculto trata do currículo explicitado em documentos e programas a
serem implementados pela escola e do currículo não explicitado que efetivamente acontece nas
salas de aula e no convívio com os professores e profissionais de saúde no contexto da formação
médica.
4

Tese de Doutorado “Saindo da Adolescência com a vida (dos outros) nas mãos: estudo sobre a
formação ética dos estudantes de medicina”. Defendida no IMS/ UERJ, 2001. Esse autor afirma
que no Brasil são praticamente inexistentes os trabalhos que dão atenção específica à formação
moral dos médicos. Rego tem trabalho de tese de mestrado que estuda a prática na formação
médica nos chamados estágios extracurriculares, os ditos currículos paralelos. Também defendida
no IMS/UERJ, 1994.
5

Modelos prototípicos de la prática médica y la inserción de la educación médica en ellos, in
Analisis Prospectivo de la Educación Médica, OPS, 1988.

6

Estudo que caracteriza as formas de participação do médico no mercado de trabalho,
abordando o problema das ideologias sustentadas pelos médicos. Donnangelo, MCF 1975.
Profissão Médica e Mercado de Trabalho. Ideologias Ocupacionais. In: Medicina e Sociedade. São
Paulo, Pioneira, pp.125-169.
7

Tese de doutorado, UERJ, 1996.

8

Órgão que trata da Deontologia – estudo dos princípios, fundamentos e sistemas de moral – da
profissão.

9

Estudo de pesquisa realizado por pesquisadores, Belmartino et al., do Centro de Estudos
Sanitários e Sociais da Associação Médica de Rosário/ Argentina sobre o Mercado de trabalho e
médicos recém graduados, fazendo uma abordagem do contexto do estudo no mercado de
trabalho e produção de serviços; a organização dos serviços de atenção médica; o setor privado,
público e de obras sociais e ainda mercado de trabalho e formação de recursos humanos.
Publicação no14 da OPS/OMS, 1990.
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Capítulo II - PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO MÉDICA
Paradigma flexneriano versus paradigma da integralidade

A mudança, para ser legitimada, deve ser percebida pela sociedade como progresso
(Machado,1995). Para Khun (1996), é necessário tratar a atividade cognitiva como
ciência inseparável da percepção de progresso, porque ela é o produto exclusivo de
comunidades de cientistas especializados. As comunidades científicas, segundo
Kuhn, são caracterizadas por seqüências de entendimentos tácitos compartilhados,
que são os paradigmas. O verdadeiro progresso científico é descontínuo e só se
produz quando um paradigma é substituído por outro, que supera o primeiro.
O processo de substituição de paradigma se inicia quando já não se conseguem
explicações satisfatórias para os fenômenos, produzindo-se uma disfunção essencial
entre as realidades e os modelos propostos para o seu estudo, processo no qual se
instaura a crise paradigmática. A dinâmica de substituição do modelo acontece como
uma prática nova, que envolve legitimação e retórica, período no qual se faz a sua
socialização (Larson, 1977).
O conceito de paradigma, stricto sensu, tal como definido por Kuhn, não seria
aplicável à educação das profissões da saúde, ou mesmo à educação médica em
particular, diz Chaves (1996). Mas, acrescenta que o termo ”paradigma” vem sendo
usado lato sensu, na América Latina, para designar o modelo dominante de
educação médica influenciado pelos estudos de Flexner, divulgados no Relatório de
mesmo nome e conhecido como paradigma flexneriano. No entanto, faz a ressalva
de que as recomendações de Flexner1 foram cumpridas em parte, pois, pouco se fez
com relação à parte social e humana da qual ele também tratou. E concorda em
denominar paradigma flexneriano ao que serve de referencial ao modelo dominante
(...) Além disso, considerar-se-á como movimento prodrômico de um novo
paradigma, aquele que vem sendo construído por alguns inovadores neste fim de
século (Chaves, 1996:25).
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Segundo Kühn, duas condições devem ser preenchidas pelo novo paradigma: 1)
resolver problemas detectados que o paradigma anterior não tenha conseguido
resolver; e 2) preservar uma parte substantiva daquilo que foi construído pelo
paradigma velho.
Mesmo sabendo que os conceitos kühneanos de paradigma não se aplicam fora do
mundo da ciência, Chaves usa a noção de transição paradigmática, mesmo como
metáfora, para o caso da educação médica, já que a expressão “paradigma
flexneriano” é de uso corrente. Pondera que não se pense que a transição
paradigmática será tarefa fácil. Trata-se de uma desconstrução e reconstrução a
serem feitas sincronicamente. É como reformar uma casa que continua sendo
habitada (Chaves, 2000:11).
As escolas médicas, no Brasil - onde predominava, depois da ibérica, a influência da
medicina francesa - a partir da Reforma Universitária de 1968 (Lei 5.540/68), passam
a adotar oficialmente o modelo americano. As cátedras são substituídas por
departamentos contendo disciplinas, o ensino fica dividido em dois ciclos, um de
disciplinas básicas - o ciclo básico - e outro de disciplinas ditas profissionalizantes.
Chama-se a esse último “ciclo profissionalizante“, porque corresponde às
especialidades e ao estágio denominado Internato Curricular. Os currículos de
graduação, dessa forma, apresentam uma estrutura que tem permitido acrescentar
conhecimentos, apresentando um número crescente de disciplinas. O que significou
e foi reconhecido como progresso (uma vez que a partir da Reforma desapareceram
as cátedras) passou a constituir um problema, na medida em que as disciplinas
pouco interagem, mesmo fazendo parte de um mesmo departamento e estando
ligadas à formação de um mesmo perfil de profissional, no caso o médico. Em
decorrência, chega-se ao ponto em que as escolas médicas se encontram
oferecendo um curso de graduação em Medicina altamente questionado na sua
terminalidade, quanto à sua capacidade de formar o profissional para o mercado de
trabalho, e apresentando dificuldade de mostrar unidade na composição do que
preconizam. Portanto, não basta que Flexner tenha exortado ao humanismo, pois a
estrutura paradigmática com a qual trabalha é essencialmente individualista,
biologicista, hospitalocêntrica e com ênfase nas especializações.
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Durante a década de 50, houve uma proliferação de conferências e seminários que
fixaram as linhas gerais de desenvolvimento da medicina preventiva para as décadas
seguintes. Destacam-se, em 1952, a de Colorado Springs, da Associação Americana
de Colégios Médicos; em 1953, a de Nancy das Escolas Européias; em 1953 ainda,
o Primeiro Congresso Mundial sobre Educação Médica, realizado em Londres; em
1955, a Conferência de Educação Médica, na Índia; em 1958, a Conferência
Regional do Pacífico, em Manila, e a Conferência sobre Ensino da Medicina
Preventiva, no Irã. De todas, as reuniões que tiveram maior impacto trataram sobre o
ensino da medicina preventiva, nas escolas da América Latina. Ressaltam-se os
Seminários de Viña del Mar/Chile, em 1955, e Tehuacán/México, em 1956, sob o
auspício da OPS/OMS (Garcia, 1972) (OPS, 1976).
Portanto, a idéia de formular um novo paradigma, para se contrapor ao modelo
hospitalocêntrico, vem sendo elaborada desde a década de 60, com o advento da
proposta da medicina preventiva. A Declaração de Alma-Ata em 1978, sob o lema
Saúde Para Todos no ano 2000, foi um marco político de âmbito mundial, que visou
a alcançar a realização da atenção primária em saúde para todos indistintamente, até
o final do século XX.
Mas foi na Conferência de Otawa (1986) que se formulou oficialmente a proposta de
Promoção da Saúde, e que se ampliou o entendimento de que saúde é qualidade de
vida. Isso se fez com a identificação dos determinantes da saúde situados no
biológico e além dele, no estilo de vida do indivíduo e no meio ambiente em que se
insere, os quais são elementos fundamentais para compor uma existência saudável.
No Brasil, o modelo da medicina preventiva e da promoção da saúde teve na VIII
Conferência Nacional da Saúde (1986) e no movimento da Reforma Sanitária seus
dois marcos históricos fundamentais. Sua construção influiu, decisivamente, na
formulação das políticas constitucionais do setor saúde, o que pode ser constatado
no Título VIII Da Ordem Social, Capítulo II Da Seguridade Social, em que está escrito
que “Saude é direito de todos e dever do Estado” (art. 196 da Constituição Brasileira,
1988).
No caso brasileiro, a Reforma do setor, em busca de um modelo mais adequado à
realidade sanitária do país, tem passado por muitos avanços e retrocessos,
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consensos e contradições. Sabe-se que a construção do campo da saúde não é
autônoma e nem ocorre fora das disputas políticas. Nesse momento, por exemplo,
verifica-se um movimento contraditório em que a construção do SUS obedece a uma
visão de mundo fundada nas teorias do Estado de Bem-Estar Social, em
contraposição ao conjunto de idéias neoliberais que marcaram os governos
brasileiros da década de 90 (Cordeiro, 2001; Noronha & Soares, 2001).
Na economia interna do setor saúde, o novo modelo está em contraposição não
apenas às idéias neoliberais no âmbito macropolítico e econômico, como em
contraposição também ao paradigma flexneriano, ao desenvolver ações para a
construção do paradigma da integralidade, assim denominado por, quando tratam
dos caminhos para aproximar a formação de profissionais de saúde das
necessidades de atenção básica.
O paradigma da integralidade, segundo esses autores, Campos et al. (2001), tem
como imagem-objetivo a ser alcançada, no que se refere aos programas de
graduação do profissional da saúde, uma formação mais contextualizada, que leve
em conta as dimensões sociais, econômicas e culturais da vida da população. Isso
significaria a capacitação do profissional para enfrentar os problemas do processo
saúde-doença, de forma contextualizada. Implica, também, estimular uma atuação
interdisciplinar e multiprofissional, que respeite os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS), incluindo o controle social, e atue com a população de um determinado
território (Rede Unida, 1998).
O paradigma da integralidade induziria à construção de um novo modelo pedagógico,
visando ao equilíbrio entre excelência técnica e relevância social. Esse princípio
operativo a nortear o movimento de mudança, por sua vez, deveria estar sustentado
na integração curricular, em modelos pedagógicos mais interativos, na adoção de
metodologias de ensino-aprendizagem centradas no aluno como sujeito da
aprendizagem e no professor como facilitador do processo de construção de
conhecimento (Feuerwerker e Sena, 1999). As interações suporiam relações de
parceria entre as universidades, os serviços e grupos comunitários. Tais relações
deveriam visar a garantir o planejamento do processo de ensino-aprendizagem
centrado em problemas sanitários prevalecentes e mudanças na estrutura de
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administração acadêmica. Todo esse processo levaria em conta, também, um
sistema de controle balizado pelas novas categorias da prática pedagógicoassistencial (Feuerwerker e Sena, 1999).
Por outro lado, a educação não se esgota na graduação. Necessitaria ser entendida
como um processo permanente que, iniciado, deveria se desdobrar pela vida
profissional, por meio de relações de parceria da universidade com os serviços de
saúde, a comunidade, as entidades e setores relevantes da sociedade civil. Para
isso, deveria envolver uma importante reorientação pedagógica que desenvolvesse a
aptidão de aprender para que o conhecimento fosse o resultado de uma construção
ampla e integrada com o objeto de trabalho (Ferreira, 1986).
Da mesma forma que o campo das práticas, a área de pesquisa em saúde, também,
careceria de nova orientação. Além dos aspectos técnico-operacionais, seria
fundamental incluir a busca de propostas político-institucionais e de avaliação da
incorporação de novas tecnologias no repertório das linhas de investigação. As
pesquisas de ponta no setor saúde não seriam apenas as de alto valor agregado por
sua sofisticação tecnológica, mas, principalmente, seriam as que respondessem às
necessidades de uma organização apropriada à realidade, com humanização e
qualidade na prestação de serviços.
Os hospitais universitários e de ensino, as instituições de ensino superior e os
gestores do SUS devem buscar sua inserção mais orgânica e eletiva no sistema,
criando condições reais de exercer sua missão e retribuir com a qualidade técnica
na assistência, no ensino, na pesquisa, na educação continuada e permanente, e
na avaliação da incorporação de novas tecnologias. Graças a essa pactuação, os
hospitais podem tornar-se mais abertos à influência externa na definição do perfil
profissional a ser formado para o mercado, em especial para o SUS, e na
integração efetiva, potencialmente tornando-se referência terciária regional para o
Sistema Único de Saúde (Campos et al., 2001:55).

A interação dos setores de ensino superior (escola, hospital de ensino) e de
assistência (SUS) seria fundamental na busca da qualidade da assistência à saúde.
Disponibilizaria uma qualificada assistência à saúde, dispondo, ao mesmo tempo, de
uma estrutura de serviços voltada para alcançá-la e de recursos humanos
adequadamente preparados para operá-la. Essa dinâmica se articularia a programas
de educação permanente e a linhas de pesquisa que lhe dessem suporte e
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garantissem a incorporação de novas tecnologias ponderadas por cálculos de custobenefício não apenas no sentido econômico, mas, sobretudo, em relação à qualidade
de vida.
Por outro lado, não se pode deixar de considerar que: o sistema de saúde brasileiro
está constituído por uma rede complexa de prestadores e compradores de serviços,
simultaneamente inter-relacionados, complementares e competitivos; esses elementos formam um complicado mix público e privado, no qual o financiamento majoritário
se dá com recursos públicos (Travassos et al., 2000). No sistema de saúde brasileiro,
encontram-se três sub-setores: o público, o privado lucrativo ou não-lucrativo, e o
privado financiado pelo consumidor ou por empresas empregadoras.
Ou seja, o mercado está diversificado na oferta de serviços de saúde, com
implicações variadas para o alcance da eqüidade no consumo. Além disso, é um
sistema ainda muito centrado na assistência médica e no atendimento hospitalar,
reproduzindo, de forma acentuada, o paradigma flexneriano. É importante ter isso em
conta, sobretudo quando se fala das mudanças reiteradamente propostas quanto a
um novo paradigma.
Também é bom que se saliente que a divisão do conhecimento em especialidades
(disciplinas nos currículos), se, por um lado, permitiu o desenvolvimento do conhecimento, por outro, conferiu uma organização que dificulta e até torna impossível o
conhecimento do conhecimento, uma vez que se trata de um campo fragmentado em
campos não comunicantes (Morin, s/d). Morin evidencia esse pensamento ao desenvolver as relações do conjunto cérebro-espírito como inseparáveis. O espírito é
produzido pelo cérebro, e o cérebro é conceito do espírito. Na divisão do estudo do
conhecimento, o cérebro é objeto de estudo da neurociência, uma especialidade
dentro das ciências biológicas. O espírito é objeto de estudo das ciências humanas
separadas em disciplinas e escolas – ciências psicológicas, psicologia cognitiva,
psicanálise – incomunicáveis mesmo dentro das universidades. Entre todos esses
fragmentos separados, diz Morin, existem zonas enormes de desconhecimento.
Lembra que Descartes formulou o “grande paradigma ocidental”, quando afirmou a
não comunicabilidade entre o domínio do sujeito, estudado pela filosofia, e o domínio
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do objeto, estudado pela ciência. O paradigma que criou a ciência clássica produziu
a disjunção e a redução.
Na educação médica, o modelo flexneriano dominante está assentado nesse
paradigma que produziu a disjunção e a redução. Dando sinais de exaustão, abre
espaço para um modelo que preencha falhas e equilibre as oscilações entre
tecnologia e humanismo. As recomendações de conferências e foros internacionais
de educação médica mostram grau de coerência significativo. Inúmeros projetos
decorrentes estão em marcha, orientados para o atendimento de necessidades
sociais, sem reduzir o ritmo do desenvolvimento científico. O novo paradigma não
enfrenta o dilema entre isso ou aquilo, mas a abordagem dialética deve assimilar
contribuições de várias ciências, num esforço de trabalhos interdisciplinares, transdisciplinares e multiprofissionais, descortinando campos de pesquisa ainda não
trilhados.
O problema da epistemologia complexa é fazer comunicar essas instâncias
separadas, fazer circuito (anel epistemológico). Não é uma tarefa individual, é uma
tarefa que necessita do encontro e da troca entre investigadores e universitários, que
trabalham em domínios disjuntos e se têm mantido fechados, quando solicitados. O
problema não está na perda de competência, mas em desenvolvê-la o suficiente para
articular-se com outras competências. Ligadas em cadeia, tais competências
formarão o anel completo e dinâmico, o anel epistemológico.
Os ingredientes de um novo paradigma que possa orientar a emergência evolutiva
para superação da crise, segundo Ferreira (1994), deve incluir: a) a redefinição dos
conceitos de saúde e doença em um âmbito transdisciplinar e de articulação do
conhecimento biológico e social; b) o redirecionamento do avanço tecnológico em
função da necessidade política de se ajustar aos problemas nacionais, a partir de um
esforço investigativo centrado na realidade; c) o redirecionamento dos espaços da
prática, tomando em conta seus níveis de complexidade e o próprio desenvolvimento de uma nova prática; e d) o reconhecimento dessa prática e sua integração
aos avanços da cidadania e dos processos de participação da sociedade civil dentro
do novo contexto de democracia que vive a América Latina. Afirma que este novo
paradigma carece, todavia, de uma abordagem epistemológica que permita sua total
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compreensão e que respalde sua aplicação na realidade em que vivemos. Propõe
que a escola médica não fique à margem do processo de transição, e que lute para
assumir a liderança da transformação que hoje, mais do que nunca, se sente como
extremamente necessária. Sugere como forma de abordar esta questão, o enfoque
da gestão estratégica de qualidade que se delineia no documento básico preparado
para a IIª Conferência Mundial de Educação Médica. Sugere a busca da transformação, a partir de um processo participativo que leve em conta a análise do entorno
contextual e a análise prospectiva desse entorno no redimensionamento da missão
de formar médicos.
Chaves (1996) enumera, em dez itens, as necessidades da sociedade contemporânea, que o novo paradigma deve atender: 1) Divisão racional do trabalho da
equipe de saúde, complementaridade do trabalho do generalista e de especialistas;
2) Equilíbrio entre o controle da alta tecnologia e o calor humano e a compaixão que
devem permear o atendimento; 3) Definição de perfis profissionais, coerência dos
currículos, competências necessárias na prática; 4) Avaliação do desempenho e
certificação dos profissionais e da creditação das instituições formadoras; 5)
Integração curricular e maior articulação entre teoria e prática; 6) Desenvolvimento
da Bioética frente aos avanços científicos; 7) Maior atenção à unidade corpo e
mente, na formação e na prática profissional; 8) Compreender outras racionalidades
médicas, terapêuticas complementares ou alternativas; 9) Dar maior atenção, na
prática clínica, à qualidade de vida e ao desejo de uma morte boa e digna, não sendo
a longevidade e a sobrevivência metas suficientes por si sós; 10) Aumentar a
exploração das fronteiras entre a ciência e a religião, em aspectos filosóficos,
transcendentais e terapêuticos, dada a importância da religiosidade na saúde e na
doença.
Para uma substituição dos paradigmas, do flexneriano para o da integralidade,
percebe-se que, apesar de estar clara a insatisfação para com as explicações dos
fenômenos, disfunção essencial entre as realidades e os modelos existentes, o
acontecimento da nova prática ainda busca a sua integralização nos serviços e nos
processos de formação de recursos humanos.
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2.1 Do enfoque em doenças à ênfase na promoção da saúde

Como a doença e o estar-doente aparecem como fatos isolados, e são entendidos
como dizendo respeito exclusivamente ao portador, o doente, o conceito de saúde,
em decorrência, acaba por ser dado simplesmente como sendo a ausência de
doença. Na verdade, as representações sociais2 de saúde-doença abrangem
aspectos universalmente observáveis e outros que são peculiares a cada sociedade
e dizem respeito à relação indivíduo-sociedade e seu ecossistema.
Desde o início do século XX, sociólogos e antropólogos, através de estudos
empíricos, trouxeram grande contribuição ao demonstrar que a doença, a saúde e a
morte não se restringiam a uma evidência orgânica, natural, objetiva. Estavam
relacionadas com as características de cada sociedade, revelando que a doença é
uma realidade construída e o doente é um personagem social.
A partir das ciências sociais, pode-se dizer que existe uma ordem de significações
culturais mais abrangentes, a qual informa o olhar lançado sobre o corpo que adoece
e que morre. O indivíduo, no plano das representações, avalia seu estado e a
dinâmica de “ficar doente” não apenas por manifestações intrínsecas, mas a partir de
seus efeitos, buscando no médico ou correspondente a legitimidade da definição de
seu estado, do que retira atitudes e comportamentos que o tornam doente para o
outro, para a sociedade (Minayo, 1996). Portanto, a linguagem da doença não é
apenas relativa ao corpo, mas também à sociedade e às relações sociais.
Do ponto de vista causal, a ordem de significações culturais refere-se: a) à visão de
mundo; b) a atitudes coletivas face à infelicidade dominadora; c) ao “pecado” que se
personaliza na doença com limites dados por regras e normas da sociedade (códigos
morais e religiosos); d) ao corpo doente como espaço do “horrível” que se mostra,
simbolizando o “infeliz” e “alienante” naquela sociedade. A idéia de morte é
construída e cria uma ligação direta entre o físico, o psicológico e o moral, ou seja,
formando, como diz Mauss (1974, apud Minayo, 1996), o fato social total. A origem
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causal pode ser resumida em fatores endógenos e exógenos. As causas endógenas
são pensadas como processos biológicos do ponto de vista médico-clínico; do ponto
de vista do senso comum, é o próprio indivíduo através de questões hereditárias,
castigo divino ou pecado individual, o causador da doença. As causas exógenas são
pensadas a partir do desequilíbrio entre as relações sociais de determinado grupo e
dele com o seu meio.
A doença manifestada no indivíduo é concebida primeiramente como um processo
que, de imediato, não revela sua ligação com o social, mas a atribuição de sentidos
das causas endógenas é também socialmente construída. Decorre de interpretações de desígnio divino, fatalidade ou desordem que referem desobediência, ou à
quebra de normas e tabus coletivos, indo além das razões do corpo individual e
estado orgânico.
A concepção da doença com origem exógena é atribuída, no mundo moderno, ao
modo de vida3, uma representação que revela a exterioridade na forma como o
indivíduo se pensa em relação à sociedade, e que, ao mesmo tempo, tem significação comum ao grupo social. A própria organização social e o meio ambiente se
apresentam como hostis e portadores de doenças e desequilíbrio, e a saúde, vista
como um atributo do indivíduo, passa a estar ameaçada, a ser vítima do mundo
malsão.
A saúde-doença, como expressão de contradições sociais, revela a realidade na qual
é construída. Para compreendê-la, é necessário examiná-la do ponto de vista dos
substratos econômico, político e cultural dentro do contexto. Como esse contexto de
sociedade capitalista está marcado por relações sociais que se fazem a partir de
diferenciação de classes e da distribuição desigual de riquezas, a concepção saúdedoença tem a marca dessas contradições.
As representações mais gerais de saúde-doença não expressam ou desvendam
desigualdades e nem explicitam efeitos do modo de produção sobre a vida e a morte
das pessoas. Até porque as formulações ideológicas que permeiam as representações tentam escamotear as contradições da vida real, embora não consigam
formar uma imagem totalmente coerente com a realidade.
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A análise histórica nos mostra como as necessidades das classes dominantes que
se expressam como se fossem as necessidades da sociedade em seu conjunto
condicionam o conceito de saúde-doença. Na sociedade capitalista, o conceito de
doença está centrado na biologia individual, fato que tenta escamotear o caráter
social do fenômeno (Conti, 1972:288 apud Minayo, 1996:180).

As contradições marcam as representações da classe dominante que informam as
concepções mais abrangentes da sociedade como um todo e são veiculadas de
forma especializada através da corporação médica. Também se refletem nas
representações das classes trabalhadoras que se subordinam à visão dominante, e a
reinterpretam de forma peculiar, em concordância com suas condições de existência
e interesses específicos.
No exercício da profissão, entre o médico e a população se identifica uma barreira
que acontece através de um código de linguagem fechado e específico. Como afirma
Bakhtin, esse código retrata e refrata a realidade: (1º) atém-se ao contorno biológico
e individual do doente, e dessa forma, explica o fenômeno saúde-doença como o
bom funcionamento dos órgãos e como responsabilidade individual. Separa, portanto
o sujeito de seu meio, de sua experiência existencial, de sua classe e dos condicionamentos de sua situação; (2º) transforma o conceito de doença numa especialidade
a respeito de determinado órgão, considerando o corpo do doente principalmente
como objeto de saber e espaço da doença; e (3º) a práxis médica chega a prescindir
da realidade mais imediata e sensível que é o corpo e seus sintomas, voltando-se
para as mensagens infracorporais fornecidas pelos equipamentos laboratoriais
(Minayo, 1996).
A distribuição das doenças e da morte, segundo a epidemiologia social, revela sua
determinação social4. Minayo cita Cristina Possas, que, ao concluir seu livro sobre
Saúde e Trabalho, afirma que “não existe nenhuma alternativa de solução dos
problemas de saúde da população brasileira que possa ser buscada apenas no
interior do próprio setor saúde”. Essa afirmativa, segundo Minayo,
não passa pelo crivo da medicina oficial porque aceitá-la significaria colocar em
evidência o caráter predatório e destruidor do sistema dominante. Definir categorias
e programas centrados na segurança do trabalho e no combate a doenças
profissionais, questionar as condições gerais de produção do ponto de vista dos
interesses das classes trabalhadoras, exige afrontar forças econômicas e políticas
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dominantes. Desta forma as doenças provocadas pelas condições de vida e de
trabalho são tratadas como questão individual ou inespecificamente como ‘males
da vida moderna’ (Minayo, 1996:190).

Essa afirmativa surpreende pela coerência no entendimento do processo saúdedoença, na medida em que ela desmascara um sistema de poder subjacente às
práticas com a doença, e pelo fato de a universidade, enquanto academia, não ter
forças e reconhecimento suficientes para trazer à tona e entabular devidamente tais
questões. Por outro lado, à medida em que se expande o conhecimento e a
tecnologia em especialidades e subespecialidades, que tanto têm fragmentado o
atendimento médico, também se estende o conhecimento e a tecnologia sobre a
saúde e seus determinantes, criando foros de ação que ampliam a clientela dos
profissionais da saúde, pois já não se limitam às situações de doenças (Lampert,
2000).
As doenças que canalizam recursos, pesquisas e novas tecnologias que beneficiam
o conjunto da população, são as chamadas “doenças metáforas” (sífilis, aids,
dengue), por atingirem a todos os grupos sociais e serem ameaças permanentes
para os setores dominantes do sistema. Enquanto isso, as doenças relacionadas às
precárias condições de existência apenas de longe são tocadas como tal, são
despidas de seu caráter social, para ser transformadas em “culpa”, “descuido”,
“ignorância popular”. A compreensão de seu caráter apela para mudanças sociais
abrangentes que se referem ao conjunto das relações de produção e reprodução
(Minayo, 1996:190).
Essa abordagem restrita ao corpo do paciente não considera a visão do contexto,
onde o indivíduo se insere. O que representou um avanço, com o desenvolvimento
da ciência biológica com resolução de problemas insondáveis quanto a diagnóstico e
terapêuticas nas diversas especialidades, de um lado, por outro se distanciou da
integralidade do ser humano no contexto social, econômico e político da sociedade
da qual faz parte. E uma forma de atuar sobre o corpo moldou o perfil da profissão
médica moderna, muito mais impessoal e técnica, desumanizando o ato médico. A
versão no ensino médico utilizou a visão mecanicista do objeto profissional, fazendo
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crer que o corpo fosse divisível em partes, à semelhança de uma máquina (Santos,
1995:98-99).
Mas as indagações e discussões sobre o processo saúde-doença vêm estimulando
estudos, pesquisas, produção de novos conhecimentos, com identificação de fatores
e agentes determinantes de enfermidades específicas e condicionantes da qualidade
de vida.
A concepção do processo saúde-doença tem evoluído, consideravelmente, de maior
vinculação com as doenças e a morte, isto é, aproximações negativas, até
concepções mais vinculadas à qualidade de vida de uma população, um ponto de
encontro, um produto social, ou seja, uma aproximação positiva (Mendes, 1996:235).

Um dos resultados do avanço das investigações tem sido a cada vez mais freqüente
articulação da saúde com condições de vida. Isso vem apresentando seus efeitos, ao
diminuir a separação e o distanciamento artificialmente criados entre ações curativas
e preventivas.
Sigerist, em 1946, foi um dos primeiros autores a utilizar a expressão promoção da
saúde, definindo as quatro tarefas essenciais da Medicina: a promoção da saúde, a
prevenção das doenças, a recuperação dos enfermos e a reabilitação. Esse autor
afirmou que a saúde se promove, proporcionando condições de vida decente, boas
condições de trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso
(Rosen, 1979, apud Buss, 2000), para o que pediu o esforço coordenado de
políticos, setores sindicais e empresariais, educadores e médicos. Deixou a cargo
dos médicos, como especialistas em saúde, definir normas e fixar padrões, demonstrando a importância dada a esses profissionais no setor.
Mais modernamente, o conceito de promoção da saúde foi usado, a princípio, para
caracterizar um tipo de atenção dentro do modelo de história natural da doença,
podendo aplicar medidas preventivas em todos os níveis de atenção, dependendo do
grau de conhecimento da enfermidade (Leavell & Clark, 1976) – prevenção primária
(pré-patogênese) - para desenvolver uma saúde geral melhor com a proteção contra
agentes patológicos e do meio ambiente.
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Os procedimentos para a promoção da saúde, além da educação sanitária,
encerrariam, dentro dessa visão, uma boa nutrição, o atendimento às necessidades
para um bom desenvolvimento da personalidade (aconselhamento e educação dos
pais), educação sexual e aconselhamento pré-nupcial, moradia adequada, recreação
e condições agradáveis no lar e no trabalho.
A orientação sanitária nos exames de saúde periódicos e o aconselhamento para a
saúde, em qualquer oportunidade de contato entre o médico e o paciente, com
extensão ao resto da família, estão entre os componentes da promoção (Buss,
2001:166).

A promoção da saúde tem assim, no enfoque de Leavell & Clark, sua atenção
voltada para o indivíduo, estendendo-se, a partir dele, à família e ao grupo.
O conceito tomou impulso, a seguir, no Canadá, com a divulgação do denominado
Informe Lalonde5 (1974) que reuniu e analisou os chamados determinantes de
saúde, referindo-os à realidade canadense: a) a biologia humana; b) o ambiente
físico e social; c) o estilo de vida; e d) a organização da assistência à saúde. Na
verdade, esse conceito e sua prática conseqüente começam a tomar corpo, a partir
de modificações essenciais no quadro de morbi-mortalidade mundial, a chamada
segunda revolução epidemiológica6 (Terris,1992), concernente ao crescimento das
doenças crônicas e das não-transmissíveis. Universalmente, então, a idéia da
promoção da saúde passou a associar-se a medidas preventivas sobre o ambiente
físico e sobre os estilos de vida, e a não mais se voltar exclusivamente para
indivíduos e famílias.
Nos últimos anos, a OMS promoveu quatro conferências internacionais sobre
Promoção de Saúde (Ottawa,1986; Adelaide, 1988; Sundsvall, 1991; Jacarta, 1997)
que desenvolveram as bases conceituais e políticas da promoção da saúde. A
OPAS, em Conferência Internacional de Promoção da Saúde, em 1992, trouxe
formalmente o tema para o contexto da América Latina.
A Carta de Ottawa, produto da I Conferência Internacional sobre Promoção da
Saúde, definiu esse conceito como sendo o processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior
participação no controle desse processo (WHO, 1986). Seus termos, portanto,
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inscrevem-se num grupo de conceitos que reforçam a responsabilidade e os direitos
dos indivíduos e da comunidade em relação à própria saúde, entendendo-a como o
maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma
importante dimensão da qualidade de vida, considerando saúde como um recurso
fundamental para a vida cotidiana (WHO, 1986).
A Carta de Ottawa propõe cinco campos de ação: a) a elaboração e implementação
de políticas públicas saudáveis7; b) a criação de ambientes favoráveis à saúde; c) o
reforço da ação comunitária; d) o desenvolvimento de habilidades pessoais; e) a
reorientação do sistema de saúde. Além do provimento de serviços assistenciais, fica
proposta claramente
(...) a superação do modelo biomédico, centrado na doença como fenômeno
individual e na assistência médica curativa desenvolvida nos estabelecimentos
médico-assistenciais como foco essencial de intervenção. Os resultados são
transformações profundas na organização e financiamento dos sistemas e serviços
de saúde, assim como nas práticas e na formação dos profissionais (Buss,
2000:171).

A Conferência de Adelaide (1988), a II Conferência Internacional, ressalta a visão de
intersetoriedade que tem marcado o discurso da promoção da saúde, e a responsabilidade do setor público, seja pela formulação e implementação das políticas sociais,
seja pelo papel das políticas econômicas e seu impacto sobre a situação e o sistema
de saúde. Tendo como tema central as políticas públicas saudáveis que se caracterizam pelo interesse e preocupação explícitos de todas as áreas em relação à
saúde e à eqüidade e pelos compromissos com o impacto de tais políticas sobre a
saúde da população (WHO, 1988), essa conferência reafirmou a visão da integralidade e a responsabilidade internacionalista da promoção da saúde. Ou seja:
chamou atenção, em especial, para o fato de que os países desenvolvidos teriam a
obrigação de assegurar que suas políticas públicas resultassem em impactos
positivos na saúde das nações em desenvolvimento.
A III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1991), realizada em
Sundsvall, na Suécia, focalizou pela primeira vez a interdependência entre saúde e
ambiente, em todos os seus aspectos (WHO, 1991). Preparava-se, na época, a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e
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ampliava-se a consciência internacional sobre os riscos de um colapso do planeta
diante das inúmeras e profundas agressões ao meio ambiente. Quatro são as
dimensões sublinhadas por essa conferência para um ambiente favorável e promotor
da saúde: 1º ) dimensão social, focalizando costumes e processos sociais que afetam
a saúde; 2º) dimensão política, requerendo, dos governos, a garantia da participação
democrática nos processos de decisão com descentralização dos recursos e das
responsabilidades; 3º) dimensão econômica, que requereria o redimensionamento
dos recursos para setores sociais, incluindo a saúde e o desenvolvimento
sustentável; 4º) dimensão da capacidade das mulheres a qual deveria ser valorizada
em todos os setores, inclusive o político e o econômico. Essa conferência enfatizou a
viabilidade da criação de ambientes favoráveis, referendando experiências relatadas
em Sundsvall, desenvolvidas a nível local, denominadas cenários para a ação, na
pirâmide dos ambientes favoráveis de Sundsvall8.
A Conferência de Jacarta (WHO, 1997), IV Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde, na Indonésia, foi a primeira a se realizar num país em
desenvolvimento, com o enfoque em novos atores para uma nova era, e pretendeu
atualizar a discussão sobre o reforço da ação comunitária. Foram definidas cinco
prioridades para os próximos anos no campo da promoção da saúde: (1) promover a
responsabilidade social com a saúde, através de políticas saudáveis e comprometimento do setor privado; (2) aumentar o investimento em saúde através do enfoque
multisetorial, investindo também em educação, habitação e outros setores sociais;
(3) consolidar e expandir parcerias para a saúde entre os diferentes setores e em
todos os níveis de governo e da sociedade; (4) aumentar a capacidade da
comunidade e fortalecer os indivíduos para influir nos fatores determinantes da
saúde, o que exige educação prática, capacitação para a liderança e acesso a
recursos; e, por fim, (5) definir cenários preferenciais para atuação (cidades,
comunidades locais, escolas, ambientes de trabalho, e outros).
A Declaração de Bogotá (1992), documento de lançamento da proposta de promoção da saúde na América Latina, reconheceu a relação da mútua determinação entre
saúde e desenvolvimento. Afirma que a promoção da saúde na América Latina deve
buscar a criação de condições que garantam o bem-estar geral, como propósito
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fundamental do desenvolvimento, tendo como desafio transformar as relações
excludentes, conciliando os interesses econômicos e os propósitos sociais de bemestar para todos. Além disso, propõe trabalhar pela solidariedade e a eqüidade
social, condições indispensáveis para a saúde e o desenvolvimento (OPAS, 1992).
Cinco princípios ou premissas foram estabelecidos por esse documento: (1) a
superação das complexas e profundas desigualdades (econômica, ambiental, social,
política e cultural) relativas à cobertura, acesso e qualidade dos serviços de saúde;
(2) a necessidade de novas alternativas na ação de saúde pública, orientadas a
combater ao mesmo tempo doenças causadas pelo atraso e a pobreza e as
consideradas decorrentes da urbanização e industrialização; (3) a reafirmação da
democracia nas relações políticas e sociais; (4) a conquista da eqüidade, ao afirmar
que o papel da promoção da saúde consiste não só em identificar os fatores que
favorecem a iniqüidade e propor ações para aliviar seus efeitos, como também em
atuar como agente de transformações radicais nas atitudes e condutas da população
e de seus dirigentes; (5) o desenvolvimento integral e recíproco dos seres humanos
e das sociedades.
A Declaração de Santa Fé de Bogotá aponta três estratégias para a promoção da
saúde na América Latina: (1) promover a cultura da saúde, modificando valores,
crenças, atitudes e relações; (2) transformar o setor saúde, pondo em relevo a
estratégia de promoção da saúde; (3) convocar, animar e mobilizar um grande
compromisso social para assumir a vontade política de fazer da saúde uma
prioridade.
O documento da América Latina definiu, ainda, o que denomina de compromissos
indispensáveis para a implementação da promoção da saúde. Além de impulsionar o
conceito da saúde condicionado por fatores políticos, econômicos, sociais, culturais,
ambientais, comportamentais e biológicos, e a promoção da saúde como estratégia
para modificar esses fatores condicionantes estabeleceu como compromissos: (1)
convocar as forças sociais para aplicar a estratégia; (2) incentivar políticas públicas
que garantam a eqüidade e favoreçam a criação de ambientes saudáveis; (3)
estabelecer mecanismos de consenso e negociação entre os setores sociais e
institucionais; (4) reduzir gastos improdutivos (com aparatos militares, desvio de
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fundos públicos para lucros privados, profusão de burocracia, ineficiências,
desperdícios); (5) fortalecer a capacidade da população para participar das decisões
que afetam sua vida e para optar por estilos de vida saudáveis; (6) eliminar os efeitos
diferenciais das desigualdades sobre a mulher; (7) estimular o diálogo de saberes
diversos; (8) fortalecer a capacidade de convocação do setor saúde para mobilizar
recursos na direção da produção social de saúde, estabelecendo as responsabilidades dos diferentes atores sociais em seus efeitos sobre a saúde; (9) reconhecer
como trabalhadores e agentes de saúde as pessoas comprometidas com os
processos de promoção da saúde; (10) estimular a investigação em promoção da
saúde, para gerar ciência e tecnologia apropriadas e disseminar o conhecimento
resultante.
Em resumo, pode-se dizer que o marco oficial da política de promoção da saúde no
mundo foi a Carta de Ottawa (1986), subscrita por 38 países, na qual se diz que a
paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a
conservação dos recursos, a justiça social e a eqüidade são requisitos fundamentais para a saúde (WHO,1986). Desde então, não cessam as discussões sobre os
determinantes da saúde, demonstrando-se a forte articulação de fatores complexos
na sua produção. No caso brasileiro, esse debate se amplia e se consolida com o
aprofundamento do projeto de descentralização e municipalização, e tem, como
exemplo de operacionalização, os projetos “municípios saudáveis” e “cidades
saudáveis”.
Pode-se constatar também que, na prática, tanto a noção de promoção, proveniente
de Leavell & Clark, como a do Documento Lalonde e da Carta de Ottawa e dos
documentos da OMS que a seguiram, até o momento, continuam a subsistir: um não
superou o outro, podendo-se identificar dois grupos de interpretação9 (Surherland &
Fulton, 1992). O primeiro tem o enfoque no comportamento dos indivíduos e em seus
estilos de vida, situando-os na família e no âmbito cultural da sua comunidade. Os
programas e atividades de promoção da saúde, nesse caso, concentram-se na
educação relativa ao comportamento individual passível de mudança e sob controle,
pelo menos em parte, da própria pessoa (é o caso do hábito de fumar, da atividade
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física, dos cuidados no trânsito, etc.). A essa abordagem escapam os fatores que
estão fora do alcance dos indivíduos.
O segundo grupo reúne conceitos que caracterizam a ênfase no papel protagonista
dos determinantes gerais. Esse grupo entende que saúde é produto de um amplo
espectro de fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo padrões de
alimentação e nutrição, habitação e saneamento, condições de trabalho, oportunidade de educação ao longo da vida, ambiente físico limpo, apoio social para famílias
e indivíduos, estilo de vida responsável e adequados cuidados com a saúde. Os
programas e atividades, dentro de tal concepção, estão voltados para o
(...)coletivo de indivíduos e ao ambiente, compreendido num sentido amplo, de
ambiente físico, social, político, econômico e cultural, através de políticas públicas e
de condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde (as escolhas saudáveis serão
as mais fáceis) e do reforço (empowerment) da capacidade dos indivíduos e das
comunidades (Buss, 2000:166-167).

Nessa segunda acepção, decorridos quinze anos da divulgação da Carta de Ottawa,
o termo promoção da saúde está associado a um conjunto de valores, tais como:
qualidade de vida, saúde, solidariedade, eqüidade, democracia, cidadania,
desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. Para a implementação de
programas e atividades, Buss refere uma combinação de estratégias de ações: 1) do
Estado, com políticas públicas saudáveis; 2) da comunidade, no reforço da ação
comunitária; 3) do indivíduo, no desenvolvimento de habilidades pessoais; 4) do
sistema de saúde, na reorientação do sistema de saúde; e 5) de parcerias
intersetoriais. Trabalha com a idéia de responsabilidade múltipla, tanto pelos
problemas como pelas soluções para eles propostas. A promoção da saúde vem
sendo interpretada, de um lado, como reação à acentuada medicalização da vida
social e, de outro, como uma resposta setorial articuladora de diversos recursos
técnicos e posições ideológicas (Buss, 2000:166)
Por outro lado, ainda que se identifique que medidas preventivas e de promoção de
saúde tenham sido, de forma clara, as razões fundamentais para os avanços na
melhoria da qualidade e expectativa de vida10, observa-se que, para resolver os
problemas de saúde, os países têm investido de forma crescente, preferencialmente, na assistência médica curativa e individual. A péssima distribuição de renda,
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o analfabetismo e o baixo grau de escolaridade, assim como as condições precárias
de habitação e ambientais têm papel importante nas condições de saúde,
particularmente no Brasil e em outros países da América Latina (Paim, 1997; Minayo,
1995; Monteiro, 1995).
Tudo o que foi dito dá a dimensão do esforço que necessitaria ser despendido para
alcançar a utopia que move os que, no setor, acreditam numa mudança de modelo.
Portanto, a mudança do paradigma flexneriano para o paradigma da integralidade
que visa a produção social da saúde é um processo radical. Um prestigia o processo
fisiopatológico e focaliza o indivíduo; o outro focaliza as causas de doença do
indivíduo no contexto global, ainda que, no seu interior, considere o papel da
subjetividade e do sujeito na construção de sua saúde pessoal.
Fruto do modelo flexneriano que se impôs e permanece na prática, a medicina atual,
contrariando qualquer formulação fundada no sentido social da saúde, constrói seu
objeto a partir dos conhecimentos biomédicos e por especialidades, produzindo
investigações de ponta sobre patologias, de forma antes nunca imaginada. Seu
momento de glória atual é o aprofundamento e a ampliação do conhecimento em
áreas específicas, em busca da descoberta de novos campos de investimento em
ciência e tecnologia, em possibilidades de terapias e de medicamentos voltados para
a neuropsiquiatria, a imunologia, a engenharia genética, o rejuvenescimento e outros
problemas da demanda prevalente de países centrais e das classes dominantes.

2.2 As necessárias mudanças na formação do perfil médico na graduação e a
residência médica

Os serviços de saúde se organizam para dar resposta aos problemas de saúde e de
sofrimento das pessoas. As escolas médicas existem para preparar profissionais
que, trabalhando nesses serviços, dêem respostas aos problemas, às neces52

sidades de saúde. Portanto, as reformas no setor saúde estão intrinsecamente
ligadas à formação de recursos humanos para a saúde, e em especial, da categoria
médica, na medida em que é ela que mantém a hegemonia ideológica da prática
profissional própria do setor.
As reformas no setor saúde, nos últimos vinte e cinco anos, estão bem marcadas por
dois momentos: a) o da democratização do país, com a universalização dos serviços
em saúde; e b) o das medidas de racionalização e contenção de gastos, por causa
da elevação progressiva do custo dos serviços.
Ao tratar de recursos humanos no contexto das reformas, Almeida (1999) chama a
atenção para o fato de que a maioria desses processos almeja adequar quantitativa
e qualitativamente a formação e capacitação dos recursos humanos técnicos e
gerenciais para atender às novas realidades dos serviços. Cita autores que salientam
a exigência de adequação da formação dos recursos humanos necessários11
(Serrano,1996); que apontam a deficiência de recursos humanos e a falta de
integração estrutural como principal problema para a reforma12 (Silva, 1996) e
estudos que mostram as resistências e dificuldades de mudanças por parte do
aparelho formador, em especial, as universidades, com particular ênfase nas escolas
médicas13 (Paim, 1994; Cardona, 1996; OPS, 1996).
Um aspecto que se tem destacado, por relevante, é o da gestão de recursos
humanos, no que concerne às formas de contratação e remuneração, avaliação de
desempenho, incentivo à produtividade, entre outros. Esses aspectos de política
administrativa visam à eficiência dos serviços, da qualidade da atenção e do controle
da utilização desnecessária de tecnologias complexas e de alto custo.

Nessas

abordagens percebe-se que
(...) o caráter corporativo e centralizador do médico na dinâmica do processo de
trabalho em saúde faz com que ele, o médico, seja o principal organizador da oferta
de serviços, pois novas técnicas de diagnóstico e de tratamento têm seu uso
definido principalmente pelos médicos. (Almeida, 1999:24).

Chama atenção o fato, passível de observação por quem transita na área, de que as
mudanças na formação e na capacitação dos recursos humanos em saúde são uma
necessidade declarada e exaltada por parte das autoridades condutoras das
53

reformas. Mas, na prática, não se destacam como prioritárias. O desenvolvimento
das reformas está geralmente focalizado na reorganização dos serviços e nas
mudanças de forma de financiamento do setor (OPS, 1996). A adequação dos
recursos humanos em saúde fica, nesse conjunto, como um problema nebuloso e
contraditório. Nos momentos de diagnóstico e avaliação, aparece como componente essencial para as mudanças, e quando se trata de implementá-lo, é tratado
como mero reflexo da organização dos serviços. Tais posturas apontam, então, para
a clara sinalização de que o setor educacional, as universidades em particular,
continua desvinculado da reorganização dos serviços, da redefinição das práticas de
atenção e dos processos de reforma (Almeida, 1999).
A legislação vigente na maioria das instituições responsáveis pela formação de
recursos humanos no setor, no caso as escolas médicas brasileiras, permanece
inscrita na Reforma Universitária (Lei 5.540/68), na estruturação de Departamentos
com disciplinas, e na Resolução nº8/69 do MEC, que se baseou na necessidade de
revisão dos currículos tradicionais dos cursos de Medicina à época. Essa resolução
vem do período de crescimento desordenado de escolas médicas no Brasil (Gráfico
1), tendo sido criadas 35 novas escolas, de 1966 a 1971.

Figura I - Gráfico do número de escolas médicas criadas no século XX no Brasil por décadas
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Os dois documentos citados, embora fossem um avanço na época como referencial
para tantas escolas criadas sem nenhum planejamento consistente, impuseram um
modelo único e “limitador” ao universo das escolas. As diretrizes emanadas da
Resolução nº8/69, por exemplo, definem os limites de duração do curso e o núcleo
de matérias consideradas indispensáveis à adequada formação profissional, tendo a
integração das disciplinas como marco para o planejamento curricular (Rosa, 1996).
Para o ciclo básico, a Resolução prescreve noções de biologia; ciências morfológicas
e fisiológicas; estudo de agentes patogênicos animados, imunologia e processos
patológicos gerais. Para o ciclo profissional, determina o ensino de fundamentos da
relação médico-paciente, da anamnese, da semiologia e dos métodos complementares do diagnóstico; dos aspectos clínicos, cirúrgicos e anatomo-patológicos
das doenças dos aparelhos e sistemas, no adulto e na criança; o ensino das doenças
infecciosas e parasitárias; da saúde da criança e da mulher, da saúde mental e da
saúde coletiva; por fim, o ensino referente às bases da técnica cirúrgica e da
anestesia e dos aspectos legais e éticos do exercício da Medicina. Propõe o tempo
mínimo de 4.500 horas de formação, complementado por estágio em unidades de
saúde, sob supervisão e por um período não inferior a dois semestres. Estabelece o
mínimo de cinco e o máximo de nove anos para a duração do curso médico.
Atendido o currículo mínimo, com a matéria-prima a ser trabalhada na organização
curricular do curso, este pode ser complementado com outras disciplinas, para
atender às peculiaridades regionais e às diferenças individuais dos alunos,
constituindo, assim, o currículo pleno. Pouco conhecidos, os dois documentos deram
margem a muitas queixas, sendo responsabilizados por não permitir as mudanças
requeridas e por engessar as escolas ao currículo mínimo (Rosa, 1996).
A Constituição Brasileira de 1988, como já mencionado anteriormente, notabilizou-se
por considerar a saúde “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”. (art.196, Capítulo II Da Seguridade Social). Ao constituir o
Sistema Único de Saúde, previu, entre as várias medidas necessárias à
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implementação desse propósito, que “ao Sistema Único de Saúde compete, além de
outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde” (art.
200, inciso III).
No entanto, na prática, o Ministério da Educação (ME) mantém o controle da
formação do pessoal de saúde. Além da orientação política, técnica e administrativa
da formação básica, de nível médio e superior, o papel regulador do ME estendeu-se
para a pós-graduação, por meio do controle do sistema de residência médica e da
especialização. É importante ressaltar que o setor de educação assumiu, inclusive, a
responsabilidade dos Hospitais Universitários (HU), chegando a dispor de mais leitos
hospitalares que o próprio setor saúde (Ferreira, 2001).
As contradições apontadas acima, só terão encaminhamento quando o Ministério da
Saúde (MS) assumir seu papel constitucional plenamente. E nesse sentido, parece
haver, no momento atual, algum rasgo de esperança positiva e ele vem relacionado
ao processo de aceleração da descentralização e da municipalização. Surgem,
dessa iniciativa, ações inovadoras, apontando para uma distribuição mais adequada
de pessoal de saúde, sendo a primeira e mais notória a implantação e rápida
expansão do Programa Saúde da Família (MS/PSF,1994). A Secretaria de Políticas
através da Coordenação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde vem
explorando novos caminhos para a introdução de programas complementares, como
é o caso do Programa de Interiorização do Trabalho de Saúde (MS, 2000) para
recém-graduados em medicina e enfermagem, o qual visa a apoiar e aprofundar o
processo de descentralização do sistema. Dessa forma, mesmo incipiente, é
promissora a iniciativa que confere, na prática, espaços que estavam reservados, por
força constitucional, ao MS, propiciando-lhe a oportunidade de um diálogo
intersetorial com o ME.
Contando com o apoio da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), o
encontro oficial do ME e MS com as escolas médicas brasileiras aconteceu
recentemente, em 18 de Dezembro de 2001, na Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), constituindo, portanto, um marco histórico. O objetivo da reunião foi
apresentar, discutir e apreciar as novas Diretrizes Curriculares para o Curso de
Graduação da Medicina (ME/CNE, 2001) e lançar o Programa de Incentivo às
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Mudanças Curriculares para as Escolas Médicas (Promed), do MS - Secretaria de
Política de RHS. Resta não perder de vista o futuro. As diretrizes estão aí postas
para ser oficialmente adotadas, implementadas e acompanhadas por avaliações. Os
três Programas: de Saúde da Família, de Interiorização Profissional do Trabalho em
Saúde e o de Incentivo às Mudanças Curriculares podem, com ações integradas
entre ministérios (MS e ME) e instituições de ensino superior, adquirir um potencial
interativo.
Todos estes programas contêm um componente educativo importante, porém
constituem, em sua essência, programas de serviço, onde a ‘atenção ao ser
humano’ resulta prioritária e mais nobre que o potencial de aprendizagem (Ferreira,
2001:10).

Na opinião de Ferreira, a residência médica deveria estar subordinada ao MS,
quando muito sob orientação pedagógica do ME, e o Hospital Universitário, independentemente de sua função docente, teria que se integrar como componente do
SUS.
As reformas tendem a enfatizar a necessidade de reforçar a capacidade do setor
saúde para mobilizar e negociar a ação de outros setores que podem ter impacto
sobre a situação de saúde da população. No entanto, esta diretriz de
intersetorialidade, na prática, é geralmente confundida com a justa posição de dois
ou mais setores, sem integração conceitual e metodológica entre eles
(multisetorialidade), e não vem se refletindo, por enquanto, em propostas e/ou
estratégias que levem à ruptura das barreiras comunicacionais que impedem o
diálogo entre os diferentes setores (Almeida, 1997:26-7).

Este presente, que se anuncia promissor, tendo em vista os acontecimentos
recentes, suscita a proposta de novos passos. Ferreira (2001) visualiza um processo
integrativo na implementação do novo paradigma em saúde. Diz isso, aproveitando a
boa onda das iniciativas dos vários programas mencionados e a eles agregando um
último e fundamental, o de educação permanente14. Sugere, assim, uma orientação
mais adequada das distintas fases do processo de desenvolvimento de recursos
humanos, que inclua a formação básica e especializada e seu aproveitamento, com
uma distribuição mais adequada às necessidades dos serviços, além, naturalmente,
do acompanhamento para seu contínuo aperfeiçoamento e atualização.
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As novas diretrizes curriculares15 (anexo V) para o curso de graduação da Medicina
foram homologadas, também recentemente, pelo ME (Resolução nº.4 de 07 de novembro de 2001), culminando um longo período de discussões das quais
participaram atores muito ativos, como a Associação Brasileira de Educação Médica
(Abem), a Rede Unida, e a Comissão Interinstitucional Nacional da Avaliação do
Ensino Médico16 (Cinaem). Desde dezembro de 1997, quando foi lançado o Edital nº
4/97, do ME, essas instituições vinham se reunindo, atendendo à convocação feita
às Instituições de Ensino Superior (IES) e às sociedades científicas, às associações
profissionais e às associações de classe para apresentarem propostas de novas
diretrizes curriculares para os diversos cursos superiores de graduação.
Em relação às novas diretrizes curriculares, agora vigentes, pode-se afirmar que
trazem claramente um avanço de abrangência política e social no contexto das
necessidades em saúde da população brasileira, e exigem que as escolas médicas
tenham maturidade institucional para implementá-las. Conferindo flexibilidade, o
conjunto das novas diretrizes respeita a singularidade de cada escola médica, que
ganha com isso legitimidade e espaço para executar as reformas que se fazem
necessárias no âmbito da sua realidade. Delineia o perfil profissional do médico ao
concluir a graduação, com uma formação geral, humanista, crítica e reflexiva. E, ao
estabelecer as competências e habilidades gerais e específicas, enfatiza a formação
em atitudes voltadas para a saúde, a cidadania, a comunidade e a atuação em
equipe. Avança, também, ao estabelecer, na estrutura do curso de graduação, a
integração

ensino-serviço,

vinculando

a

formação

médico-acadêmica

às

necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. Dessa forma, consolida a interrelação com comprometimento intersetorial da área de formação de recursos
humanos para a saúde com os serviços de assistência à saúde.
Na estratégia do PSF/MS do SUS, está explicitado que o médico da equipe deve ser
preferencialmente um generalista17, portanto, deve atender a todos os componentes
de uma família, independentemente de sexo e idade. Esse profissional deverá
comprometer-se com a pessoa, inserida em seu contexto biopsicossocial, e não com
um conjunto de conhecimentos específicos ou grupos de doenças. Sua atuação não
deve estar restrita a problemas de saúde rigorosamente definidos. Seu compromisso
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envolve ações que serão realizadas enquanto os indivíduos ainda estão saudáveis.
Ao tratar da doença, precisa compreendê-la no contexto pessoal, familiar e social. A
convivência contínua lhe propicia esse conhecimento e o aprofundamento do vínculo
de responsabilidade para a resolução dos problemas e manutenção da saúde dos
indivíduos.
As novas Diretrizes, ao serem construídas com a participação, inclusive, das escolas
médicas - o que não quer dizer com a participação de todos os professores e alunos
das escolas – conferem compromisso e responsabilidade ao desafio de implementar
ações de reformas que, mesmo desejadas, estão distantes da realidade na maioria
delas. Se as escolas médicas, por um lado, se achavam engessadas por um
currículo mínimo e eram represadas nas suas iniciativas inovadoras, por outro lado é
bom lembrar que esse longo período (de 1969 a 2001) serviu de motivo de
inoperações e acomodações, propiciando a constituição de nichos de interesses
específicos e de poder situados na estrutura das disciplinas e dos departamentos
então constituídos. Dentro dessa visão, as Diretrizes Curriculares, ao estabelecer os
conteúdos essenciais que “devem estar relacionados com todo o processo saúdedoença do cidadão, da família, da comunidade integrado à realidade epidemiológica
e profissional, proporcionando integralidade das ações do cuidar em medicina”
(artigo 6º), reporta-se, em sete incisos, à necessidade de conteúdos básicos da
formação técnica do médico que deverão ser comuns a todas as escolas. Nesse
aspecto, dá margem para que aconteçam interpretações das diretrizes nos moldes
do currículo mínimo, dificultando as mudanças que alterem o status quo.
Um dos desafios que as diretrizes trazem para as escolas médicas nesse processo
transformador é a montagem coletiva do projeto pedagógico, centrado no aluno
como sujeito de aprendizagem, e tendo o professor como facilitador. Outro desafio, e
de maior abrangência, será a decorrência natural de desencadear o processo de
reforma curricular, montar estratégias para viabilizá-lo e implementá-lo, com
acompanhamento, avaliações e reajustes. É preciso considerar que a ação de
implementar as diretrizes curriculares exige conhecimentos e habilidades específicas
na área política e gerencial da administração. Essa identificação aponta para a
relevância de se contar com um grupo gestor de recursos humanos preparado para
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desempenhar as funções dos cargos diretivos e de liderança que garantam a visão e
a condução do processo. Esse grupo gestor será uma das bases para
operacionalizar a adequação do corpo docente para as funções de facilitador e
orientador do processo ensino-aprendizagem, funções que são diferentes das que
tem desempenhado predominantemente nesse tempo (dar aulas e demonstrar
procedimentos na prática, desempenhando mais o papel de ator do que o de
educador). Esse aspecto de gestão de recursos humanos é reforçado nos indicativos
do projeto de transformação da Cinaem, que tem enfatizado os programas de
docência médica profissionalizada e da gestão transformadora (Cinaem, III fase,
2000).
Portanto, as estratégias do como proceder para a implementação das Diretrizes
Curriculares dos cursos de graduação da Medicina estão por ser construídas, e
devem estar relacionadas com as características e peculiaridades de cada escola no
seu contexto; devem basear-se na identificação de suas potencialidades e
debilidades; na consolidação de parcerias possíveis e necessárias; nos apoios
institucionais público e privado - como ministérios, secretarias, a própria Abem, Rede
Unida e Cinaem e outros; e na construção de instrumentos de avaliação e
acompanhamento internos e externos que funcionem como indicadores de rumos e
necessárias correções de percurso. Deve-se ter claro que o Exame Nacional de
Cursos (o provão), com a Avaliação das Condições de Oferta das Escolas, do ME,
inicia um processo avaliativo imprescindível, mas que deve ser reformulado,
aprimorado, para atender às aspirações do setor na formação de recursos humanos
de saúde. As bases para esse trabalho estão bem inseridas nas novas diretrizes
curriculares da Medicina.
Na interface entre a formação do médico na graduação e os serviços de saúde, temse a Residência Médica, que surgiu junto das escolas médicas brasileiras, em 1967,
como espaço de aprimoramento e especialização. Na época, houve uma onda de
discussões em seminários sobre a formação do médico generalista (Abem, 1978),
quando foram criadas as duas primeiras residências médicas em Medicina
Comunitária. Na estrutura da escola, a residência se caracterizou pelo acréscimo de
um Colegiado da Residência Médica independente, no agendamento de interesses e
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tomadas de decisões do Colegiado do Curso de Graduação. Dessa forma, observase com clareza uma grande dificuldade de diálogo entre os dois grupos colegiados e
uma falta de integração entre ambos dentro da mesma instituição. Assim, os
objetivos de formação do médico na graduação e pós-graduação, não raro, podem
estar pouco coerentes com a lógica seqüencial da formação do profissional médico
frente às necessidades em saúde da população. Em termos operacionais, o fato de
a Residência Médica ter o seu programa desenvolvido no mesmo espaço da
graduação - Hospital Universitário ou de Ensino -

dispondo freqüentemente do

mesmo corpo docente, predominantemente professores das disciplinas dos
departamentos didáticos e disciplinas de especialização da área profissionalizante
(Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Gineco-Obstetrícia e Medicina
Preventiva)

da

graduação,

caracteriza-se

como

uma

incongruência.

Essa

incongruência ocorre na sua origem, no ME, onde se situam a Comissão de
Especialistas de Ensino Médico da graduação e a Comissão Nacional de Residência
Médica, com propostas e agendamentos independentes.
Buscando identificar o processo de construção da Residência Médica, com vistas à
conformação da mão-de-obra médica e relações com a escola e o mercado,
Feuerwerker percebe não ser possível entender o papel que a Residência havia
adquirido no processo de formação dos médicos sem compreender os problemas
enfrentados na graduação (1998:28). O vácuo criado entre as disciplinas tem sido
“natural” entre a graduação e a residência médica, que afinal tratam da seqüência de
formação de um mesmo profissional.
Ao fazer uma análise da relação entre problemas, serviços e profissionais de saúde,
Campos (1996) observa uma lógica com base na teoria dos sistemas de que a
dinâmica das necessidades sociais em saúde da população daria forma à
organização dos serviços, a qual, por sua vez, determinaria o processo educativo
dirigido à formação de recursos humanos para prestar serviços de saúde. A essa
relação denomina relação harmônica de determinação18. Sendo assim, os serviços
prestados pelos profissionais atenderiam às necessidades reais de saúde – relação
harmônica de resposta.
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Campos desenvolve uma análise, mostrando que as relações não são harmônicas
assim simplesmente. Para começar, as necessidades de saúde não são homogêneas em um país, ou em uma região, e formam sub-grupos às vezes muito distintos
entre si, o que leva ao fato de o vetor resultante das médias entre todos ter
significados distintos, de acordo com a dispersão ou homogeneidade de seus
componentes. Sabe-se perfeitamente bem, exemplifica, que existem países latinoamericanos que registram, entre regiões e/ou grupos sociais, coeficientes de mortalidade infantil com uma variação superior a 10 vezes. Em casos como esse, o
resultado final diz pouco em termos das necessidades de cada um dos sub-grupos.
Assim como as necessidades, os serviços não são homogêneos e tampouco a
educação médica.
Os serviços que atendem aos segmentos sociais com maior poder de compra não
devem nada aos serviços de referência mundial, enquanto que os serviços públicos,
que estão mais acessíveis à maioria da população, encontram-se geralmente mal
estruturados, sem financiamento adequado e tecnologicamente desfasados. Essa
situação influi na docência, já que os professores de Medicina são os profissionais
que têm êxito no mercado privado de prestação de serviço, desconhecendo a
realidade que enfrentam os demais médicos. Por esse fato, a ciência a que o
estudante tem acesso na escola passa a ser praticamente inaplicável, observa
Campos (1996).
Além da heterogeneidade, existe um problema específico que concerne à educação
médica. Por ser um campo de reprodução social de uma determinada prática, o
prestígio que se ganha nessas atividades não é representativo das práticas de saúde
em geral. Na maioria das situações, existe um círculo no qual a docência médica
valida o profissional no mercado privado da prestação de serviços, o que determina
que o espaço de prática social dos docentes seja profundamente distinto do espaço
social da prática médica em geral e, portanto, do exercício da profissão dos futuros
médicos e atuais estudantes de Medicina. Isso gera uma contradição estrutural no
processo educativo na Medicina, que a rigor, torna impossível o ensino dos
conteúdos técnicos desligados da realidade social onde são utilizados. A ideologia
modula a transmissão da ciência e as distintas situações nas quais se desenvolve a
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prática médica – que vai desde uma ideologia liberal na qual repousa a prática mais
tradicional, até uma situação de institucionalização e despersonalização da relação
médico-paciente. O grau de liberdade que têm os médicos, trabalhando em cada
uma dessas situações – referentes aos passos terapêuticos – são distintos e variam
desde uma liberdade completa, para aqueles médicos liberais que têm clientela sem
limitações de orçamento, até a quase impossibilidade de eleger daqueles que
atendem a clientelas sem recursos em instituições periféricas e rurais.
No entanto, pelo fato de não se reconhecer socialmente a fragmentação da prática
médica, prevalece o discurso de uma profissão única, o que abre o espaço de
competência para que qualquer profissional possa inspirar-se no modelo ideológico
mais valorizado – o da prática liberal, em que a relação médico-paciente se
determina em forma autônoma entre as duas partes, e os profissionais podem até
acumular riqueza de forma suntuosa – que se cobiça e se valoriza como se fosse o
modelo ideal e como se fosse possível concretizá-lo um dia.
Por essas razões, existem reduzidos graus de liberdade na prática médica e uma
distorção entre a universidade, os serviços e a comunidade. Trata-se de um
problema estrutural, afirma Campos, que até o momento tem buscado solução na
conjuntura.
Como alternativa, seria determinante a reafirmação, por parte das escolas de
Medicina, da inadmissibilidade do modelo de exclusão de grande parte da sociedade
a práticas de saúde que poderiam resolver seus problemas. Assim, a relação
médico-paciente não se daria em termos de sua discriminação pelo poder de
consumo (Campos, 1996), mas como o exercício de um direito de cidadania.
Por sua vez, a educação médica também sofre grandes variações em distintos eixos,
quanto: a ser pública ou privada; a vocação institucional ser de alta tecnologia, de
investigação ou comunitária; a estar em uma metrópole ou em cidades menores.
Ainda, a heterogeneidade não se verifica somente entre as escolas; também no
interior de uma mesma instituição, podem-se observar perspectivas distintas entre
disciplinas e departamentos, umas mais estabelecidas em uma organização liberal
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da prática, outras que aderem ao modelo tecnológico-dependente, e um terceiro tipo
com um enfoque comunitário.
Os programas do MS, interagindo com o ME, que homologa as novas diretrizes
curriculares dão indicações na direção das reformas na formação do perfil médico na
graduação, conferindo espaços para as singularidades dos contextos institucionais.
Se a formação de recursos humanos na graduação está em faixa de sintonia com as
necessidades sociais de saúde, na seqüência da formação médica deve ser
questionada a forma como são definidos os perfis, como se processam as seleções e
como se desenvolvem os programas nas residências médicas. Deve-se questionar
ainda como se distribuem no âmbito nacional as vagas para especializações. As
políticas estão formuladas, e falta, por certo, uma longa caminhada de
compatibilização dos recursos que se farão necessários.
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Notas
1

Abraham Flexner foi um educador, graduado em química, que fez um estudo da situação das
escolas e da educação médica americana e canadense, por encomenda da American Medical
Association (AMA) à Fundação Carnegie para o Progresso no Ensino, resultando no Relatório Flexner,
publicado em 1910 ( Medical Education in the United States and Canada – A report to lhe Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching, 576pp, Fifth Avenue York City). Esse trabalho foi
determinante na reforma do ensino médico americano, influindo fortemente no desenvolvimento das
ciências da saúde, com o incentivo à pesquisa, ao ensino ligado ao hospital de ensino e à docência
com dedicação exclusiva, e, em decorrência, a delimitação e aprofundamento de áreas de estudo, as
especialidades.
2

“Representações sociais é uma expressão filosófica que significa a reprodução de uma percepção
anterior ou do conteúdo do pensamento. Nas ciências sociais são definidas como categoria de
pensamento de ação e de sentimento que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou
questionando-a” (Minayo,1996:158) “(..) se manifestam em condutas e chegam a ser
institucionalizadas e, portanto, podem e devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas
e dos comportamentos sociais". “(...) não necessariamente conscientes. Perpassam o conjunto da
sociedade ou de determinado grupo social, como algo anterior e habitual, que se reproduz e se
modifica a partir das estruturas e das relações coletivas e dos grupos” (Minayo, 1996:173-174). Ver
Boltanski L 1979. As classes sociais e o corpo. RJ, Ed.Graal; Douglas M 1971. Natural Symbols. New
York, Pantheon Books; Lévi-Strauss C 1967. Antropologia estrutural. RJ, Ed. Tempo Brasileiro, Iiv;
Loyola MA 1984. Médicos e curandeiros. SP, Difel; Mauss M 1974. Sociologia e Antropologia. SP,
Epu/Edusp, I e IIv; Pollack M 1972. La Médecine du Capital. Paris, Maspero.
3

Modo de vida é definido por Claudine Herzlich (1984) como sendo o quadro espacial e temporal no
qual o indivíduo vive, e suas características (densidade da população, atmosfera) o ritmo de vida
(horários e estímulos), assim como seus reflexos em certos comportamentos cotidianos: alimentação ,
atividades, descanso, sono.
4

Ver Tambellini AM 1976. Contribuição à análise epidemiológica dos acidentes de trânsito. Campinas.
Tese de Doutoramento. Unicamp.; Laurell AC 1985. Saúde e trabalho: os enfoques teóricos. As
Ciências Sociais em Saúde na América Latina. OPAS, 255-276; Breith J & Granda E 1986. Saúde na
Sociedade. SP, Instituto de Saúde, Abrasco; Costa N do R 1985. Lutas urbanas e controle social. RJ,
Ed. Vozes, Abrasco.

5

O Informe Lalonde (1974) é um documento de autor de mesmo nome “A New Perspective on lhe
Health of Candians". Lalonde era ministro da Saúde do Canadá, quando elaborou esse trabalho
motivado por interesses político, técnico e econômico, para enfrentar os custos crescentes da
assistência médica e responder ao questionamento da abordagem exclusivamente médica para as
doenças, com os resultados pouco significativos que aquela apresentava.
6

Terris M 1992. Conceptos de la promoción de la salud: dualidades de la teoria de la salud publica,
p.37-44. In OPAS 1996. Promoción de la Salud: Una Antologia. OPAS, Washington.
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7

Políticas públicas saudáveis envolve um duplo compromisso: o político, de situar a saúde no topo da
agenda pública, e o técnico, de enfatizar como foco de intervenção, os fatores determinantes do
processo saúde-doença, o que exige ação intersetorial.
8

As experiências relatadas foram reunidas e revisadas com publicação pela OMS, de Hanglund BA et
al., 1996. Criating supportive environments for health. Public Health in Action 3. WHO, Genebra,
201pp.

9

Sulherland RW & Fulton MJ 1992. Healh promotion pp 161-81. In Sutherland & Futon. Health Care in
Canadá. CPHA, Ottawa.
10

A expectativa de vida na América Latina era de 50 anos, logo depois da II Guerra Mundial, em 1995
já era de 69 anos. Em 1980, os valores polares no Brasil eram encontrados nos Estados da Paraíba, 44,3 anos - e no Rio Grande do Sul - 70 anos.
11

Serrano GM 1996 Introducción. In OPS: Estado, economia y salud en America Latin a principios de
los años noventa. Washington.
12

Silva PL 1996 Desarrollo de politicas de salud durante los años ochenta: el caso del Brasil. In OPS.
Estado, economia y salud en America Latina a principios de los años noventa. Washington, p 76-82

13

Paim JS 1994. Recursos humanos em saúde no Brasil: problemas crônicos e desafios agudos. São
Paulo, Faculdade de Saúde Pública, USP, Ad-Saúde, Série Temática 1.

14

Educação permanente se diferencia de educação continuada, embora sejam muito usadas como
sinônimas. Educação permanente é entendida “como a educação no trabalho, pelo trabalho e para o
trabalho” (Rovere, 1994 in Almeida, 1999:176-177).
15

As Novas Diretrizes do Curso de Graduação da Medicina estão colocadas na íntegra, junto dos
anexos ao final deste trabalho, como Anexo V.
16

Comissão constituída por onze instituições de relevância nacional ligadas à educação médica:
ABEM; CFM; AMB; FENAM; DENEM; CRUB; ANM; ANRM; ANDES; CREMESP; CREMERJ,
acrescida nos últimos anos da participação do CONASEMS e mais recentemente do CONASS.

17

São atribuições básicas do médico no PSF/MS: (1) prestar assistência integral aos
indivíduos sob sua responsabilidade; (2) valorizar a relação médico-paciente e médicofamília como parte de um processo terapêutico e de confiança; (3) oportunizar os contatos
com indivíduos sadios ou doentes, visando a abordar os aspectos preventivos e de
educação sanitária; (4) empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham às
consultas ou não; (5) executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre
outros; (6) promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais
saudável; (7) discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o
conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam;
(8) participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do
processo de trabalho das unidades de Saúde da Família.
18

Relação harmônica de determinação é a forma de entender, que Campos chama de ‘romântica’,
sobre a base da teoria dos sistemas, que as necessidades sociais existentes, isto é, a nosologia
prevalente em uma comunidade específica, determinaria e daria forma à organização dos serviços, e
estes, por sua vez, determinariam como se desenvolveria o processo educativo na área da saúde.
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Capítulo III–PROPOSTAS DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO MÉDICA
Movimentos para a reforma no currículo da graduação

Após longo período de reformas oriundas do Relatório Flexner, na década de 60
foi introduzida uma disciplina sobre medicina preventiva e social no currículo de
graduação da Medicina. Para estudar o efeito da introdução da medicina
preventiva na abordagem dos problemas de saúde nos cursos de Medicina,
Garcia (1972) elaborou um trabalho sobre a educação médica no seu conjunto,
introduzindo um modelo explicativo pioneiro, segundo Ferreira (1992), chegando a
justificar a consideração de “marco” no processo de desenvolvimento dessa área
de formação. Rompeu com as práticas condutistas e com o enfoque sistêmico
hegemônico em sua época, desenvolvendo um estudo de cunho históricoestrutural que, como ele mesmo sublinhava: mais que intervir na evolução dos
processos com fins utilitários imediatos, havia que rastrear sua compreensão e a
identificação dos fatores que os dinamizavam (Ferreira, 1992:12). Partia da
observação do processo de ensino e associava a análise dos agentes desse
ensino e das relações que se estabelecem entre eles, como parte de um processo
de produção de médicos com subordinação estrutural à formação econômica
predominante na sociedade em que se desenvolvem.
Esse processo se relaciona estritamente com o trabalho médico e, no modo de
sua produção, determina a ordem institucional da própria educação médica. Tal
fundamentação marcou a interpretação da formação médica, realçando a
influência hegemônica do padrão de prática e atuando como intermediária da
dependência à transformação histórica do processo de produção econômica.
Garcia nos legou um aguçado sentido crítico e questionador da tradição positivista
que tem marcado o desenvolvimento da educação médica; por isso, põe em
dúvida a validade de muitas mudanças curriculares e inovações metodológicas,
que usualmente respondem a um plano funcionalista de análise, sem tomar em
conta seus determinantes estruturais (Ferreira, 1992).
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Toda reforma pretendida terá um alcance maior ou menor na dependência de
atingir mudanças no contexto, considerando que
(...) o processo de formação de médicos não é um processo isolado, pois se
encontra intimamente relacionado à estrutura econômica predominante na
sociedade, onde se desenvolvem e estabelecem relações com outros
processos, em especial, com a prática médica (Almeida, 1999:7).

Fica entendido que mudanças produzidas no processo de ensino possam ser
limitadas ou descaracterizadas e anuladas, porque a estrutura interna, acadêmicoadministrativa, da escola médica ou da instituição superior a que pertença, não
permita ou distorça sua aplicação.
A prática médica está ligada à transformação histórica do processo de produção
econômica, que, estruturada, determina, como acontece com todos os demais
componentes da sociedade, o lugar, a importância e a função, inclusive da
Medicina, na estrutura social. Portanto, para analisar as características da
educação médica, torna-se obrigatória a reflexão sobre as principais tendências
sociais e políticas, assim como sobre o modelo econômico dominante. Segundo a
OPS (1993), é em função da organização e dinâmica do Estado, da economia, do
desenvolvimento científico e tecnológico e das necessidades sociais, entre elas a
saúde e as formas em que se organiza sua atenção, que se estrutura, se mantém
e se modifica a prática médica. Por sua vez, as mesmas condicionantes - seja
diretamente ou através da própria prática - orientam e moldam os conteúdos, as
estratégias e os mecanismos do processo de formação médica.
Embora trilhando o caminho da construção democrática, incorporando conquistas
políticas e sociais, nas décadas de 80 e 90 o Brasil passou a viver uma profunda
crise econômica. Como quase todos os países da América Latina, acabou
adotando o modelo de desenvolvimento neoliberal, numa reforma de estado que
privilegiou a estabilidade da moeda. Mesmo à custa do aprofundamento do
desemprego formal e do empobrecimento da classe média, o Brasil se posicionou
no interior dos movimentos de globalização. Isso incluiu uma Reforma do Estado
que privatizou a maioria das empresas estatais, criou empresas reguladoras,
diminuiu o número de funcionários públicos, terceirizou serviços, congelou
salários e, ao mesmo tempo, o Estado assumiu um novo papel no cenário das
relações sociais e diminuiu seu papel nas atividades de “bem-estar social”. É
muito cedo para se avaliarem os resultados dessas mudanças que terão de ser
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analisadas dialeticamente, e não de forma maniqueísta. Por exemplo: a
população mais consciente de seus direitos de cidadania tem tido maior
participação nas ações sociais de reivindicação ou mesmo na parceria de
prestação de serviços. O mercado de trabalho em saúde encontra-se tensionado
entre a proposta constitucional que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), dentro
de uma filosofia de saúde como direito de todos, e a linha de pensamento e ação
neoliberal que tem do setor uma visão mercadológica (Cordeiro, 2001). De
qualquer forma, mesmo dentro da proposta do SUS, continuou sendo uma meta o
modelo de atenção de saúde predominantemente centrado na doença, no
atendimento individual e na tecnologia de alto custo.
Nesse quadro organizacional, dando direção ao setor saúde, podemos observar,
na direção da assistência integral, dois programas do Ministério da Saúde (MS): o
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), instituído em 1991, e o
Programa Saúde da Família (PSF), instituído em 1994. Ambos em expansão,
pretendem introduzir mudanças em relação ao modelo hospitalocêntrico. O PSF
disponibiliza hoje cerca de 10.905 equipes, distribuídas em 4.124 municípios
brasileiros, tendo com meta alcançar 20.000 equipes em 2002, e uma cobertura
estimada em 70 milhões de pessoas (MS, 2001). Foram criados centros de apoio
para a formação de recursos humanos nas instituições de ensino, havendo
atualmente formalizados 30 Pólos de Capacitação, Formação e Educação
Permanente de Pessoal para a Saúde da Família, distribuídos em 27 unidades da
federação (Pierantoni, 20001:353). Na seqüência, recentemente, foi implantado o
Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), também por iniciativa
do Ministério da Saúde (decreto 3.745 de 5/2/2001), em parceria com as
Secretarias Estaduais e Municipais do mesmo setor. Esse programa estabeleceu
contratos pelo período de um ano para profissionais médicos e enfermeiros
recém-formados, em regiões do Brasil em que o atendimento assistencial e
preventivo é precário ou mesmo inexistente (Abem, 2001). A perspectiva é
estimular o serviço voluntário para apoiar e fortalecer o PSF. Mais recentemente,
em dezembro de 2001, foi lançado também pelo Ministério da Saúde, o Projeto de
Incentivo a Mudanças Curriculares no Curso de Medicina, pela primeira vez em
parceria com o Ministério da Educação (ME), buscando motivar as escolas
médicas a investir em reformas essenciais. Esse momento histórico coincide com
a homologação, pelo Ministério da Educação, das novas diretrizes curriculares
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para a graduação da Medicina, as quais delineiam competências e habilidades do
perfil do médico ao concluir a graduação, visando garantir sua capacidade para
prestar atendimento de qualidade às NBS. Esse perfil conflui com o que é
requerido para atuar nas equipes de saúde, na estratégia do PSF, que, ao
expandir-se, amplia o mercado de trabalho do setor público aos profissionais do
setor. A implementação desses Programas inter-relacionados e acrescidos de
iniciativas destinadas à educação permanente deve se orientar para um conjunto
de ações integradas1. Essas novas propostas são fatores indutores de uma nova
missão social das escolas médicas na formação de recursos humanos nos cursos
de graduação e pós-graduação. Permitirão questionar o grau de comprometimento com a excelência técnica e a relevância social das escolas médicas ou
centros de ciências da saúde, e analisar também a forma reflexiva e crítica com
que responderão aos novos desafios, bem diferentes, porque mais diversificados
em sua oferta, indo da “especialização” nas ações básicas até as especializações
em problemas médicos específicos.
Não é de agora que a reforma curricular e o projeto pedagógico das escolas
médicas têm ocupado o espaço central das discussões no curso de graduação,
na abordagem do processo da formação do médico. Atendo-se aos conteúdos e
às cargas horárias de uma forma pouco flexível para se desenvolver em um
contexto dinâmico,
necessita passar para uma ênfase no resultado, na aprendizagem, representada
pelo binômio competências x desempenho, (...) um currículo orientado para
aquisição de competências é voltado para a prática, para as necessidades e a
realidade social (Chaves, 1986:7-8).

Chaves chama atenção para a necessidade de completar e apresentar o conhecimento médico, traduzido na listagem de competências desejadas ao final do
curso de graduação, de forma clara. Salienta ainda que a lista de competências é
um roteiro a priori, enquanto não for utilizada e validada.
O Seminário promovido pela Abem e pela Comissão de Ensino Médico do MEC2,
sob os auspícios da Fundação Kellogg, em 1985, teve por propósito um reexame
e uma definição clara dos objetivos do curso médico, da competência dos
profissionais a serem formados, bem como das estratégias educacionais a serem
utilizadas. Contou, na ocasião, com a participação de representantes do MS, do
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps), da
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Associação Médica Brasileira (AMB), da Associação Brasileira de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (Abrasco), da Associação Brasileira de Medicina Familiar, da
Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária, de médicos e de docentes
de escolas médicas de várias unidades da Federação. Os participantes foram
ouvidos acerca de dez questões contidas no documento de trabalho previamente
elaborado pela Abem. Como subsídio, foram também entregues aos participantes
documentos elaborados pelo MS, pelo Inamps e pela AMB. A idéia de médico
geral, segundo documento da Abem, incluiria competência para Clínica Geral,
Psiquiatria, Pediatria, Tocoginecologia, Traumatologia, Pequena Cirurgia e
Emergências, em forma não especializada.
Nessa reunião ficou patente a diversidade de situações existentes no País. E,
considerando as necessidades específicas das clientelas a serem atendidas, a
estruturação e localização das escolas e os serviços utilizados para o ensino, as
aspirações e opções profissionais dos alunos e a carência básica de assistência à
saúde da população, não houve homogeneidade de opinião quanto ao tipo exato
de profissional a ser formado pelas escolas médicas brasileiras (Abem, 1986).
Por outro lado, no mesmo Seminário, ao se tratar de estratégias educacionais,
houve concordância em que o ensino não tem motivo para estar separado em
ciclos básico, profissional e internato.
Deve-se constituir um continuum de aprendizagem em que o aluno, sob
supervisão docente, assuma, progressivamente, maior independência e
responsabilidade em suas atividades prático-assistenciais. Uma real integração
do ensino à prática extra e intra-hospitalar dispensaria até a instituição do
internato como etapa especial do curso médico (Abem, 1986:53).

Ao abordar a formação docente, nessa ocasião, houve consenso sobre o despreparo da maioria dos docentes, que, em sua quase totalidade, são especialistas,
não havendo modelo de identificação para o propósito da formação geral do
médico. Foram recomendados seminários, processos formais de educação
continuada, devendo haver forte investimento para dar rumos novos à formação
dos médicos.
A situação das escolas médicas brasileiras analisadas na primeira e segunda
fases do Projeto de Avaliação das Escolas Médicas Brasileiras, realizadas pela
Comissão Interinstitucional Nacional da Avaliação das Escolas Médicas (Cinaem,
1992 e 1997)3 confirma, com riqueza de dados, a persistência da inadequação do
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processo de formação do médico, considerando “o produto final do processo” (o
médico), o corpo docente e o modelo pedagógico da escola.
Tratando de bases para uma formação médica adequada à realidade nacional4,
Ferreira (1998) argumenta que a formação médica não é adequada para o
contexto de um país em desenvolvimento, como o Brasil, tendo como base uma
série de estudos documentados, elaborados por grupos de peritos (convocados
por Agências Internacionais, Governos, Fundações) e trabalhos de várias
conferências internacionais, em especial a IIª Conferência Mundial de Educação
Médica, (de Edimburgo, de 1993) e a Conferência Continental de Educação
Médica de Punta del Este, de 1994. Destaca que: as distorções do mercado de
trabalho médico, com tendência à especialização centrada na atenção hospitalar
de alto custo; o avanço científico e tecnológico; o crescente número de informações, que leva a um montante quantitativo e de complexidade sempre maior de
conhecimentos e metodologias no manejo do processo educacional; e a crença
ilusória num potencial de superação extremado e em caráter permanente de
todos os problemas de saúde, são alguns dos fatores que alimentam a crise da
educação médica contemporânea. Nesse contexto, desenvolve-se uma medicina
socialmente segmentada, que não atende às necessidades de atenção básica.
Pelo contrário, sua prática reproduz e alimenta a desigualdade e contribui para o
retrocesso no conceito de saúde como direito social, conceito tão amplamente
incorporado aos discursos políticos, sociais e educacionais e tão pouco real.
Aproveitando o momento de implantação do PSF no país, e não concordando
com a tendência de importar experiências de contextos distintos do nosso, creio
que este é momento propício para enfatizar a necessidade de reorientar a
formação do médico para o perfil que requer aquele Programa. Então, buscando
viabilizar a proposta, tomam-se em conta as condições pré-existentes, analisamse as múltiplas e amplas dimensões do problema para a formulação de
estratégias e abordagens flexíveis, passíveis de ajustes aos interesses dos atores
envolvidos. Como premissa para alcançar o melhor resultado possível, Ferreira
propõe introduzir o parâmetro de qualidade junto aos indicadores tradicionais de
quantidade (professor x aluno; leito x aluno; laboratório x aluno, e outros). Ao
buscar a melhor situação atual, valoriza mais a Atenção Primária de Saúde e as
estratégias para sua ampla disseminação. Enfatiza a necessidade da abordagem
intersetorial e da participação social no estabelecimento de políticas públicas que
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dão prioridade às ações de promoção de saúde, dentro do paradigma da
integralidade, já abordado no Cap.II. Tendo claro que o volume de conhecimentos
das ciências médicas supera em muito qualquer possibilidade de abordagem
ampla e aprofundada no curso de graduação, é importante a busca de integração
das áreas de conhecimento básico, para responder melhor às reais necessidades
da formação médica. Ferreira ressalta o potencial de reforço pedagógico que
representa a vivência aplicativa do conhecimento, fato que implica valorizar
prioritariamente as situações práticas de exposição aos serviços e a participação
direta no cuidado de saúde. A abordagem deve ser preferentemente interdisciplinar, para que as condições de saúde ou o quadro clínico vivenciado se
constituam no eixo ao qual se pode aportar o conhecimento das disciplinas
básicas.
Na visão do crescimento continuado de informações e conhecimentos que alimentam o exercício da profissão médica, é compreensível que a base científica que
sustenta a especialização profissional não tenha por que continuar sendo
ministrada na graduação, podendo ser deslocada para os cursos de pósgraduação. De qualquer forma, a educação continuada e permanente estaria
aportando a complementação de conhecimentos e treinamentos, aperfeiçoando o
desempenho profissional e agregando novo aprendizado em função dos avanços
da Medicina e das necessidades básicas e/ou especializadas em saúde.
A partir dessa reflexão, Ferreira concebeu três níveis de intervenções de
intensidade crescente na análise das reformas curriculares da educação médica,
apresentados num esquema já usado por Almeida (1999) e aqui expressos em
figura ilustrativa (Fig. II).
Cada um dos níveis de intensidade crescente de intervenção, inovação, mudança
e transformação tem, caracterizando-o, três conjuntos de elementos explicativos:
os enfoques predominantes na reforma; os componentes do processo de ensino;
e os resultados obtidos (possíveis) passíveis de análise. Vendo o primeiro nível,
mais interno – Plano funcional sistêmico – as intervenções podem se realizar
numa abordagem fenomênica, levando em conta, predominantemente, os
aspectos

quantitativos

convencionais

(recursos

humanos,

materiais

e

metodológicos) relativos às relações técnicas que se desenvolvem no interior da
escola médica. A tríade quantitavo-qualitativo-relevância corresponde ao predo73

mínio de cada um desses enfoques em nível de intervenção. Um exemplo
relacionado à história recente é a ênfase dada à carência de médicos nos anos 60
e a abordagem quantitativa do problema, com o aumento do número de escolas
médicas, a ênfase nas proporções professor-aluno, nas cargas horárias curriculares das disciplinas, no número de leitos hospitalares por alunos, e outras
análises no mesmo sentido. Esse constitui o plano mais freqüentemente
explorado nas reformas de currículo, incluindo-se aí, as experiências pedagógicas
do ensino modularizado, baseado na solução de problemas ou em sistemas
orgânicos, que não conduzem necessariamente à reorientação em função da
realidade de saúde do país.

Figura II – Representação gráfica dos níveis das reformas curriculares da escola

médica e conjunto de elementos explicativos.
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PREDOMINANTES
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x Docência na Rede
- Interdisciplinaridade
- Participação Social
- Articulação EnsinoServiços-Comunidade
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- Intersetorialidade
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Fonte: representação gráfica da autora, esquema básico de
Ferreira JR (1998) com contribuições de Almeida M (1999).
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Essas intervenções caracterizam inovações que podem facilitar a dinâmica de
desenvolvimento do processo, mas dificilmente chegam a influir num perfil profissional diferenciado. Limitando-se ao interior da escola, caracterizam reformas da
educação médica que se desenvolvem em paralelo, respeitando o predomínio do
tradicional, sem preocupação com o aprofundamento da análise dos fatores que
determinam o modo dominante de formação.
No nível seguinte de intervenção de maior abrangência, no plano dos sujeitos, é
possível observar o potencial político estratégico de uma estrutura na qual se
alteram as relações entre os atores, tanto no contexto das disciplinas básicas
como no campo de prática profissional. A simples convivência nos mesmos
espaços de trabalho permite um tipo de intervenção que caracteriza mudança,
nova cultura acadêmica mais centrada na articulação entre teoria e prática e
conteúdo interdisciplinar. A ênfase nesse plano é colocada nos aspectos de
natureza qualitativa e na relação horizontal das equipes interdisciplinares. Isso
facilita o desenvolvimento de um novo tipo de integração, que amplia o potencial
da clássica integração docente assistencial, reunindo a ciência básica com a
clínica, naqueles aspectos em que a teoria pode orientar a prática dos serviços.
Essa abordagem, no âmbito local, tem grande potencial para produzir uma
mudança substancial do modelo de atenção, priorizando a orientação comunitária.
O terceiro nível de intervenção, o mais abrangente, é passível de análise das
alterações de maior transcendência, na própria essência do conhecimento, com
base nos seus determinantes histórico-sociais. A abordagem nesse nível seria
transdisciplinar, superando a dicotomia do conhecimento vigente e gerando uma
verdadeira articulação entre o biológico e o social. Esse tipo de intervenção caracteriza a transformação condizente com a preocupação atual de incorporar e
consolidar o paradigma da integralidade, focando a saúde de forma integrada,
com abordagem intersetorial, como parte da qualidade de vida e componente
fundamental do desenvolvimento humano. Nesse estágio, a escola médica estaria
considerando os fatores determinantes da saúde e a adoção de melhores práticas
baseadas na produção social da saúde, com ênfase nos ambientes saudáveis,
sob a ótica da intersetorialidade, integrando a promoção, prevenção, recuperação
e reabilitação.
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Embora esse quadro possa se mostrar distante do modelo hegemônico da prática
médica atual, e parecer pura retórica, é, no mínimo - enfatiza Ferreira (1998) uma construção possível frente ao esgotamento das possibilidades atuais do
modelo médico.
Para análise do encaminhamento das reformas curriculares em andamento nas
escolas médicas, é preciso que, além de destacar os movimentos, as recomendações e as propostas com alianças inovadoras, sejam identificados os problemas e
os obstáculos mais relevantes à sua realização.

3.1 Caminhos percorridos em movimentos de destaque: recomendações de
foros internacionais e nacionais de educação médica

Após o Relatório Flexner, em 1910, como tem sido enfatizado, houve o impulso às
pesquisas e a conseqüente multiplicação do conhecimento, traduzido no
surgimento e fortalecimento das especializações médicas, especialmente após a
segunda grande guerra, refletindo-se na formação do médico na graduação.
A Abem, fundada em 1962, tem desenvolvido, desde então, trabalhos de análise
e recomendações às escolas, quanto à reformulação de conceitos e métodos
para a formação do profissional. Esses trabalhos estão documentados em
publicações e Anais dos Congressos Brasileiros, entre os quais os seminários que
trataram especificamente da formação médica na graduação: A Formação do
Médico

de

Família

(Abem,1973);

A

Formação

do

Médico

Generalista

(Abem,1978); Preparação do Médico Geral (Abem,1983); e Preparação do
Médico Geral: reexame e perspectivas (Abem,1986). Isso evidencia que, além
dos foros internacionais, existem, desde os anos 60, estudos e recomendações
nacionais, para a formação do médico geral na graduação.
Das recomendações, surgiram propostas curriculares inovadoras em algumas
escolas médicas brasileiras, entre elas: a Universidade Federal de Minas Gerais,
em 1965, com currículo compacto, e em 1975, com área clínica integrada e a
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implantação do internato Rural (Campos,1979) (Siqueira,1991) (Sobral, 1991); a
Universidade de Brasília, em 1966, com nova concepção de integração de
disciplinas e de cursos da saúde, criação de blocos de sistemas e integração
interdisciplinar na fase pré-clínica (Ferreira,1999) (Sobral,1991; Sobral,1996), e
reestruturação em 1988 (Sobral,1993; Sobral,1996); a Universidade de São
Paulo, em 1968, com uma alternativa com novas concepções ao curso
convencional, e reorientação nos anos 80, com o currículo nuclear, com
integração horizontal e vertical das disciplinas, e composição de blocos para o
estudo de sistemas (Sobral,1991; Marcondes,1998); a Universidade Federal
Fluminense, em 1992, integrando atividades com a rede de saúde de Niterói/RJ
(Koifman,1996). Todas essas escolas médicas estabeleceram alguma forma de
questionamento e novas possibilidades de articulação entre o nível biotecnológico
e o social, na prática do curso de graduação médica. Na estratégia de articular
ensino e serviço, destacam-se o Programa de Integração Docente Assistencial
(Marsiglia, 1995) e os Projetos UNI (Uma Nova Iniciativa em educação dos profissionais da saúde) que inter-relacionam, no processo de formação, a
universidade, os serviços e a comunidade (Kisil & Chaves, 1994; Perrone, 1993).
Nas discussões sobre a formação do médico chamado generalista, nos fóruns
nacionais na década de 70 e 80, questionava-se a (in)suficiência do currículo de
graduação e a necessidade de uma pós-graduação. Nesse período, surgiram as
residências médicas em Medicina Comunitária, cujos primeiros programas foram
criados em 1976, no Projeto Vitória, da Universidade Federal de Pernambuco, e
na Unidade de Murialdo, da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente no Rio Grande
do Sul.

Na época, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), maior

fornecedor de serviços médicos, abria concurso em especialidades, privilegiando
dessa forma os profissionais especializados. Esse fato retrata a incongruência
entre as políticas de orientação da formação de recursos humanos para a saúde
focadas nos médicos gerais, e as políticas da estruturação dos serviços, criando e
acenando para outro tipo de espaço no mercado de trabalho.
As discussões do processo saúde-doença, que resultaram na Declaração de
Alma-Ata (1978) – Saúde para todos no ano 2000 (SPT-2000), já mencionadas no
capítulo II, consolidaram a idéia, já bastante desenvolvida entre os sanitaristas, de
um conceito de saúde ampliado e entendido como “qualidade de vida”. A partir de
então, há um movimento no sentido de dar nova direção às políticas de saúde,
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enfatizando a cooperação entre os diferentes setores da sociedade e dando
prioridade aos cuidados primários. A XXI Conferência Sanitária Panamericana
(1988) tratou dos vários aspectos decorrentes dessa declaração e da importância
de tornar real a utopia que ela encerrava. Vários fóruns internacionais e nacionais
de educação médica têm-se orientado, neste sentido, para a transformação dos
cursos de graduação, através da revisão dos conteúdos e inovação das
metodologias, buscando capacitar o profissional para o atendimento das
demandas básicas de saúde, com vistas à promoção da saúde. Em sucessivos
eventos internacionais, tem havido uma grande diversidade de enfoques que
fundamentam as ações de promoção da saúde, como nas Conferências
Internacionais sobre Promoção da saúde: Carta de Ottawa, 1986 - solidariedade e
eqüidade; Declaração de Adelaide, Austrália/1988 - políticas públicas saudáveis e
novas alianças em saúde; Declaração de Sundsvall, Suécia/1991 – para o
engajamento ativo dos povos na promoção de ambientes mais favoráveis à
saúde; Declaração de Jacarta/1997 - enfoque em novos atores para uma nova
era e no reforço da ação comunitária. A Conferência Mundial das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente (Rio,1992) afirmou que “Ambiente e saúde são interdependentes e inseparáveis (...)”. Na América Latina, a Declaração de Bogotá
(Colômbia, 1992) confirmou a relação de mútua determinação entre saúde e
desenvolvimento. Essas conferências já foram abordadas mais extensivamente
no capítulo anterior.
Todo esse movimento não significa que os pensadores do setor estão se
orientando para a negação dos avanços do conhecimento e das tecnologias
médicas. Pelo contrário: estão empenhados em ser críticos em relação ao
agigantamento dos aspectos mercadológicos da Medicina. Os documentos todos
apontam para a importância e a necessidade de reorientar os serviços de saúde,
e por conseguinte, a formação dos profissionais, para, interligando os vários
níveis de aprendizagem, dar resposta às reais necessidades do país.
No Brasil, as Conferências Nacionais de Saúde (CNS) inscrevem-se na história
das políticas recentes, como um dos pontos mais elevados de expressão de uma
concepção democrática do Estado e de manifestação do controle social sobre as
políticas públicas (Abrasco, 2001). O processo de práticas reformuladoras da
saúde e de construção de um Sistema Único de Saúde começa a ocorrer com as
denúncias de fraudes e da privatização anárquica do sistema previdenciário, com
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as reações do movimento dos médicos e profissionais de saúde, com os ensaios
para a municipalização que perpassam as décadas de 70 e 80 e, até mesmo, com
o relatório final da IIIa Conferência Nacional de Saúde (CNS,1963), e com o
processo mais geral das lutas pela redemocratização do país.
O movimento de reestruturação dos serviços, no âmbito nacional, inicia-se oficialmente com a apresentação oficial do Sistema Nacional de Saúde, em 1975, (Lei
6.229/75), na Vª CNS, com a discussão da falta de coordenação do sistema e a
insatisfação geral de dirigentes, profissionais e população, quanto à qualidade dos
serviços prestados. As deficiências no gerenciamento, a desintegração de órgãos
e a superposição de competências, afora a insuficiência de recursos, foram
reconhecidas como fortes componentes da situação. Desde então, propostas se
sucederam para a reorganização do sistema de saúde: o Programa Nacional dos
Serviços Básicos de Saúde (Prev-saúde), em 1980, visou à organização de um
sistema de saúde com hegemonia do setor público. O Conselho Consultivo da
Administração de Saúde Previdenciária (Conasp), em 1981, surgiu com a
finalidade de reorganizar a assistência médica previdenciária, incluindo o
programa das ações integradas de saúde (AIS), estratégia para a racionalização
do sistema de saúde até a realização da VIIIª CNS, em 1986. A VIIIª CNS foi um
marco no fortalecimento do Movimento da Reforma Sanitária, propondo uma
reformulação da legislação do setor saúde então vigente, passando pelo conceito
de saúde como direito e revisando o que dizia respeito à promoção, à proteção e
à recuperação da saúde.
Em consonância com os princípios da Reforma Sanitária, os Ministérios da
Saúde, Previdência Social, Educação e Trabalho, em 1987, propuseram um novo
convênio com os Governos Estaduais para a criação do Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (Suds). Em 1988, o Ministério de Educação e Cultura
(MEC) apresentou o programa Universidade Integrada ao Sistema de Saúde
(Unisis), um chamamento para o papel transformador e coordenador das
universidades.
Em 1988, foi promulgada a Nova Constituição Brasileira que define: “Saúde é
direito do cidadão e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
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recuperação” (art. 196). Essa Constituição oficializa a estruturação de um Sistema
Único de Saúde (SUS) e a formação de Recursos Humanos para a Saúde (RHS).
Sucederam-se as Leis 8.080 e 8.142, de 1990, para a organização do SUS. A
realização da IXª CNS, em 1992, com a participação ampla da sociedade,
reforçou o slogan “Saúde é qualidade de vida”, e deu um impulso extraordinário à
expansão do processo de municipalização das ações, nas Normas Operacionais
Básicas5 (NOB). As NOBs, editadas em 1991, 1993, 1996, 1998, e 2001 (NOAS)6,
foram incorporadas como diretrizes práticas de implantação do SUS, promovendo
um processo de universalização dos direitos e de atenção à saúde pública de
base local.
Na seqüência, aconteceu a Xª CNS (1997), depois de um semestre de debates
nas Conferências Municipais e Estaduais, reafirmando a orientação para as ações
intersetoriais, como requisito para impactos efetivos nas condições de vida da
população. A XIª CNS (2001) centrou-se na questão do controle social, visando à
radicalização do acesso da população ao sistema de saúde como direito, e
tratando, entre os principais temas, da formação dos profissionais da saúde.
O Ministério da Saúde implementa o Programa Saúde da Família (PSF), desde
1994, como estratégia para a substituição dos serviços convencionais oferecidos
à população, dando ênfase à atenção básica e reorganizando a porta de entrada
do SUS.
Atualmente a estratégia da Saúde da Família não é mais considerada como um
programa, e sim como uma proposta substitutiva de reestruturação do modelo
com novas dimensões técnica, política e administrativa, compreendidas através
da mudança do objeto da atenção, forma de atuação e organização geral dos
serviços, reorganizando a prática assistencial em novas bases e critérios (MS,
1997: www.datasus.gov).

Nos marcos referenciais históricos do século XX, destacaram-se sobremaneira
três marcos conceituais na área de educação médica que nortearam os demais
(Quadro III). O primeiro acontece no início do século (1910), referenciado ao
Relatório Flexner, que impulsionou a pesquisa, proporcionando grandes avanços
científico e tecnológico, dividindo o conhecimento e dando grande ênfase às
especialidades. O segundo decorre da discussão do processo saúde-doença,
dada a ausência de solução para os problemas de saúde, em geral, apesar dos
avanços científicos e tecnológicos, resultando na declaração de Alma-Ata, em
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1978, voltando-se para a atenção primária, com a meta de “Saúde Para Todos no
ano 2000”. Na seqüência, houve evolução do conceito de saúde, considerado
ausência de doença, para o de qualidade de vida, expresso na chamada Carta de
Otawa, divulgada em 1986, que levou à consideração do equilíbrio na oferta de
serviços básicos e especializados em saúde, voltando-se para o terceiro marco
conceitual da promoção da saúde.

81

- Alguns marcos referenciais históricos de movimentos reflexivos e de
ações no campo da formação médica, no âmbito nacional e internacional, em
décadas, no decorrer do século XX
Quadro III

Nacionais

Década

Internacionais

(1910)Relatório Flexner
- Congresso Nacional dos Práticos/RJ(1922) 10
(1957) General Practitioners/Inglaterra
à (1957) Udual 1ª Conf. das Escolas
50
Latino-Americanas de Medicina /
México
- ABEM – fundação
(1962)
- Reforma Universitária – lei 5.540
(1968)
- Currículo mínimo–res.nº 8 CFE/MEC(1969)

(1960) Médico de Família – E.U./Canada
60 (1962) Fundação da Fepafem(Udual)

- ABEM – Seminário nacional: Formação do
(1972) 2º Plano Decenal de Saúde das
Médico de Família
(1973)
Américas – estratégia de IDA
- Residência Med.Geral Comunitária
(1972) A Educação Médica na America
/criação
(1976)
Latina OMS/OPS–JCGarcia
- Cebes – criação
(1976)
(1974) Informe Lalonde – Canadá
- Abrasco – criação
(1977) 70 (1976) Leavel&Clark – Med. Prev.
- CNRM – criação
(1977)
(1978) Declaração de Alma-Ata “Saúde
- ABEM – Seminário nacional:Formação do
para todos no ano 2000”
Médico Generalista
(1978)
(1979) Network – criação OMS/OPS
- ABEM – Seminário Nacional: Preparação
do Médico Geral na graduação
(1986)
- VIIIª CNS – Reforma Sanitária
(1986)
- Promulgação da Constituição Brasileira.
(1988)
Saúde, direito de todo cidadão / SUS

(1984) Médico de Família – Cuba
(1984) Modelo Spices
(1984) Fundação Alafem (Udual)
(1986) IªConf.Int.Promoção da Saúde
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Carta de Ottawa / Canadá
(1987) Iª Conferência Mundial de
Educação Médica de Edimburgo
(1988).IIª Conf. Int. Promoção da Saúde

- ABEM/Fepafem – Projeto EMA
(1990)
(1990) Fepafem – Projeto EMA
- ABEM/CFM – formação Cinaem
(1991)
(1991).IIIª Conf. Int.Promoção da Saúde
- Programa Saúde da Família (PSF/MS)
(1991) Promoção da Saúde na América
(1992)
Latina – Declaração de Bogotá
- Lei de Diretrizes e Bases - lei 9.394 (1996)
(1993) IIªConferência Mundial de
- DiretrizesCurriculares;edital nº4MEC(1997)
Educação Médica de Edimburgo
- Perfil do Médico Brasileiro / Fiocruz (1997)
(1994) Encontro Intercontinental de
90
- Avaliação das Escolas Médicas:
Punta del Este
Cinaem
(1997)
(1994) Conferência Internacional de
MEC
(1999)
Rockville / Illinois
- Cinaem (3ªfase): Projeto de
(1994) WHO-Wonca – Canadá
(1997) IVª Conf.Int.Promoção da Saúde
transformação do ensino médico
(1999)
- PSF/MS Meta:implantar 20.000
equipe
(1999)
Fonte: Lampert JB 2001. Currículo de Graduação e o Contexto da Formação do Médico. Rev. Bras.
Educ. Méd., RJ, 25(1):16, incluindo mais dados.

Observa-se que os principais marcos tentativos de orientação do modelo da
formação médica se concentram na segunda metade do século vinte,
aprofundando-se ao adentrar o século XXI, tendo, como imagem-objetivo, a
promoção da saúde. As diferentes propostas de mudanças para a formação de
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recursos humanos, a partir da década de 60, estão dentro de um contexto que
inclui a influência da Comissão Econômica Para a América Latina (Cepal),
introduzindo o planejamento econômico, inclusive dos setores sociais da América
Latina, dentro de uma visão que pretende disponibilizar serviços de saúde para a
população sem assistência (Andrade,1975). O estudo de Garcia (1972)
estabelece relações entre educação médica e estrutura social, no contexto da
transformação histórica e econômica. Em relação aos recursos humanos para a
saúde, surgem discussões e estudos sobre “o tipo de profissional” e sobre qual
proporção deles seria necessária relativamente à população para definir uma
cobertura adequada. Essa questão encontra-se em aberto para estudos.
Nos anos 70, foi construída a estratégia de Integração Docente-Assistencial (IDA)
visando à inter-relação entre todos os setores da escola médica e parcela
significativa dos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção. Tendo vários
desdobramentos em alguns municípios mais inovadores, ela fez parte dos
movimentos que sinalizavam a necessidade de reforma na educação médica
(Arouca,1975; Donnangelo,1975), apresentando propostas de medicina integral.
Com potencial para introduzir modificações parciais, nessa estratégia se manteve
o essencial dos modelos hegemônicos de formação e de prática, permanecendo a
medicina integral no âmbito da retórica.
Nos Estados Unidos, a chamada “medicina comunitária” surgiu logo após o
movimento preventivista, visando a atenuar as tensões sociais nas áreas de
moradia dos segmentos mais pobres das camadas populares, dando ênfase à
articulação da prática médica com as ciências da conduta. Desenvolveram-se
correntes de pensamento na área de Sociologia, Antropologia e Psicologia,
voltando-se para a “imposição” de mudanças comportamentais da população,
mas deixando intocada a assistência médica convencional. Esse modelo tentava
fazer uma simplificação barata e de qualidade duvidosa da medicina
convencional, para segmentos considerados marginalizados da população, sem
tocar no cerne da concepção reduzida e centrada na assistência hospitalar da
medicina convencional (Almeida, 2001).
Os estudos e análises produzidos no setor nas últimas quatro décadas
contribuíram para constituir uma massa crítica nos setores da educação e da
saúde (Chaves, 1982; Chaves,1984; Kisil,1985; Ferreira,1986), apontando para a
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conveniência do trabalho em equipe, para a desmistificação da exclusividade da
atenção hospitalar, e para a necessidade de se superarem as dicotomias entre
saúde coletiva e saúde individual. O estudo denominado Análise Prospectiva da
Educação Médica na América Latina foi um marco no sentido conceitual,
demonstrando a contextualização da educação médica, dentro da realidade sócioeconômica e política, técnico-científica, situação de saúde, padrões profissionais,
estruturas e normas de funcionamento dos serviços de saúde (Ferreira,1986).
Nesse mesmo período, discutiam-se temas para a 1ª Conferência Mundial de
Educação Médica (Edimburgo, 1988). Nesse espaço, foi considerado crucial o
apoio do médicos para a consecução de mudanças substanciais nos sistemas de
saúde, a favor das estratégias de Atenção Primária da Saúde (APS). Essa
abordagem foi apresentada em seis temas pela Comissão de Planejamento da
Conferência: 1) prioridades educacionais para escolas médicas; 2) estratégias
educacionais para escolas médicas; 3) integração da escola médica com os
sistemas de atenção à saúde; 4) recursos para a educação médica: físicos,
financeiros e humanos; 5) ingresso no curso médico e necessidades dos países;
6) relações entre ensino de graduação, de pós-graduação e educação
continuada.
É notável que todos os movimentos de reformas curriculares funcionaram no
âmbito periférico dos problemas essenciais da educação médica, enquanto a rede
hospitalar destacava-se pela incorporação de avanços tecnológicos. Os esforços
em prol de uma visão que propunha ambulatórios integrais, ensino em rede e
internato rural ficavam sempre enfraquecidos pelas práticas médicas dentro do
modelo hegemônico (Ferreira, 1990).
Em 1991, a coordenação do Programa para a América Latina e o Caribe, da
Fundação Kellogg, convidou instituições universitárias da área da saúde que
ministravam curso de graduação em Medicina e em Enfermagem a participar de
“Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: União com a
Comunidade”, o Programa UNI (Kisil & Chaves, 1994). Nesse mesmo ano,
realizava-se a 8ª Reunião Bianual da Network, a etapa final da Conferência
Integrada “Universidad Latino-Americana y Salud de la Población”, em Havana. No
Brasil, nesse mesmo ano, se constituía a Comissão Interinstitucional Nacional de
Avaliação das Escolas Médicas (Cinaem), com a finalidade de avaliar o ensino
médico nas escolas brasileiras.
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Para as discussões preparatórias da IIª Conferência Mundial de Educação Médica,
a OPS, em 1992, difundiu um documento de referência “As mudanças na profissão
médica e sua influência sobre a educação médica” (OPS/OMS, 1992). Essa
Conferência, que ocorreu em 1993, foi considerada o maior evento em nível
internacional na área, tendo como inspiração a Conferência Mundial sobre
Assistência Primária de Saúde, 1978, em Alma Ata, onde o programa global Saúde
para Todos até o ano 2000 foi adotado; e a Conferência Mundial sobre Educação
Médica, de 1988, que formulou a Declaração de Edimburgo. A Conferência de 1988
estabeleceu uma estrutura organizacional para o avanço na qualidade da educação
médica com quatro níveis de ação: global, regional, nacional e institucional.
Estabeleceu extensa rede internacional para o alcance das mudanças necessárias
na educação médica, envolvendo seis associações regionais da Federação
Mundial de Educação Médica (FMEM), ligadas aos seis escritórios regionais da
OMS, interagindo com outras agências e instituições, notadamente a UNICEF,
UNESCO, UNDP e o Banco Mundial. Essa conferência lançou uma série de
projetos de atividades, dos quais alguns continuam em funcionamento até hoje.
A Conferência Mundial de 1993 se realizou em um contexto de mudanças globais
desafiantes. Tais mudanças, que afetaram profundamente a educação médica,
são identificadas como: o vasto aumento na população de alguns países;
extensas transformações nas estruturas políticas nacionais e regionais; recessão
econômica; enxugamento de recursos destinados a políticas sociais; guerras e
aumento da violência social em vários países da América Latina; disseminação da
AIDS; reaparecimento de doenças consideradas anteriormente controladas;
sistemas de assistência à saúde em desarranjo devido à cobertura inadequada
das populações; e, não menos importante, descontrole na elevação de custos no
setor saúde. Há uma percepção pública de que as escolas de medicina não estão
conseguindo vencer esses desafios (OPS, 1994:17).
Universidades e faculdades de medicina são freqüentemente vistas como
entidades preocupadas com suas próprias questões acadêmicas, e desligadas
dos problemas concernentes a sua sociedade. A tendência da medicina em se
tornar uma empresa de negócios é um desvio grave de seu comprometimento
tradicional de assistência e tratamento. Os avanços na tecnologia biomédica são
às vezes vistos como uma redução do humanismo dentro da medicina. Os
médicos têm passado uma imagem de indiferentes em relação a certos
pacientes como os portadores de AIDS (OPS, 1994:18).
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O desafio central da IIª Conferência Mundial de Educação Médica foi desenvolver
uma visão sistemática da variedade de problemas existentes, identificar soluções
adequadas e formular estratégias de implementação das recomendações, em
nível mundial.
Ao lado das ingentes mudanças gerais citadas acima, vêm ocorrendo outras
fundamentais, na ordem da cultura: expectativas públicas elevadas; demandas
que tendem a aumentar, na medida em que a população incorpora saúde como
direito; contexto social e cultural em que se processa a vivência dos problemas de
saúde, em transformação; custos que se elevam quanto mais se incorporam
novas tecnologias e a população considera ter direito a elas; forças de mercado
na área de saúde, magnificando sua prática como comércio; especialistas em
excesso e poucos clínicos gerais disponíveis; pouca ênfase nos processos de
prevenção e promoção.
O paradoxo da situação atual é que tem havido importantes mudanças na
qualidade da medicina e da educação médica, mas tudo isso permanece como
casos exemplares, sem potencial “revolucionário” suficiente para reverter o
quadro hegemônico do modelo biomédico e caracterizar uma transformação.
Os avanços na ciência, assim como as limitações de recursos, fazem surgir novas
questões éticas, sobretudo no que diz respeito ao valor do dinheiro e às
prioridades para alocação de recursos. A ênfase na participação e no controle
social tem produzido o envolvimento dos pacientes e da comunidade nas
decisões que antes tinham no médico seu único árbitro. O aparecimento da AIDS
e de outras doenças crônicas desafia a sensibilidade social e demanda presteza
ética dos médicos para oferecer respostas públicas. Dessa forma, novas questões
éticas têm surgido no processo de formação e de prática médica, enriquecendo a
compreensão de valores básicos da profissão.
Um dos maiores desafios emergentes vem das transformações do quadro epidemiológico nacional e de grande parte dos países, em plena transição de doenças
infecciosas e parasitárias para enfermidades cardiovasculares, neoplasias e
violências; há o envelhecimendo da população e conseqüente aumento das
enfermidades crônico-degenerativas. Nos países subdesenvolvidos, há a
coexistência e superposição dos quadros epidemiológicos antigos e modernos.
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Toda essa realidade faz parte dos ingredientes do descontentamento da
sociedade com a baixa qualidade real ou percebida dos serviços de saúde hoje
oferecidos. Os médicos são insuficientemente conscientes da condição de saúde
daqueles que não comparecem a suas clínicas.
As despesas per capita com doenças em muitos países excedem o produto
nacional bruto per capita total de países em desenvolvimento, e os médicos, em
geral, mantêm sua abordagem voltada para doenças. Há um desequilíbrio entre
especialistas e clínicos gerais. Nos países desenvolvidos, mas também em nosso
país, e assumindo no cotidiano da vida a ideologia hegemônica, a própria
população prefere consultar especialistas, mesmo que as queixas sejam
corriqueiras. Assim, ao mesmo tempo em que clínicos gerais permanecem
subempregados, os especialistas não se estabelecem em áreas depreciadas. A
distribuição desequilibrada é refletida em uma superpopulação de médicos contra
uma escassez de enfermeiros ou qualquer outro profissional da área de saúde de
custo menor e freqüentemente mais eficaz. Essa distorção é tão mais presente,
quanto mais os serviços são prestados em centros dinâmicos da economia.
O avanço de conhecimento na área biomédica dos últimos 40 anos ultrapassou o
acumulado em todos os tempos. A sociedade tem, sabidamente, investido na
pesquisa médica, mas cobra eficácia na ação e acesso às conquistas que
financia. E o fato mais freqüente é a incongruência entre as novas tecnologias e
as respostas às necessidades:
A AIDS, por si só, faz-nos ver as fraquezas dos médicos. Esta ’catástrofe em
câmara lenta´ desafia as habilidades de comunicação dos médicos, a responsabilidade a longo-prazo, o cuidado, a capacidade de enfrentar questões como
a morte, sexualidade, alternativas para o estilo de vida, a impotência
terapêutica; e o conhecimento de saúde pública e doenças infecciosas. Além
disso, a interação médico-AIDS é um protótipo de muitas outras doenças
comuns da sociedade moderna; abuso de droga, doenças crônicas de
populações em idade avançada, e outras doenças infecciosas novas ou
recrudescentes (OPS, 1994:21).

As respostas da educação aos desafios encaminham-se para o replanejar a
formação do médico do século XXI, entendendo que muitas das soluções estão
além do conhecimento do médico ou mesmo fora da responsabilidade do setor
saúde. Os médicos devem ser preparados para promover a saúde, prevenir e
tratar a doença e reabilitar o deficiente, de maneira ética e amorosa, dentro da
sua área de competência. Trata-se de uma formação transdisciplinar que lhes
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dará condições de agir em equipes multidisciplinares e mulitiprofissionais, em
estudos e soluções dos problemas de saúde. Dessa forma, os médicos serão
melhores

fornecedores

dos

cuidados

básicos

de

saúde;

habilidosos

comunicadores, pensadores críticos, com noções pertinentes de economia
aplicada, de sociologia, de antropologia, de epidemiologia, administradores de
uma equipe de saúde; advogados da comunidade e motivados para aprender
durante toda a vida profissional (OPS, 1994). Não se trata de um somatório de
disciplinas, mas de uma formação transdisciplinar a qual lhes dará condições de
agir em equipes de caráter multidisciplinar e multiprofissional, em estudos e
soluções dos problemas de saúde.
Os educadores médicos em 1988, após intensos debates, propuseram as onze
reformas da Declaração de Edimburgo: 1) ambientes educacionais relevantes; 2)
currículos baseados nas necessidades de saúde; 3) aprendizagem ativa e
duradoura; 4) aprendizagem com base na competência; 5) professores treinados
para ser educadores; 6) integração de ciência com a prática clínica; 7) seleção de
alunos também por atributos intelectuais e não cognitivos; 8) coordenação da
educação médica com os cuidados de saúde; 9) formação equilibrada de tipos de
médicos; 10) treinamento multiprofissional; 11) educação médica continuada
(OPS, 1994:21).
Essas propostas de mudanças têm sido adotadas e testadas em algumas escolas
de medicina, que estão usando estratégias efetivas para conseguir êxitos. Apesar
do conservadorismo reinante e da complexidade das transformações necessárias,
são estimulantes os passos já dados. Quanto aos princípios da Declaração de
Edimburgo, esses exigem que sua implementação seja feita com estratégias
ousadas, claras, atraentes e praticáveis (OPS, 1994).
Do encontro de 1993 saíram 22 recomendações7. As respostas às questões não
são exaustivas nem universais, estando flexíveis à revisão em vários níveis, além
de necessitarem de reinterpretação no contexto local, regional e nacional. No
âmbito político e de gestão, as propostas se referem:
1a) à disjunção entre a educação médica e o ambiente de prática médica; 2ª) ao
planejamento nacional de recursos humanos da saúde’; 3ª) aos sistemas de assistência médica e suas implicações na educação médica; 4ª) à busca de proporcionalidade entre especialistas e clínicos gerais; 5ª) à transição do perfil
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epidemiológico nos diferentes países e suas implicações na preparação
educacional; 6ª) ao desafio médico-humanista trazido pela AIDS e por outras
doenças crônicas.
No que concerne às respostas educacionais, recomenda:
7ª) política institucional e administrativa convertidas em apoio à nova proposta de
educação médica; 8ª) procedimentos de seleção para admissão nas escolas
médicas; 9ª) capacitação dos professores de Medicina para uma educação
médica de melhor qualidade; 10ª) envolvimento do estudante de Medicina no
planejamento e na avaliação da educação médica; 11ª) especificação do lugar da
ciência em relação à Medicina; 12ª) discussão da base ética da educação médica;
13ª) estratégias e métodos de ensino e aprendizagem; 14ª) opções curriculares
para acompanhar a sobrecarga de informações.
Para a continuidade da formação, as recomendações são:
15ª) investimento no nível de pós-graduação dentro de uma visão holística; 16ª)
educação médica continuada e busca de aprendizagem duradoura.
Quanto a parceiros na aprendizagem, recomenda:
17ª) constituição de equipes de saúde e educação multiprofissionais; 18ª)
participação das comunidades na educação médica; 19ª) comunicação com os
pacientes e o público; 20ª) maior participação das comunidades e dos pacientes
nas decisões.
No que se refere aos espaços para aprendizagem, as recomendações são de:
21ª) ambientes realistas; 22ª) comprometimento das universidades com uma
educação médica com base na população.
No fechamento das recomendações, a Conferência Mundial de 1993 endossa
apelo firme para um programa de colaboração internacional em rede, eficaz e
responsável, do qual todas as nações participem, propiciando a implementação
das reformas.

A Federação Mundial, as agências co-patrocinadoras OMS,

UNICEF, UNESCO, UNDP e o Banco Mundial, e todos os outros órgãos
representados por seus delegados no Encontro devem constituir a estrutura
organizacional do programa. O resultado esperado para essa recomendação,
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coroando as demais, é ter um perfil médico, internacionalmente remodelado para
o século XXI.
O conjunto de instituições presentes em Edimburgo se comprometeu com o
esforço urgente de trazer à tona as mudanças identificadas, considerando todas
as recomendações como essenciais para que mudanças profundas possam ser
alcançadas, inclusive na formação técnica, social e ética do médico.
Na América Latina, em 1993, em Cartagena, na Colombia, realizou-se a
Conferência Andina sobre Educação Médica, promovida pela Associação
Colombiana de Faculdades de Medicina (Ascofame) e pela OPS. Segundo
Almeida (2001:49), essa como as reuniões ocorridas no Brasil, México, Cuba e
Peru, também se inseriu no processo de aprofundamento das discussões
preparatórias ao Encontro Continental de Educação Médica.
O Encuentro Continental de Educación Medica, realizado em Punta del Este, no
Uruguai, em 1994, reuniu em um mesmo evento a Associação Latino-americana
de Faculdades e Escolas de Medicina (Alafem), a Federação Pan-americana de
Associações de Faculdades e Escolas de Medicina (Fepafem), a União de
Universidades da América Latina (Udual) da Federação Mundial para a Educação
Médica, a World Federation for Medical Education (WFME) e a Comissão
Regional para o Ensino Superior na América Latina e Caribe (Cresalc/Unesco). O
tema central de discussão foi a “Educação e prática médicas, seu compromisso
com as necessidades sociais, uma nova visão de qualidade”. Nesse encontro, foi
apresentada a proposta “Gestão de Qualidade na Educação Médica”. Na ocasião,
a Abem, como coordenadora da Cinaem, apresentou o Projeto de Avaliação das
Escolas

Médicas do Brasil, em sua 2ª fase, implementada por escolas

voluntárias.
Desse encontro resultou a Declaração do Uruguay (1994), cujo conteúdo
contempla:
-

compromisso de orientar a formulação de um novo paradigma que revalorize a
saúde, contemplando seus aspectos biológicos e sociais, para a construção de
um desenvolvimento humano sustentável e comprometido com as próximas
gerações;
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-

convocatória para a implementação das transformações necessárias que
assegurem uma formação médica da mais elevada qualidade em termos
técnicos e de relevância social e uma posterior incorporação de modelos
assistenciais humanizados e eqüitativos; e

-

demanda de mobilização da Universidade para, a partir de uma concepção
ética da vida, poder cumprir com o novo contrato social que reconstrói as
bases solidárias do exercício profissional e reduz as diferenças sociais,
favorecendo a cobertura universal e justiça social.

Nesse resumo aqui explicitado, podemos ter a dimensão dos movimentos e
foros internacionais e nacionais com recomendações claras e enfáticas para
as reformas da formação médica. Apesar de tudo, o modelo biomédico
continua hegemônico, embora estejam sendo implementadas experiências
em sentido contrário.

3.2 Propostas com alianças inovadoras: Network; Changing Medical
Education; Projetos UNI; Cinaem; Gestão de qualidade8

Está presente na sociedade de hoje a insatisfação voltada para os profissionais da
saúde, em especial para o médico, referindo-se a seu despreparo e à falta de
condições para enfrentar os novos desafios colocados pela crise do paradigma
dominante. As principais questões levantadas são: humanização da atenção,
cuidado integrado, maior participação social, eqüidade, contenção de custos, uso
devido e adequado da tecnologia, proteção ao meio ambiente e promoção de
estilos saudáveis de vida (Feuerwerker, 1998). As iniciativas de reformas
curriculares e as estratégias para construir mudanças e transformações efetivas na
formação médica, em âmbito nacional e internacional, têm motivado ações e
estudos que contribuem para a avaliação e reflexão sobre as tentativas de
mudanças nesse sentido.

91

Network - A criação da Network of Community-Oriented Educational Institutions for
Health Sciences, mais conhecida como Network, ocorreu em reunião em Kingston,
na Jamaica, em 1979, promovida pelo Health Manpower Development Program da
OMS/ Genebra e pelo Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da
OPS/ Washington (Almeida, 1999). Tem como antecedentes: a) a meta de “saúde
para todos no ano 2000”, decisão da Assembléia Mundial da Saúde de 1977; b) a
Conferência de Alma-Ata, de 1978, que elege a Atenção Primária de Saúde (APS)
como estratégia para atender essa meta que tem papel-chave no desenvolvimento
dos profissionais de saúde; e c) a existência de vários programas ou experiências
inovadoras no campo da formação de profissionais de saúde, especialmente em
escolas médicas, distribuídos em várias regiões do mundo, sem haver, entretanto,
intercâmbio entre eles. Então, foi promovido pela OMS e OPS um encontro entre os
dirigentes desses programas, para explorar as possibilidades de intercâmbios,
visando a reforçar a implementação da APS. Foi evidenciada como característica
comum, nos programas das instituições representadas nessa reunião em suas
definições operacionais, a orientação comunitária e o uso de abordagens de
aprendizagem baseadas em problemas (PBL).
O projeto de educação baseada na comunidade considerou o envolvimento e a
presença dos estudantes junto à população, durante toda a experiência educativa,
como componente fundamental da formação. Isso obriga a considerar as
necessidades concretas de saúde dos grupos atendidos. O PBL refere-se a uma
metodologia de ensino que integra as várias disciplinas, buscando solucionar uma
questão prática (problem-solving mode) de saúde de uma pessoa, de uma
comunidade ou de uma sociedade específica (Almeida, 1999). Decidiu-se formar
uma rede, prevendo o fortalecimento e a expansão gradual para outras escolas das
metodologias e estratégias propostas, instalando-se uma secretaria executiva na
sede que ficou estabelecida na Universidade de Limburg, Maastricht, na Holanda.
Ficou estabelecido também que seriam promovidas reuniões de acompanhamento
a cada período de dois anos. Na América Latina, ganhou expressão com a adesão
dos projetos UNI, a partir da década de 90, sendo que a última reunião foi no Brasil,
em Londrina/PR, em out./2001. Os apoios para esses encontros foram obtidos,
inicialmente, junto à OMS, à Fundação Rockfeller, ao Governo da Holanda e à
Faculdade de Medicina e de Ciências da Saúde da Universidade de Limburg.
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A nova organização estabeleceu como objetivos: melhorar a cooperação entre
serviços de saúde e o desenvolvimento da força de trabalho em saúde (health
manpower); melhorar a APS e o nível de saúde, na área de atuação das escolas;
expandir a abordagem já sendo realizada em instituições que aceitaram participar
voluntariamente do ensino orientado à comunidade e do PBL, para a formação de
outros profissionais de saúde; aumentar o número e a eficácia de professores
capacitados para desenvolver a abordagem preconizada; aumentar o número de
líderes que apóiem a abordagem preconizada, e expandir o número de
organizações que apóiem a proposta. Nos anos iniciais, as atividades mais
relevantes concentraram-se no aprofundamento da base teórico-conceitual em
estudos e seminários de análise das experiências desenvolvidas.
O PBL na educação dos profissionais da saúde tem três objetivos: adquirir um
corpo integrado de conhecimentos, aplicar habilidades para solução de problemas
e desenvolver raciocínio clínico. Nessa proposta, o processo ensino-aprendizagem
se caracteriza por estar mais centrado no estudante, vinculado a sua capacidade e
motivação, porque o estudante, tendo o apoio do professor como facilitador,
assume a responsabilidade pelo seu aprendizado, habilidade essa essencial para a
educação continuada e permanente no decorrer da vida profissional. A ênfase é
dada à estratégia de busca ativa, de parte do estudante, por informações e
habilidades. A ele compete definir as melhores formas e o ritmo de estudos, bem
como a avaliação do progresso de sua formação (Almeida, 1999).
Essa rede dedica-se essencialmente à produção de materiais, assistência técnica e
promoção de encontros virtuais e presenciais entre as instituições interessadas em
construir mudanças com essa orientação.

Changing Medical Education: an Agenda for Action – trata-se de um documento
lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na Iª Conferência Mundial de
Educação Médica de Edimburgo (1988), que pretendia ser uma alternativa de
coordenação e sistematização de atividades para a adaptação da formação médica
às novas exigências da sociedade. Afirmando que “A Declaração de Edimburgo é
uma clara expressão das orientações para as mudanças que são necessárias”
(OMS, 1991), a OMS esperava mobilizar recursos para implementar um programa
de melhoria da relevância social e eficiência da educação médica. Dirigida aos
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países desenvolvidos e em desenvolvimento, a proposta se orienta para a
educação médica em nível de graduação. A proposta faz referência ao modelo
tradicional de formação médica, identifica um “velho modelo de análise”, através do
qual, segundo ela, um anacrônico binômio “prática médica – educação médica” e
suas mútuas relações, têm inspirado muitas e insuficientes adaptações nos
conteúdos curriculares.
O resultado mais comum é um ensino médico às vezes mais eficiente e científico,
mas fruto de um limitado enfoque de ‘excelência profissional’, sem ter consciência
das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade e no sistema de saúde (Almeida,
1999:111)
Após décadas de experiências em reformas educacionais, as limitações do
modelo tradicional de educação médica devem ser reconhecidas. Este modelo se
baseia em dois pressupostos: a) quanto mais se ensina, mais se aprende, e b)
quanto melhor se aprende, melhores práticas são executadas (Boelen, 1994 apud
Almeida, 1999:111).

A proposta “Changing” fundamenta-se em um novo modelo de análise, na
perspectiva de formar um profissional capaz de prestar uma atenção eficiente e de
alta qualidade, baseado na concepção de que a escola médica deve ter missão
mais congruente com as aspirações político-sociais das comunidades locais e da
sociedade.
Ao abordar a responsabilidade social das escolas médicas, a proposta ressalta que
estas, além de transmitir novos conhecimentos, habilidades e atitudes, têm
responsabilidades acerca do destino profissional dos médicos formados. Apresenta
então uma nova definição de educação médica:
(...) é a arte e a ciência de preparar os futuros médicos para atuar
apropriadamente na sociedade e influenciar o ambiente no qual os futuros
profissionais irão trabalhar, com vistas à satisfação dos consumidores, das
autoridades sanitárias e dos próprios profissionais (Boelen,1994 apud Almeida,
1994:112).

Ao considerar que as mudanças, para se efetivarem na prática, levarão de dez a
quinze anos, esse documento indica a necessidade de articular: as estratégias que
envolvam os atuais profissionais de saúde; a participação das escolas na melhoria
da qualidade e da cobertura dos serviços de saúde; as escolas assegurando a
relevância da educação e da pesquisa vinculada às necessidades prioritárias de
saúde; a disseminação de processos de aprendizagem eficientes comprometidos
com a qualidade e com a avaliação tecnológica, por parte das escolas.
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A OMS, em 1992, lançou o boletim ‘Changing Medical Education and Medical
Practice em Inglês, Espanhol e Português, buscando dar suporte a essa iniciativa.

Cinaem – No Brasil, uma iniciativa pioneira surgiu, em 1991, respondendo à
proposta de instituir um “exame de ordem” para a categoria médica – exame para
avaliar os recém-formados, e cujo resultado lhes permitisse ou não o exercício da
profissão. Onze instituições ligadas ao ensino e à prática médica constituíram a
Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas (Cinaem).
Embora percebessem a conexão existente entre a situação social e sanitária e a
crise do modelo de educação médica vigente no país, rejeitavam o exame de
ordem como uma alternativa consistente de superação dessa crise. Davam
importância para uma iniciativa que partisse de instituições vinculadas à categoria
médica, o que provavelmente ampliaria o grau de adesão das escolas médicas às
propostas que fossem formuladas. Sem ter uma proposta acabada, essa Comissão
fez a aplicação de um questionário originalmente elaborado pela OPS para
diagnosticar a situação das escolas médicas brasileiras. Tal formulário incluiu
questões sobre a estrutura política e econômico-administrativa, infra-estrutura,
recursos humanos, modelo pedagógico, atividades de assistência e pesquisa e
número de médicos formados.
A quase totalidade, 76 das 82 escolas existentes à época, respondeu esse questionário, demonstrando um interesse bastante amplo de integrar o processo de avaliação. Os resultados mostraram situação insatisfatória das escolas e serviram a um
exercício de delineamento ecológico que permitiu a seleção de três variáveis a
serem estudadas na etapa seguinte. Seguiu-se um longo processo de construção
de identidade da Cinaem e de suas relações com as escolas médicas. Foi
constituída uma equipe técnica para dar forma aos passos seguintes da avaliação.
Em 1994, contando com o apoio dos projetos UNI e das próprias escolas que
aderiram ao projeto, foi possível iniciar o processo de preparação da segunda fase
do projeto (Abem, 1993; Abem, 1994; Abem, 1995). Foram desenhados três tipos
de estudos para avaliar as variáveis selecionadas na primeira fase: um estudo
transversal para analisar os recursos humanos (corpo docente); um estudo
longitudinal para estudar o médico formando (dois testes cognitivos e análises
periódicas de conhecimentos aplicados, habilidades e atitudes através da aplicação
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de uma ficha estruturada de avaliação prática durante as atividades do internato); e
um estudo desenhado a partir do enfoque estratégico para avaliar o modelo
pedagógico adotado pelas escolas. A discussão e a socialização dos instrumentos
foram feitas em oficinas com grupos de 20 a 30 escolas voluntárias representadas
por um docente, geralmente o diretor e um discente. O resultado da avaliação
implementada em 48 escolas foi divulgado em 1997, através de Relatório Geral, em
audiência da Cinaem e escolas médicas, com a presença dos ministros da
Educação e da Saúde (Cinaem, 1997).
O VI Fórum de Avaliação do Ensino Médico, no XXXV Congresso Brasileiro de
Educação Médica (Abem, 1997), apresentou e discutiu propostas que poderiam
apoiar e fortalecer o Projeto nos passos seguintes. Foi apresentado o Projeto da
Rede de Apoio à Autotransformação da Escolas Médicas (Raem), da Abem (Abem,
1997) e estudo dos Projetos UNI, ambos entendidos como projetos substitutos, e
não de apoio, uma vez que o próprio Projeto Cinaem não tinha delineado seus
próximos passos. No entanto, o Projeto Cinaem logo deu continuidade ao trabalho,
com uma terceira fase denominada: Preparando a transformação da educação
médica brasileira (Cinaem, 2000).
Após o relatório dessa etapa, sem grande repercussão, se comparada à segunda,
foi realizada a quarta fase, enfocando e referendando as diferentes dinâmicas de
transformação em curso. Os processos políticos de interesses de grupos, inclusive
partidários, que permeiam essa Comissão, passando pelas trocas de diretorias das
entidades que a compõem, têm estabelecido tensões de ajuste para que seja
mantida a aliança inicialmente estabelecida. Na visão da importância das parcerias
e participação dos atores comprometidos, a partir de então, foi incluído na
composição da Cinaem o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(CONASEMS).

Projetos UNI – Em 1991, a coordenação do Programa para a América Latina e o
Caribe, da Fundação Kellogg, convidou instituições universitárias da área da saúde
detentoras, no mínimo, do curso de graduação em Medicina e em Enfermagem a
participar de “Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: União
com a Comunidade”, o Programa UNI (Chaves & Kisil, 1994). O Programa UNI teve
origem na avaliação crítica das experiências do Programa de Integração Docente
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Assistencial (IDA) na América Latina. Todos os projetos deveriam ter como denominador comum, a base epidemiológica da população à qual se destinassem,
atuando de forma interdisciplinar, com equipes multiprofissionais e articulando o
ensino-aprendizagem

em

serviço.

Esses

pré-requisitos

assegurariam

os

fundamentos de uma graduação capaz de formar um profissional competente em
qualquer nível do sistema de saúde – primário, secundário e terciário. Esse
conjunto de parâmetros teria que chegar a uma definição clara do produto final dos
cursos e das competências a serem buscadas, não somente em nível de clínica,
mas também no que se refere à pesquisa, à administração de serviços, à relação
interpessoal com pacientes e membros da equipe de saúde.
A base de seleção de conteúdo devia estar no conhecimento epidemiológico da
população local, definindo a relevância dos temas para a solução dos problemas de
saúde. Foi recomendado superar a separação tradicional entre os ciclos básico e
profissional, que tem favorecido a interpretação de que a ciência produzida nas
disciplinas básicas é apenas pré-requisito, e não parte integrante da medicina
clínica. Ainda foi proposto incentivar a incorporação das ações clínicas de natureza
preventiva e de promoção à saúde na atividade habitual dos profissionais, sem
estar restritas à docência de disciplinas ou a um departamento (Rosa, 1994). Da
mesma forma, foram propostas atividades que deveriam ser regulares e
obrigatórias ao longo de todo o curso, indispensáveis para a interação de
professores e alunos com os novos ambientes de ensino-aprendizagem, pesquisa
e assistência. Do ponto de vista metodológico, recomendou-se: diversificar os
locais de treinamento em serviço e as experiências de aprendizagem em equipes
multiprofissionais; adotar a participação ativa do aluno na resolução de problemas e
na participação em projetos de investigação científica. No caso das pesquisas,
houve a orientação de se incluírem, além das de caráter biomédico, também as que
abordam aspectos epidemiológicos e sociais, perspectivas interdisciplinares,
buscando a preferência pelos problemas de saúde prioritários e pela organização e
funcionamento dos serviços de saúde.
A supervisão das experiências de aprendizagem nos serviços da comunidade
poderia ser exercida por pessoal docente ou do próprio serviço. As falhas, as
deficiências observadas na prestação de serviços assistenciais, deveriam servir de
base para a programação de educação permanente do pessoal dos serviços, assim
como alimentar ajustes, revisões e reformas curriculares na própria graduação.
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A avaliação deveria estar voltada para verificar a competência e o desempenho,
exigindo mais do que memorização de conhecimentos, incluindo o desenvolvimento
de habilidades técnicas, atitudes e valores a serem incorporados ao longo da
formação. O programa também previa propostas de mudança para a comunidade
(autocuidado, participação na gestão dos serviços, fortalecimento da cidadania,
entre outros) e para o modelo de atenção à saúde. Inicialmente foram 23 os
projetos implantados, em 11 países da América Latina, sendo seis deles no Brasil,
em Botucatu, Brasília, Londrina, Marília, Natal e Salvador.
As

características

fundacionais

das

quatro

propostas

de

mudança

aqui

apresentadas encontram-se no Quadro IV.
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Quadro IV - Características fundacionais das propostas de mudança na educação

médica
UNI

CHANGING

NETWORK

CINAEM

Origem

América Latina

Europa e América Europa e América Brasil

Área de
Atuação

América Latina

Mundial

Mundial

Brasil

Edimburgo 1988

Alma-Ata 1978

Proposta de
instituição do
“exame de ordem”

Antecedentes IDA, EMA,
Edimburgo 1988
Imediatos

OMS /OPS

Colegiado de
entidades médicas
brasileiras

Promoção

Fundação Kellogg OMS

Financiamento

Governo da
Entidades
Holanda, Fundação
médicas,
OMS e Fundação
Fundação Kellogg
Rockfeller,
Fundação Kellogg,
Kellogg
Fundação Kellogg e
escolas médicas
OMS.

Network

OMS; entidades
Instituições
universitárias da médicas; órgãos
públicos e
área de saúde;
Principais
órgãos públicos de privados de
atores
serviços de saúde; serviços de saúde;
institucionais
instituições
organizações
universitárias da
comunitárias;
Fundação Kellogg. área de saúde

Instituições
universitárias da
área de saúde;
organizações
comunitárias;
Network.

Entidades
profissionais
médicas; escolas
médicas

Principais
sujeitos
sociais

Professores e
estudantes
universitários;
gestores dos
serviços de saúde;
líderes
comunitários

Professores e
Professores
estudantes
universitários;
universitários;
profissionais dos
líderes
serviços de saúde
comunitários

Professores
universitário;
estudantes de
Medicina

Situação
atual

Implantada, com
processos em
andamento e
resultados
parciais/intermediários

Em implantação

Em andamento

Em implantação

Fonte: Almeida (1999) modificada in Feuerwerker (2001)

Gestão de Qualidade – Uma proposta de Gestão de Qualidade na Educação
Médica9 foi apresentada pela OPS, no Encontro Continental de Educação Médica
(OPS, 1994), como posicionamento latino-americano. O documento de base foi
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fruto de intenso processo de reflexão nas escolas médicas da América Latina,
junto à Alafem, sobre o impacto das mudanças do contexto sócio-econômico e
das transformações da prática e da profissão médica sobre a educação. Foi
apresentada como uma estratégia de mudança da educação para as escolas
médicas da região.
As práticas dos médicos e seus processos de profissionalização (educativos e
corporativos) definem-se em função dessa estrutura estratificada de atenção
médica, estando instalada uma dinâmica destinada a formar profissionais
diferenciados, o que leva a uma polarização-segmentação entre especialistas e
generalistas (OPS,1994:33)

A OPS alertava na ocasião, aos responsáveis pelas decisões a respeito da
criação de mecanismos de credenciamento e avaliação de escolas médicas, para
não incorrerem em soluções simplistas, como a de classificar os estabelecimentos
com estrelas, como o fazem os hotéis. Chamava a atenção também para a
necessidade de garantir mecanismos de acesso à educação permanente, pois,
caso contrário, as situações de desequilíbrio e iniqüidade poderiam deteriorar-se
ainda mais.
Na opinião dos autores da proposta, é importante ter uma visão da prática de
avaliação de qualidade. Nos processos tradicionais da educação médica, a avaliação está embasada no paradigma flexneriano: é medida, analisando o
conhecimento e a prática com base na excelência das disciplinas transmitidas. As
políticas regulatórias e de controle – processo de reconhecimento da capacidade
profissional (exame de Estado, título de especialistas), a exigência de acreditação
das instituições docentes e os mecanismos orientados a frear a criação de novas
escolas (estabelecer requisitos mínimos para funcionamento) – são requisitos de
segurança de valor relativo por atender parcialmente às insatisfações e não
chegando a influenciar diretamente o processo de desenvolvimento institucional
das escolas. Ao estabelecer um nível mínimo aceitável, essa forma tradicional de
analisar o desempenho não constitui fator para estimular o avanço dentro de uma
visão transformadora da prática em novo contrato social.
O exemplo mais significativo desta limitação é o próprio sistema de acreditação
norte-americano, que estando muito influenciado pelo paradigma flexneriano
não tem podido reorientar-se para atuar como indutor da mudança necessária
que, sem prejuízo da qualidade científico-tecnológica, possa superar a
tendência quase exclusiva para a especialização (OPS, 1994:35).
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Todos os processos estão referidos à avaliação e é nela que se encontram os
maiores obstáculos e limitações. As análises externas permitem, em alguma
medida, superar um eventual corporativismo estrito que tende a registrar só os
aspectos positivos. Mas as dificuldades maiores se encontram na escolha de
valores e referencias gerais, como as que provêm do campo da ética, das
ciências sociais, dos movimentos da sociedade civil e das políticas estatais. Umas
das grandes questões que se acrescem ao conservadorismo das escolas é a
própria filosofia da avaliação, que se fundamenta nos parâmetros da modernidade
gerencial empresarial, dentro da lógica de custos-benefício.
A proposta da OPS advoga uma avaliação no processo, compreendendo a construção de uma imagem-objetivo de qualidade, com base em princípios
educacionais amplamente aceitos, com acompanhamento das atividades de
ensino-aprendizagem intra e extra-escolar. Uma dinâmica de acompanhamento
contínuo pressupõe a identificação dos agentes envolvidos no processo de
formação de médicos–docentes, dirigentes, alunos e técnicos. A esse conjunto de
agentes compete assumir integralmente todas as áreas de uma nova modalidade
de avaliação da qualidade, pensada e incorporada como processo permanente
que envolve todos os atores, não penaliza, e não é terminal. Parte de uma
vontade de conhecer melhor a situação atual e de empreender esforços
institucionais para o aperfeiçoamento de suas ações e resultados. Centrado na
responsabilidade do trabalho e da educação como forma de alcançar
progressivos níveis de qualidade do processo produtivo, o novo método proposto,
segundo a OPS, representa uma abordagem diferente do significado e
implicações do próprio conceito de qualidade.
Também na perspectiva de avaliação, tem-se identificado um interesse cada vez
maior na discussão e realização de experiências de controle de qualidade total
(CQT) nos serviços de saúde. Nas poucas oportunidades em que o tema foi
discutido, no entanto, apesar dos evidentes progressos dos debates, ficou patente
a limitação do processo de melhoria da qualidade, em virtude de uma escassa
participação dos profissionais médicos, por sua frontal ou subreptícia oposição a
novos métodos de produção e gerência do trabalho em saúde, e por entenderem
essas propostas como risco de reduzir sua autonomia profissional (OPS, 1994).
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Compreendendo que a escola médica não deve ficar fora do processo acelerado
de transição social e da Medicina, a proposta da gestão de qualidade em
educação médica defende que a escola assuma papel ativo nas mudanças,
incorporando um enfoque de gestão estratégica. A idéia é de que os elementos
do novo paradigma, o paradigma da integralidade, levem à revisão do próprio
conceito de qualidade, que supere seu vínculo exclusivo com o sentido de
excelência técnica e passe a refletir relevância e satisfação da sociedade,
associando-se a critérios éticos de eqüidade e justiça social (Ferreira, 1995 apud
Almeida, 1999:145)
Na análise do processo de elaboração dos paradigmas, são identificados: o objeto
da atenção (o paciente, o usuário, o cidadão, a coletividade), até hoje tendo muito
pouco espaço para apresentar sua contribuição; os agentes do processo, o
profissional de saúde, em especial o médico, mas também, a escola e o serviço; e
os produtores dos meios de trabalho médico (complexo médico-hospitalar e
industrial provedor de equipamentos e insumos). No paradigma dominante, o
objeto de atenção se encontra fora do âmbito das decisões, a medicina
hegemônica é elaborada no espaço de articulação dos agentes de trabalho,
principalmente dos médicos, e dos produtores dos meios de trabalho: complexos
médico-hospitalares e industriais, provedores de equipamentos e insumos.
O pressuposto fundamental é o reconhecimento de que a gestão de qualidade
teria potencialidades para gerar transformações no paradigma flexneriano, na
medida em que este contém em seu núcleo um conceito de qualidade anterior,
agora questionado, que, segundo Nogueira,
(...) imaginaria a existência de formas de subordinação a controles e normas de
conduta estabelecidas fora da profissão, coisa que não existia há duas décadas.
A instância legitimadora dos critérios de qualidade parece finalmente deixar de
situar-se exclusivamente no corpo de profissionais médicos e nas formas
consagradas de controle do saber pela corporação. Os médicos pretendem
agora uma cooperação no estabelecimento dos padrões de qualidade, mas não
são mais os únicos atores na cena, ao contrário do que sucedia no círculo de
qualidade flexneriano (OPS, 1994:42).

O movimento de construção do novo paradigma se realiza tanto no plano do
cuidado médico como na formação desses profissionais, e pode ser facilitado na
gestão estratégica de qualidade, na medida em que esta:
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(i)

permite analisar permanentemente a prática médica, suas modalidades de
organização e funcionamento, acompanhando e atuando sobre o currículo,
para que suas atividades possam ser avaliadas e aperfeiçoadas;

(ii)

supera as limitações dos instrumentos convencionais de avaliação,
centrados na seleção dos melhores, para constituir-se em um incentivo
para a melhoria de todos;

(iii)

pode conduzir à definição de objetivos de qualidade específicos,
substituindo critérios universalistas, às vezes pouco aplicáveis às
realidades diferentes dos países e das instituições; e

(iv)

pode representar uma forma de julgar os problemas da educação médica,
em sintonia com as conquistas da cidadania e do processo de participação
social nas questões públicas, dentro do novo contexto democrático que
vive a América Latina.

Na proposta, surge com atuação substancial o terceiro ator, até então objeto dos
cuidados profissionais, o usuário, como cidadão participante e co-responsável; e a
coletividade passa a ser considerada, em última instância, o grande ator do
padrão de saúde de uma sociedade, atuando entre os três pólos de interesse
envolvidos no processo de trabalho (Fig.III).
Figura III – Representação gráfica do processo de elaboração do atual e do novo paradigma da
Medicina

Objeto do
Processo

Meio do
Trabalho

Objeto do
Processo
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Processo
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Processo

Fonte: OPS, 1994:43 modificada pela autora.
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Entre os agentes a escola médica, esse paradigma tem papel de relevância
insubstituível, que deverá nesta proposta orientar-se segundo os seguintes
princípios fundamentais:
-

compromisso institucional efetivo com a sociedade, o que significa concretamente a integração com os serviços de saúde em função dos reais
interesses de saúde da população;

-

participação de docentes e alunos no sistema de prestação de serviços
comprometidos

com

a

busca

da

satisfação

de

necessidades

epidemiologicamente definidas e das aspirações ou expectativas ligadas à
relação usuário-prestador de cuidados de saúde; e
-

condições técnico-administrativas que permitam a permanente atualização
científico-tecnológica de docentes e alunos.

Na formulação preliminar da proposta são descritas três etapas para a
implantação do processo de gestão de qualidade: 1ª) uma avaliação externa que
seria realizada com a participação de um consultor externo, um representante
local externo à escola e um representante da própria escola; 2ª) uma oficina de
trabalho de planejamento estratégico – análise da situação, enfoque prospectivo e
análise da missão da instituição com a visão de uma imagem-objetivo; 3ª) análise
das estratégias de desenvolvimento no contexto da reorganização da prática
educativa e em função da identificação dos principais obstáculos à conquista da
qualidade10.
A proposta ressalta que:
(...) cada um dos passos constitui-se em um processo complexo que
compromete a diversos atores internos e externos e que se pode realizar
através da análise de componentes institucionais de natureza e hierarquia
epistemológica diversas, utilizando um conjunto de critérios e princípios
orientadores (OPS,1994:45).

Para início do processo de avaliação, nos moldes que a OPS preconiza, exigemse três pré-requisitos: a) decisão e apoio da direção superior da escola; b)
funcionamento permanente de um grupo de coordenação da qualidade do ensino;
e c) apoio externo, em forma de consultoria em gestão da qualidade total.
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O sentido do conceito de Qualidade no campo de atividade social, como é o caso
da educação médica, visa, antes de qualquer definição, a incorporar a idéia de
que as pessoas são mais importantes do que a tecnologia. Toda a crítica que
desenvolvemos e as alternativas que buscamos diante do chamado paradigma
flexneriano são endossadas pelo atual enfoque gerencial da qualidade centrado
nas pessoas (Nogueira, 1994:49). Esse autor comenta ser provável que a filosofia
da gestão de qualidade apenas introduza, diante das iniciativas reformistas, um
novo “como”, que aprofunda o compromisso com o ponto de vista dos professores
e dos alunos dentro de critérios participativos, assegurando ampliação e
direcionalidade à gestão democrática da escola médica. Mas, conclui que
possivelmente não introduza um “o quê” radicalmente distinto. Com essa
observação, alerta para que esteja bem clara e destacada a imagem-objetivo a
que se direciona todo o processo.
No conjunto das propostas que foram analisadas por Almeida (1999), é observado
que, embora os principais atores sejam predominantemente do campo
universitário, fazem parte do grupo representações dos serviços de saúde, da
comunidade e das entidades profissionais. Portanto, preconizar as relações de
parceria com outros atores sociais envolvidos na saúde faz parte do
fortalecimento para as mudanças. Parceria é aqui entendida no sentido mais
amplo, como alianças políticas com fins específicos. E as reformas na educação
médica, dependendo do nível ou grau de abrangência, implicam na alteração das
relações de poder, podendo estabelecer uma correlação de forças políticas e
contra-hegemonias que podem ser amenizadas na construção de parcerias.
Assim, as alianças e parcerias acordadas entre as escolas, os serviços, a
comunidade e as entidades públicas e privadas constituem um conjunto de forças
representativas, capaz de potencializar inovações e mudanças, ao identificar e
remover obstruções que estão no seu domínio ou ao seu alcance, para facilitar as
transformações.

3.3 Problemas e contradições no caminho das transformações: dimensões
críticas para a abordagem de recursos humanos
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Para a implementação da política de saúde, há pelo menos três décadas, a área
de recursos humanos tem sido considerada tema estratégico central de debates.
Apesar do destaque nas discussões, é digno de nota o fato de que, apesar de o
Ministério da Saúde ter implantado o PSF, na década de 90, a situação dos
profissionais necessários ao programa continua não solucionada. Exemplo disso é
o fato de o MS, para viabilizar o programa, ter tido que estruturar pólos de
capacitação. É claro que sua iniciativa no caso, assim como na formulação do já
citado Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (abril/2001), e do
Projeto de Incentivo a Mudanças

Curriculares no Curso de Medicina

(dezembro/2001), tem sido irreparável. Principalmente, tem buscado motivar as
escolas médicas para se adequarem às novas diretrizes curriculares e
fortalecerem seu compromisso social durante todos os seis anos do curso de
graduação.
Pierantoni (2001) estuda as transformações a partir da implementação da reforma
do Estado brasileiro e observa que elas destacam antigos problemas e introduzem
novos na área de recursos humanos em saúde. Identifica dimensões críticas,
gerenciais, estruturais e normativas e destaca a necessidade de introduzir os
profissionais de saúde no centro do debate, como participantes da implementação
das políticas em seus aspectos político, administrativo, técnico e social.
As dimensões gerencial, estrutural e regulatória, identificadas por Pierantoni,
necessitam ser analisadas e ser acompanhadas de mecanismos de intervenção
específicos, de forma não excludente. Pois se observa que as intervenções
realizadas na área da saúde foram capazes de modificar, de forma irreversível,
organizações estatais e reorganizar pactos federativos e sociais, mas não
alcançaram, de forma similar, os responsáveis pela execução dessas políticas –
os recursos humanos (Perantoni, 2001).
A constatação do distanciamento do setor educacional das discussões sobre as
reformas no setor saúde é consensual e inviabiliza qualquer proposta. As
instituições formadoras apresentam análises e propostas de reformulações do
ensino que reforçam a incorporação do conhecimento tecnológico de alta
complexidade e de custos elevados, em práticas tanto diagnósticas como
terapêuticas. As formatações curriculares utilizadas para a qualificação e o
106

desenvolvimento de competências para o exercício profissional, de peculiar
importância, têm-se demonstrado com inadequações de conteúdo e de práticas
pedagógicas para as atividades que envolvem a pluralidade das necessidades do
sistema de saúde. Portanto, perpetuam-se modelos tradicionais de seleção de
conteúdos e administração de cargas horárias, segundo a importância das
especialidades (Pierantoni & Ribeiro,2001).
É importante observar que o docente, particularmente no nível superior, é
valorizado academicamente pela dimensão da pesquisa. A supremacia que tem
sido conferida à pesquisa, em relação às atividades de ensino, e a pouca
valorização social da atividade “ensino” têm sido indutoras do afastamento da
categoria docente-pesquisador desta atividade (Rosa, 1980)11. Nesse sentido, é
importante destacar os compromissos do professor enfatizado por Coelho (1988),
que incluem:
adquirir, avaliar, transmitir e criar conhecimento através do estudo sistemático
da reflexão metódica, da aplicação de técnicas de observação, das regras de
evidência e do raciocínio lógico. É um conjunto de atividades que cabe
unicamente à universidade abrigar e desenvolver e que a distingue e legitima na
sociedade (apud Pierantoni,2001:351).

Pesquisar e ensinar não são atividades incompatíveis, mas competem no tempo
disponível do docente/pesquisador. Mais do que isso, são atividades docentes
que apontam para uma função indutora de comportamento e decisiva, tanto para
o despertar de vocações, como para a modelagem do desempenho profissional,
pois se trata do modelo profissional visível. O modelo de avaliação do mérito
acadêmico dá supremacia à pesquisa, o que induz ao afastamento da atividade
de ensino. Do mesmo modo, descarta o trabalho profissional desenvolvido na
área da saúde, como fomentador do conhecimento de uma expertise
(freqüentemente não atendendo ao formato cientificamente convencionado)
adquirida no contato com os pacientes, suas doenças, preferências, desejos,
valores.

O

processo

ensino-aprendizagem

na

escola

médica

tem

sua

singularidade expressa na conexão da docência/prática clínica com o trabalho,
incluindo a intermediação com outro sujeito na relação professor-aluno: o paciente
(que é sujeito/objeto do ensino e do cuidado). Está-se diante de uma prática que,
além do conhecimento teórico, é, ela mesma, cenário e objeto de conhecimento, e
comporta também múltiplas dimensões – técnicas, políticas e ideológicas – que se
definem socialmente (Pierantoni,2001).
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As transformações do trabalho em saúde envolvem especialmente o profissional
médico, porque a expansão do modelo empresarial da prática médica, entre
outras coisas, está relacionada com perda progressiva da autonomia profissional.
A perda da autonomia tem relação com a dependência de um instrumental auxiliar
para procedimentos diagnósticos e de tratamento, e a perda do status de
exercício liberal da profissão estabelecido em formas diretas e indiretas de
assalariamento. As formas de assalariamento decorrem de um aumento de
consumo e de custos crescentes da prestação de serviços na área da saúde,
determinados pelo impulso da incorporação tecnológica, responsável pela
produção extensiva e universalizada dessa modalidade de serviços. Mais ainda:
decorrem da impossibilidade de esse consumo ser realizado diretamente pelos
pacientes, sem a intermediação de agentes (Ibanez & Marsiglia, 2000)
representados por instituições privadas do mercado em saúde de um lado, e pelo
próprio Estado, de outro (Pierantoni, 2001).
A expansão do setor relacionado com a assistência supletiva à saúde,
observada na década de 1990 e representada por cooperativas de prestação de
serviço médico, seguradoras e empresas médicas, além dos programas
suplementares de saúde autogeridos por empresas empregadoras, contribui
para reconfigurar o trabalho médico, deslocando este profissional do foco de
negociação. (Pierantoni, 2001:352)

Esses sistemas têm tendências a disciplinar a prática médica por intermédio de
mecanismos relacionados com os custos do setor, impondo modelagens que
permeiam estímulos às práticas que envolvem menores custos unitários e perda
de controle sobre decisões clínicas. Dessa forma, se o mesmo profissional estiver
submetido a mais de uma situação dessas, em cada uma terá que adaptar o seu
padrão de desempenho profissional, desenvolvendo práticas variáveis em sua
forma de atuar como médico (Schraiber, 2000). Em decorrência, há reflexos na
qualidade da prestação dos serviços de saúde, por um lado, e de precarização
social da profissão médica, de outro.
Ao tratar de mudanças na graduação e na residência médica Feuerwerker (1998)
indica e discute problemas conceituais na formação do médico até a década de
1980, mas que, por ainda persistirem ou dadas suas decorrências e desdobramentos, devem ser considerados:
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- Conseqüência da capitalização do setor saúde na educação – decorreu da
introdução intensiva da tecnologia e especialização na prática médica e da organização dos serviços, quando os agentes da educação médica não tinham a percepção crítica e esta ficava à mercê dos encaminhamentos e tendências da
prática. Identifica duas vertentes de críticas a esse fato. Uma que via a
deterioração da relação médico-paciente e a dificuldade de recompor o ato
médico para ter a visão e compreensão do ser humano de forma ampla, como um
todo, uma formação holística. A outra, com uma orientação mais crítica que
alertava para: a exclusão de parte significativa da população, tinha a preocupação
da organização dos serviços, de modo que garantisse a ampla cobertura, e via o
impacto negativo da fragmentação do conhecimento inviabilizando a formação
adequada do profissional às necessidades da maioria da população.
A Declaração de Alma-Ata (1978) facilmente assimilada deu força para as escolas
voltarem-se para a formação de profissionais necessários à implantação de uma
rede de atenção primária em saúde. No momento do alerta das inadequações não
havia problema que impedisse o desenvolvimento do setor saúde do ponto de
vista econômico. A introdução da Medicina Preventiva no processo de formação
do médico foi parcial e incompleta, e invertia a lógica das relações de
determinantes (prática médica/educação médica). No fundo, a proposição
identificava o que se tornou um problema crucial à racionalidade econômica do
sistema, tendo que se buscar um custo-benefício favorável e viável, voltando-se
para o investimento na promoção da saúde e prevenção das doenças, ao invés de
tratamento e reabilitação. O problema identificado dessas propostas foi a
dificuldade em perceber como se traduzia, no campo da educação médica, uma
série de elementos críticos da prática profissional e da organização dos serviços
de saúde já diagnosticados, sem identificar claramente as conseqüências desses
problemas e sem conseguir avançar na elaboração de propostas e caminhos
alternativos no terreno específico da educação médica.
- A formação geral do médico e o médico generalista – médico generalista ou
outro nome equivalente tem carregado uma série de conceitos e preconceitos.
Porta um subentendido terceiro mundismo, pelo entendimento de que os países
em desenvolvimento, com a urgência de produzir profissionais voltados para a
atenção primária, deveriam dar ênfase à orientação para o serviço. Subestimavase a importância do impacto da transição epidemiológica nos países em
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desenvolvimento mas, apesar da pobreza, os processos de urbanização e de
industrialização modificavam o perfil de morbimortalidade das populações. Frente
à absorção da alta tecnologia e a extensão dos serviços às camadas mais ampla
da população, dada a elevação dos custos, fez-se opção por uma tecnologia
simplificada para o atendimento de problemas mais simples e comuns. A distinção
entre a importância da formação geral do médico na graduação, independente de
sua inserção futura no mercado de trabalho, e a formação do tal médico geral ou
generalista ficou difícil, em meio a uma discussão ideologizada do médico a ser
formado e a análise crítica a respeito do impacto negativo da introdução de
especialidades na graduação. Isso dificultou o progresso do debate e a conquista
de adesões para a mudança dentro da escola.
- A reforma sanitária, a medicina social/ saúde coletiva e o processo de formação
de recursos humanos em saúde – algumas concepções pretendiam produzir
mudanças na prática médica a partir de reformas educacionais. A partir de um
certo momento, surgiu, nas discussões, a idéia de que as mudanças no ensino se
viabilizariam na decorrência de mudanças na estrutura dos serviços de saúde. A
corrente vinculada à medicina social praticamente abandonou a educação médica
e passou a ter papel de destaque no movimento da Reforma Sanitária. Nesse
movimento foram questionados os modelos assistenciais vigente no país,
propondo-se nova abordagem para o processo saúde-doença, compreendido no
conjunto de sua causalidade social. Contudo, não produziu definições satisfatórias
do perfil e das características do médico a ser formado, embora fossem
formuladas muitas propostas para descentralização, municipalização dos serviços,
financiamento, modelos de gestão, etc. Não havendo perspectiva de formar um
perfil de profissional, na graduação, condizente com a implementação do novo
sistema de saúde, a alternativa encontrada foi preparar os profissionais através
dos programas de residência médica em medicina preventiva, medicina social,
medicina geral e comunitária e cursos de especialização em saúde pública. A falta
de delineamento de um perfil para as necessidades de saúde da população se
encaminha na homologação das diretrizes curriculares da medicina, pelo ME. Mas
as relações entre saúde coletiva e processo de formação de todos os profissionais
de saúde ainda estão por serem construídas.
- As relações de determinação entre mercado de trabalho, prática e educação
médica – é verdadeiro que práticas sanitárias, organização do sistema de saúde e
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mercado de trabalho exercem influência decisiva sobre o perfil e o conteúdo da
formação dos médicos, mas, no processo de mudança no setor saúde, é preciso
buscar influir na formação durante todo o tempo e em todas as oportunidades. É
preciso criar pontos de contato, elementos de identificação, possibilidades de
discussão com o maior número possível de médicos. É preciso criar massa crítica
nos dois campos, no da prática e no da educação. O âmbito educativo foi palco de
restrições da época da ditadura. No momento em que houve liberdade, o campo
da educação foi abandonado, sem que se percebessem as conseqüências dessa
omissão para a implementação do novo sistema.
- Problemas pedagógicos – há dificuldade das escolas médicas em incorporar
concepções pedagógicas mais modernas, em especial quando envolvem relações
mais democráticas entre professores e alunos. A insuficiência de abordagem dos
problemas pedagógicos próprios da educação médica, apesar das estratégias
adotadas para gerar mudanças, não foi consistente para sua superação.
- O método científico e a medicina – o instrumento fundamental na passagem da
medicina empírica para a medicina científica foi a investigação científica, pois
somente por meio dela a prática médica poderia estar cientificamente
fundamentada. A educação médica, então, passou a ser vista como processo de
capacitação no método científico, e a articulação entre prática clínica e pesquisa
laboratorial tornou-se essencial. Ainda persistem dificuldades para estabelecer
conexões entre prática clínica e utilização da metodologia científica, o que permite
supor que haja questões não respondidas na relação entre ciência e medicina.
Questiona-se o fato da medicina ser uma ciência, e em que medida a prática
médica seria científica ou técnica. As dificuldades em articular disciplinas básicas
e clínicas, a distinção do processo de capacitação em metodologia científica e no
raciocínio clínico, constituem problemas conceituais e epistemológicos, não
claramente respondidos.
- A porta de entrada para as mudanças e a crítica à abordagem biologicista e
individualista da clínica – as correntes da medicina social muitas vezes incorreram
na desqualificação da prática clínica e do trabalho médico em geral, por ela ser
centrada na abordagem ao paciente através da doença, e não na formação para a
saúde. Além disso, imagina ser possível produzir mudanças na escola medica,
com base em um ou alguns departamentos isolados (Preventivas, Pediatrias, e
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mais raramente, Gineco-Obstetrícias), problema agravado pela fragmentação
entre departamentos de Medicina Preventiva, Medicina Social e, depois, Saúde
Coletiva. Aqui se identificam equívocos na definição da abordagem para as
propostas de mudança e a crítica insuficiente à forma biologicista individual da
prática clínica.
- A diversificação de cenários de ensino e a introdução de novas prática de saúde
- na tentativa de integração entre universidade e serviços incide em outros
problemas. Nesta tentativa, as relações foram unilaterais e de subjugação – a
universidade foi até os serviços para atividades do seu interesse, sem considerar
as necessidades das atividades de atendimento, criaram demandas que não
puderam ser sustentadas, por causa da ausência dos professores e dos alunos no
período de férias. Por outro lado, a introdução de novos cenários no ensino pode
desempenhar papel fundamental na mudança do perfil do médico formado, para
concretizar o conceito mais amplo de saúde, uma vez acompanhada de
mudanças nas práticas sanitárias, na possibilidade de construir saúde de outra
maneira, de se estabelecerem outras e novas relações entre profissões da saúde
e entre profissionais e comunidade. Mostrou que há práticas diferentes a serem
construídas em cada nível de atenção, admitindo que todos os profissionais têm
contribuição significativa a dar, e que a população e pacientes devem ter papel
ativo nesse processo. O problema guarda-chuva aqui foi a insuficiência das
propostas de Integração Docente Assistencial (IDA) em valorizar a necessidade
de mudança das práticas, das relações entre profissionais de saúde, desses com
os pacientes enfocando novo modelo assistencial. O ponto crucial seria o
desenvolvimento de novos conteúdos e novas experiências de ensinoaprendizagem.
- A introdução de novas disciplinas no ensino médico - o problema explorado foi a
reduzida capacidade de - com a introdução de disciplinas como a sociologia, as
chamadas ciências do comportamento - exercer influência sobre o ensino médico.
A primeira dificuldade sobreveio da forma como foram introduzidas, sem procurar
identificar que conteúdos seriam essenciais e úteis à formação dos médicos.
Outro equívoco foi imaginar que a incorporação de um conceito mais complexo de
saúde e de elementos do instrumental sociológico à construção do raciocínio
clínico e à prática, pudesse corresponder à mudança do eixo epistemológico da
Medicina. O perfil da atividade médica vai mudar, segundo a crítica, ao se
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transformarem suas relações com os pacientes e com os demais profissionais da
saúde.
Ao focalizar problemas do ensino superior, Demo (2000) aponta atrasos e arcaísmos, coincidentes com alguns traços marcantes da educação superior brasileira,
tecendo críticas referentes a: cursos pouco modernos, sobretudo em estabelecimentos particulares; altíssimas taxas de evasão nesses cursos; contradições
inerentes ao “modelo” brasileiro de educação superior, cursos considerados qualitativos ao lado da meca dos estabelecimentos particulares; marca registrada da
educação superior brasileira é regular e fraca, os cursos excelentes são excepcionais; docentes com qualificação adequada têm evoluído favoravelmente no
tempo, mas é ainda exígua a presença de mestres e doutores de modo geral; as
universidades novas representam, de um lado, resposta a pressões da classe
média, mas, de outro, cristalizam, sempre com exceções, a tendência ao
nivelamento por baixo em muitos sentidos, em particular na oferta de cursos
noturnos; dados insinuam que a educação superior não tem condições mínimas
para ser produtora de conhecimento próprio. Inseridos no ensino superior, os
cursos de Medicina se enquadram na moldura dessas críticas. O autor reconhece
que existem atenuantes históricas e sociais, entre elas: a necessidade de
corresponder à pressão social; o fato de o fenômeno universitário ser recente no
país; a aceitação do curso noturno como forma de abrir oportunidade ao
estudante trabalhador; os desequilíbrios regionais extremos que dificultam a
retenção de docentes mais qualificados. Demo também destaca a extrema
dificuldade de estabelecer como regra de jogo o “mérito acadêmico” e é enfático,
afirmando que:
a educação superior decaiu na vala comum da “administração pública”, em
sentido pejorativo: em vez de mérito, prevalece promoção automática, tempo de
serviço, descompromisso com a sociedade, isonomia das facilidades. Tal
característica foi e é fomentada pelo tipo de Estado vigente: em vez de unir
necessariamente aplicações orçamentárias públicas com exigência extrema de
qualidade, tudo é nivelado por baixo, também a remuneração dos docentes
(Demo, 2000:74).

No entanto, é importante que se percebam traços do ensino universitário que
historicamente demarcam uma lógica de trabalho, elementos de sustentação de
estratégias em prol da qualidade nessa área. Autores clássicos, como Deming e
outros, da gestão da qualidade, sempre tomaram a educação como um insumo
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primário para o desenvolvimento da qualidade, mas poucos a tematizaram
enquanto processo de trabalho. Quando se aborda gestão de qualidade para a
educação médica e os numerosos problemas e dificuldades na implementação de
seus programas curriculares, é fundamental evidenciar traços que caracterizam
esse trabalho.
Nogueira (1994) aponta dois entendimentos relevantes para a análise crítica dos
problemas enfrentados para as transformações. Um dos entendimentos é que o
cliente principal da escola, o aluno, se caracteriza sempre como protagonista
destacado de um trabalho que tem que ser realizado em forma compartilhada
com o chamado fornecedor principal, o professor. O ensino-aprendizagem é uma
tarefa compartilhada. Na universidade, o aluno já ingressa com um grau mais
avançado de maturidade e tem suas formas de assimilação intelectual e moral.
Nesse estágio, é senhor absoluto de seu aprendizado e tem um vasto potencial
de aprendizagem, o qual, usualmente, é muito pouco induzido a utilizar. A
satisfação desse cliente, o aluno, tem muito mais a ver com a ampliação das
possibilidades de aprendizagem autônoma, do que com o ensino comandado
diretamente pelo professor.
Não existe conhecimento efetivo que não seja despertado por um interesse
pessoal, como já demonstrara Kant há dois séculos atrás. Mas o fato é que
tanto a escola como o professor não sabe como tirar partido desse potencial de
interesse pela aprendizagem, que é sempre tão abundante entre os alunos. Não
o sabem porque, entre outros motivos, este não é um assunto de conversa entre
os professores, e ainda menos entre professores e alunos (Nogueira, 1994:51).

Outro entendimento é de que o professor universitário localiza-se normalmente
por fora de esquemas normativos diretos, ou seja, trabalha com grande margem
de autonomia docente. Ao contrário de outros trabalhadores da área de bens e
serviços, não se vê obrigado a realizar atos repetitivos ou sistemáticos,
controlados por normas técnicas externas. Sendo assim, os processos de ensinoaprendizagem desfrutam de um notável espaço de inovação potencial, individual
e coletiva. O ensino pode ser sempre mais original e criativo do que estamos
acostumados a ver. Método de ensino não tem sido assunto de que se cogita nas
discussões entre professores. Geralmente o que é debatido são suas posições de
representantes atomizados de algum departamento ou grupo, assuntos
administrativos e de currículo em seu formato geral. Por outro lado, Demo, ao
focalizar a universidade que envelhece apesar de cercada das maiores
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expectativas, chama a atenção para o particular atraso do curso de Pedagogia, e
comenta dois equívocos monumentais: (a) permanecer na didática “ensinoaprendizagem”, como se conhecimento fosse transmissão apenas; e (b) encerrar
educação apenas na face política da emancipação, como se trabalhar/produzir
não fosse a outra metade.
O aprender a aprender supõe também aprender, mas seu centro está no saber
pensar, fundamento do sujeito social consciente e competente. Enquanto não se
perceber que didática deve ser estratégia emancipatória, pedagogia
representará o passado (Demo, 2000:261)

O maior impedimento ao livre fluir da interação comunicativa entre professor e
aluno é o ensino livresco e de transmissão discursiva. Nesse caso, são os
professores que precisam ser convencidos das vantagens de passar de uma
pedagogia da transmissão a uma pedagogia interativa. Contudo, o que mais faz
falta, afirma Nogueira, é uma reforma do enfoque comunicativo do professor.
Essa temática pedagógica precisa ser colocada na agenda de grupos voltados à
gestão de qualidade e se tornar objeto de investigação e de avaliação sistemática.
Portanto, na medida em que os problemas para a transformação paradigmática
são abordados com a especificidade das dimensões críticas do contexto para a
formação de recursos humanos, as escolas médicas ficam fortemente
referendadas como agentes de mudança.
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Notas
1

Ferreira (2001), em “A ordenação da formação de Recursos Humanos na área da saúde”, indica
o potencial interativo para o desenvolvimento de RHS e a melhoria do desempenho dos serviços
de saúde e da qualidade na assistência à saúde, sugerindo uma forma integradora de
funcionamento desses programas (PSF, PITS, Pró-saúde) com a participação da Residência
Médica e das pós-graduações e com o desenvolvimento da educação permanente – Boletim
ABEM 2001, 29(2):10-11.
2

Ver Preparação do Médico Geral: reexame e perspectivas, Série Documentos da Associação
Brasileira de Educação Médica, no.11, 1986.
3

Comissão constituída por onze instituições de relevância nacional ligadas à educação médica:
ABEM; CFM; AMB; FENAM; DENEM; CRUB; ANM; ANRM; ANDES; CREMESP; CREMERJ. Ver
Relatório dos resultados das Avaliações da 2ª fase da Cinaem, 1997 e Propostas para
transformação do ensino médico da 3ª fase (1999) e 4ª fase (2001) da Cinaem, em andamento
para discussão e implementação.
4

Contribuição preparada por José Roberto Ferreira para um futuro documento de consenso sobre
o tema (1998) – texto não publicado que me foi cedido pelo próprio autor, do qual, com o seu
consentimento, faço uso – 8pp.
5

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS) constitui mais
um dos instrumentos produzidos a partir da participação da sociedade organizada, para a
consolidação do Sistema Único de Saúde, recolocando a importância do trabalho para o sistema,
a necessidade da valorização profissional na implantação dos modelos assistenciais e a regulação
das relações de trabalho no setor saúde.

6

NOAS – Normas Operacionais da Assistência à Saúde, novo nome dado as NOBs na virada do
ano, início de 2001, coincidente com troca do ministro e equipe, momento totalmente inadequado,
segundo Gilson Carvalho (2001), na entrada dos novos prefeitos e secretários de saúde.
7

As 22 recomendações / questões que desafiam as instituições na efetivação das reformas
transformadoras estão acompanhadas das ações a serem implementadas pelas escolas médicas
e os resultados esperados e desejados, de forma clara e sucinta. Ver documento da OPS –
Recomendações de II Conferência Mundial de Educação Médica, p.22-32.
8

Almeida MJ faz apanhado descritivo e crítico desses movimentos inovadores no livro Educação
Médica e Saúde: possibilidades de mudança. Ed. UEL, Abem, 1999, 196pp.
9

Na forma de documento foi preparado pelo Programa de Desenvolvimento de Recursos
Humanos da OPS para o Encontro Continental de Educação Médica, em Punta del Este, Uruguay,
de10 a 14 de outubro de 1994. Teve como documento base “Los cambios de la práctica médica y
su influencia sobre la Educación Médica” e “Los cambios de la profesión médica y su influencia
sobre la Educación Médica” (inédito).
10

Rovere Mario 1993. Planificación estratégica de los recursos humanos, Série de Desarrollo de
Recursos Humanos, N. 96, OPS.
11

Alice Reis Rosa apresenta estudo sobre origem e desenvolvimento do processo seletivo de
professores universitários, fazendo análise crítica do processo atual de seleção e apontando
razões para as práticas ainda vigentes. A crítica é válida para os atuais processos de seleção para
professor substituto, que têm acontecido nos últimos anos, 2000/2001. Ver Biblioteca da Abem,
Rosa, AR, “Processo seletivo de professores universitários: contribuição a seu estudo”, Rio de
Janeiro, 1980, 73pp., baseado na dissertação apresentada como requisito para obtenção de grau
de Mestre em Educação - IESAE/FGV.
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Capítulo IV - EIXOS CONCEPTUAIS DE RELEVÂNCIA PARA ABALIZAR
TENDÊNCIAS
Percepção de transformações na implementação do currículo de graduação

O cuidado primário em saúde, por parecer tratar-se de um serviço simples, usando
geralmente poucos equipamentos, tem sido visto como assistência simplificada. No
entanto, apresenta complexidade na articulação de diversos saberes e múltiplos
profissionais. O movimento transformador em saúde vem resultando de uma malha
de reformas que abarcam o sistema de assistência de saúde, no qual estão incluídos
o cuidado primário em saúde e a formação de recursos humanos para atuar no
sistema. A tendência da formação do médico no curso de graduação, considerando
as necessidades básicas de saúde, tema focalizado neste trabalho, é aqui abalizada
na percepção dos atores sociais da escola médica, o grupo colegiado do curso e
médicos recém-formados por ela, a partir da seleção de cinco eixos conceptuais de
relevância em educação médica. Trata-se da percepção que têm esses atores
envolvidos no processo de formação a respeito de como está sendo implementado o
programa curricular da graduação, diante das necessidades de saúde e de uma farta
documentação de recomendações de fóruns nacionais e internacionais de educação
médica, abordados nos capítulos II e III.
Para a conceituação de necessidades básicas de saúde, observando o sistema de
assistência de saúde e tratando de programas e ações na unidade básica, Schraiber
et al.(1996:34-37) observam que a unidade básica de saúde foi destinada a uma
especial estratificação da clientela: aquela que agrupa pessoas que se dirigem aos
serviços pela primeira vez. Não se trata de uma primeira vez na vida pessoal, mas na
específica ocorrência mórbida ou demanda por algum tipo de sofrimento – atenção
primária, atenção primeira e básica simultaneamente – que serve de porta de entrada
obrigatoriamente para o sistema de assistência. Ao mesmo tempo, chamam a
atenção para um papel próprio desse atendimento no sistema que constitui e implica
ir resolvendo um rol de necessidades que extrapolam a esfera de intervenção
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curativa individual da atenção primária em saúde, o que chamam de necessidades
básicas de saúde.
No conjunto dessas necessidades, em particular no Brasil, identificam demandas
sanitárias (saneamento do meio, desenvolvimento nutricional, vacinação, informação em saúde – ações tradicionais da saúde pública), demandas relacionadas com
ações clínicas (as que cobrem a prevenção, a profilaxia e tratamento das doenças de
caráter epidêmico - vigilância epidemiológica de saúde pública) e as tipicamente
clínicas de prevenção e de recuperação. Esses quadros, simultâneos e freqüentes,
estão apoiados em técnicas diagnóstica e terapêutica de menor uso de
equipamentos, mas, em contrapartida, exigem, para uma adequada abordagem e
efetiva transformação nesse nível de atendimento, uma sofisticada síntese de
saberes e complexa interação de ações: individuais e coletivas; curativas e
preventivas; assistenciais e educativas (Schraiber et al., 1996). A gama de demandas delimitada pela noção de necessidades básicas envolve um conjunto de
ações médicas sanitárias e clínicas que resulta em um trabalho complexo, ao atender
requisitos de alta capacidade resolutiva e, ao mesmo tempo, de alta sensibilidade
diagnóstica, atuando corretamente nas demandas primárias e nos encaminhamentos
dentro do sistema assistencial.
No entanto, porque nos termos de sua competência resolutiva própria esse serviço
define-se como o captador de demandas que serão de menor custo relativamente
ao instrumental material e às ações especializadas, ‘atenção primária’ tem sido
confundida com medicina ‘simplista’ ou de ‘baixa qualidade’, concepção em que o
valor está voltado para a exploração tecnológica especializada de qualquer
demanda ou necessidade, ao mesmo tempo em que reduz a intervenção e sua
qualidade a técnicas armadas no uso de equipamentos (Schraiber et al. 1996:36).

Tendo clara essa visão, percebe-se o paradoxo que se constrói diante da perspectiva
da economia de consumo, da boa estratégia de extensão dos serviços e da
proposição central para realizar o lema cunhado “Saúde para todos (...)”, da
Conferência de Alma-Ata (1978).
A atuação dos profissionais da porta de entrada do sistema de saúde ganha
especificidade na extensão dos conhecimentos, exigindo sofisticada síntese de
saberes, sensibilidade diagnóstica e competência resolutiva no trabalho em equipe e
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na visão intersetorial permeada pelo interstício sócio-econômico e institucional da
sociedade.
Necessidades Básicas de Saúde (NBS) são, pois, neste trabalho, entendidas como o
conjunto de necessidades em saúde, o qual envolve as exigências principais,
socialmente determinadas para uma vida saudável individual e coletiva. Refere-se
aos elementos primários de sobrevivência e ao convívio social (alimentação,
educação, moradia, trabalho, transporte, meio ambiente, lazer), essenciais para uma
vida de qualidade. Significa ter acesso aos serviços de promoção, preservação,
recuperação e reabilitação da saúde, dentro de um sistema que dispõe de uma rede
de referência e contra-referência entre os diferentes níveis de atendimento em
saúde. Conta com condições apropriadas de tecnologia instalada e de recursos
humanos qualificados (conhecimentos, habilidades e atitudes) nas diferentes funções
e níveis, reconhecidos e respeitados pela sociedade. O conjunto de ações para
atender às necessidades básicas de saúde dispõe de lugar e papel estratégico para
o profissional médico que conclui o curso de graduação, desafiando as escolas
médicas a conferir a formação adequada a esse profissional.

4.1 Eixos conceptuais relevantes na educação médica

Nas discussões e reflexões sobre a formação do profissional médico no curso de
graduação e as NBS, foram reunidos cinco eixos conceptuais de relevância que
permeiam a construção e a execução dos programas curriculares. Estes eixos foram
identificados como relevantes com base em estudos existentes na área de educação
médica1. O estudo de análise prospectiva da educação médica na América Latina
(Ferreira et al., 1998) e o artigo recentemente publicado (Campos et al., 2001), ao
qual tive acesso ainda quando da sua elaboração, onde os autores identificam três
eixos de um processo de mudança da instituição de ensino na direção da
transformação paradigmática, visando aproximar a formação de profissionais de
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saúde das necessidades da atenção básica. Estes dois trabalhos foram norteadores
na proposta deste estudo. Além dos três eixos sugeridos então, da abordagem
teórica, orientação pedagógica e cenários usados para o ensino da prática,
selecionei outros dois, o da capacitação docente, pelo que representa este agente
formador, modelo em serviço, e o do mercado de trabalho e serviços de saúde, por
ser o espaço dinâmico da prática profissional, objeto de análise crítica para que
aconteçam as transformações preconizadas.
Pela forma como esses eixos são observados e/ou percebidos na implementação do
programa curricular, pode-se, pela predominância de ações, abalizar tendências do
curso de graduação para seguir num rumo mais tradicional nos moldes flexnerianos,
ou numa direção mais inovadora e mesmo mais avançada a caminho das reformas,
em busca do paradigma da integralidade. A meta é, pois, oferecer uma formação que
atenda às recomendações em educação médica, de modo que, ao final do curso de
graduação, o recebimento do grau de médico com liberação para “exercer a
Medicina” coincida com a sua competência para atender às NBS da população
brasileira.
Como já mencionado, foram selecionados cinco eixos considerados de relevância no
encaminhamento da formação do médico na graduação, denominados: l) enfoque
teórico; ll) abordagem pedagógica; lll) cenários da prática; lV) capacitação docente; e
V) mercado de trabalho e serviços de saúde. Cada eixo está identificado em vetores
que dão a direção de expansão nos encaminhamentos da prática do ensino médico
na escola médica, abalizando tendências. O instrumento (Anexo I) composto pelos
cinco eixos selecionados ao todo reúne dezesseis vetores, cada um especificando,
por sua vez, aspectos relevantes dentro de cada eixo e descritos a seguir:
O Eixo I, eixo conceptual do Enfoque Teórico, busca identificar a tendência da
escola médica para, na orientação teórica, dar ou não um enfoque intersetorial2 com
mais ênfase à saúde e/ou à doença nos seguintes vetores:
-

biomédico o epidemiológico-social - trata do quanto o enfoque teórico da
escola está voltado para as causas biológicas e as sociais na determinação da
saúde. Refere-se à meta de orientar os conteúdos dos programas em direção à
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meta de saúde para todos, propiciando a participação da escola no processo de
desenvolvimento da saúde na região, com curso orientado para os aspectos
biomédico,

diagnóstico,

tratamento

e

recuperação

da

saúde,

criando

oportunidades de aprendizagem, tendo em vista algum equilíbrio entre o
biológico e o social, seguindo orientação da prevenção primária, secundária e
terciária (paradigma de Leavell & Clark) ou, em forma mais avançada,
enfatizando a importância dos fatores determinantes da saúde, incluindo as
necessidades da atenção básica com forte interação com os serviços de saúde,
articulando aspectos de promoção, prevenção, cura e reabilitação. Propugna
uma orientação equilibrada entre conhecimentos biológicos e sociais, para a
compreensão do processo saúde-doença na dimensão individual e coletiva, de
forma que esses conceitos permeiem toda a formação do profissional médico.
Para o entendimento da essência do homem, é necessário encará-lo como ser
biológico-social, uma vez que pressupõe processos físicos, químicos, biológicos
e sociais, desenvolvidos ao longo de milhões de anos, pois cada ser vivo
reconstrói na sua existência os processos que fizeram possível sua aparição, de
acordo com princípios definidos. Esses fenômenos se expressam em
movimentos e organização, explicados por leis peculiares a cada nível,
destacando-se o caráter qualitativamente superior dos processos sociais na
determinação dos fenômenos de saúde-doença (OPS, 1988).
-

aplicação tecnológica - trata do enfoque teórico dado pela escola ao enfatizar a
aplicação da alta tecnologia na atenção clínica e cirúrgica3; explicitá-la, quando
usada em situações clínicas específicas, ou analisá-la de forma ampla e crítica
em relação às ocorrências, enfatizando as demandas nas necessidades básicas
de saúde da população. A tecnologia médica está constituída por todo o acervo
de conhecimentos (originados predominantemente das ciências biológicas)
organizados para os fins práticos e específicos de intervir sobre aqueles casos
que requerem meios de apoio diagnóstico e terapêutico, colocados à disposição
por uma vigorosa indústria de bens de consumo4, considerados cada vez mais
indispensáveis para a boa prática da Medicina, mas que devem ser submetidos a
uma necessária e criteriosa indicação.
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-

produção de conhecimentos - trata de verificar: se o enfoque teórico da escola
na pesquisa é orientar e analisar condições de saúde com base exclusivamente
demográfica e epidemiológica, com ênfase nas ações curativas; se é levar em
conta também aspectos sócio-econômicos; ou se a escola médica acresce ainda
a pesquisa no campo de atenção básica e da gestão do sistema de saúde. E,
além do aspecto técnico-operacional, inclui a busca de

propostas político-

institucionais e de avaliação de novas tecnologías, contribuindo para a tomada de
decisão com base em informações relevantes e visando à melhoria das práticas
de assistência à saúde.
-

pós-graduação e educação permanente - trata da oferta que a escola faz de
cursos de residências médicas, mestrados e doutorados. Verifica se essa oferta é
realizada em campos especializados com total autonomia e não desenvolve
educação permanente; se contempla os campos gerais e busca oferecer
educação permanente, relacionada às doenças mais freqüentes na população;
ou, ainda, em uma forma mais avançada, se o faz de modo articulado com os
gestores do sistema de saúde, visando às NBS, quantitativas e qualitativas, para
a formação de médicos, ao mesmo tempo que franqueia a educação permanente
aos profissionais da rede.

O Eixo II, eixo conceptual da Abordagem Pedagógica, busca identificar a tendência
do processo ensino-aprendizagem e do processo avaliativo que se desenvolve na
escola e a orientação didático-pedagógica, verificando se é mais centrada no
professor ou no aluno, com o uso ou não de tutorias, nos seguintes vetores:
-

estrutura curricular – analisa se essa estrutura se apresenta de forma
fracionada, em ciclos (básico e profissionalizante) bem separados e organizados
em disciplinas segmentadas; se a estrutura curricular apresenta atividades
didáticas em grande parte integradas; ou se o currículo conta com áreas de
prática real, sendo estruturado em módulos, sem a fragmentação em disciplinas.

-

orientação didática - preocupa-se em verificar se o curso enfatiza as aulas
teóricas expositivas, em disciplinas isoladas e práticas demonstrativas centradas
no professores; se, com alguma integração multidisciplinar, oferece práticas
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visando às habilidades no âmbito hospitalar, ou se adota a solução de problemas
em grupos pequenos de alunos, baseando-se na realidade dos serviços, com
abordagem interdisciplinar, usando serviços e espaços comunitários.
-

tutoria e avaliação - trata de como a escola está oferecendo ou não orientação
tutorial, verificando se ela traz implícita a valorização da auto-aprendizagem e do
estudo independente, realizado sob a orientação de tutores capacitados para
essa tarefa, sem excluir as aulas magistrais que podem estar bem situadas em
determinados momentos; analisa se destaca, no aluno, a capacidade individual
de aprender, a qual deve ser grandemente estimulada com orientação
competente; se avalia a memória de informações e habilidades, medindo
capacidade de análise e solução de problemas, avaliando o desempenho na
prática clínica e social; se, com tutoria permanente, estimula o estudante a
desenvolver atitudes críticas, analíticas e de auto-avaliação; ou se tem ensino
centrado no professor com grande grupo de alunos, e na avaliação predomina a
memorização em provas escritas.

O Eixo III, eixo conceptual dos Cenários de Prática, busca identificar a tendência
para o ensino da prática médica centrar-se no hospital ou na rede do sistema,
postos, ambulatórios, domicílios / famílias e/ou comunidades, identificando a diversificação de cenários (locais) e as oportunidades que a Escola Médica proporciona aos alunos para o aprendizado da prática médica, nos seguintes vetores:
-

local de prática - refere-se aos locais que a escola utiliza para o ensino da
prática médica, se há predominância do hospital terciário, secundário e ambulatórios, ou se utiliza também as unidades de níveis de atenção primária e
secundária da rede do sistema de saúde, com graus crescentes de complexidade tecnológica, ou, ainda, se utiliza espaços comunitários e espaço
domiciliar.

-

participação do aluno - refere-se ao espaço que a escola proporciona ao aluno
para a orientação e prática efetiva de atividades indispensáveis ao exercício da
profissão, dando-lhe oportunidade de participação clínica. Analisa se o estudante
participa mais como observador, se executa atividades selecionadas e
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parcialmente supervisionadas, ou se a escola oportuniza atividade ampla da
prática médica supervisionada por professores;
-

âmbito escolar - verifica se a escola oferece práticas ligadas aos departamentos e às disciplinas/especialidades (cardio, pneumo, nefro, gastro, dermato, etc.); se ela oferece práticas que cobrem vários programas em forma
estanque (obstetrícia/gineco, materno/infantil, urgência, etc.); ou práticas que se
desenvolvem ao longo de todo o curso, com o uso de serviços de forma integral
(medicina integral do adulto, medicina de trabalho, etc.).

O Eixo IV, eixo conceptual da Capacitação Docente, busca identificar a tendência
para investir nos aspectos didático-pedagógicos, técnico-científicos e de interação
com os serviços, caracterizando as políticas da escola médica em relação ao corpo
docente, o agente que orienta a formação médica e serve como modelo em serviço,
nos seguintes vetores:
-

formação pedagógica - verifica se a escola oferece ou promove, ou não, cursos
de orientação didático-pedagógica; se o faz esporadicamente ou se isso é uma
exigência da política da escola a todos os docentes. Deve ser aspiração de toda
escola a formação e capacitação pedagógica de seus docentes, para o maior
domínio do processo ensino-aprendizagem, do qual são agentes determinantes.
O conhecimento de diferentes conceitos, estratégias e metodologias educacionais
é fundamental para o desenvolvimento dos planos de estudo e de novos
processos de ensino-aprendizagem, tendo-se presente que os cursos curtos e
ocasionais de orientação didático-pedagógica costumam ser insuficientes,
devendo a escola dispor de uma estrutura de apoio capaz de desenvolver essa
tarefa, com unidades multiprofissionais e especializadas para esse tipo de
capacitação.

-

atualização técnico-científica - verifica se a escola estimula, apóia ou promove, ou não, a atualização técnico-científica dos professores, com base na
formação de pós-graduação inclusive. A educação contínua e a atualização
permanente do pessoal docente garantem a constante revisão crítica e a
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atualização dos programas curriculares, em função da geração crescente dos
conhecimentos e do desenvolvimento institucional.
-

participação nos serviços de assistência - cuida se os docentes da escola
participam dos serviços de assistência; se o pessoal docente e dos serviços tem
algum grau de integração; e se há participação da escola no planejamento e
avaliação dos serviços e sistema de saúde. Considerando do ponto de vista da
orientação conceitual com que desenvolvem seus trabalho, é relevante a
interação de ambas as instituições, a de ensino e a de prestação de serviços de
saúde. A instituição formadora tem a responsabilidade de analisar criticamente os
diferentes modelos de prática, indicando modelos alternativos e desenvolvendo
um processo formativo, ligado ao sistema regional e local de saúde, capaz de ir
ao encontro das necessidades nesse setor.

O Eixo V, eixo conceptual do Mercado de Trabalho Médico e Serviços de Saúde,
busca identificar a tendência da escola médica para mostrar e discutir, de forma
crítica, aspectos do mercado de trabalho onde o médico deverá inserir-se para
prestar serviços de saúde, procurando, de forma comprometida, acompanhar e
discutir criticamente a dinâmica do mercado de trabalho médico e a organização dos
serviços, visando ao atendimento qualificado da saúde da população e à orientação
dos futuros médicos, nos vetores que indicam:
-

base econômica da prática médica - discute se a escola explicita ou não a
existência de uma prática médica liberal e uma assalariada, e a influência desse
fato na formação profissional. Por muito tempo, prevaleceu o modelo de ensino
ligado ao êxito profissional liberal, que não se traduzia em um conteúdo curricular
explícito, mas que era assimilado pelo estudante na imagem, no exemplo e no
convívio com os professores, os grandes mestres. Hoje o consultório privado,
exercido como prática liberal, está extremamente reduzido e dominado pelos
convênios. A saúde está sendo fortemente oferecida e comprada como produto,
dentro das leis do mercado. Frente a uma variedade de modelos econômicos,
faz-se necessário o conhecimento e a discussão dos impactos a longo prazo,
dentro de uma visão global referindo aspectos e atitudes éticas.
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-

emprego e carência de médicos - analisa se a escola, para elaborar e organizar
a programação curricular, considera as possibilidades de emprego ou atividades
remuneradas e/ou a carência de profissionais médicos para o atendimento das
NBS. Embora a escola não disponha de competência para interferir nesse
problema social - pois sua modificação depende de outros níveis ligados à
conjuntura social, ao momento histórico - é importante que considere fatores
vinculados ao mercado de trabalho em saúde, para melhor preparar o profissional médico, que nele irá se inserir para prestar serviços de saúde.

-

prestação de serviços - observa se a escola menciona ou não, de forma crítica
ou não, a relação institucional mediadora de seguradoras, planos de saúde e
outras, na prestação de serviços de saúde, como fator adicional ou de
interferência na relação singular entre médico e paciente5, e os seus reflexos na
formação médica e no exercício da profissão.
A perda progressiva do controle sobre as condições de trabalho, intermediação
institucional e especialização levaram a transformações também na relação entre
médico e paciente. Pelo menos momentaneamente, o paciente não escolhe
livremente o médico que vai atendê-lo e o médico não é mais responsável pelas
condições em que se dá o atendimento (Feuerwerker, 1998:48).

Na construção do instrumento, para cada um dos cinco eixos caracterizados acima,
com seus vetores, foram estabelecidas três alternativas, apontando para os
paradigmas flexneriano e da integralidade, voltado para a humanização das ações de
saúde e a satisfação tanto dos usuários quanto dos profissionais, que, na percepção
da excelência técnica, da relevância social e do compromisso ético, devem usufruir
de forma crítica dos avanços das ciências e das tecnologias.

4.2 Percepção de atores sociais da implementação do currículo na graduação
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O colegiado responsável pelas deliberações, acompanhamento e avaliações do
curso de graduação da escola médica, que toma denominações variadas nas
distintas estruturas, como Colegiado, Congregação, Conselho Departamental, ou
outra, foi o órgão encarregado de responder aos quesitos do instrumento (Anexo I)
por reunir professores de várias áreas do curso de graduação e representação dos
alunos. O grupo colegiado reunido tomou conhecimento dos quesitos do instrumento,
da finalidade e das instruções, sob a coordenação do Diretor ou Coordenador da
Graduação ou do pesquisador (Anexo II). No decorrer do trabalho, que incluiu
esclarecimento de dúvidas, trocas de impressões e discussões propriamente ditas,
pôde-se perceber que se tratava de um exercício e de uma abordagem do tema “
educação médica” que não fazia parte, de um modo geral, das rotinas que faziam
reunir esses colegiados.
As doze escolas médicas que participaram deste estudo e que receberão
individualmente o resultado da análise dos seus dados, aqui não identificadas, são
tratadas pelos números de 01 a 12.
A coleta dos dados, que ocorreu entre Abril e Dezembro de 2001, neste estudo se
compôs de três etapas: a primeira constou da aplicação do instrumento junto ao
colegiado do curso de graduação de um grupo de 12 escolas médicas; a segunda
constituiu-se da seleção de duas escolas do grupo, uma mais tradicional e outra mais
inovadora para estender a análise, incluindo documentos da escola - programa
curricular, carga horária, objetivos, ementas - e a terceira, como continuidade da
segunda, consistiu em entrevistas nessas duas escolas, com o médico recémformado falando sobre seu preparo e expectativa ao final do curso de graduação,
com quatro questões básicas (Anexo III) e percepção de sua escola nos cinco eixos
relevantes de educação médica (Anexo IV). O recém-formado, em termos
simbólicos, é aqui considerado o “produto” do processo de formação.
Na primeira etapa, o instrumento foi aplicado em doze escolas (Quadro V) situadas
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde se localizam 75% do total das escolas
médicas brasileiras. Tais escolas podem ser assim classificadas: - cinco escolas do
setor privado e sete públicas, das quais cinco são federais e duas estaduais; seis
estão localizadas em cidades do interior e seis, em capitais. Das cinco privadas,
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duas se localizam em capitais; e, das sete públicas, quatro se situam em capitais;
das doze escolas, cinco foram fundadas até a primeira metade do século XX (1808,
1898, 1911, 1926, 1933) e são públicas federais; e – sete foram fundadas na
segunda metade, na década de 60 - período de incremento de abertura das escolas
médicas no Brasil (1965, 1967, 1967, 1967, 1969, 1970, 1970) - das quais cinco são
privadas e duas públicas estaduais. Todas têm no mínimo trinta anos de
funcionamento; cinco têm uma única entrada de aluno com curso seriado e sete têm
duas entradas de alunos por ano. As escolas com dupla entrada oferecem um
número 40% a 100% maior de vagas do que as que possuem uma única entrada em
curso seriado.
Quadro V – Características do grupo de escolas médicas que participaram do estudo
Instituição

Ano de
Fundação

Localização

Entrada de alunos /
Ano

PRIVADA

1970

Capital

Uma entrada

PRIVADA

1970

Interior

duas entradas

PÚBLICA ESTADUAL

1969

Interior

Uma entrada

PRIVADA

1967

Interior

Uma entrada

PÚBLICA ESTADUAL

1967

Interior

Uma entrada

PRIVADA

1967

Interior

duas entradas

PRIVADA

1965

Capital

duas entradas

PÚBLICA FEDERAL

1933

Capital

Uma entrada

PÚBLICA FEDERAL

1926

Interior

duas entradas

PÚBLICA FEDERAL

1911

Capital

duas entradas

PÚBLICA FEDERAL

1898

Capital

duas entradas

PÚBLICA FEDERAL

1808

Capital

duas entradas
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Cada um dos eixos do instrumento usado para a coleta dos dados, aqui
apresentados, está orientado por vetores que apresentam três situações alternativas, caracterizando: alternativa 1 - situação tradicional do modelo flexneriano;
alternativa 2 - situação de inovação, intermediária; e alternativa 3 - situação
avançada para o modelo da integralidade. Cada escola foi convidada a identificar a
predominância, na sua prática efetiva, de uma das alternativas, ao implementar o
programa curricular da graduação. A alternativa escolhida deveria ser justificada e
acompanhada da citação de evidências, ou seja, de exemplos que ressaltassem
ações predominantes, condizentes com a alternativa escolhida.

GRUPO DE ESCOLAS - ao analisar-se o instrumento que reúne o conjunto das
respostas das doze escolas, observa-se que:

No eixo I, do Enfoque Teórico,
- Vetor 1, referente aos aspectos biomédico e epidemiológico-social: as escolas
se dividiram, marcando a primeira, a segunda e a terceira alternativas. A terceira
alternativa avançada foi percebida como predominante em três escolas, sendo que
uma não deu explicações para esse fato e outra reconheceu ser conservadora, mas
tendo em vista que realiza algumas atividades diferenciadas, achou por bem
enquadrar-se no grupo que dá importância aos fatores determinantes da saúde,
incluindo as necessidades da atenção básica com forte interação com os serviços de
saúde, articulando aspectos de promoção, prevenção e cura. Quatro delas estão
bastante voltadas para os aspectos biomédicos, apesar de reconhecerem e
apresentarem iniciativas com enfoque epidemiológico-social no programa curricular.
Cinco escolas se percebem desenvolvendo, com predominância, atividades que
buscam equilibrar o biológico e o social, voltadas para os aspectos preventivos.
- Vetor 2, da aplicação tecnológica: uma das escolas deu grande ênfase à
aplicação da alta tecnologia na atenção clínica e cirúrgica. Outra disse analisar de
forma crítica e ampla a tecnologia, focalizando a atenção primária, sem apresentar,
no entanto, uma explicação específica que evidencie essa percepção. Outra ainda,
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na parte explicativa, afirma ter diretrizes que contemplam a terceira alternativa mais
avançada, mas que, na prática, por não haver mudança cultural plena do corpo
docente, considera a segunda alternativa como predominante. Dez das doze escolas
explicitam o uso da tecnologia quando aplicada em situações clínicas específicas,
sem lhe dar especial ênfase; também não exercitam a crítica para o seu uso.
- Vetor 3, da produção do conhecimento (referente às linhas de pesquisa
desenvolvidas pela escola): cinco cursos se situam na primeira alternativa, por
realizarem investigações com base demográfica e epidemiológica, com ênfase nas
ações curativas, ou por não terem a pesquisa como tarefa institucionalizada. Duas
escolas também incluem aspectos sócio-econômicos nas linhas de pesquisa. As
outras cinco escolas se percebem contemplando também a investigação no campo
da atenção básica e da gestão do sistema de saúde, contribuindo para a tomada de
decisão com base em informações relevantes e visando à melhoria das práticas de
assistência.
- Vetor 4, referente aos cursos de pós-graduação e à educação permanente: uma
escola se situa na primeira alternativa, oferecendo cursos independentes sem
compromisso com a educação permanente. Um grupo de oito possuem residências
médicas e cursos de pós-graduação em campos gerais e especializados,
relacionados às doenças prevalecentes, sem oferecer educação permanente aos
profissionais da rede. No nível mais avançado, três escolas se colocam no Enfoque
teórico com alguma articulação entre a graduação, a pós-graduação e com os
gestores do sistema de saúde, visando a atender às necessidades básicas de saúde.
Elas crêem que fazem um trabalho que atinge as necessidades básicas, do ponto de
vista quantitativo e qualitativo, para a formação de médicos. Também consideram
que proporcionam educação permanente para os profissionais da rede.

No eixo II, da Abordagem Pedagógica,
- Vetor 5, da estrutura curricular: três escolas têm ciclo básico e profissionalizante
bem separados e organizados com disciplinas fragmentadas. Seis escolas incluem
disciplinas-atividades integradoras, ao longo dos primeiros anos; e três escolas têm
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currículo em grande parte integrado, com áreas de prática real em módulos (atenção
de adultos, materno-infantil e saúde da família).
- Vetor 6, da orientação didática: uma das escolas predominantemente enfatiza as
aulas

teóricas

de

exposição

em

disciplinas

isoladas.

Suas

práticas

são

predominantemente demonstrativas e centradas no professor. Sete delas têm
alguma integração multidisciplinar e as práticas estão centradas em habilidades no
âmbito hospitalar. Quatro escolas adotam, com predominância, o método da
concepção e solução de problemas em grupos pequenos, com ênfase na realidade
de saúde, com abordagem multidisciplinar. Usam os serviços da rede e espaços
comunitários como situações reais para experimentação de seu método.
- Vetor 7, da tutoria e avaliação: uma das escolas estudada não oferece tutoria e
tem ensino centrado no professor com grande grupo de alunos. Nos seus processos de avaliação, predomina a memorização em provas escritas. Nove escolas
oferecem ensino em pequenos grupos, com avaliação formativa de memorização e
de habilidades. Somente duas escolas do grupo oferecem orientação tutorial
permanente e avaliação interativa, medindo a capacidade de análise e solução de
problemas, avaliando o desempenho e atitudes na prática clínica e social, e estimulando a auto-avaliação.

No Eixo III, dos Cenários de Prática,
- Vetor 8, referente ao local de prática: cinco escolas utilizam predominantemente o
hospital terciário para a prática do aluno na graduação, primeira alternativa. Quatro
marcaram a segunda alternativa, que se refere à utilização predominantemente do
hospital secundário e dos serviços ambulatoriais da instituição de ensino,
independentemente dos mecanismos de referência e contra-referência da rede do
sistema de saúde. E três escolas disseram que trabalham, com predominância, nas
unidades dos níveis de atenção primária e secundária da rede do sistema de saúde,
com grau crescente de complexidade tecnológica, marcando a terceira alternativa, a
mais avançada.
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- Vetor 9, da participação do aluno: nenhuma das escolas proporciona ao aluno
apenas a observação da prática demonstrativa. Duas têm o aluno participando de
atividades selecionadas e parcialmente supervisionadas (anamnese, exame físico,
coletas de material para exames, curativos, etc.); as demais dez escolas consideram que proporcionam ao aluno ampla participação clínica, supervisionada por
professores.
- Vetor 10, do âmbito escolar: três escolas percebem a participação do aluno no
âmbito da prática ligada aos departamentos e às disciplinas (cardio, pneumo, nefro,
gastro, demato, etc.), de acordo com a estrutura da instituição que está montada em
departamentos e disciplinas/especialidades afins. Seis escolas oferecem práticas
que cobrem vários programas em forma estanque (obstetrícia / gineco, materno /
infantil, hipertensão, vacinação, diabete, etc.). Três oferecem práticas que se
desenvolvem ao longo de todo o curso, utilizando os serviços de forma integral.
Explicam ser isso possível porque a atividade obedece a objetivos do curso e a
organização curricular está estruturada para isso. Uma delas menciona que até o
oitavo período, a organização da prática está voltada para as duplas criançasadolescentes, adulto-idoso. E, no internato, focalizam as áreas básicas de clínica
médica, cirurgia geral, pediatria, toco-ginecologia e psiquiatria. Outra escola explicita
as etapas do processo de aproximação com os serviços e a comunidade.

No eixo IV, da Capacitação Docente,
- Vetor 11 da formação pedagógica: duas escolas não oferecem e nem promovem
formação pedagógica ao corpo docente, explicando que não há uma política formal
da instituição nesse sentido. Uma refere a criação, em 1998, de um núcleo
especializado em capacitação docente. Sete escolas consideram que oferecem e
promovem ocasionalmente ou periodicamente, cursos de orientação didáticopedagógica. Três exigem formação didático-pedagógica de todos os docentes, sendo
essa política uma iniciativa recente (a partir de 1997).
- Vetor 12, da atualização técnico-científica: as escolas não se colocam na
situação de não estimular nem de não oferecer atualização técnico-científica aos
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professores, ou de faze-lo raramente. Seis consideram que ocasionalmente ou
periodicamente estimulam a atualização de seus profissionais. Outras seis dizem
promover o seu aprimoramento de forma sistemática, exigindo a atualização dos
professores, e para tal disponibilizam apoios e custeios institucionais, incentivadas
também pela política do MEC de valorizar a titulação.
- Vetor 13, da participação nos serviços de assistência: uma das escolas diz ter
um corpo docente que não participa dos serviços e do planejamento do sistema de
saúde (municipal, regional) na sua área de influência. Por sua vez, os médicos dos
serviços não atuam na docência. Quatro referem que participam esporadicamente,
tendo médicos dos serviços que, eventualmente, praticam na docência. Sete escolas
têm serviços assistenciais integrados com o sistema de saúde, dirigidos por
docentes, os quais participam, igualmente, do planejamento e avaliação do sistema
de saúde em sua área de influência. Evidenciam isso pela integração dos programas
de assistência da instituição de ensino com a rede de serviços, e com a participação
dos docentes em conselhos municipal e estadual, no exercício de chefias de serviços
da rede e parceria da escola com a prefeitura. Duas delas firmaram convênio com a
prefeitura recentemente.

No Eixo V, do Mercado de trabalho e Serviços de Saúde,
- Vetor 14, da base econômica da prática médica: uma escola não explicita a
existência de prática liberal e/ou assalariada da Medicina, pois esse tema, menciona,
é tido como “tabu”. Sete escolas referem a existência de prática liberal e/ou
assalariada da Medicina, sem discutir a influência disso na formação do médico.
Explicam que não há, na escola, uma política específica nesse sentido, e nem fórum
para discussão do tema. Sua aceitação estaria implícita em múltiplas atividades e
áreas de atuação e na opção pessoal de cada professor. Quatro escolas afirmam
explicitar a existência de prática liberal e/ou assalariada e promover a orientação
sobre a base econômica da prática médica, influindo na formação do médico. Dessas
quatro, duas consideraram estar este assunto implícito nas atividades docentes.
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- Vetor 15, de emprego e carência de médicos: sete escolas, ao estabelecer a
programação didática, não consideram a possibilidade de emprego nem a carência
de profissionais médicos para a atenção primária de saúde. Duas consideram,
primordialmente, as possibilidades de emprego para os egressos; e três priorizam,
primordialmente, a carência de profissionais para a atenção primária de saúde.
- Vetor 16, da prestação de serviços: duas escolas não mencionam a relação das
instituições mediadoras do trabalho médico (empresas seguradoras, convênios,
outros) entre prestadores e consumidores dos serviços de saúde que podem influir
na relação médico-paciente. Cinco mencionam a intermediação de seguradoras e
outras instituições similares, que podem influir na prestação de serviços e na relação
médico-paciente, sem analisar criticamente essas relações e seus reflexos na
formação do médico. Cinco escolas referem que abordam o tema da relação
institucional mediadora do trabalho médico, com análise crítica das situações de
prestação de serviços e seus reflexos na formação do médico. Uma não dá
explicação. Outra considera que esse aprendizado das condições do trabalho médico
intermediado por instituições seguradoras ou similares acontece “na realidade da
prática”, ou seja, naturalmente, sem necessitar de uma abordagem específica. Três
referem que este tema faz parte do programa curricular da escola, no conteúdo de
disciplinas tais como: “Programa Prático Conceitual”, “Planejamento e Gerência” e
“Saúde e Sociedade”. Afirmam que, na prática, o aluno, em experiência extramuros,
vivencia a problemática no seu aspecto econômico-social, e vivencia as implicações
na relação médico-paciente.
A seguir, a percepção que o colegiado de cada escola médica tem a respeito da
implementação do currículo no curso de graduação:
ESCOLA 01 - No eixo I, do Enfoque Teórico, por considerar que a saúde não é
ausência de doença, a escola oferece oportunidades de aprendizagem, visando ao
equilíbrio entre o biológico e o social, seguindo orientação da prevenção primária,
secundária e terciária, em especial nas áreas de Gerontologia, Pediatria e Medicina
Social. Tece críticas ao ensino centrado na tecnologia complexa e de alto custo, e
admite o seu uso quando aplicada em situações clínicas. Tem o ensino centrado em
hospital terciário e diz que busca balancear humanismo versus tecnologia. A
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orientação na pesquisa é para a análise das condições de saúde, com ênfase em
ações curativas e aspectos sócio-econômicos do contexto onde está inserida a
escola. O Campus da prática inclui uma Vila e um Hospital Materno-Infantil e a
abordagem semiológica integra a Medicina Interna com Psiquiatria e com Medicina
Social. Oferece residência médica em campos gerais e especializados em todas as
áreas (Clínica Médica, Pediatria, Geriatria, Cirurgia Geral) e educação permanente,
sem cobrir os profissionais da rede.
No Eixo II, da Abordagem Pedagógica, com a estrutura curricular organizada em
ciclo básico e profissionalizante com disciplinas fragmentadas, a escola tem
atividades integradoras que exemplifica como sendo as diferentes ações da área da
Medicina Interna com a Psiquiatria, e da Cirurgia com a Patologia. A orientação
didática está enfatizada nas aulas teóricas com alguma interação multidisciplinar, e
com práticas centradas em habilidades no âmbito hospitalar. O colegiado afirma que
a escola tem buscado aumentar o número de aulas práticas, substituindo as teóricas.
Quanto à tutoria e à avaliação, diz que oferece ensino em pequenos grupos de
alunos com avaliação formativa de memorização e de habilidades, por considerar
que o bom médico tem que saber “fazer” e não somente saber teoricamente. No
programa, foram incluídas tutorias permanentes a partir do ano 2000, para o 4º
semestre.
No Eixo III, dos Cenários de Prática, a escola utiliza predominantemente o hospital
terciário, segundo o colegiado, por impossibilidade estrutural, cultural e econômica (o
professor é remunerado pelo serviço desenvolvido no hospital). A participação clínica
do aluno, informa, é ampla e supervisionada por professores no âmbito das
disciplinas/ especialidades (cardio, pneumo, nefro, gastro, dermato, etc). Toda a
prática, dizem, é ligada às disciplinas e/ou especialidades.
No Eixo IV, da Capacitação Docente, o colegiado considera que a formação
pedagógica do corpo docente está contida na titulação de mestre, e por isso não
oferece e nem promove outras modalidades de aprimoramento pedagógico. A
atualização técnico-científica é considerada prioridade, havendo custeio permanente aos docentes para atualizações, em âmbito nacional e internacional. Os
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professores não participam dos serviços e do planejamento do sistema de saúde na
sua área de influência, nem têm interação com os médicos dos serviços.
No Eixo V, do Mercado de Trabalho e Serviços de Saúde, o colegiado explicita a
existência de prática liberal e/ou assalariada da Medicina, sem discutir esse tema na
influência na formação do médico. Mostra que a prática liberal está cada vez mais
restrita e a escola respeita o livre arbítrio do aluno. Para a programação curricular,
não considera nem a possibilidade de emprego nem a carência de profissionais
médicos para atender às necessidades básicas de saúde, reconhecendo haver uma
dissociação entre discurso e prática e não haver estrutura formal para essa
abordagem. Menciona relação institucional mediadora de seguradoras de saúde e
similares, sem análise crítica dos reflexos na prestação de serviços e na relação
médico-paciente.
ESCOLA 02 - No Enfoque Teórico, eixo I, o colegiado afirma que a escola busca
criar oportunidades de aprendizagem, tendo em vista algum equilíbrio entre o
biológico e o social: possui programas específicos de promoção e proteção da saúde
e de epidemiologia clínica. Há investimentos no complexo escola e hospital,
centrados nos problemas clínicos. Explicita o uso da alta tecnologia, quando aplicada
em situações clínicas específicas. Na pesquisa, analisa condições de saúde e, além
dos aspectos demográficos, epidemiológicos, sócio-econômicos, o campo da
atenção básica e da gestão do sistema de saúde, contribuindo para a tomada de
decisão com base em informações relevantes e visando à melhoria das práticas de
assistência. Oferece pós-graduação em campos gerais e especializados, procurando
atender à demanda de diversas áreas do conhecimento relacionadas com as
necessidades de saúde da população. Possui programa de educação permanente há
15 anos, com várias atividades dirigidas à formação geral.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, o colegiado explica que a escola tem
estrutura curricular organizada em ciclo básico e profissionalizante com disciplinas
fragmentadas isoladas. Mas oferece atividades integradoras, com área básica dentro
de uma orientação didática, como é o caso da Farmacologia e Bioquímica; a
orientação didática enfatiza as aulas teóricas em disciplinas isoladas, mas também
na realidade assistencial. Quanto à tutoria e à avaliação, o ensino da prática é
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realizado em grupos de seis a oito alunos por docente, nas diversas áreas do
conhecimento, com avaliação formativa de memorização e tendo como um dos
objetivos também oferecer desenvolvimento de habilidades.
No eixo III, dos Cenários de Prática, o colegiado informa que o local de prática é
predominantemente o hospital terciário que está preparado para oferecer diversas
especialidades e treinamentos nessas áreas. A participação do aluno é ampla no
processo assistencial, incluindo equipes supervisionadas por docente e médicos
contratados no âmbito das especialidades, com exceção do internato em medicina
social.
No eixo IV, da Capacitação Docente, os entrevistados referem sua preocupação com
a formação pedagógica. É política da instituição a exigência - para o médico
ingressar na escola como docente efetivo - de cumprimento de um programa
didático, assim como também existe política para manter atualizado o corpo docente
nas diversas áreas do conhecimento. Proporciona presenças em eventos técnicocientíficos. Quanto à participação nos serviços de assistência, há docentes com
participação

esporádica,

como

representantes

institucionais

em

conselhos

(municipal, estadual) e em outras instituições do sistema, como professores ou como
médicos.
No eixo V, do Mercado de trabalho e Serviços de saúde, o colegiado refere que a
escola explicita a existência de uma prática liberal e uma assalariada da Medicina,
sem discutir influências na formação profissional. Ao fazer a programação curricular,
não considera a possibilidade de emprego nem a carência de médicos para atender
às necessidades básicas de saúde, por ter dificuldade de identificar as realidades do
mercado médico. Na prestação de serviços, menciona, sem análise crítica, as novas
relações institucionais mediadoras (seguradoras, planos de saúde, etc.) e seus
reflexos na formação do médico.
ESCOLA 03 – No eixo I, do Enfoque Teórico, o colegiado menciona que a escola
ministra curso orientado para o aspecto biomédico, diagnóstico, tratamento e
recuperação do doente, tendo o corpo docente com formação essencialmente
técnica e sem integração com o campo epidemiológico-social. Diz que há grande
137

ênfase na aplicação da alta tecnologia na atenção clínica e cirúrgica, como reflexo da
política institucional de valorizar a pós-graduação. Fortalece a formação de médicos
especialistas e superespecialistas. Tem o ensino dividido em especialidades que, por
sua vez, estão baseadas em novos recursos de diagnóstico e terapêutica. A
pesquisa se volta para a base demográfica e epidemiológica, com ênfase nas ações
curativas. Com a introdução do Currículo Nuclear, desde 1997, existe uma tendência
de adaptá-lo para os aspectos sócio-econômicos da doença. O conhecimento não é
dirigido para a realidade de saúde do país e é política institucional formar médicos de
alto nível tecnológico.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, o colegiado informa que a escola tem o
currículo

organizado

em

ciclo

básico

e

profissionalizante

com

disciplinas

fragmentadas. Tenta integrar temas da clínica e cirurgia, visando à atenção às
doenças mais freqüentemente encontradas na população. Enfatiza as aulas teóricas,
buscando abordar aspectos gerais de forma mais ampla, multidisciplinar, transformar
o currículo de especialidades para currículo mais integrativo. Não oferece tutoria: os
professores não foram preparados para essa função e ficam pouco tempo com o
mesmo grupo de alunos nas atividades práticas.
No eixo III, dos Cenários da Prática, a escola, segundo o colegiado, utiliza predominantemente o hospital terciário, voltada para a formação técnica, seguindo
orientação da instituição de ensino. O hospital e a estrutura educacional priorizam os
residentes e pós-graduandos. Para dar oportunidade ao graduando, refere convênio
com hospital secundário e com o Estado, visando ao atendimento da população, a
partir do terceiro ano (currículo nuclear, 1997). As práticas estão ligadas às
disciplinas, que se fortaleceram tanto institucional como economicamente, tornandose auto-suficientes, especialmente através de projetos de pesquisa.
No eixo IV, da Capacitação Docente, a escola, na voz do seu colegiado, disse que
não oferecia e nem promovia formação pedagógica do corpo docente, por falta de
política formal da instituição, até 1998, quando foi criado um centro de estudos para
capacitação docente. A atualização e o aprimoramento técnico-científico de seus
docentes é política sistemática, facilitando afastamentos das atividades de rotina,
fomentos e projetos de pesquisa. Poucos docentes participam das comissões de
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saúde do Estado e Município, etc, por não ser política da escola voltar-se para o
sistema de saúde.
No eixo V, do Mercado de trabalho e serviços de saúde, o colegiado observa que a
escola explicita a existência de prática liberal e/ou assalariada da profissão, sem
discutir influências na formação profissional, por não haver fórum para isso. Os
professores não consideram a possibilidade de emprego e a carência de médicos
para o atendimento em saúde, ao montar a programação curricular. A escola não
tem preocupação com a colocação futura de seus alunos. Menciona a relação
institucional mediadora (seguradoras, planos de saúde, etc.), sem análise crítica das
novas relações do mercado na prestação dos serviços médicos. Não vê essa
questão como problema, nem há espaço para sua discussão no programa curricular.
ESCOLA 04 – No eixo I, do Enfoque Teórico, o colegiado refere que a escola adota
modelo tradicional, embora venha desenvolvendo algumas estratégias para superar
essa condição. Assim, orienta o curso predominantemente para os aspectos
biomédicos, diagnóstico, tratamento e recuperação do doente. Explicita a existência
da alta tecnologia de elevado custo, quando aplicada a situações clínicas, envidando
esforços no sentido de desenvolver análise crítica de seu uso. Na pesquisa, a
orientação segue o “modelo em vigor”, reproduzindo a visão que o docente adquiriu
na própria formação, embora haja algumas ações no sentido de transformar esse
quadro. A maioria das pesquisas são relativas a ciências básicas e epidemiologia
clínica. Oferece pós-graduação em campos gerais e especializados, e busca
proporcionar educação permanente, relacionada às doenças prevalecentes. Através
de convênio com a prefeitura, tem desenvolvido práticas assistenciais no SUS, com o
compromisso de proporcionar cursos aos profissionais da rede.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, a escola apresenta um currículo na forma
tradicional, com ciclo básico e profissionalizante bem separados e organizados com
disciplinas e conteúdos isolados. A orientação didática enfatiza as aulas teóricas,
embora venha se desenvolvendo um trabalho de integração, com a criação de um
núcleo pedagógico, reuniões por série e contatos verticais. Quanto a tutoria e
avaliação, embora permaneça alguma forma de avaliação centrada na memorização
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no ciclo básico e aulas magistrais na etapa clínica, o ensino enfatiza a avaliação
formativa e as habilidades, utilizando-se de atividades “centradas” no aluno.
No eixo III, dos Cenários de Prática, o colegiado informa que a escola utiliza
hospitais secundários e serviços ambulatoriais, usando a rede através de convênio
com o sistema de saúde. Proporciona ampla participação clínica ao aluno
supervisionado na rede; oferece práticas que cobrem vários programas em forma
estanque (gineco/obstetrícia, materno-infantil).
No eixo IV, da Capacitação Docente, o colegiado afirma que a escola oferece
periodicamente cursos de orientação didático-pedagógica, referindo-se à realização
de curso de especialização em educação médica e curso de atualização em
docência superior. Tem uma política recente de capacitação e atualização dos
professores, através de convênio com instituições de ensino. As atividades são todas
realizadas na rede, sob a orientação dos professores que atuam na assistência.
Alguns são membros do Conselho Municipal de Saúde, exercem chefia de serviços e
direção do hospital da rede.
No eixo V, Mercado de trabalho e Serviços de Saúde, a escola não explicita a
existência de prática liberal e/ou assalariada da Medicina, nem reconhece sua influência na formação do médico; é uma questão vista como “tabu”. Não considera a
possibilidade de emprego e a carência de médicos para a atenção básica na
programação curricular. Não menciona a relação institucional mediadora (seguradoras, planos de saúde, etc.) entre prestadores e consumidores de serviços de
saúde, como adição ou interferência na singular relação médico-paciente. E não
discute esses temas, por nunca ter cogitado de que sejam importantes.
ESCOLA 05 – No eixo I, do Enfoque Teórico, no que se refere ao modelo biomédico
e epidemiológico-social, na escola predomina o primeiro, sendo que, a partir de
1999, segundo o colegiado, foi adotada também a visão preventiva e de promoção
da saúde, com o programa de integração escola-comunidade através do PSF, e
passou a haver atuação de disciplinas em escolas da rede pública. Explicita a
tecnologia complexa e de alto custo, quando aplicada a situações clínicas
específicas, com perspectiva de que o seu uso seja feito de forma crítica. A
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orientação para pesquisa é de base demográfica e epidemiológica, com ênfase nas
ações curativas. Ao fixar o Internato Curricular na própria escola, o programa exige
um trabalho final de curso, a partir de linhas de pesquisa de caráter epidemiológico, o
que se iniciou em 1999. O hospital-escola oferece residência em áreas básicas e
ortopedia, e, a partir do 2º semestre de 2001, residência em PSF. Cursos de
capacitação também são oferecidos através do PSF, alcançando assim os
profissionais da rede.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, a escola possui estrutura curricular com 39
disciplinas obrigatórias, havendo um movimento nítido nos últimos dois anos no
sentido de integração, mas prevalece o fracionamento. A orientação didática
apresenta alguma integração em conteúdos de Clínica Médica, Psicologia, Ética,
AIDS e DIP. Oferece ensino realizado em pequenos grupos no 4º e 5º períodos de
Propedêutica I e II, e no 10º, 11º e 12º semestres do Internato, em módulos de áreas
básicas e PSF.
No eixo III, dos Cenários da Prática, o colegiado refere que a escola utiliza hospital
secundário para atender o perfil de aluno que o Curso se propõe formar, oferecendo
treinamento no nível primário no 10º período junto ao PSF, ação que se iniciou em
1999 de forma opcional, e a partir de 2000 tornou-se obrigatória. Proporciona ampla
participação clínica supervisionada. Os entrevistados citam o caso da habilidade de
execução de partos que o aluno executa em manequins, acompanhando o pré-natal
e assistindo a partos reais. No Internato, faz efetivamente três partos, como o mínimo
obrigatório. Oferece prática em vários programas, no âmbito do PSF, desenvolve
pré-natal, programa de hipertensão, puericultura e programa de diabete.
No eixo IV, da Capacitação Docente, o colegiado afirma que a escola tem política
que contempla a formação pedagógica, oferecendo curso de metodologia de
pesquisa e ensino superior no Núcleo de Apoio Psico-Pedagógico e “Work-Shop” de
Capacitação em Problematização. Tem plano de incentivo à capacitação docente,
em fase de aprimoramento, oferecendo apoio financeiro para participação em
congressos, seminários, etc. A necessidade de implantação do PSF criou a
oportunidade de parceria com a prefeitura, e professores da instituição de ensino
também são da rede de saúde do município, participando da abordagem
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epidemiológica e de formulação e implementação de políticas do sistema de saúde.
Os estudantes, por sua representação, fazem parte do Conselho Municipal de
Saúde.
No eixo V, do Mercado de trabalho e Serviços de Saúde, os representantes da
escola afirmam a existência de prática liberal e/ou assalariada na Medicina, sem
discutir as reais repercussões. A abordagem sobre o assunto ocorre no 10º período,
quando o aluno no PSF insere-se na atenção primária, até porque o tema não faz
parte das políticas da escola. Consideram na programação curricular, as
possibilidades de emprego dos egressos, afirmando que não têm perfil institucional
para formar pesquisadores da área básica. Observam que o projeto pedagógico da
escola, há três anos, decorrente das discussões na Cinaem, definiu o perfil de
formação do profissional apto a resolver os problemas básicos de saúde, propiciando
mudanças no modelo de avaliação, e aumento do número de aulas práticas. Quanto
à relação mediadora na prestação dos serviços de saúde, exercida por seguradoras
de saúde e similares, só recentemente a escola percebe a desinformação dos seus
egressos.
ESCOLA 06 – No eixo I, do Enfoque Teórico, o colegiado diz que a escola busca um
equilíbrio entre o trato do biológico e do social, seguindo orientação da prevenção
primária, secundária e terciária (paradigma de Leavel&Clark), fazendo parte dos
objetivos da escola, evidenciado no currículo com o Programa Teórico Demonstrativo
e o Programa Prático Conceitual (PPC). Quanto à aplicação da tecnológica complexa
e de alto custo, embora as diretrizes orientem para que se faça análise crítica e
ampla do uso da tecnologia, enfatizando a atenção primária em saúde, ainda a
predominância é explicitar a tecnologia quando aplicada a situações clínicas
específicas. Na pesquisa, analisa condições de saúde nos aspectos demográfico,
epidemiológico e sócio-econômico, e, na disciplina de Iniciação Científica, produz
monografias que são obrigatórias ao término do curso. Oferece cursos de pósgraduação em campos gerais e especializados, inseridos no contexto social do
município e da região, e busca propiciar educação permanente.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, o colegiado considera que a escola apresenta
constante movimentação da estrutura curricular, adaptando-se às situações que vão
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ocorrendo. As aulas práticas estão voltadas para a atenção em adultos, maternoinfantil, cirurgia geral, sobretudo a partir do 5º período, e à saúde da família, desde o
1º período. Não adota a concepção de solução de problemas, ainda enfatiza as aulas
teóricas. Quanto à orientação didática, tem atividades com participação de
professores de diversas áreas de conhecimento e, na prática, usa espaços
comunitários. Quanto a tutoria e avaliação, ao longo do curso o aluno possui
diferentes preceptores, que o acompanham em períodos variados de um a seis anos,
e, no Internato, de três a seis meses. A própria organização do Programa Prático
Conceitual (PPC) induz à necessidade de pequenos grupos de alunos por
professores em unidades de saúde, em que se pode observar o seu
desenvolvimento pelo período de até um ano.
No eixo III, dos Cenários de Prática, os representantes informam que a escola tem
projeto curricular que indica os cenários de prática fora do hospital de ensino, tendo a
maior carga horária prática em unidades de saúde da rede de serviços. Proporciona
ao aluno ampla participação clínica, supervisionada por professores, atendendo à
organização curricular e a seus objetivos. Oferece práticas que se desenvolvem ao
longo de todo o curso. Até o 8º período, a organização da prática está voltada para
as duplas crianças-adolescentes e adulto-idoso. No Internato, focalizam-se as áreas
básicas e de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, toco-ginecologia e psiquiatria.
No eixo IV, da Capacitação Docente, a escola busca melhorar a formação didáticopedagógica dos professores, com palestras e com semanas acadêmicas ligadas à
área, por ocasião dos encontros científicos. Promove de forma sistemática e exige a
atualização técnico-científica dos professores, referindo a política do MEC que dá
prioridade à titulação. O colegiado menciona que mestres e doutores perfazem mais
de 80% do quadro da escola. Há uma política clara de integração do hospital de
ensino com a rede de serviços, com docentes participando da Secretaria de Saúde.
No eixo V, do Mercado de trabalho e serviços de saúde, o colegiado explicita a
prática liberal e/ou assalariada no aspecto econômico da prática médica, sem uma
política para discutir o seu impacto na formação do médico, ficando a decisão sobre
isso a cargo da experiência e postura pessoal de cada docente. A programação
curricular se baseia na formação do médico para atender à maioria da população,
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sem preocupação com o mercado de trabalho. Menciona a relação institucional
mediadora de seguradoras e similares na prestação dos serviços médicos, fazendo
análise crítica de seus reflexos na formação do médico. Esse tema está contido nas
normas operacionais do PPC, e no conteúdo programático das disciplinas de
“Planejamento e gerência” e “Saúde e sociedade”. A experiência prática extramuros
também proporciona ao aluno vivenciar a problemática econômico-social e suas
decorrências na relação médico-paciente.
ESCOLA 07 - No eixo I, do Enfoque Teórico, no que se refere ao equilíbrio entre o
biológico e o epidemiológico-social, o colegiado enfatiza a importância dos fatores
determinantes da saúde, incluindo as necessidades da atenção básica. Na prática,
isso pode ser evidenciado na forte interação com os serviços de saúde, articulando
aspectos de promoção, prevenção e cura, e, ao integrar-se à iniciativa de duas
esferas de governo, estadual e municipal, em quatorze unidades básicas de saúde
(UBS) e serviços de diagnóstico e terapia municipal. Quanto à aplicação tecnológica,
pauta sua atuação segundo as políticas das secretarias de Ciência e Tecnologia e da
Saúde. Explicita a tecnologia quando indicada em situações clínicas, em um trabalho
com certo grau de integração com os serviços e a comunidade. Na pesquisa, busca
analisar, além das condições da saúde nos aspetos demográfico e epidemiológico e
ações curativas, questões sócio-econômicas no campo da atenção básica e da
gestão do Sistema de saúde, contribuindo para a tomada de decisão com base em
informações relevantes e visando à melhoria da prática de assistência. Oferece pósgraduação em campos gerais e especializados, e busca propiciar educação
permanente relacionada às doenças prevalecentes, visando às necessidades
básicas de saúde. Propõe-se analisar quantitativa e qualitativamente problemas para
aprimorar a formação de médicos e para franquear a educação permanente aos
profissionais da rede. Menciona a necessidade de estratégias para corresponder a
aspectos políticos e culturais do contexto local, para induzir à democratização das
discussões e das decisões nas várias etapas do processo, promovendo, entre outras
atividades, reuniões de sensibilização e oficinas de capacitação. Refere, no entanto,
que um certo número de docentes permanece como espectador, numa atitude de
aparente acomodação e que existe dificuldade de articulação da Pós-graduação com
a assistência à saúde..
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No eixo II, da Abordagem Pedagógica, o colegiado refere ter um modelo pedagógico
fundamentado nos princípios da pedagogia interativa, de natureza democrática e
pluralista, com eixo metodológico que prioriza a aprendizagem baseada em
problemas. Esse método é o eixo das principais diretrizes de estruturação modular
no curso, viabilizando à interdisciplinaridade. O currículo nuclear comum a todos os
estudantes proporciona a oportunidade de vivenciar módulos e práticas eletivas, cuja
função é permitir a individualização do currículo. O ensino é baseado na pedagogia
da interação, com os conteúdos das ciências básicas e clínicas desenvolvidos de
forma integrada com os problemas prioritários de saúde da população. Centrado nas
necessidades de aprendizagem dos estudantes e no professor como facilitador, o
ensino garante o contato do estudante de Medicina com os diversos aspectos da
realidade de saúde e sócio-econômica da comunidade, desde o primeiro ano do
curso. A escola adota a avaliação formativa.
No eixo III, dos Cenários de Prática, o colegiado observa que há dificuldade de
diversificar os locais de prática por deficiente integração entre os serviços de saúde e
o ensino. Existe um módulo anual, com atividades semanais, de “Interação Ensino,
Serviços, Comunidade” que oferece o espaço para a prática dos estudantes nas
Unidades Básicas de Saúde, no Programa Médico de Família, no Programa de
Internação Domiciliar e nos Hospitais Estaduais, para internações de baixa
complexidade. As experiências integradoras também ocorrem nos módulos de
disciplinas eletivas (desenvolvidas em cenários diferentes), nos espaços reservados
ao ensino de habilidades e, de forma especial, nos vários módulos cujos problemas
permitam a discussão e a busca de respostas aos serviços e à comunidade. No
Internato

Médico,

no

entanto,

vivenciam

experiências

no

nível

terciário

hospitalocêntrico, tendo como hipótese que o aluno já tenha adquirido sólida
formação para atendimento dos problemas mais comuns da população, e suficiente
conhecimento do sistema de saúde vigente. A capacitação proposta tem por
finalidade desenvolver o programa de habilidades, com maior grau de especificidade
por parte dos docentes envolvidos. Pretende integrar módulos pela incorporação das
novas pesquisas e experiências. Como evidência, apresenta os manuais dos
módulos de habilidades clínicas e atitudes; oferece práticas que se desenvolvem ao
longo do curso, utilizando os serviços de forma integral junto da comunidade; salienta
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a dinâmica do trabalho na construção das parcerias que ocorrem na prática. No local
onde se planejam e executam as ações, os princípios do projeto são incorporados
por meio da maneira cotidiana de trabalhar.
No eixo III, da Capacitação Docente, a escola busca, desde o ano de 1996, utilizar
estratégias de sensibilização e instrumentalização do corpo docente em relação às
novas metodologias pedagógicas adotadas, através de oficinas de trabalho e análise
do processo de avaliação. Em 1997, o Colegiado do Curso de Medicina criou a
Comissão de Treinamento para o Novo Currículo, o que possibilita a execução
sistemática desse trabalho, considerando o investimento contínuo em programas de
capacitação docente em vários níveis, elemento chave para o sucesso de toda a
reforma curricular inovadora. De acordo com relatório de avaliação do novo currículo
(Seminário, 2000), existem quatro debilidades no programa: a participação e
capacitação dos docentes; a gestão acadêmica, o ensino das habilidades
profissionais e o processo de avaliação. Capacitação mais do que treinamento,
implica mudança de referências teórico-metodológicas e de pressupostos arraigados
sobre o ensino: o papel do docente e a prática médica. O currículo foi construído com
base em relações mais democráticas entre serviços, universidade e comunidade. Ao
criar uma dinâmica mais horizontal de relação entre os parceiros, possibilitou que
muitos atores se tornassem participantes ativos, numa aliança estratégica entre as
forças inovadoras existentes em cada um dos setores, e o fortalecimento da própria
comunidade. Isso foi considerado fundamental para viabilizar as mudanças e
também para enfrentar as dificuldades e instabilidades políticas que afligiram ora um
ora outro parceiro. Essa modalidade de co-gestão possibilitou uma grande
transferência de tecnologias e de saberes entre os parceiros, um reforço
(empowerment) da comunidade, mas também dos profissionais dos serviços e dos
estudantes. A principal característica dos currículos inovadores foi tomar a realidade
como eixo articulador do ensino, da pesquisa e da prestação de serviços.
No eixo V, do Mercado de trabalho e serviços de saúde, a escola explicita a
existência de prática liberal e/ou assalariada e promove orientação, ajudando o aluno
a construir seu próprio conhecimento e a ser um profissional integrado à realidade
social em que vive. Entende a curiosidade, a iniciativa e a criatividade, com ênfase
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no conteúdo dos módulos eletivos da 1a, 2a, 3a e 4a séries do novo currículo do curso
de Medicina. Isso pode ser comprovado através das ementas e programações dos
módulos. Procura estimular também a interiorização do médico, através de vários
incentivos educacionais, a exemplo da possibilidade de desenvolvimento das
disciplinas eletivas e da vivência no SUS, organizada pelo Ministério da Saúde em
parceria com a Denem (Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina).
Nessa iniciativa se inserem os estudantes no Programa Saúde da Família (PSF),
visando a incorporá-los à estratégia prioritária para a reorganização da atenção
básica de saúde no país, condição fundamental para a reorientação do modelo
prevalente há décadas. No módulo de Abrangência de Ações de Saúde, está
inserido o início da reflexão sobre o papel do médico na sociedade, suas atitudes e
ações com o paciente com ou sem família, e sua atuação na organização dos
serviços de saúde nesta fase de transição. Discute ainda a situação do mercado de
trabalho do médico (tanto público, como privado), qual a importância das políticas de
saúde, o papel do estado e o exercício profissional, analisando também o uso
adequado das tecnologias em saúde.
ESCOLA 08 - No eixo I, do Enfoque Teórico, a escola ministra o curso orientado
para aspectos biomédico de diagnóstico e tratamento, buscando equilíbrio entre o
biológico e o social e enfatizando os fatores determinantes da saúde e as necessidades de atenção básicas. Há forte ênfase na interação com os serviços de saúde,
nos aspectos de promoção, prevenção e cura. Explicita o uso da alta tecnologia no
contexto da aplicação às situações clínicas em indivíduos ou populações, permitindo
sua análise crítica. A escola tem como proposta acadêmica a realização de trabalhos
de iniciação científica integrada à formação médica, dando oportunidade ao
estudante de se iniciar no método da observação rigorosa e no desenvolvimento do
espírito crítico. A capacidade de análise de informações de um contexto produzidas
por ele/grupo, é, portanto, valorizada, visando a contribuir com o serviço de saúde e
com a comunidade. As atividades de pesquisa são parte das ações da Unidade de
Interação Comunitária, desenvolvida da 1ª. à 4ª. série, a qual tem como campo de
prática e investigação as áreas de abrangência das unidades básicas de saúde.
Assim, os trabalhos produzidos pelos estudantes têm relação com o contexto real de
trabalho e de temas relevantes para a comunidade e para a unidade de saúde (são
147

produzidos por ano 30 estudos dessa natureza). Nem todas as residências
especializadas estão articuladas com os gestores do Sistema de Saúde e nem todas
visam conscientemente às necessidades básicas de saúde para a formação de
médicos. A maioria ainda oferece educação relacionada às doenças prevalecentes.
No eixo II, da abordagem pedagógica, a escola apresenta estrutura curricular que
contempla a inserção precoce dos estudantes em serviços e na comunidade. As
unidades educacionais distribuídas ao longo das séries são inter e multidisciplnares e
o período do internato é modular, centrado no paciente, e utilizando equipes
multiprofissionais, seguindo as tendências atuais. Preconiza o ensino através de
métodos centrados no aluno e voltados para a comunidade. Assim, toda a graduação
do curso, da primeira à sexta série, trabalha em pequenos grupos (tutorias,
habilidades clínicas e comunicação, interação comunitária, internato) e desenvolve
atividades nos serviços de saúde municipais. Adota um currículo inovador, baseado
em problemas, organizado por unidades educacionais interdisciplinares. O processo
de ensino-prendizagem se desenvolve em sessões tutoriais com grupos de oito
alunos. Em cada sessão de tutoria, os alunos realizam auto-avaliação, avaliação de
pares, avaliação do tutor, para análise do seu desempenho no curso.
No eixo III, Cenários da Prática, o colegiado observa que o curso de Medicina possui
uma unidade educacional que se reúne semanalmente em pequenos grupos,
juntamente com estudantes do curso de Enfermagem, da primeira à quarta série,
tendo como cenário de prática as unidades básicas de saúde do município. Na
primeira série, é realizado um diagnóstico de saúde de uma micro-área, nos moldes
do Programa de Saúde da Família. Na segunda série, os estudantes realizam um
planejamento em grupo para ações preventivas e de promoção à saúde dessa
comunidade, ao mesmo tempo que a escola leva em conta ações individuais, de
acordo com as necessidades dos membros das famílias. Na terceira série, os
estudantes realizam atividades de maior complexidade, ainda nos moldes da
segunda série. Na quarta série, os estudantes de Medicina realizam atividades de
atendimento à população nas unidades básicas de saúde, por um semestre, e
acompanham equipes de Saúde da Família no semestre seguinte. A escola
proporciona ao estudante ampla participação clínica, com supervisão. Utiliza a
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metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas, com inserção precoce do
estudante em práticas integradas desenvolvidas nos serviços, Unidades de
Habilidades Clínicas e Interação Comunitária desde o primeiro ano do curso. Além
disso, os estudantes realizam atividades práticas clínicas em praticamente todas as
unidades, e o Internato está integrado em Saúde do Adulto e Saúde Materno-Infantil,
trabalhando com equipes multiprofissionais e interdisciplinares.
No eixo IV, da Capacitação Docente, a escola observa que há o entendimento
institucional de que, para concretizar as reformas curriculares propostas, todos os
docentes necessitam adquirir competências específicas para o desempenho dos
seus papéis nos vários cenários onde se dá o processo de ensino-aprendizagem. Foi
aprovado, pela Congregação, um programa com atividades de capacitação docente,
em que cada um deve, obrigatoriamente, se inscrever em um mínimo de 40 horas
anuais. Nos últimos cinco anos, foram oferecidos Programas de Capacitação Básica
de Tutores e de Capacitação Avançada de Tutores. Aproximadamente 95% dos
docentes participaram do programa de capacitação básica, visando a criar um
projeto comum entre todos sobre a proposta inovadora engendrada pela nova
organização curricular. Alguns docentes participaram do Programa de Capacitação
Avançada de Tutores até o ano 2000, e todos os docentes instrutores das Unidades
de Interação Comunitária e Habilidades Profissionais desenvolveram, nos últimos
cinco anos, atividades específicas de capacitação pedagógica para o desempenho
das suas funções. Em 2001, as atividades de Capacitação Docente vêm sendo
oferecidas em módulos optativos com 20 horas de duração. A instituição tem, como
política, estimular os docentes a desenvolver programas de pós-graduação “strictosensu” (mestrado e doutorado). A escola possui convênio com a CAPES e permite o
afastamento parcial dos docentes de suas atividades para cursar pós-graduação,
criando normas internas para o afastamento dos professores, favorecendo as saídas
de forma organizada. Possui serviços assistenciais integrados com o sistema de
saúde, dirigidos por docentes, que participam igualmente do planejamento e
avaliação do sistema de saúde em sua área de influência.
No eixo V, do Mercado de Trabalho e Serviços de Saúde, a escola explicita a
existência de prática liberal e/ou assalariada e promove a orientação, influindo na
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formação do médico em contextos bem distintos da prática profissional, a atenção
terciária (Hospital), a atenção secundária (Ambulatórios), a atenção primária
(Unidades de saúde), incluindo unidades de saúde da família e visitas domiciliares.
Na programação curricular, considera, primordialmente, a carência de profissionais
médicos para a atenção primária de saúde, desde o primeiro ano. Nas unidades de
Interação Comunitária, os estudantes desenvolvem atividades nas Unidades Básicas
de Saúde e nos Programas de Saúde da Família. Menciona a relação institucional
mediadora de seguradoras de saúde e similares, com análise crítica das novas
relações e seus reflexos na formação do médico.
ESCOLA 09 – No eixo I, do Enfoque teórico, a escola ministra a maior parte do curso
baseado em diagnóstico e tratamento, embora a pediatria se diferencie com uma
abordagem mais social. Recentemente se iniciou a implementação da disciplina de
Saúde Coletiva, em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde, para
atendimento da comunidade, e o internato está caminhando para incluir estágios em
saúde da família. Explicita a tecnologia complexa e de alto custo quando aplicada em
situações clínicas específicas, tendo como orientação que o aluno passe mais tempo
em serviços de atendimento primário, priorizando as atividades de ambulatórios. Há
pouca pesquisa na universidade. Essa atividade não é institucionalizada, as
pesquisas que existem são isoladas. Há projeto de instalar iniciação científica, mas
ainda não saiu do papel. Alguns serviços oferecem cursos “lato sensu”, alguns
vinculados à universidade e outros independentes.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, o colegiado afirma que a escola tem ciclo
básico e profissionalizante bem separados e organizados em disciplinas. Mas
percebe um movimento “tímido” no sentido de iniciar um processo de integração,
através da disciplina de Saúde Coletiva. Enfatiza as aulas teóricas com alguma visão
multidisciplinar, dando como exemplo a Pediatria e a Saúde Coletiva. As práticas
estão centradas em habilidades no âmbito hospitalar. Há aferição da capacidade de
análise e solução de problemas e a medição de desempenho e atitudes na prática
clínica. Mas não existe tutoria nem auto-avaliação. A escola oferece ensino realizado
em pequenos grupos com avaliação formativa.
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No eixo III, do Cenário da Prática, a escola utiliza predominantemente hospital
secundário e serviços ambulatoriais independentes dos mecanismos de referência e
contra-referência da rede do Sistema de Saúde. Proporciona ao aluno ampla
participação

clínica,

supervisionada.

A

partir

de

2001,

houve

fusão

das

especialidades clínicas em disciplinas de clínica médica, e a prática se dá em
serviços de clínica (por exemplo, a Clínica Médica III é igual a nefro + reumato +
hemato + gastro + endócrino), permanecendo à parte, a cardiologia, a pneumologia,
a dermatologia e a neurologia. Não há serviço de urgência.
No eixo IV, da Capacitação Docente, o colegiado refere que a escola oferece
regularmente,

especialização,

havendo

iniciativas

isoladas

de

docentes.

A

universidade solicita formação em nível de pós-graduação stricto sensu, e libera o
professor de suas atividades na fase de redação da tese de doutorado.
Ocasionalmente, a universidade financia os docentes para sua participação em
congressos. Os professores dão assistência aos pacientes, no entanto, não há
integração com o sistema formal governamental de saúde.
No eixo V, do Mercado de Trabalho e Serviços de Saúde, o colegiado percebe como
sendo consenso que todos os serviços explicitam a existência de prática liberal e/ou
assalariada e a escola promove orientação, influindo na formação do médico. Na
programação curricular, considera, primordialmente, as possibilidades de emprego
para o egresso. Considera que, no estado onde a escola se localiza, a tendência à
abertura do mercado para profissionais em atenção primária (PSF) é recente, e a
inserção da disciplina de Saúde Coletiva visa a permitir que o recém-egresso se
habilite a esse mercado. Embora não seja política institucional, na realidade
acontece a menção da relação institucional mediadora de seguradoras de saúde e
similares na prestação dos serviços, com análise crítica das novas relações e seus
reflexos na formação do médico. Refere que o aluno conhece bem o SUS onde se dá
sua prática, mas não as seguradoras.
ESCOLA 10 – No eixo I, do Enfoque Teórico, a escola percebe que há enfoque nas
necessidades da atenção básica com forte interação com os serviços de saúde,
articulando aspectos de promoção, prevenção e cura, aspectos que são
evidenciados em disciplinas como Atenção Integral à Saúde, no 3ºperíodo, e, no
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Internato, com participação intensa em treinamento em várias instituições de saúde.
Apesar disso, ainda é forte o enfoque no biomédico (diagnóstico, tratamento e
recuperação do doente). Explicita de forma crítica o uso da alta tecnologia quando
aplicada em situações clínicas específicas. Considera que tem corpo docente
capacitado e possui recursos tecnológicos. Na pesquisa, analisa condições de saúde
da

população,

incluindo

aspectos

demográficos,

epidemiológicos

e

sócio-

econômicos, enfatizando que a prioridade é ensinar o método científico e a crítica
sobre a pesquisa. Possui o Programa de Iniciação Científica, no qual o aluno escolhe
o projeto na área que desejar. Oferece pós-graduação em campos gerais e
especializados e busca proporcionar educação permanente relacionada às doenças
prevalecentes e não-prevalentes, e através de Cursos de pós-graduação stricto
sensu e lato sensu.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, a escola está estruturada em ciclo básico e
profissionalizante com disciplinas fragmentadas, mas possui disciplinas-atividades
integradoras, como as de Atenção Integral à Saúde, Saúde e Trabalho, Administração e Planejamento. Na orientação didática enfatiza as aulas teóricas com alguma
integração multidisciplinar e tem o ensino prático basicamente no hospital, embora a
disciplina de Atenção Integral à Saúde seja realizada no Posto de Saúde. Quanto a
tutoria e avaliação, oferece ensino realizado em pequenos grupos com análise de
memorização e de habilidades. Apesar de ser uma escola ainda bastante
conservadora, tenta implantar a avaliação interativa.
No eixo III, do Cenário da Prática, o colegiado refere que a escola utiliza predominantemente o hospital, embora os alunos freqüentem ambulatórios de atendimento secundário e primário, e, no terceiro período, passem por cinco postos
municipais de saúde. O aluno tem supervisão em todas as atividades acadêmicas e
na assistência ao paciente (enfermarias, ambulatórios e plantões, próprios da
Instituição). No âmbito escolar, a prática está atrelada às disciplinas e recobre vários
programas, como obstetrícia/ gineco, materno/infantil e urgências.
No eixo IV, da Capacitação Docente, a escola refere que o curso de formação
pedagógica é oferecido ocasionalmente, sem ser obrigatório. A atualização técnicocientífica é promovida sistematicamente, sendo procurada também por iniciativa
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individual, observando-se que o docente que não se atualiza fica isolado na
instituição. Faz parte da política da escola ter serviços assistenciais integrados com o
sistema de saúde, e também dirigidos por docentes, que participam igualmente do
planejamento e avaliação do sistema de saúde em sua área de influência.
No eixo V, do Mercado de Trabalho e Serviços de Saúde, o colegiado afirma que a
base econômica da prática profissional liberal e assalariada é abordada, e cada
professor dá o seu próprio exemplo. Quanto à programação curricular, considera as
possibilidades de emprego e carência de profissionais para a atenção básica. Isso
não faz parte das preocupações da escola - “nosso egresso procura seu caminho,
formamos os alunos com formação generalista para que possam seguir qualquer
especialização”. Discute a relação institucional mediadora de seguradoras de saúde
e similares dos serviços médicos com análise crítica das novas relações e seu
reflexo na formação. Trabalha também as políticas de saúde, na disciplina de
Administração e Planejamento.
ESCOLA 11 – No eixo I, do Enfoque Teórico, no que se refere ao equilíbrio entre o
biológico e o epidemiológico-social, a escola oferece atividades nos Centros de
Saúde, nos ambulatórios do Hospital e da Secretaria Municipal e no Internato, onde o
enfoque é a Clínica e a Saúde Coletiva. Nessas atividades, enfatiza a importância
dos fatores determinantes da saúde em interação com os serviços, articulando
aspectos de promoção, prevenção e cura. Quanto à aplicação de tecnologia
complexa de alto custo, as disciplinas são ministradas em unidades de saúde ou
hospitais secundários, em que é estimulado o uso de tecnologia apropriada.
Considera que o curso é ministrado, em grande parte, em serviços de atenção
primária e secundária. Nesses serviços, a dificuldade de acesso à tecnologia
apropriada é um fator limitante, sobretudo no caso de necessidade de exames
sofisticados pagos pelo SUS. Mas explicita a alta tecnologia quando aplicada em
situações clínicas, fazendo análise crítica do seu uso, com ênfase na atenção
primária em saúde. Na produção de conhecimento, há pesquisas em várias áreas,
inclusive em áreas sociais, além das puramente relacionadas com condições de
saúde. Possui programas de Iniciação Científica e de Extensão, para alunos da
graduação, com diversas linhas, que incluem todas as alternativas, biomédica,
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epidemiológico-social, necessidades de atenção básica, interação dos serviços de
saúde, articulação dos aspectos de promoção, prevenção e cura. O conjunto de
professores pesquisadores também desenvolve linhas diversificadas. Há curso de
pós-graduação em Saúde Pública e teses e dissertações com análise de aspectos
sócio-econômicos. No que se refere aos cursos de pós-graduação e educação
permanente, existem especializações em áreas gerais e especializadas, e em saúde
coletiva, com áreas de concentração em Epidemiologia, Política e Planejamento e
Saúde do Trabalhador. Embora a educação permanente seja considerada
insuficiente, a extensão oferece cursos para alunos, médicos e profissionais da rede.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, o colegiado observa que, na estrutura
curricular do ciclo básico e profissionalizante, existe uma organização disciplinar
fragmentada, mas o ciclo profissional oferece áreas de prática, incluindo disciplinas
integradoras, como conteúdos de psicologia/psiquiatria e ciências sociais, no 1ºano, e
disciplinas de prática de saúde, no 2ºano. A partir do 3ºano, o aluno é inserido no
serviço; com duas ou três disciplinas optativas (especialidades), passa pela Medicina
Geral de Adulto I e II, Medicina Geral da Criança I e II, e Cirurgia Ambulatorial, e
Internatos em Medicina Social, Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia, Gineco-obstetrícia
e Urgência e Traumatologia. Na orientação didática, os alunos são divididos em
subgrupos de no máximo dez integrantes, do 5º ao 9º períodos, com atividades
eminentemente práticas sem uma abordagem multidisciplinar. Os Internatos são
realizados com grupos de seis alunos no 10º período, e com cinco alunos no 11º e
12º, com orientação tutorial e avaliação formativa de memorização e de habilidades.
A auto-avaliação não é uma prática usual na instituição.
No eixo III, do Cenário da Prática, no que se refere ao local de prática, a escola
utiliza ambulatórios das unidades do Sistema de Saúde, o Internato Rural,
ambulatórios e enfermarias do Hospital Universitário e hospitais conveniados, Centro
de Saúde (atenção primária) e ambulatórios de especialidades (secundária). Em
relação à participação do aluno, embora haja disciplinas onde há demonstração, a
Clínica Médica e a Pediatria são ministradas com o aluno atendendo ao paciente e
assumindo responsabilidade crescente. A proposta curricular é baseada na
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aprendizagem em serviço em que são os estudantes inseridos, a partir do 5º período,
sob supervisão docente. Oferece práticas que cobrem vários programas.
No eixo IV, da Capacitação Docente, o colegiado refere que o corpo docente é
titulado em nível de mestrado ou doutorado (80%), significando que os professores
tiveram

formação

pedagógica.

A

instituição

raramente

promove

formação

pedagógica e nem estimula que professores recém-contratados a façam. Existe uma
política de capacitação dos docentes para titulação formal e há programas de apoio
para que compareçam a congressos. Mas não há avaliação do impacto dessa
política na melhoria do ensino na graduação. Cerca de 90% dos professores do ciclo
básico e 70% do ciclo profissional têm Dedicação Exclusiva e, portanto, a
participação nos serviços de assistência se dá mais em nível de assessoria. Mesmo
assim, nos internatos, os alunos estagiam em hospitais conveniados, sob orientação
dos profissionais dos serviços e supervisão de docentes. Há médicos do SUS nos
serviços de especialidade, com alunos do 9º período e esporadicamente docentes
participam dos serviços e planejamento (comissões, etc.). No momento, o Secretário
Municipal da Saúde é docente da escola.
No eixo V, do Mercado de Trabalho e Serviços de Saúde, quanto à base econômica, o colegiado refere que a escola discute oportunamente, quando aparecem as
dificuldades no sistema com os pacientes do SUS, onde o aluno predominantemente tem participação. Explicita que há outras maneiras de trabalhar,
vivenciadas com a aproximação e reconhecimento das especialidades médicas,
ampliando a opção profissional futura. Comenta que não há uma preocupação em
formar médicos para o mercado, mas em formar bons profissionais. A disciplina de
Políticas Sociais e Planejamento e o Internato em Saúde Coletiva tentam introduzir
formalmente a discussão da relação institucional mediadora de seguradoras de
saúde e similares, com análise crítica das novas relações e seus reflexos na
formação do médico, inclusive na inserção do aluno em serviços de saúde. Há, no
entanto, dificuldade dos próprios docentes em conviver com essa realidade.
ESCOLA 12 – No eixo I, do Enfoque Teórico, o colegiado percebe oportunidades de
aprendizagem, visando ao equilíbrio entre o biológico e o social, na oferta de forma
hierarquizada da atenção primária à terciária, utilizando como cenários o PSF,
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Centro de Saúde, Ambulatórios gerais e especializados, Enfermarias gerais, Centros
Cirúrgicos e Maternidades, Unidades de Urgência, Emergência e Terapia Intensiva.
A aplicação da alta tecnologia é apresentada de acordo com o nível de complexidade
compatível com a série em que o aluno se encontra. Quanto à produção de
conhecimentos, menciona dificuldade para responder a esse quesito, pois a escola
não tem linhas de pesquisa definidas, em virtude de o perfil da instituição estar mais
voltado para a formação e a extensão. Oferece Pós-Graduação lato sensu em Saúde
da Família, Morfologia, Obstetrícia, Educação e Saúde, Docência para o Ensino
Superior em Saúde, além de Residência em Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e
Obstetrícia, Cirurgia e Cardiologia. A escola , assim, opta pela alternativa três, que se
refere à oferta de pós-graduação em campos gerais e especializados, articulada com
os gestores do Sistema de Saúde, visando às necessidades básicas de saúde
quantitativas e qualitativas para a formação de médicos e franqueia a educação
permanente aos profissionais da rede.
No eixo II, da Abordagem Pedagógica, o colegiado observa que a estrutura curricular
tem disciplinas-atividades integradoras, mantendo a organização em ciclo básico e
profissionalizante do currículo mínimo, iniciando um sistema híbrido de disciplinas
integradoras. A orientação didática está em transição de um currículo tradicional para
um currículo integrado. Quanto à tutoria e à avaliação no período de transição de
currículo, vivencia um sistema híbrido. Há tutoria com pequenos grupos no ciclo
profissional e avaliação formativa.
No eixo III, do Cenário da Prática, quanto ao local da prática nas oportunidades de
aprendizagem de forma hierarquizada, da atenção primária à terciária, a escola
utiliza os cenários do PSF, Centro de Saúde, Ambulatórios gerais e especializados,
Enfermarias gerais, Centros cirúrgicos e maternidades, Unidades de Urgência,
Emergência e Terapia Intensiva no hospital. Quanto à participação do aluno, declara
que ela é exercida nos serviços e nas equipes condizentes com a progressão de sua
competência. O âmbito da prática oferece práticas que cobrem vários programas, de
forma estanque.
No eixo IV, da Capacitação Docente, no que se refere à formação pedagógica, a
instituição promove periodicamente oficinas pedagógicas. Quanto à formação téc156

nico-científica, foi implantado, em 2001, um Plano de Cargos, Carreira e Salários dos
Docentes, que se direciona também para a Capacitação Pedagógica, oferecendo
pós-graduação cursada por 60% dos docentes, sem incluir os Mestres e Doutores.
Possui serviços assistenciais integrados com o sistema de saúde, dirigidos por
docentes, que participam igualmente do planejamento e avaliação do sistema de
saúde em sua área de influência. Evidencia a participação no Pólo de Capacitação
do PSF.
No eixo V, do Mercado de Trabalho e Serviços de Saúde, o colegiado aborda o tema
“base econômica”, sem focalizar a conexão com a formação médica. Quanto ao
emprego e à carência de profissionais médicos, influindo na programação curricular,
não é considerada a possibilidade nem de um, nem de outro para a atenção primária
à saúde. Isso evidencia estar em vigor um currículo tradicional. Pela mesma razão, a
relação institucional mediadora com seguradoras de saúde e similares é
mencionada, sem análise crítica dos seus reflexos na formação do médico.
Considerando a escolha pelo colegiado de cada escola de uma das três alternativas
1, 2 e 3 - na seqüência: a tradicional, a inovadora e a avançada para transformações
- podem-se perceber as tendências dominantes do conjunto das escolas, levando-se
em conta os cinco eixos e vetores na visão do colegiado (Quadro VI).
A tendência das escolas é apresentar inovações no compromisso com as mudanças,
permanecendo, no entanto, características tradicionais que as podem conduzir a
avançar ou a permanecer no mesmo patamar, o que significa não mudar.
Neste estudo, salienta-se o caráter dinâmico do objeto de análise que o instrumento
permite perceber, através dos atores sociais que vivenciam a instituição. Observaramse, na aplicação do instrumento, percepções às vezes fragmentadas, ou seja,
percepções distintas, vindas de professores pertencentes a setores de ensino
diferentes. Isso pode ser corroborado pela vivência institucional setorizada em
disciplinas, resultando a aplicação do instrumento em um exercício de visão do
conjunto das ações institucionais.
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Quadro VI – Enquadramento da percepção dos colegiados do grupo de doze escolas

EIXO I – ENFOQUE TEÓRICO
Vetor 1 – Equilíbrio biomédico x epidemiológico social
Vetor 2 – Aplicação e avaliação tecnológica
Vetor 3 – Produção de conhecimento
Vetor 4 – Pós-graduação e educação permanente
EIXO II – ABORDAGEM PEDAGÓGICA
Vetor 5 – Estrutura curricular
Vetor 6 – Orientação didática
Vetor 7 – Tutoria e avaliação
EIXO III – CENÁRIOS DA PRÁTICA
Vetor 8 – Local da Prática
Vetor 9 – Participação do aluno
Vetor 10 - Âmbito escolar
EIXO IV – CAPACITAÇÃO DOCENTE
Vetor 11 – Formação pedagógica
Vetor 12 – Atualização tecno-científica
Vetor 13 – Participação nos serviços
EIXO V – MERCADO DE TRABALHO x SERVIÇOS DE SAÚDE
Vetor 14 – Base econômica
Vetor 15 – Emprego e carência para NBS
Vetor 16 – Prestação de serviço intermediada

1

11

25
4
1
5
1

5
3
1
1
8
5
0
3
3
2
0
1
10
1
7
2

TOTAL 37
%

2

19,3

5
10
2
8
22
6
7
9
12
4
2
6
17
7
6
4
14
7
2
5
90
46,9

Avançada

Eixos e vetores

Inovadora

Alternativas

Tradicional

médicas em cinco eixos de relevância na implementação do currículo de graduação

3

12
3
1
5
3
9
3
4
2
16
3
10
3
16
3
6
7
12
4
3
5
65
33,8

4.3 Tipologia das tendências em doze escolas médicas

Considerando a necessidade de a escola médica sair de seus muros para interagir
com os serviços e a comunidade e formar o profissional médico adequado para
atender às NBS, optei por apresentar os resultados da aplicação do instrumento de
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pesquisa de cada escola em figura com perfil radial, na forma de um círculo. Isso
permite que se simule uma expansão, um voltar-se de dentro para fora da instituição,
para interagir no contexto, na medida que avance nas reformas curriculares do
currículo tradicional para um que seja inovador e avançado, voltado para a
transformação. O conjunto dos cinco eixos com seus vetores se dirige, na figura, do
centro para a periferia, ou seja, de uma posição considerada conservadora,
tradicional (primeira alternativa apresentada no instrumento no círculo mais interno),
para uma intermediária, inovadora (segunda alternativa) e logo para uma mais
avançada (terceira alternativa). Na medida em que as escolas médicas se percebem,
nas alternativas, em posições mais avançadas em direção às políticas de saúde,
construindo o paradigma da integralidade, uma área maior do círculo é coberta,
podendo ser quantificada em percentuais. Os percentuais podem variar de 33%, que
correspondem à percepção de todos os eixos na primeira alternativa conservadora e
tradicional, a 100%, com percepção de todos os eixos na terceira alternativa,
caracterizando a percepção avançada para mudanças e a transformação. Portanto,
os resultados da aplicação do instrumento com cinco eixos relevantes na formação
do médico, em doze escolas, estão sendo apresentados em um círculo radiado (Fig.
IV). Cada eixo é composto por vetores com três níveis de alternativas 1, 2 e 3, que
são apresentados em círculos: interno, intermediário e externo. Alcançar o nível
externo avançado para a transformação é o desejado.
Este estudo permite abalizar a tendência das escolas de se deslocarem de um
modelo tradicional, com movimentos de reforma curricular que avança de inovações
incipientes para movimentos de mudanças e transformações efetivas do modelo
flexneriano, na linha das recomendações dos fóruns de educação médica e das
políticas de saúde, para um modelo de integração no contexto dos serviços e das
NBS da comunidade.
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Figura IV – Figura modelo radiado, contendo três círculos em tons distintos, representando os níveis 1,
2 e 3, referentes às alternativas de cada vetor que compõem os cinco eixos conceptuais relevantes da
educação médica para representar a percepção do colegiado, captada na aplicação do instrumento de
pesquisa em doze escolas médicas
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2
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1
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3

TRABALHO

2

1

Orientação didática
100%

1

2
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3

PEDAGÓGICA
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1

Local de prática

Formação pedagógica

CAPACITAÇÃO
Atualização tecno-científica

DOCENTE

2
3

Participação na assistência

CENÁRIO
Participação do aluno
Ambito escolar

DA PRÁTICA

Logo a seguir, apresento o resultado da percepção dos colegiados de cada escola, ao
responder ao instrumento representado nessa figura, com o percentual total da área
expandida colocado ao centro, dando a visão nos espaços vazios, e nos níveis em
tons cinza, do grau de expansão em cada um dos dezesseis vetores que compõem os
cinco eixos relevantes na educação médica.
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Figura V - Escola Médica 01
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Na figura da escola médica de número 01 percebem-se duas expansões (nível 3), no
eixo do Cenário da prática, ela oferece oportunidades ao aluno para exercitar a
Medicina de forma ampla e sob supervisão docente. E no eixo da Capacitação
docente, se empenha e incentiva a atualização técnico-científica do corpo docente.
Por outro lado, observam-se quatro vetores pouco expandidos (nível 1), dois no eixo
do Cenário da prática, indicando que o local do exercício da atividade médica é
exclusiva ou predominantemente hospitalocêntrico e se realiza no âmbito das
especialidades. Um na Capacitação Docente mostrando a não exigência de formação
pedagógica ao corpo docente, outro, no Mercado de trabalho, indicando que a escola,
ao montar a programação curricular, não considera as possibilidades de emprego nem
a carência de profissionais para assistência à saúde.
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Figura VI – Escola Médica 02
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Na figura da escola médica de número 02, percebem-se três expansões (nível 3): no
eixo do Cenário da prática, a instituição oferece oportunidade ao aluno para executar
a prática da Medicina sempre sob supervisão docente. No eixo do Enfoque teórico, é
rica na produção de conhecimento que analisa condições de saúde, inclusive no
campo da atenção básica e de gestão do sistema. Gera informações para a melhoria
da prática em saúde, e oferece cursos de pós-graduação e de educação permanente
em interação com os serviços e as necessidades em saúde. Por outro lado,
observam-se quatro vetores com expansão mínima (nível 1), dois no eixo do Cenário
da prática, indicando que o local do exercício das atividades médicas é
hospitalocêntrico, limitado ao âmbito das disciplinas e especialidades; um, em relação
ao Mercado de trabalho, e outro na Abordagem pedagógica.
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Figura VII - Escola Médica 03
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Na figura da escola médica de número 03, percebe-se, no geral, que trata-se de uma
instituição pouco expandida, com uma única expansão (nível 3), na Capacitação
docente, referente ao aprimoramento da formação técnico-científica do corpo docente.
Por outro lado, observam-se oito vetores com expansão mínima (nível 1): três no eixo
do Enfoque teórico, uma na Abordagem pedagógica, dois no eixo do Cenário da
prática, um no eixo da Capacitação docente e um referente ao Mercado de trabalho.
Esta é uma escola que se mostra conservadora, na figura compatível com o modelo
flexneriano, hospitalocêntrico, voltada para a especialização e a alta tecnologia, sem
consideração quanto às condições gerais de saúde da população.
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Figura VIII - Escola Médica 04
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Na figura da escola médica de número 04, percebem-se três movimentos de
expansões (nível 3): no Cenário da prática, em que o aluno está sempre
supervisionado por um docente; na Capacitação docente, em que oferece e exige
formação pedagógica, tanto quanto à atualização técnico-científica do seu corpo de
professores; e expansão mínima (nível 1) em todos os vetores do Mercado de
trabalho, temas que não fazem parte do programa curricular da escola. A estrutura
curricular divide ciclo básico e profissionalizante e apresenta disciplinas fragmentadas.
A produção de conhecimentos limita-se a aspectos biomédicos.
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Figura IX - Escola Médica 05
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Na figura da escola médica de número 05, percebem-se duas expansões (nível 3) no
Cenário da prática, em que o aluno se exercita sempre supervisionado por um
docente; e na Capacitação docente, em que a escola oferece e exige formação
pedagógica de seus professores. Por outro lado, apresenta quatro vetores pouco
expandidos (nível 1), duas no Enfoque teórico, no vetor do equilíbrio entre o biológico
e o epidemiológico-social, limitando-se ao modelo biomédico de concepção de saúde
e doença, e no vetor da produção de conhecimentos, também reduzindo sua
produção à área demográfica e epidemiológica. Outros dois vetores pouco expandidos
acontecem no eixo da Abordagem pedagógica, pois a estrutura curricular é
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fragmentada em disciplinas, ciclos básico e clínico. Há outra expansão mínima parece
no Mercado de trabalho, pois essa discussão não faz parte da política da escola.

Figura X - Escola Médica 06
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Na figura da escola médica de número 06, visualiza-se uma área que se alarga com
oito vetores expandidos (nível 3) nos cinco eixos. Mostra uma escola que se percebe
com produção de conhecimento e que analisa condições de saúde e pesquisa na
atenção básica e gestão dos serviços, visando à melhoria da prática médica. Possui
estrutura curricular flexível, adaptando-se às necessidades com aulas práticas
voltadas para a atenção dos adultos, materno-infantil, cirurgia geral, sobretudo a
partir do 5º período, e à saúde da família desde o 1º período. Propicia participação
prática do aluno, com supervisão e, no âmbito da medicina integral. Proporciona e
exige formação pedagógica e atualização técnico-científica dos docentes e possui
166

disciplinas que abordam Mercado de trabalho como tema importante na formação
médica.

Figura XI - Escola Médica 07
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DA PRÁTICA

A figura da escola de número 07 mostra uma área que se alarga com dez vetores
expandidos (nível 3) nos cinco eixos. No eixo do Enfoque teórico, ela avança na busca
do equilíbrio da compreensão do biológico e do social, na determinação da saúde e na
produção do conhecimento, incluindo a reflexão sobre o campo da atenção básica e
da gestão do sistema. Nos três vetores do eixo da Abordagem pedagógica, mostra a
tendência avançada para a estrutura curricular em módulos, a abordagem
interdisciplinar e a valorização do estudo independente e auto-avaliação estimulada e
facilitada em sistema de tutoria. No Cenário da prática, avança com atividades em
serviços de forma integral. Na Capacitação docente, investe na formação pedagógica,
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creditando competências específicas para o desempenho dos papéis do médico nos
vários cenários onde se dá o processo de ensino-aprendizagem. No eixo Mercado de
trabalho e serviços de saúde, existe uma discussão contextualizada e crítica. Um
vetor com expansão mínima (nível 3) está evidenciado no Cenário da prática,
mostrando que o seu “locus” da prática, na graduação, é ainda predominantemente
hospitalocêntrico.

Figura XII - Escola Médica 08
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DA PRÁTICA

A figura da escola número 08 mostra cobertura quase total da área avançada para
transformações. No eixo do Enfoque teórico, dois vetores aparecem na expansão
intermediária (nível 2): a aplicação da tecnologia complexa e de alto custo está
sendo explicitada quando usada em casos clínicos específicos, sem ser feita a
análise crítica da sua repercussão na assistência. E o vetor dos cursos de pós168

graduação e educação permanente não estão o suficiente expandidos, na medida
em que nem todas as residências especializadas estão articuladas com os gestores
do sistema e visam às NBS, sendo que a maioria ainda oferece educação
relacionada às doenças prevalecentes. Essa escola atinge o modelo nos eixos da
Abordagem pedagógica, Cenários da prática, Capacitação docente e Mercado de
trabalho.

Figura XIII - Escola Médica 09
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DA PRÁTICA

A figura da escola de número 09 mostra três vetores avançados (nível 3), um no eixo
do Enfoque teórico da aplicação da alta tecnologia, que é apresentada, quando usada,
com análise crítica; outro no eixo do Cenário da prática, no que se refere à
participação do aluno, que é ampla e supervisionada; e o terceiro no eixo do Mercado
de trabalho, sobre a base econômica, em que é explicitada a existência de uma
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prática liberal e de outra, assalariada, e as influências dessas questões na formação
do médico. Mostra também três vetores com expansão mínima, dois no Enfoque
teórico, que está voltado para o biomédico somente, e oferece cursos de pósgraduação em áreas especializadas com total autonomia, os quais não se envolvem
com educação permanente. Na Abordagem pedagógica, a escola apresenta uma
estrutura curricular fragmentada em ciclos básico e clínico e em disciplinas isoladas.

Figura XIV - Escola Médica 10
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DA PRÁTICA

A figura da escola de número 10 mostra, dos dezesseis vetores, seis em nível
avançado (nível 3), sendo dois no eixo da Capacitação docente, que cuida da
atualização e aprimoramento técnico-científico do corpo docente, e da participação na
assistência à saúde, no planejamento e avaliação do sistema de saúde. Dois estão no
eixo do Mercado de trabalho, em que a escola explicita a existência de prática liberal e
assalariada e os reflexos disso na formação médica, explicitando também a intermediação de instituições seguradoras de saúde e similares, na oferta dos serviços de
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saúde. No eixo do Enfoque teórico, a escola avança na compreensão do equilíbrio do
biomédico e do social na determinação da saúde. E no eixo do Cenário da prática,
proporciona ao aluno participação nas atividades médicas, de forma ampla e
supervisionada. Ainda nesse eixo, contrastando, mostra um vetor com expansão
mínima quanto ao local de prática proporcionada ao estudante, que se dá com
predominância em hospital terciário.

Figura XV - Escola Médica 11

ENFOQUE TEÓRICO

Aplicação tecnológica

Produção de conhecimento
3

Biomédico x epidemiológico social

Pós graduação e educ. permanente

2

Prestação de serviços

Estrutura curricular

MERCADO DE

ABORDAGEM

1

Emprego e carência

TRABALHO

3

2

Orientação didática

1
71,9%

1

2

Base econômica

3

PEDAGÓGICA
Tutoria e avaliação

1

Local de prática

Participação na assistência

CAPACITAÇÃO
Atualização tecnico-científica

DOCENTE

Formação pedagógica

2
3

CENÁRIO
Participação do aluno
Ambito escolar

DA PRÁTICA

A figura da escola de número 11 mostra expansões (nível 3) em seis vetores. Dois
estão no Enfoque teórico, quanto a explicitar de forma crítica a tecnologia complexa e
de alto custo, quando usada, e a repercussão nas demandas e necessidades de
saúde; e quanto à produção de conhecimento, estendendo-se da base demográfica à
pesquisa no campo de atenção básica e da gestão do sistema de saúde, produzindo
informações relevantes para a melhoria da assistência. Dois avanços aparecem no
eixo do Cenário da prática, um referente ao local de prática, uma vez que usa a rede
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em graus de complexidade crescente e, outro por proporcionar a participação do
aluno nas atividades médicas de forma ampla e supervisionada. Há um avanço na
Abordagem pedagógica, quanto à orientação didática voltada para aulas em
pequenos grupos com abordagem interdisciplinar; e outro no eixo Mercado de
trabalho, por abordar de forma crítica a relação institucional mediadora de seguros e
planos de saúde na prestação dos serviços de saúde. Mostra também dois vetores
com expansão mínima (nível 1), um na formação pedagógica, no eixo da Capacitação
docente, e outro no Mercado de trabalho, por não considerar, na programação
curricular, as possibilidades de emprego e a carência de médicos para a atenção
básica.

Figura XVI - Escola Médica 12
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DA PRÁTICA

A figura da escola de número 12 mostra cinco vetores expandidos (nível 3). Um está
no eixo do Enfoque teórico, pois, em pós-graduação, oferece cursos de forma
articulada com os gestores do sistema de saúde. Dois estão no eixo do Cenário da
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prática, pois a inserção dos alunos se dá na rede, com complexidade crescente, e sua
participação é ampla e supervisionada pelo docente. No eixo da Capacitação docente,
aparecem mais dois, a formação pedagógica é oferecida e exigida, e há participação
dos docentes nos serviços de assistência, interagindo no planejamento e na avaliação
do sistema. Por outro lado mostra dois vetores pouco expandidos (nível 1), um no eixo
do Enfoque teórico, que se refere à produção de conhecimento: a escola não possui
políticas institucionais para pesquisa, tendo apenas alguma produção no campo
demográfico e epidemiológico. Outro está no eixo do Mercado de trabalho, por não
considerar a organização dos serviços, empregos e carência de profissionais para
atender às necessidades básicas de saúde, ao organizar a programação curricular.
A representação dos resultados, da aplicação do instrumento de pesquisa, na figura
radial mostra uma área maior ou menor no círculo. Buscou-se quantificar essa área,
chamada de “expansão da escola”, movimentando-a em direção às transformações
recomendadas em educação médica e para atender às políticas de saúde. A cada
um dos cinco eixos foi atribuído um peso, no valor de 20, em um todo de 100%.
Cada um, por sua vez, é a soma dos seus vetores. Esses também receberam pesos
que, somados, conferem 100% do valor do eixo. Distribuíram-se valores eqüitativos,
por considerar que, sendo complementares, cada um dos eixos empresta valor aos
demais. As ponderações ficaram assim distribuídas:
- no Eixo I - Enfoque Teórico (20): Vetor 1 (biomédico e epidemiológico-social) –
25%; Vetor 2 (aplicação tecnológica) – 25%; Vetor 3 (produção de conhecimento) –
25%; Vetor 4 (pós-graduação e educação permanente) - 25%.
- no Eixo II - Abordagem Pedagógica (20): Vetor 5 (estrutura curricular) - 33%; Vetor
6 (orientação didática) – 33%; Vetor 7 (tutoria e avaliação) – 34%.
- no Eixo III - Cenário de Prática (20): Vetor 8 (local de prática) – 33%; Vetor 9
(participação do aluno) – 33%; Vetor 10 (âmbito escolar) – 34%.
- no eixo IV - Capacitação Docente (20): Vetor 11 (formação pedagógica) – 33%;
Vetor 12 (atualização técnico-científica) – 33%; Vetor 13 (participação nos serviços
de assistência) - 34%.
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- no Eixo V - Mercado de trabalho e serviços de saúde (20): Vetor 14 (base econômica na prática médica) - 33%; Vetor 15 (emprego e carência de médicos) – 33%;
Vetor 16 (prestação de serviços) – 34%.
Considerando a possibilidade da marcação de três níveis de alternativas, de
números 1, 2 e 3, no sentido da consolidação das políticas de saúde para atender às
NBS, ponderei um valor, seguindo o critério eqüitativo 33%, 66% e 100%
respectivamente.
Com essa ponderação de valores, através de técnica quantitativa, ao final conferi um
percentual representativo da área correspondente de expansão das doze escolas
médicas na direção das recomendações em educação médica no curso de
graduação (Quadro VII).

Quadro VII – Representação quantitativa das áreas de expansão de cada uma das doze

escolas nos cinco eixos relevantes em educação médica

Eixos

EIXO I
Enfoque
Teórico
20%

EIXO II
Abordagem
Pedagógica
20%

Escola 1
Escola 2
Escola 3
Escola 4
Escola 5
Escola 6
Escola 7
Escola 8
Escola 9
Escola 10
Escola 11
Escola 12

13,2
16,6
8,4
11,6
10,0
14,9
16,6
16,6
11,7
14,9
16,6
13,3

13,2
11,1
11,0
11,1
11,1
15,4
20,0
20,0
11,1
13,2
15,4
13,2

11,2
11,2
8,9
15,4
15,4
17,8
13,4
20,0
15,4
13,3
17,7
17,7

13,3
13,2
13,3
17,7
15,4
17,7
15,4
20,0
11,0
17,8
11,1
17,8

11,1
11,1
11,1
6,8
11,1
17,7
20,0
20,0
15,4
15,6
11,1
11,1

62,0
63,1
52,7
62,6
63,1
83,5
85,4
96,6
64,7
74,8
71,9
73,0

MÉDIA

13,7

13,8

14,8

15,3

13,5

71,1

Escolas

EIXO III
EIXO IV
EIXO V
Cenário da Capacitação Mercado de
Prática
Docente
Trabalho TOTAL
20%
20%
20%
100%
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Ficam representadas objetivamente em números as áreas mais ou menos
expandidas, demarcando no contexto de cada escola onde se encontram as
menores e maiores expansões, avançando na direção das transformações.
Apontam-se contradições nos desníveis entre os eixos que são complementares,
questiona-se o necessário nivelamento para a efetiva transformação Assim se
sinalizam tendências para a revisão e acompanhamento da dinâmica dessas áreas,
na busca de uma coerência entre as NBS, as políticas de saúde e a formação de
recursos humanos adequados, no caso, a formação do médico na graduação.
Essa ponderação consegue dar uma representação quantitativa referente à
representação visual e possibilita reunir as figuras em uma seqüência decrescente
(Fig. XIV). Ilustrativa, essa figura sinaliza para uma tipologia de expansão das
escolas médicas, no sentido de avançar para a transformação paradigmática.
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Figura XVII - Conjunto das escolas estudadas representadas na área de expansão do programa
curricular implementado na graduação, pela percepção do seu colegiado, em ordem decrescente
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Tipologia das escolas

Os resultados apresentados - descritivos, em figuras colocadas lado a lado e
quantificados - conferem uma tipologia, contida entre o perfil mais avançado e o perfil
mais tradicional do grupo de escolas. O perfil mais avançado se identifica no conjunto
dos cinco eixos com a alternativa três na maioria ou na totalidade dos vetores,
enquanto o perfil tradicional se percebe identificado predominantemente com a
alternativa de número um (Quadro VIII).

Quadro VIII – Visualização de uma escola inovadora avançada (A) e de uma escola tradicional (T),
referente às alternativas predominantes nos cinco eixos de relevância em educação médica, percebidas
pelos atores sociais, na implementação do currículo no curso de graduação
Eixos

I

II

III

IV

V

Vetores
Alternativas

1 - Tradicional
2 - Inovadora
3 – Avançada

1

2

3

4

5

T T T

6

7

8

9

T T

T

T T T
T
A
A A A

A A
A

A

10 11 12 13 14 15 16

T
T

T
A A A A

T
T

A

T
A

A A

Várias gradações de tendências podem resultar da percepção dos atores sociais das
escolas. Entre a avançada e a tradicional, a inovadora, correspondendo a uma posição
intermediária, pode apresentar tendência avançada ou tendência ao tradicional. A
tipologia do perfil de tendências da escola médica, ao implementar o currículo, pode
então estar identificada basicamente em:
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A - Avançada;
Ia - Inovadora com tendência avançada;
It - Inovadora com tendência tradicional; e
T - Tradicional
Colocando esta tipologia frente aos níveis de intervenções de intensidade crescente,
na análise das reformas curriculares, mostrada na figura II (capítulo III), observam-se
correlações. A tipologia T e It correlacionam-se com o nível de inovação com
características funcionais sistêmicas. A tipologia Ia e A correlaciona-se com o nível das
mudanças – com potencial para produzir uma mudança do modelo de atenção. E o
nível das transformações seria atingido pelas escolas de tipologia A, na medida que
efetivem verdadeira articulação entre o biológico e o social, focando a saúde de forma
integrada, com abordagem intersetorial e transdisciplinar. Alcançando, assim,
alterações de maior transcendência no contexto, com base nos seus determinantes
histórico-sociais, integrando a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
Esta tipologia, aplicada a esse grupo de escolas médicas, considerando os resultados
da marcação dos vetores, confere uma classificação que mostra três escolas
avançadas, três inovadoras com tendência avançada, cinco inovadoras com tendência
ao tradicional, e uma tradicional (Quadro VIX). Para a continuidade do estudo, retirouse do grupo a tradicional e uma avançada, lançando um olhar na suas propostas
curriculares e sondando a percepção dos seus médicos recém-formados.
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Quadro IX – Tipologia das doze escolas médicas segundo as alternativas predominantes nos cinco eixos
de relevância em educação médica, percebidas pelos atores sociais, na implementação do currículo no
curso de graduação
Eixos EIXO I
EIXO II
Enfoque Abordagem
Teórico Pedagógica
Escolas
%
%

EIXO III
EIXO IV
Cenário da Capacitação
Prática
Docente
%
%

EIXO V
Mercado de
Trabalho
%

TOTAL
%

Escola 3

8,4

11,0

8,9

13,3

11,1

52,7

Escola 1

13,2

13,2

11,2

13,3

11,1

62,0

Escola 4

11,6

11,1

15,4

17,7

6,8

62,6

Escola 2

16,6

11,1

11,2

13,2

11,1

63,1

Escola 5

10,0

11,1

15,4

15,4

11,1

63,1

Escola 9

11,7

11,1

15,4

11,0

15,4

64,7

Escola 11

16,6

15,4

17,7

11,1

11,1

71,9

Escola 12

13,3

13,2

17,7

17,8

11,1

73,0

Escola 10

14,9

13,2

13,3

17,8

15,6

74,8

Escola 6

14,9

15,4

17,8

17,7

17,7

83,5

Escola 7

16,6

20,0

13,4

15,4

20,0

85,4

Escola 8

16,6

20,0

20,0

20,0

20,0

96,6

MÉDIA

13,7

13,8

14,8

15,3

13,5

71,1

Tipologia

T
It
It
It
It
It
Ia
Ia
Ia
A
A
A

As tendências abalizadas neste estudo, pela prevalência das alternativas predominantes nos três níveis, e em especial pelas evidências que cada escola sinaliza e
indica nas ações do cotidiano, são passíveis de vivência e verificação. Isso faz com
que a tipologia básica possa dar condições de detalhamentos que possibilitam
acompanhar a realidade de cada escola nas suas peculiaridades, reforçando os
aspectos em que houver fragilidades e desenvolvendo potenciais. Isso pode ser
realizado em fóruns institucionais locais, na própria instituição, e/ou regionais e/ou de
âmbito nacional.
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4.4 Duas escolas: um currículo inovador e outro tradicional

Observa-se, na descrição do quadro perceptivo/informativo do colegiado de cada
escola do grupo analisado, que todas, de alguma forma, estão buscando mudanças
para se adequarem às recomendações em educação médica e às políticas de saúde
vigentes. Quase todas indicam alterações no currículo recentes, na década de 90,
algumas sem ter efetivamente completado a reforma, com a formação da primeira
turma médica na nova proposta. As duas instituições aqui selecionadas se
caracterizam: uma por possuir um programa curricular inovador avançado,
interdisciplinar, e integrado com os serviços e a comunidade - é a escola “A”; a outra
se caracteriza pelo perfil tradicional, voltado para as especialidades e a alta
tecnologia - é a escola “T”. As duas escolas têm pontos de semelhança: são
públicas, federais, estão situadas junto a grande centro urbano na região Sudeste, e
formam turmas médicas há mais de cinqüenta anos.

Escola “A” - com um currículo avançado, implementa uma nova abordagem curricular
a partir de 1994, após estudos e discussões de várias experiências. Implementou o
programa Integração Docente Assistencial (IDA), abrindo a possibilidade de interação
pessoal docente e discente da área de saúde da universidade com a comunidade.
Suas experiências de ensino extramuros confirmaram o acerto da utilização de distritos
sanitários e unidades de saúde como campo de trabalho concreto, dentro do
entendimento de que apenas uma pequena parcela das comunidades necessita de
internação hospitalar. Assim, a formação exclusivamente dentro das enfermarias,
permitiria ao futuro médico apenas acompanhar essa parcela da população.
Os atores sociais médicos recém-formados6 da escola “A”, entrevistados nesta
pesquisa, têm, em relação ao colegiado, uma percepção mais avançada da escola,
com exceção do vetor que trata da tutoria e avaliação, em Abordagem Pedagógica. Aí
marcam o predomínio da avaliação de memorização em provas escritas, e o colegiado
percebe como dominante a avaliação também de habilidades e capacidade de análise
e solução de problemas (Fig. XVIII e Fig. XIX). Quanto à Capacitação docente, os
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médicos recém-formados percebem pouca expansão (nível 1) no que se refere à
formação pedagógica e à participação nos serviços de assistência. Portanto, apontam
uma pouca expansão na formação pedagógica, enquanto que o colegiado percebe
como ter avançado o fato de haver palestras em semanas acadêmicas, sem ter um
núcleo permanente de apoio didático-pedagógico. No Enfoque teórico da aplicação
tecnológica, os médicos recém-formados percebem que não há suficiente análise
crítica ao uso indiscriminado da tecnologia e à repercussão disso na assistência - o
que é percebido também pelo colegiado.
Dos trinta e sete médicos recém-formados entrevistados, trinta e seis (97,3%)
pretendem fazer um concurso para residência médica e, dessa forma, inserir-se no
mercado de trabalho através de uma especialidade; onze (29,7%) querem se inserir no
mercado de trabalho, prestando serviços de assistência no atendimento clínico das
NBS; e três (8,1%) aspiram a se preparar melhor para enfrentar a concorrência do
mercado e dos concursos. Do grupo de médicos recém-formados da escola “A”,
dezessete (45,9%) afirmam sentir-se capacitados para inserir-se no mercado de
trabalho, prestando assistência no atendimento clínico das NBS; e vinte e oito (75,6%)
julgam-se capazes de enfrentar a concorrência em um concurso de pós-graduação
(residência médica ou outro), garantindo uma vaga.
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Figura XVIII - Escola Médica A – percepção do colegiado
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Figura XXI - Escola Médica A – percepção dos médicos recém-formados
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Após extensas considerações preliminares e justificativas em que ficam bem
expressas as críticas ao currículo tradicional na linha paradigmática flexneriana, esta
escola construiu um modelo de análise curricular que, partindo da sociedade, chega à
universidade, determinando marcos teóricos e desenhando o currículo requisitado para
o perfil do profissional médico desejado.
Entre as premissas, considera que a dimensão implementada ao curso de Medicina
precisa estar diretamente ligada aos seus fins, sua filosofia, e que o curso de Medicina,
como processo educacional, tanto pode abrir como pode bloquear os caminhos para o
Trabalho e o Saber7.
“Estudos e pesquisas sobre o perfil do médico concluíram ser necessário ao
profissional possuir raciocínio abstrato-verbal, aptidões psico-motoras, memória visual
e auditiva, equilíbrio emocional, rapidez nas decisões, interesses científicoassistenciais e humanísticos, valores éticos”.
“Apesar da personalidade do indivíduo, de suas aptidões e interesses serem de
fundamental importância para o exercício profissional, não são determinantes
suficientes. Todo potencial do ser humano ficará perdido, se o curso de Medicina não
oferecer oportunidades para o seu desenvolvimento”.
“O curso de Medicina, partindo do conhecimento sobre os requisitos pessoais, técnicocinetíficos e atividades profissionais que o médico deve desenvolver, de acordo com
as necessidades da comunidade, pretende implantar um Modelo Curricular que
forneça uma visão não fragmentada de Saber e de Fazer, proporcionando uma
formação integral de futuro profissional da Medicina”.
“O Modelo Curricular propõe a integração entre teoria e prática, em uma perspectiva
interdisciplinar, por intermédio do Programa Teórico-Demonstrativo e Práticoconceitual. O Programa teórico-demonstrativo trata de exposição e/ou demonstração
de conteúdos pertinentes a uma doutrina teórica, capaz de oferecer o embasamento
necessário à formação do médico. O Programa Prático-Conceitual é executado pelos
discentes, sob supervisão docente, em atividades práticas envolvendo uma
permanente discussão epidemiológica, técnico-administrativa e política das ações
executadas, de sua evolução histórica, de sua inserção social e de propostas
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alternativas emergentes. Esse programa deve ser contínuo, ou seja, não deve
obedecer ao calendário escolar, pois as atividades desenvolvidas a nível comunitário
ou em unidades de prestação de serviço não devem sofrer solução de continuidade,
sob risco de acarretar desconfiança na relação da escola com a comunidade, no
sentido de utilizá-la somente como instrumento, pervertendo o real propósito da
universidade na sociedade”.
“Esta proposta desenvolverá estudos e atividades que capacitem o profissional a atuar
nas grandes áreas: Pediatria, Tocoginecologia, Medicina Clínica e Cirurgia. Nessas
áreas serão desenvolvidas atividades em diferentes níveis de assistência à saúde e
em diferentes setores do serviço de saúde. As atividades serão desenvolvidas em
vários níveis de complexidade, buscando-se correlacionar as questões individuais, a
seus determinantes sociais. Serão enfocadas ao longo do processo, desde as
demandas da comunidade, até as especificidades da atenção hospitalar. O aluno
receberá informação e treinamento em grau de complexidade correspondente ao ato
médico pretendido, tendo, portanto, oportunidade para conhecer o campo de trabalho
médico e desenvolver-se de acordo com suas potencialidades.”
“Através do Programa de Iniciação Científica, este modelo curricular pretende dotar o
profissional de conhecimentos relativos à metodologia, ética, consciência crítica e
utilizarão a pesquisa para a produção do saber”.
“A interação entre as características pessoais do candidato ao exercício da profissão
de médico e a proposta curricular do curso de Medicina terá, como resultado provável,
um profissional adequado ao espaço que irá ocupar no mundo do trabalho, na
sociedade e na cultura”.
Assim, a escola coloca como objetivos gerais: a busca de interdisciplinaridade; a
necessidade de repensar constantemente os conhecimentos da área médica,
decorrência da velocidade do desenvolvimento da ciência e da tecnologia; a formação
de um médico que seja humanista, técnico competente, possuindo conhecimentos,
atitudes e comportamentos éticos, habilidades psico-motoras e compromisso social.
O Curso de Medicina, ligado ao Centro de Ciências da Saúde, tem um coordenador
eleito para um mandato de quatro anos, por um colegiado eleitoral composto pelo
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corpo de docentes, discentes e funcionários da escola, com proporção de um terço
para cada segmento. No momento, a escola discute o voto universal. O colegiado da
escola, composto por docentes e alunos, é deliberativo, acompanha a implementação
e avaliação do curso.

Escola “T” - com o currículo mais tradicional do grupo estudado e reconhecendo-se a
si mesma como tradicional, esta escola também destaca o início de uma mudança
curricular em 1997. Mas, sendo crítica, percebe que as mudanças são ainda pouco
visíveis.
Os atores sociais médicos recém-formados da escola “T”, como os da escola “A”,
também apresentam uma percepção mais avançada da escola que os atores do
colegiado, em especial sobre a Capacitação docente, estendendo a capacidade
técnico-científica avançada em pé de igualdade com a formação pedagógica e com a
participação dos professores nos serviços de assistência com interação no
planejamento e avaliação do sistema (Fig. XX e Fig. XXI). Os médicos recém-formados
percebem a estrutura curricular fracionada em departamentos e disciplinas
fragmentadas. Um deles fez esta observação: “O meu curso foi o último em que houve
este currículo, que se tornou mais integrado a partir do ano seguinte”, referindo-se à
mudança curricular de 1997. Tem coerência, pois esse médico integra o grupo
formado em dezembro de 2001. Os estudantes são coerentes também quando
percebem que a prática está centrada no hospital e ligada ao âmbito das
especialidades. Quanto às oportunidades de participação na prática clínica, os alunos
se dividiram: quase metade (43%) julga ter oportunidade ampla e supervisionada,
enquanto 14% percebem ter um papel mais de observador, e outros 43% crêem ter
acesso ao exercício da prática em atividades selecionadas.
Os sete médicos recém-formados entrevistados, quando questionados sobre o que
pretendiam fazer logo após a formatura,8 foram unânimes em responder que fariam
concurso para uma residência médica em especialidade. Questionados se se
sentiam capazes para inserir-se, de imediato, no mercado de trabalho, prestando
serviços de assistência no atendimento clínico das NBS, quatro (57%) responderam
afirmativamente, e dois (28%) afirmaram não se julgar com competência para, de
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imediato, assumir serviços de assistência clínica e emergência em NBS, enquanto
três (43%) não cogitam da hipótese, por dar prioridade/ exclusividade à residência
médica.

186

Figura XX - Escola Médica T – percepção do colegiado da escola
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Figura XXI - Escola Médica T – percepção dos médicos recém-formados
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A escola “T”, na graduação, propõe “formar, com perspectiva humanista, indivíduos
que

adquiram

conhecimentos

e

habilidades

que

possibilitem

desempenho

profissional competente, crítico e ético. A educação profissional iniciada no curso de
graduação deve ser continuada e os alunos devem desenvolver capacidade de autoaprendizado e estar preparados para seguir qualquer uma das possibilidades que se
abrem após a formatura: exercício profissional, especialização, pós-graduação stricto
sensu, e carreira acadêmica.
“A nossa preocupação durante o curso é ajudar na formação de um médico com
conhecimento científico sólido, sem esquecer, entretanto que o ‘bom médico’ –
aquele que os pacientes procuram – deve combinar técnicas científicas com
compaixão e responsabilidade social. Desde o primeiro ano, busca-se ensinar ao
aluno as responsabilidades e qualidades humanísticas do ‘bom médico’, as quais
envolvem ajuda ao paciente: no sofrimento; na doença; no envelhecimento; nas
interações com a família; na interação com outros profissionais da área de saúde9”.
A proposta de uma melhor adequação do currículo decorreu de uma análise
criteriosa da situação do ensino em todas as áreas do conhecimento, que visou a
uma melhoria nas missões e funções da educação médica. Em 1997, a escola
implantou o novo currículo, tendo como ponto de partida o preparo do profissional
que chamou de “médico cidadão do próximo milênio”. Na proposta, mantém o ciclo
básico e o ciclo profissionalizante, assim como o internato de dois anos. Traz algo de
novidade, um tempo pró-aluno, um período por semana que deve gradativamente
ser ampliado para o seu envolvimento no processo de auto-aprendizagem. Isso
significa acompanhamento tutorial docente, integração e compatibilização das
disciplinas, inicialmente horizontal “básico-básicas” enquanto estudam uma forma de
integração vertical “básico-clínica”, e, a mais longo prazo, a relação transversal
“ciências médicas-ciências sociais”, “medicina-gestão” e “medicina-engenharia”. Com
perfil tradicional voltado às especialidades, traçou o seguinte perfil para o “médico
cidadão para o próximo milênio” na graduação: “conhecimento do método científico,
inclusive o da investigação clínica; treinamento em pesquisa através de programa de
iniciação científica; conhecimento das bases da medicina molecular e celular;
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conhecimento da estrutura e função de órgãos, sistemas e aparelhos que permita
acompanhar processos fisiológicos e de doença; entendimento crítico de princípios
diagnósticos e terapêuticos que possibilite o exercício profissional baseado na
melhor evidência médico-científica; competência para diagnosticar, tratar e orientar
portadores das doenças mais prevalecentes, reconhecendo os limites de sua ação;
adquirir habilidades básicas específicas da profissão; compreensão das dimensões
biológica, psicológica, social, assim como individual e populacional do processo
saúde-doença; conhecimentos básicos de promoção da saúde e prevenção da
doença; capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; competência para
desempenho profissional ético”.
O curso de graduação possui um Coordenador que deverá ser portador do título de
Doutor, eleito entre os docentes da Comissão Curricular e com seu nome
homologado pelo Conselho de Graduação, com mandato de dois anos, podendo
haver recondução sucessiva. A Comissão Curricular é órgão assessor do Conselho
de Graduação, composto por nove membros, três de cada Subcomissão dos Ciclos
Básico (1o. e 2o.anos), Clínico (3o. e 4o.anos) e Internato (5o. e 6o. anos) Entre outras
funções, a Comissão Curricular deve planejar e coordenar, implementar e avaliar as
atividades curriculares, segundo rege o Estatuto e o Regimento Geral da instituição.
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Notas

1

Além destes documentos, a seleção dos cinco eixos considerados relevante devem-se ao fato de
aparecerem como focos de estudos e reflexões em vários estudos da área. Entre outros, cito:
“Educação Médica nas Américas: o desafio dos anos 90” (Chaves, MM & Rosa, AR, 1990), as
recomendações da I e II Conferências Mundiais de Educação Médica (Edimburgo, 1988/93), o
documento da América Latina para a II Conferência, “el cambio en la profesión médica y sus
implicaciones para la educación médica” (OPS, 1993), “defining and measuring the social
accountability of medical schools” (WHO, 1995), e “Os médicos no Brasil: um retrato da realidade”
(Machado, MH (coord.)(Fiocruz, 1997).
2

A intersetoriedade pode ser definida como o processo no qual objetivos, estratégias, atividades e
recursos de cada setor são considerados segundo suas repercussões e efeitos nos objetivos,
estratégias, atividades e recursos dos demais setores (OPAS, 1992).

3

O uso intensivo de tecnologias diagnósticas, em especial nas especialidades, diminuiu a importância da história clínica e do exame físico, distanciando o médico do paciente e comprometendo a
apreensão pelo médico da realidade pessoal e social do paciente na consulta.

4

Conceito de tecnologia médica de Nilton Vargas in Contribuições sobre a gestão de qualidade em
educação médica, Série desenvolvimento de recursos humanos no.7, OMS, OPAS, Brasília, 1994,
p.39

5

“A relação médico-paciente deixou de ser um negócio puramente individual”.(Heralich, in Machado,
MH (org.) Profissões de Saúde: uma bordagem sociológica, 1995:78)
6

A escola "A" segundo o número de vagas que oferece, em duas entradas, forma ao redor de 80
médicos por semestre letivo, ou seja, 160 médicos por ano.
7

Proposta de Currículo Pleno da Escola “A”, Outubro de 1992.

8

A entrevista foi feita no final de dezembro/2001 e o ato público solene da formatura estava marcado
para os primeiros dias de Janeiro/2002. Essa foi a razão explicitada da dificuldade de conseguir um
número maior de entrevistados. A escola "T" oferece 110 vagas em uma entrada anual, sendo ao
redor deste número os médicos formados a cada ano.

9

Manual do Acadêmico 2001 da Escola “T”
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Capítulo V - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percepções conclusivas

A utopia nos mobiliza nas várias áreas do pensamento e das ações humanas,
encaminhando-nos para a construção de uma vida mais justa e solidária, mais
bela para todos.
As reformas almejadas para a promoção da saúde, com vistas à formação do
médico, encontram um contexto favorável em reivindicações por serviços de
saúde mais humanizados; elevados custos desses serviços em especialidades;
grande demanda da população por atenção básica em saúde; dificuldade do
PSF/MS de encontrar o perfil médico para a formação estratégica das equipes de
saúde; e a inadequação da formação desses profissionais para atender às NBS,
como já foi demonstrado em indicadores avaliativos.
Este estudo trouxe, como questão, o compromisso da escola médica de conferir
ao médico a formação geral e as competências básicas para inserir-se no mercado de trabalho, tão logo conclua o curso de graduação, atendendo às NBS. Esse
compromisso deve ser bem explicitado nas possibilidades de seu cumprimento,
para que, ao final do curso, a escola possa conferir, em seu pleno sentido, o grau
de médico e declarar em ato público a cada formando: “Podeis exercer a
Medicina”.
A adequada formação médica para atender às NBS tem como base de
comparação a forma tradicional de ensinar Medicina no modelo flexneriano
hegemônico. Ao não responder adequadamente às atuais reivindicações em
saúde, bem caracterizado, esse modelo é contraposto pela construção do novo
paradigma, o da integralidade, que tem inspirado propostas curriculares
inovadoras e avançadas em algumas escolas médicas brasileiras. O paradigma
da integralidade vai impregnando discursos e propostas de políticas de saúde e
educação, tendo na homologação das Diretrizes Curriculares para a Medicina
sua mais recente manifestação. Portanto, a formação adequada do médico, que
vem sendo apontada para o curso de graduação nos fóruns que propugnam a
construção do paradigma da integralidade, é realizável nas diretrizes curriculares
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delineadas e homologadas pelo Ministério da Educação, restando realizar a sua
implementação e socialização.
O quanto o paradigma da integralidade se traduz em propostas curriculares
implementadas nos cursos de graduação médica foi objeto deste estudo, que
abalizou tendências em algumas escolas brasileiras, a partir da percepção de
atores sociais de cada escola, visualizando o conjunto de ações em cinco eixos
conceptuais na direção deste paradigma.
Ao expor a proposta deste trabalho, e assistindo às discussões entre os
componentes do colegiado de cada escola médica enquanto aplicava o
instrumento, tive a percepção nesse passageiro convívio:
- da singularidade de cada escola dentro do contexto, do sentido que ela dá à
relevância social do trabalho que desenvolve, mostrando peculiaridades que
devem moldar o tratamento e as exigências gerais e específicas a cada uma;
- da forma “receosa” como os colegiados explicitam as características
desfavoráveis, frente às conhecidas recomendações em educação médica. É
como se houvesse, implícita, a perspectiva de uma possível ação punitiva, por
algum dever não cumprido;
- de que as escolas públicas, sete neste grupo de doze, mostraram-se mais
“soltas” e críticas do seu “fazer”. Sendo públicas, parece que dividem a
responsabilidade

com

o

Estado

e

a

Sociedade,

e

sentem-se

menos

responsabilizadas. As particulares mostraram-se mais temerosas de realizarem
sua autocrítica. Parece sentirem-se mais cuidadosas perante a opinião pública,
sobretudo frente à sua clientela, de quem depende financeiramente. Essa
percepção me levaria a recomendar: à escola pública, sendo crítica, assumir mais
a responsabilidade do seu “fazer”; e à escola privada, assumir a responsabilidade
de ser mais crítica nas suas análises. E a ambas, pública e privada, ajustarem-se
aos princípios da relevância social e do compromisso ético do trabalho que
desenvolvem e assumirem efetivamente, de forma crítica, a responsabilidade com
a Sociedade e o Estado, de efetivar as transformações exigidas.
- de que o eixo V, referente ao mercado de trabalho versus serviços de saúde,
aparecendo como eixo relevante em educação médica, causou certa estranheza
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em algumas escolas que, sem argumentação contra, logo perceberam a relação
da dinâmica transformadora da prática médica submetida às regras de mercado e
o necessário preparo do profissional médico para enfrentá-las;
- de que este trabalho propiciou um exercício não habitual para esses atores, o de
refletir e visualizar, durante a interação que tivemos no processo de pesquisa, a
relevância social da instituição formadora, focando o curso de graduação como
um todo na sua desenvoltura, ao implementar o currículo na graduação,
balanceando crítica e responsabilidade diante das NBS;
- finalmente, tive a idéia de que os atores sociais que vivenciam a instituição têm
percepções que vão além dos instrumentos avaliativos formais, e que carecem de
averiguação.
Deste estudo resultou uma tipologia da implementação dos currículos da
graduação médica, que varia de um perfil tradicional (T), inovador com tendência
tradicional (It), inovador com tendência avançada (Ia) até um avançado (A),
contextualizado no momento histórico da instituição, isto é, da escola médica.
Assim, a caracterização tipológica da escola pode propiciar um acompanhamento
de suas tendências para o modelo tradicional ou para o avançado, considerando
as transformações almejadas. Pode, também, indicar, na dinâmica das ações, aspectos (eixos e vetores) de relevância que se mostram em contradições ou condizentes nos níveis de expansões, que podem ser detalhados nas suas
peculiaridades (justificativas e evidências). Permite ainda monitorar as tendências,
não só abalizando o movimento em direção ao paradigma da integralidade, como
orientando os atores sociais, inclusive gestores, sobre “a quantas andam” ao
implementar o currículo de graduação. Além de concomitante, permite
proporcionar um exercício de visualização das interações institucionais ao
conjunto de atores sociais comprometidos e responsáveis pela formação
profissional do médico, pelo atendimento das NBS, pela oferta de serviços de
saúde e pelo acesso a esses bens públicos.
Diante dos dados coletados e apresentados no capítulo IV, afora as observações
referentes ao cinco eixos relevantes em educação médica, evidencia-se que
todas as doze escolas indicam alguma iniciativa de inovação recente, mesmo a
escola de tipologia tradicional (T). Evidencia-se ainda que as três escolas com
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reformas curriculares de tipologia avançada (A) decorrem de propostas recentes
(1994 e 1997), ainda não definitiva e totalmente consolidadas. De certa forma,
isso é coincidente com a situação das ofertas de serviços em saúde pelo PSF/MS
(1994), considerando-se que os movimentos de transformação no setor saúde no
Brasil, após a promulgação da Constituição Brasileira (1988), iniciaram na década
de 90; e que a organização dos serviços, com alguma repercussão na prática em
saúde, iniciou com a implementação do SUS, através das NOBs (1991, 1993,
1996, 1998, NOAS-2001). Há coincidência, também, com os questionamentos
sobre a formação dos profissionais médicos, que resultaram nos movimentos bem
identificados dos Projetos UNI (1991) em seis escolas brasileiras, e do Projeto de
Avaliação das Escolas Médicas Brasileiras, da Cinaem, atingindo 76 escolas (1ª
fase,1993) e 48 escolas voluntárias (2ª fase,1997). Todos apontam para as
necessidades de transformações imediatas no ensino médico brasileiro.
Apesar da diversificação das escolas do grupo estudado, dada pela tipologia,
pode ser observado no enfoque teórico, que:
1) as escolas continuam mais voltadas para as causas biológicas da doença;
2) explicitam, mas não fazem a análise critica do uso da tecnologia complexa
e de alto custo e da repercussão decorrente na assistência à saúde;
3) na produção de conhecimento, há nítida divisão entre as escolas, sendo
que algumas desenvolvem pesquisa restrita à linha biomédica, ou
desenvolver pesquisa não constitui política acadêmica dessas escolas.
Muitas não dispõem de linhas de pesquisa. Poucas são as que têm
tradição, organização e infra-estrutura para investigações de cunho
demográfico e epidemiológico, na área de atenção básica, de prestação de
serviços e da gestão do sistema de saúde, gerando informações para a
melhoria da prática de assistência;
4) nos cursos de pós-graduação, as escolas predominantemente oferecem
cursos em campos gerais e especializados, de forma autônoma, ou seja,
sem articulação com a graduação. Poucas buscam articular-se com a
graduação e comprometem-se com a educação permanente.
Na abordagem pedagógica, pode-se observar que:
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1) as escolas se mostram ainda predominantemente estruturadas em ciclo
básico e profissionalizante, com disciplinas fragmentadas, introduzindo,
timidamente, algumas atividades integradoras. Poucas são aquelas que
têm um currículo integrado;
2) a orientação didática dessas instituições ainda está bastante voltada para
as aulas teórico-expositivas, lecionadas para grandes grupos de alunos. As
práticas são ministradas a pequeno número de acadêmicos, que passam
por vários docentes, em espaço curto de tempo com cada um, sem
caracterizar um trabalho de tutoria.
3) a avaliação ainda tem a presença forte da prova escrita sem muita ênfase
na avaliação de habilidades e na avaliação interativa.
Nos cenários do ensino da prática médica, percebe-se que:
1) ainda é forte a predominância do hospital como campo de treinamento da
prática e como vivência do exercício da profissão médica;
2) as oportunidades de participação do aluno, na prática, são amplas e
contam com supervisão docente;
3) as atividades práticas oferecidas ao aluno estão ligadas às especialidades
e cobrem alguns programas, havendo mais dificuldade para a oferta de
prática em serviços integrais (materno-infantil, medicina do trabalhador,
etc.)
Na capacitação docente, pode-se observar que:
1) a predominância é não exigir formação pedagógica do corpo docente.
Salvo exceções, a maioria das escolas restringem esse preparo a titulação
de mestre e a palestras eventuais;
2) a grande ênfase na formação tem-se limitado à atualização técnicocientífica;
3) aumenta a tendência de aproximação dos docentes dos serviços de
atenção, na busca de integração da escola, sobretudo e mais
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recentemente, através de convênios com o governo municipal. Isso reflete
o processo de municipalização da saúde.
Na orientação sobre mercado de trabalho médico e serviços de saúde, percebese que:
1) no que se refere à base econômica da prática médica, há tendência para
abordar as condições de atividades liberal e assalariada, com orientação
inclusive das implicações éticas;
2) a maioria das escolas não considera, ao elaborar a programação curricular,
as possibilidades de emprego e as carências de profissionais médicos para
atender às NBS. Enquanto as escolas de tipologia A, ao montar seus
programas didáticos, consideram a necessidade de profissionais para
atender as demandas essenciais de saúde da população, fazendo parte
das tarefas de revisão e atualização do programa curricular.
3) quanto à ação mediadora de empresas seguradoras de saúde e similares
na prestação dos serviços médicos, a maioria das escolas mencionam que
estão vivendo esta realidade. Mas, apenas as escolas de tipologia A
possuem esse assunto como tema, fazendo parte do programa curricular.
As duas escolas selecionadas do grupo, uma de tipologia A (avançada) e outra de
tipologia T (tradicional), têm percepções e colocações diferentes sobre

sua

missão social, no contexto da sociedade na qual estão inseridas. Uma possui
visão mais valorativa das tecnologias de ponta; outra valoriza mais a sua
integração e ação no âmbito da comunidade, o que fica notório na história da
montagem de seus currículos e na percepção dos médicos recém-formados.
Nas duas escolas, “A” e “T”, os médicos recém-formados mostram, no seu
conjunto, uma percepção do currículo de graduação implementado que é mais
inovadora e avançada do que a do colegiado respectivo. Mostram, no entanto, por
vivenciar o curso de graduação, complementaridade e reforço dos aspectos
percebidos daquela realidade.
No que se refere à construção do currículo, as duas escolas, a escola “A” e a
escola “T” apresentam nítida diferenças:
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1ª) a escola “A” parte das necessidades da sociedade, traçando o perfil de
capacitação necessária ao profissional, para atender a elas. A escola “T”, na
proposta de 1997, parte da análise da situação do ensino na escola médica em
todas as áreas, mantendo os ciclos básico e profissionalizante e o internato em
dois anos. Ao traçar o perfil, inicia pela necessidade de o médico ter
conhecimento do método científico; salienta a investigação clínica e o treinamento
em pesquisa.
2ª) a escola “A” adere a um modelo curricular que oferece visão não-fragmentada
do “saber” e do “fazer” em perspectiva interdisciplinar. E, no programa de prática
com a comunidade, tem à vista que essa atividade não sofra solução de
continuidade por causa da lógica específica do calendário escolar. A escola “T”,
ao descrever o perfil do médico ao concluir a graduação, refere-se, nos últimos
itens, ao conhecimento básico de promoção da saúde e prevenção das doenças,
à capacidade para trabalhar em equipe multidisciplinar e ter um desempenho
ético da profissão. Isso deixa mais claro o diferencial de abordagem de ambas.
Na forma político-administrativa de escolher o coordenador do curso de
graduação, as diferenças são peculiares. Na escola “A”, ele é escolhido por
professores, alunos e funcionários, com voto proporcional para mandato de quatro
anos. O Colegiado da Escola tem função deliberativa e é formado por docentes e
alunos representantes das várias áreas do curso. A escola “T” exige que o seu
coordenador tenha o título de doutor. Esse é escolhido pela Comissão Curricular,
sendo um entre seus componentes, e deverá ter seu nome homologado pelo
Conselho de Graduação, ligado à Pró-Reitoria de Graduação.
Há sinais alvissareiros de reformas curriculares implementadas em algumas
escolas, mas que são recentes e precisam, na seqüência, ser consolidadas. Isso
mostra um longo caminho a ser percorrido, sobretudo pelo conjunto de atores
sociais comprometidos com a construção e implementação dos currículos de
graduação em uma concepção reflexiva e crítica da realidade. Pois, como
observei durante toda a pesquisa, não se trata de um processo linear e nem ele
está isento de retrocessos. As diferentes etapas de desenvolvimento das escolas,
as diferenças de compreensão das mudanças, as variadas formas de organização
curricular teórico-prática e das estratégias de sua implementação, exigem um
acompanhamento cuidadoso das autoridades e instituições que acreditam ser
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possível realizar transformações da formação médica, a favor de sua adequação
aos problemas primordiais de saúde da população brasileira.
À cata de percepções conclusivas, tenho como real, baseada no estudo destas
doze escolas, que:
1) Existe uma tendência na formação do médico na graduação, no caso do
Brasil, para inovações em direção às transformações desejadas. Essas
tendências podem ser monitoradas para abalizar movimentos em direção ao
paradigma da integralidade e orientar os atores sociais nos encaminhamentos
de estratégias para as mudanças.
2) As tendências de inovações para as transformações, ao se mostrarem em
movimentos recentes, iniciados na década de 90, precisam ainda de tempo
para ser consolidadas; para isso, precisam de forte apoio reflexivo, de
acompanhamento e de avaliação. Isso se torna mais crucial, porque muitas
dessas mudanças vão na contramão de políticas privatizantes e elitistas de
governo e da cultura voltada para a doença, impregnada no universo médico.
3) As inovações implementadas sinalizam resistências, riscos de retrocesso nos
percebidos avanços – exemplificados nas escolas de tipologia A e T.
4) As atividades práticas do ensino da graduação ainda estão, predominantemente, localizadas no hospital, pendentes de tecnologias muito caras e por
vezes desnecessárias.
5) O modelo de prática predominante é o das especialidades, enfocando as
doenças. Nessas instituições onde o paradigma hospitalocêntrico domina, os
currículos estão estruturados em disciplinas fragmentadas, garantindo e
mantendo a socialização do estudante e sua profissionalização médica dentro
dos moldes tradicionais.
A Gestão Estratégica de Qualidade aparece como eixo conceptual de relevância
em educação médica no âmbito político-administrativo que gerencia a escola no
encaminhamento das ações nos cinco eixos abordados, na medida em que:
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- permite analisar permanentemente a prática médica, suas modalidades de
organização e funcionamento, acompanhando e atuando sobre o currículo, para
que suas atividades possam ser avaliadas e aperfeiçoadas;
- supera as limitações dos instrumentos convencionais de avaliação, centrados na
seleção dos melhores, para constituir-se em um incentivo para a melhoria de
todos;
- pode representar uma forma de julgar os problemas da educação médica, em
sintonia com as conquistas da cidadania e do processo de participação social nas
questões públicas, dentro do novo contexto democrático.
Finalmente, não poderia terminar sem mencionar a tensão que sofre o setor,
influenciando fortemente a formação médica, da linha de pensamento e ação
neoliberal hoje dominante nos países ocidentais. Isso significa a adoção de
esquemas e visões mercadológicas de todo o processo de trabalho médico e dos
bens que giram em torno de sua prática, em contraposição à lógica da
necessidade, ideologia que fundamenta a proposta constitucional do SUS.
A favor dos encaminhamentos aqui defendidos, estão identificados: a constituição
federal do SUS, os programas estratégicos da Saúde da Família, de Interiorização
do Trabalho em Saúde do MS e o de Incentivos às Mudanças Curriculares para
as escolas médicas (Promed), lançados pelos dois ministérios (da Saúde e da
Educação);

e a homologação das Diretrizes Curriculares para os cursos de

Medicina. Mas também estão nessa busca de uma política diferenciada,
Abem/Raem, Denem, Rede Unida e Cinaem, com trabalho hoje reconhecido por
sua relevância no setor.
A vida mais bela para todos, mais justa e solidária, fica assim encaminhada nessa
construção pelas ações humanas conflituosas, contraditórias, e ao mesmo tempo
sinalizadoras de potencialidades: é a utopia possível. E para isso, por meio desta
tese, (na qual reconheço todas as minhas limitações pessoais), considero estar
dando uma colaboração significativa para ampliar os caminhos de possibilidades
das mudanças. Fiz isso porque sou parte dos que acreditam que somos atores e
fazemos a história, embora dentro de condições dadas. Creio também que, para
construí-la, temos que investir e teimar em continuar.
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ANEXO I
ENPS / Fundação Osvaldo Cruz - Rio de Janeiro, 2001
Tese de Doutoramento de Jadete B. Lampert

INSTRUMENTO de PESQUISA nº ___
Todas as alternativas apresentadas em cada um dos vetores deste instrumento para melhor
entendimento devem estar precedidas de: “Esta Escola Médica predominantemente ...”

Eixo I - ENFOQUE TEÓRICO
Vetor 1 – BIOMÉDICO E EPIDEMIOLÓGICO-SOCIAL
a) ministra o curso orientado para os aspectos biomédico, diagnóstico,
tratamento e recuperação do doente
b) busca criar oportunidades de aprendizagem tendo em vista algum
equilíbrio entre o biológico e o social seguindo orientação da prevenção
primária, secundária e terciária (paradigma de Leavel & Clark)
c) enfatiza a importância dos fatores determinantes da saúde, incluindo
as necessidades da atenção básica com forte interação com os serviços
de saúde articulando aspectos de promoção, prevenção e cura
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 2 – APLICAÇÃO TECNOLÓGICA
a) dá grande ênfase à aplicação da alta tecnologia na atenção clínica e
Cirúrgica
b) explicita a tecnologia quando aplicadas em situações clínicas
Específicas
c) analisa de forma crítica e ampla a tecnologia enfatizando a atenção
primária em saúde
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 3 – PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
a) na pesquisa analisa condição da saúde com base exclusivamente
demográfica e epidemiológica com ênfase nas ações curativas
b) na pesquisa analisa condição de saúde incluindo, além da alternativa
anterior, aspectos sócio-econômicos
c) na pesquisa analisa condições de saúde incluindo além das anteriores
pesquisa no campo da atenção básica e da gestão do sistema de
saúde, contribuindo para a tomada de decisão com base em
informações relevantes e visando à melhoria das práticas de assistência
Justificativa:
1

Evidência(s):
Vetor 4 – PÓS GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE
a) oferece residências, mestrado e doutorado em campos especializados
com total autonomia e não desenvolve educação permanente
b) oferece pós graduação em campos gerais e especializados e busca
oferecer educação permanente relacionada às doenças prevalecentes
c) oferece pós graduação em campos gerais e especializados articulada
com os gestores do Sistema de Saúde, visando às necessidades básicas
de saúde quantitativas e qualitativas para a formação de médicos e
franqueia a educação permanente aos profissionais da rede
Justificativa:
Evidência(s):
Eixo II - ABORDAGEM PEDAGÓGICA
Vetor 5 – ESTRUTURA CURRÍCULAR
a) tem ciclo básico e profissionalizante bem separados e organizados
com disciplinas fragmentadas
b) tem disciplinas-atividades integradoras ao longo dos primeiros anos
mas mantém a organização em ciclo básico e profissionalizante com
disciplinas fragmentadas
c) tem currículo em grande parte integrado, áreas de prática real em
módulos (atenção de adultos, materno-infantil, saúde da família,
medicina do trabalho, etc.)
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 6 – ORIENTAÇÃO DIDÁTICA
a) enfatiza as aulas teóricas de exposição em disciplinas isoladas e as
práticas são predominantemente demonstrativas e centradas no professor
b) enfatiza as aulas teóricas com alguma integração multidisciplinar e as
práticas estão centradas em habilidades no âmbito hospitalar
c) adota a concepção e solução de problemas em grupos pequenos
com ênfase na realidade de saúde e com abordagem multidisciplinar
e na prática usa também os serviços e espaços comunitários
Justificativa:
Evidência(s):

2

Vetor 7 – TUTORIA1 E AVALIAÇÃO
a) não oferece tutoria e tem ensino centrado no professor c/ grande grupo
de alunos, e na avaliação predomina a memorização em provas escritas
b) oferece ensino realizado em pequenos grupos com avaliação formativa
de memorização e de habilidades
c) oferece orientação tutorial permanente e avaliação interativa, medindo
a capacidade de análise e solução de problemas, medindo o desempenho
e atitudes na prática clínica e social, e estimulando a auto-avaliação
Justificativa:
Evidência(s):
Eixo III - CENÁRIOS DE PRÁTICA
Vetor 8 – LOCAL DE PRÁTICA
a) utiliza hospital terciário
b) utiliza hospital secundário e serviços ambulatoriais da instituição de
ensino, independentes dos mecanismos de referência e contrareferência da rede do Sistema de Saúde
c) utiliza as unidades dos níveis de atenção primária e secundária da
rede do sistema de saúde, com graus crescente de complexidade
tecnológica
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 9 – PARTICIPAÇÃO DO ALUNO
a) proporciona ao aluno observação das práticas demonstrativas
b) proporciona ao aluno participação em atividades selecionadas e
parcialmente supervisionadas (anamnese, exame físico, coletas de
material para exames, curativos, etc.)
c) proporciona ao aluno ampla participação clínica, supervisionada por
professores
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 10 - ÂMBITO ESCOLAR
a) oferece práticas ligadas aos departamentos (clínica médica, cirúrgica,
etc.) e as disciplinas (cardio, pneumo, nefro, gastro, dermato, etc.)
1

Método que valoriza a auto-aprendizagem do aluno em estudo independente, detecta sua capacidade individual
para aprender, estimulada pela orientação de tutores capacitados para esta tarefa, professores que acompanham,
estimulam e avaliam um grupo de no máximo dez alunos em período não menor do que um ano.

3

b) oferece práticas que cobrem vários programas em forma estanque
(obstetrícia/ gineco, materno/infantil, urgências, etc.)
c) oferece práticas que se desenvolvem ao longo de todo o curso,
Utilizando os serviços de forma integral (medicina integral do adulto,
medicina do trabalho, etc.)
Justificativa:
Evidência(s):
Eixo IV – CAPACITAÇÃO DOCENTE
Vetor 11 – FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
a) não oferece e nem promove formação pedagógica do corpo docente
(ou raramente o faz)
b) ocasionalmente ou periodicamente oferece e promove cursos de
Orientação didático-pedagógica
c) oferece e exige formação didático-pedagógica de todos os docentes
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 12 – ATUALIZAÇÃO TÉCNO-CIENTÍFICA
a) não estimula nem oferece atualização técnico-científica aos professores
(ou raramente o faz) deixando por conta do próprio docente
b) ocasionalmente ou periodicamente apoia e/ou oferece a atualização
técnico-científica dos professores
c) promove em forma sistemática e exige a atualização dos professores
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 13 – PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
a) tem corpo docente que não participa dos serviços e do planejamento
do sistema de saúde (municipal, regional) na sua área de influência, e
os médicos dos serviços não participam na docência
b) tem docentes que participam esporadicamente dos serviços e do planejamento do sistema de saúde e médicos dos serviços eventualmente
participam na docência
c) tem serviços assistenciais integrados com o sistema de saúde que são
dirigidos por docentes, que participam igualmente do planejamento
e avaliação do sistema de saúde em sua área de influência
Justificativa:
4

Evidência(s):
Eixo V – MERCADO DE TRABALHO E SERVIÇOS DE SAÚDE
Vetor 14 – BASE ECONÔMICA DA PRÁTICA MÉDICA
a) não explicita a existência de prática liberal e/ou assalariada da
medicina nem reconhece sua influência na formação do médico
b) explicita a existência de prática liberal e/ou assalariada da medicina
sem discutir a influência na formação do médico
c) explicita a existência de prática liberal e/ou assalariada e promove a
orientação, influindo na formação do médico
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 15 – EMPREGO E CARÊNCIA DE MÉDICOS
a) na programação curricular, não considera a possibilidade de emprego
nem a carência de profissionais médicos para a atenção primária de
saúde
b) na programação curricular, considera primordialmente as possibilidades
de emprego dos egressos
c) na programação curricular, considera primordialmente a carência de
profissionais médicos para a atenção primária de saúde
Justificativa:
Evidência(s):
Vetor 16 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
a) não menciona a relação institucional mediadora (seguradoras, planos de
saúde, etc.) entre prestadores e consumidores de serviços de saúde
como adição ou substituição da singela relação médico-paciente2
b) menciona a relação institucional mediadora sem análise crítica do
das novas relações e seus reflexos na formação do médico
c) menciona a relação institucional mediadora com análise crítica
das novas relações e seus reflexos na formação do médico
Justificativa:
Evidência(s):

2

“A relação médico-paciente deixou de ser um negócio puramente individual” (Heralich, 1995:78)
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ANEXO II
INSTRUÇÕES PARA O USO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA•

Jadete Barbosa Lampert3

O instrumento de pesquisa em anexo faz parte de um estudo de tese de doutorado
da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz (ENSP/Fiocruz)
sobre a formação médica na graduação e as políticas de saúde para atender as
necessidades básicas de saúde no Brasil. Foi construído com base em estudos e
recomendações de fóruns nacionais e internacionais de educação médica e nas
políticas de saúde vigentes no país, no contexto do mercado de trabalho e
necessidades básicas de saúde da população visando averiguar o quanto as
escolas médicas ao implementar seus programas curriculares estão se adequando
às recomendações. Ele está apresentado em cinco eixos conceptuais de relevância
na educação médica: o enfoque teórico, a abordagem pedagógica, os cenários da
prática, a capacitação docente e o mercado de trabalho médico com vista aos
serviços de saúde.
Cada eixo está orientado por vetores que apresentam três situações alternativas
para ser identificada, em cada caso, a que mais se aproxima da prática efetiva da
escola médica para a formação do médico na graduação. A alternativa escolhida
deve ser justificada com “o porquê”, citando diretrizes, políticas e/ou objetivos da
instituição formadora. Deve também ser acompanhada da citação de evidências, ou
seja, de exemplos que evidencie ações que a identifica com a alternativa escolhida.
O colegiado, responsável pelas deliberações, acompanhamento e avaliações do
curso de graduação da Escola Médica, que toma denominações variadas nas
distintas estruturas, como Colegiado, Congregação, Conselho Departamental, ou
outras, deve ser o órgão encarregado de responder aos quesitos deste instrumento.
Deve marcar em cada um dos vetores, nestes cinco eixos, uma das três alternativas,
que deverá ser a mais próxima, a predominante na realidade da sua Escola, seguida
da justificativa e da citação de exemplo(s), ou evidência(s) correspondente(s) no
campo logo abaixo.
A orientação para a aplicação do instrumento consiste em:
1) Reunir o grupo colegiado responsável pelas deliberações do curso de graduação
da Escola e dar conhecimento do questionário e da finalidade, sob a
coordenação do Diretor ou Coordenador da Graduação ou do pesquisador;
2) Expor cada um dos eixos conceptuais relevantes na formação do médico com
seus vetores promovendo a discussão de cada um em relação à prática da
escola. A seguir, fazer a escolha em consenso de apenas uma das três
•

A construção deste instrumento teve como referência especial o estudo ”analisis prospectiva de la
educación médica en América Latina” de Ferreira, J.R. e col. (OPAS, 1988) e a “Formação
profissional acorde as necessidades da atenção básica no Brasil” de Campos, F.E. e col. (Rev. Bras.
Educ. Méd., v.25, no.2, 2001). Tendo contribuições valiosas das referências: “Educação Médica nas
Américas: o desafio dos anos 90” de Chaves, M. e Rosa, A.R.(Ed. Cortez, 1990), recomendações da I
e II Conferências Mundiais de Educação Médica (Edimburgo, 1988/93), “el cambio en la profesión
médica y sus implicaciones para la educación médica” (doc. da América Latina para a II Conferência,
1993), “defining and measuring the social accountability of medical schools” (WHO, 1995), “Os
médicos no Brasil: um retrato da realidade” de Machado, M.H. (coord.)(Fiocruz, 1997).
3
Doutoranda da ENSP/Fiocruz, 2001, Professora Adjunto da UFSM, Diretora Executiva da ABEM.
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alternativas apresentadas, em cada um dos vetores de cada eixo, a que for
predominante, a mais próxima da realidade efetiva da Escola;
3) Imediatamente a cada escolha, justificar em campo específico, a alternativa
selecionada. Esta justificativa descreve o “porquê” citando diretrizes, políticas ou
orientações que a escola segue ou adota, mesmo que não seja oficial, mas que a
faz enquadrar-se na alternativa escolhida;
4) Citar em campo específico um ou mais exemplos, passíveis de verificação, que
evidenciam a alternativa selecionada e iniciativas ainda não predominantes.
Esta(s) evidência(s), o(s) exemplo(s), descreve(m) ou cita(m) ações que
demonstram de forma concreta a justificativa anterior. Em alguns quesitos pode
ser citado o grau de realização da evidência, em carga horária ou percentual
aproximado, dentro da carga horária total do curso.
As escolas médicas que participam deste estudo não serão identificadas, tendo cada
uma o direito de receber o resultado da análise dos seus dados. A coleta destes
dados, no estudo proposto, se compõe de três etapas: a primeira formal, esta que se
constitui na aplicação do instrumento junto ao colegiado do curso de graduação; a
segunda oficial, analisando os documentos da escola, programa curricular, carga
horária, objetivos, ementas; e a terceira real, de entrevistas com o produto da escola,
o médico recém formado. As entrevistas estarão apoiadas nos resultados das duas
primeiras etapas da pesquisa referente à escola respectiva dos entrevistados.

Caros colegas,
Em um futuro bem próximo, através da
discussão dos resultados, estarei retribuindo esta excepcional contribuição que ora
estão dando para a educação médica brasileira. Somente pessoas na posição e
função que exercem dispõem da possibilidade e da sensibilidade para fazê-la de
forma tão efetiva.
Estas nossas contribuições e interações
somarão para o aprimoramento da educação médica brasileira. Obrigada.
Jadete Lampert
(doutoranda/pesquisadora)
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ANEXO III
QUESTIONÁRIO (a)
QUESTIONÁRIO PARA OS MÉDICOS FORMANDOS – nº 01
ENSP/Fiocruz -Tese de Doutorado - Jadete B. Lampert, 2001

Conceitos auxiliares:
FORMAÇÃO MÉDICA NA GRADUAÇÃO – competências médica para ações de promoção da
saúde, prevenção, diagnóstico (anamnese, exame físico, exames complementares, diagnóstico
diferencial) e tratamento das doenças mais comuns (crianças, adolescentes, adultos e idosos).
NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (NBS) – necessidades relacionadas à promoção da saúde,
prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns (crianças, adolescentes, adultos e
idosos).

I - AO SE FORMAR MÉDICO, você pretende...
(marcar uma ou mais opções)
1) ... inserir-se no mercado de trabalho médico prestando serviços de
assistência no atendimento clínico das necessidades básicas de saúde de
crianças, adolescentes, adultos e idosos.
2) ... fazer um concurso para residência médica e desta forma inserir-se no
mercado de trabalho através de uma especialidade.
3) ... preparar-se melhor para enfrentar à concorrência do mercado de trabalho e
dos concursos às vagas de residência médica.
4) nenhuma da opções acima
5)outra(s):... ______________________________________________________
II - AO SE FORMAR MÉDICO, você se sente capaz de... (marcar uma ou mais opções)
1) ... inserir-se no mercado de trabalho médico prestando serviços de
assistência no atendimento clínico das necessidades básicas de saúde de
crianças, adolescentes, adultos e idosos.
2) ... enfrentar a concorrência em um concurso de pós-graduação (residência
médica ou outro) garantindo uma vaga.
3) ... buscar novas opções de treinamento e formação.
4) nenhuma das opções acima
5) outra(s): ... ______________________________________________________
III - AO SE FORMAR MÉDICO, você NÃO assumirá um serviço de assistência
médica clínica e/ou de emergências atendendo as necessidades básicas
porque...
(marcar uma ou mais opções)
1) ... não se julga com as competências requeridas
2) ... estes serviços não dão prestígio profissional
3) ... a remuneração é muito baixa
4) nenhuma das opções acima
5) outra(s): ... ____________________________________________________
IV - AO SE FORMAR MÉDICO, você assumirá um serviço de assistência
médica clínica e/ou de emergências atendendo as necessidades básicas
porque...
(marcar uma ou mais opções)
1) ... se julga competente para isto
2) ... o prestígio se conquista
3) ... é um bom campo de trabalho
4) nenhuma da opções acima
5) outra(s): ... ____________________________________________________
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ANEXO IV
ENSP/Fiocruz -Tese de Doutorado - Jadete B. Lampert, 2001

Instrumento de Pesquisa nº ____
MARCAR APENAS UMA ALTERNATIVA, A QUE PERCEBER COMO PREDOMINANTE NA SUA
ESCOLA.
Cada alternativa deve estar precedida do sujeito “A Escola Médica que me formou ...”

Eixo I - ENFOQUE TEÓRICO
1 - Quanto ao Biomédico e Epidemiológico-Social

1) ministra o curso orientado para os aspectos biomédico, diagnóstico,
tratamento e recuperação do doente
2) busca criar oportunidades de aprendizagem tendo em vista algum
equilíbrio entre o biológico e o social seguindo orientação da prevenção
primária, secundária e terciária (paradigma de Leavel & Clark)
3) enfatiza a importância dos fatores determinantes da saúde, incluindo
as necessidades da atenção básica com forte interação com os serviços
de saúde articulando aspectos de promoção, prevenção e cura
Obs.
2 - Quanto a Aplicação Tecnológica

1) dá grande ênfase à aplicação da alta tecnologia na atenção clínica e
Cirúrgica
2) explicita a tecnologia quando aplicada em situações clínicas
Específicas
3) analisa de forma ampla e crítica a tecnologia enfatizando a atenção
Primária
Obs.
3 - Quanto a Produção de Conhecimento

1) na pesquisa analisa condição da saúde com base exclusivamente
demográfica e epidemiológica com ênfase nas ações curativas
2) na pesquisa analisa condição de saúde incluindo, além da alternativa
anterior, aspectos sócio-econômicos
3) na pesquisa analisa condições de saúde incluindo além das anteriores
pesquisa no campo da atenção básica e da gestão do Sistema de
saúde, contribuindo para a tomada de decisão com base em
informações relevantes e visando à melhoria das práticas
Obs.
4 - Quanto a Pós Graduação e Educação Permanente

1) oferece residências, mestrado e doutorado em campos especializados
com total autonomia e não desenvolve educação permanente
2) oferece pós graduação em campos gerais e especializados e busca
oferecer educação permanente relacionada às doenças prevalecentes
3) oferece pós graduação em campos gerais e especializados articulada
com os gestores do Sistema de Saúde visando as necessidades básicas
De saúde quantitativas e qualitativas para a formação de médicos e
franqueia a educação permanente aos profissionais da rede
Obs.
Eixo II - ABORDAGEM PEDAGÓGICA
5 - Quanto a Estrutura Curricular

1) tem ciclo básico e profissionalizante bem separados e organizados
9

com disciplinas fragmentadas
2) tem disciplinas-atividades integradoras ao longo dos primeiros anos
mas mantém a organização em ciclo básico e profissionalizante com
disciplinas fragmentadas
3) tem currículo em grande parte integrado, áreas de prática real em
módulos (atenção de adultos, materno-infantil, saúde da família,
medicina do trabalho, etc.)
Obs.
6 - Quanto à Orientação Didática

1) enfatiza as aulas teóricas em disciplinas isoladas e as práticas são
demonstrativas e centradas no professor
2) prevalece as aulas teóricas com alguma integração multidisciplinar e
práticas centradas em habilidades
3) adota a concepção e solução de problemas em grupos pequenos
com ênfase na realidade de saúde e com abordagem multidisciplinar
usa os serviços e espaços comunitários
Obs.
7 - Quanto a Avaliação

1) tem ensino centrado no professor e grande grupo de alunos, e avalia
a memorização em provas escritas
2) oferece tutoria4 eventual e avaliação formativa, memorização e
habilidades
3) oferece orientação tutorial permanente e avaliação interativa, medindo
capacidade de análise e solução de problemas, o desempenho e
atitudes na prática clínica e social estimulando a auto-avaliação
Obs.
Eixo III - CENÁRIOS DE PRÁTICA
8 - Quanto ao Local de Prática

1) utiliza predominantemente hospital terciário
2) utiliza predominantemente hospital secundário e serviços ambulatoriais
da instituição de ensino independentes dos mecanismos de referência e
contra-referência da rede do SUS
3) utiliza predominantemente unidades da rede do SUS com graus
crescente de complexidade tecnológica
Obs.
9 - Quanto a Participação do Aluno

1) proporciona ao aluno observação à práticas demonstrativas
2) proporciona ao aluno participação em atividades selecionadas
parcialmente supervisionadas (anamnese, exame físico, coletas de
material para exames, curativos, etc.)
3) proporciona ao aluno ampla participação clínica supervisionada por
professores
Obs.
10 - Quanto ao Âmbito Escolar

1) oferece práticas ligadas aos departamentos (clínica médica, cirúrgica,
etc.) e às disciplinas (cardio, pneumo, nefro, gastro, dermato, etc.)
4

Método que valoriza a auto-aprendizagem do aluno em estudo independente, detecta sua capacidade individual
para aprender, estimulada pela orientação de tutores capacitados para esta tarefa, professores que acompanham,
estimulam e avaliam um grupo de no máximo dez alunos em período não menor do que um ano.
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2) oferece práticas que cobrem vários programas em forma estanque
(obstetrícia/ gineco, materno/infantil, urgências, etc.)
3) oferece práticas que se desenvolvem em toda a Escola utilizando os
serviços de forma integral (medicina integral do adulto, materno-infantil
medicina do trabalho, , etc.)
Obs.
Eixo IV – CAPACITAÇÃO DOCENTE
11 - Quanto a Formação Pedagógica

1) tem corpo docente sem formação didático-pedagógica
2) tem alguns professores que possuem formação didático-pedagógica e
se destacam dos demais
3) tem todos professores com boa formação didático-pedagógica que
orientam e estimulam a auto-aprendizagem e a auto-avaliação dos
alunos
Obs.
12 - Quanto a Atualização Tecno-Científica

1) tem professores que raramente fazem atualização técnico-científica
2) tem professores que ocasionalmente/periodicamente fazem atualização
técnico-científica
3) tem professores sistematicamente se atualizando nos avanços
científicos e tecnológicos de forma crítica quanto à custos-benefícios
no contexto da realidade brasileira, regional e local
Obs.
13 - Quanto a Participação nos Serviços de Assistência

1) tem corpo docente que não participa dos serviços e do planejamento
do sistema de saúde na área de influência da escola (município,
região), e os médicos dos serviços não participam da docência
2) tem alguns docentes que participam esporadicamente dos serviços e
do planejamento do sistema de saúde na área de influência da escola e
médicos dos serviços eventualmente participam na docência
3) tem serviços assistenciais integrados com o sistema de saúde que são
dirigidos por docentes, que participam igualmente do planejamento
e avaliação do sistema de saúde na área de influência da escola
Obs.
Eixo V – MERCADO DE TRABALHO E SERVIÇOS DE SAÚDE
14 - Quanto a Base Econômica da Prática Médica

1) não explicita a existência de uma prática liberal e uma assalariada no
exercício da profissão médica
2) explicita a existência de uma prática liberal e assalariada no exercício
da medicina mas não discute a repercussão na formação do médico
3) explicita a existência de uma prática liberal e assalariada no exercício
da medicina, discute e orienta sua influência na formação do médico
Obs.
15 - Quanto ao Emprego e à carência de Médicos

1) para elaborar o programa curricular da graduação não considera a
possibilidade de emprego nem as necessidade de profissionais
médicos para a atenção básica de saúde
2) para elaborar o programa curricular da graduação considera as
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possibilidades de emprego dos egressos
3) para elaborar o programa curricular da graduação considera a
necessidade de profissionais médicos para a atenção básica de saúde
Obs.
16 - Quanto à Prestação de Serviços

1) não menciona a relação institucional mediadora (seguradoras, planos de
saúde, etc.) entre prestadores e consumidores de serviços de saúde
como adição ou substituição da singela relação médico-paciente5
2) menciona a relação institucional mediadora sem análise crítica do
processo
3) menciona a relação institucional mediadora e aborda de forma crítica
as novas relações e seus reflexos na formação do médico
Obs.

5

“A relação médico-paciente deixou de ser um negócio puramente individual” (Heralich, 1995:78)
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ANEXO V

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(*)
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001.
Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso
de Graduação em Medicina.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131,
de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de
agosto de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes
Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 1º de
outubro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Medicina, a serem observadas na organização curricular
das Instituições do Sistema de Educação Superior do País.
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em
Medicina definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da
formação de médicos, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional na
organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de
Graduação em Medicina das Instituições do Sistema de Ensino Superior.
Art. 3º O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando
egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúdedoença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência,
com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como
promotor da saúde integral do ser humano.

(*)

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 4/2001. Diário Oficial
da União, Brasília, 9 de novembro de 2001. Seção 1, p. 38.
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Art. 4º A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades gerais:
I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito
profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção,
proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada
profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e
contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os
mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos
padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim,
com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;
II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia
e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de
procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir
competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais
adequadas, baseadas em evidências científicas;
III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem
manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com
outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve
comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo
menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de
saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista
o bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade,
empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de
forma efetiva e eficaz;
V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a
tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho
quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que
devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças
na equipe de saúde; e
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os
profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e
compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de
profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os
futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e
desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por
meio de redes nacionais e internacionais.
Art. 5º A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades específicas:
I – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos
seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
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II - atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos
atendimentos primário e secundário;
III - comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e
seus familiares;
IV - informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à
promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando
técnicas apropriadas de comunicação;
V - realizar com proficiência a anamnese e a conseqüente construção da
história clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico;
VI - dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicosocioambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos
dados, na identificação da natureza dos problemas da prática médica e na sua
resolução;
VII - diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano
em todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial
mórbido das doenças, bem como a eficácia da ação médica;
VIII - reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes
portadores de problemas que fujam ao alcance da sua formação geral;
IX - otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico
em todos seus aspectos;
X - exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos
com base em evidências científicas;
XI - utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados
cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no
primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção;
XII - reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a
integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e contínuo de ações
e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;
XIII - atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de doenças,
bem como no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e acompanhamento
do processo de morte;
XIV - realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o
atendimento ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e emergências
em todas as fases do ciclo biológico;
XV - conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a
leitura crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção de
conhecimentos;
XVI - lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as
políticas de saúde;
XVII - atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios
técnicos e éticos de referência e contra-referência;
XVIII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como
cidadão e como médico;
XIX - considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em
conta as reais necessidades da população;
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XX - ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades
de política e de planejamento em saúde;
XXI - atuar em equipe multiprofissional; e
XXII - manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde.
Parágrafo Único. Com base nestas competências, a formação do médico
deverá contemplar o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde
num sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e o
trabalho em equipe.
Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Medicina
devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família
e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina. Devem
contemplar:
I - conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais e
alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos,
aplicados aos problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza;
II - compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais,
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo
saúde-doença;
III - abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em
seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção;
IV - compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de realizar
história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas;
capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação
médico-paciente;
V - diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem
o ser humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da
prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica; e
VI - promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres
humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento
e do processo de morte, atividades físicas, desportivas e as relacionadas ao meio
social e ambiental.
Art. 7º A formação do médico incluirá, como etapa integrante da graduação,
estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, em
serviços próprios ou conveniados, e sob supervisão direta dos docentes da própria
Escola/Faculdade. A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir 35%
(trinta e cinco por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina
proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação.
§ 1º O estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço incluirá
necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia,
Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, devendo incluir atividades no
primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada área. Estas atividades
devem ser eminentemente práticas e sua carga horária teórica não poderá ser
superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio.
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§ 2º O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina poderá autorizar, no
máximo 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total estabelecida para este
estágio, a realização de treinamento supervisionado fora da unidade federativa,
preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde, bem como em
Instituição conveniada que mantenha programas de Residência credenciados pela
Comissão Nacional de Residência Médica e/ou outros programas de qualidade
equivalente em nível internacional.
Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina deverá
contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão
criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante,
mediante estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber:
monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão;
estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.
Art. 9º O Curso de Graduação em Medicina deve ter um projeto pedagógico,
construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e
apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.
Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante
por meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.
Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o
Currículo do Curso de Graduação em Medicina para um perfil acadêmico e
profissional do egresso. Este currículo deverá contribuir, também, para a
compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas
nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e
diversidade cultural.
§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Medicina deverão
contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso.
§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Medicina poderá incluir aspectos
complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a
considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os
requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na
região.
Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Medicina deverá ser
definida pelo respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada
anual, seriada semestral, sistema de créditos ou modular.
Art. 12. A estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve:
I - Ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de saúde dos
indivíduos e das populações referidas pelo usuário e identificadas pelo setor saúde;
II - utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na
construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de estimular a
interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência;
III - incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e
valores orientados para a cidadania;
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IV - promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo de
desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas,
sociais e ambientais;
V - inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes para a sua
futura vida profissional;
VI - utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao aluno
conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática e do
trabalho em equipe multiprofissional;
VII - propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de saúde
desde o início de sua formação, proporcionando ao aluno lidar com problemas reais,
assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e
atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida na graduação
com o internato; e
VIII - vincular, através da integração ensino-serviço, a formação médicoacadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS.
Art. 13. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem
orientar e propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Medicina
que deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os
ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento.
§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências,
habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as
Diretrizes Curriculares.
§ 2º O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias e critérios
para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio
curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos
pela IES à qual pertence.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Arthur Roquete de Macedo
Presidente da Câmara de Educação Superior
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