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Formação de recursos humanos para a saúde: ANTIGOS PROBLEMAS, NOVOS DESAFIOS.
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No campo da Saúde Pública, após a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito jurídico-institucional, tem-se intensificado, em diferentes fóruns, o debate sobre os avanços, os desafios e as estratégias para uma política de formação de recursos humanos coerente com os princípios e diretrizes constitucionais que dão sustentação ao sistema de saúde brasileiro. Isto porque, se inexistem dúvidas no tocante às significativas conquistas obtidas nos planos jurídico, administrativo e institucional, certeza equivalente ocorre em relação à pouca adequação dos processos de formação a que se submetem os profissionais que atuam ou que irão atuar no sistema.
A constituição e a implementação do SUS, apesar de inúmeras dificuldades políticas e administrativas, trouxe novos cenários e possibilidades que estão a exigir estratégias de formação que tenham como referência os princípios éticos da universalidade, da equidade e da integralidade, visando garantir à população o acesso igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesse caminhar, é necessário aprofundar a reflexão sobre os meios e os modos como a formação profissional vem ocorrendo, isto é, se os conteúdos curriculares e as metodologias de ensino utilizadas permitem que o aluno aprenda tanto os procedimentos técnicos indispensáveis ao exercício profissional como, também, desenvolver visão crítica em relação ao processo de trabalho no qual está inserido. Como parte desse aprofundamento, questões que compõem um conjunto dinâmico e interativo precisam ser discutidas, refletidas e equacionadas. Dentre elas, destacam-se: a) as interfaces e singularidades entre trabalho, educação e saúde; b) o perfil desejado para os trabalhadores, moldados sob uma vivência em que as condições de trabalho e as limitadas perspectivas de realização pessoal e profissional atrofiam a criatividade e reprimem a ousadia; c) as habilitações a serem incentivadas em decorrência das mudanças observadas no mundo do trabalho; d) o enfrentamento de entraves burocráticos e administrativos que, muitas vezes, obriga a ceder no secundário para preservar o substantivo da proposta que se pretende construir e; e) "o estabelecimento de uma estrutura organizacional e de poder que possa ser, simultaneamente, democrática, participativa, transparente, ágil e eficiente." (Amâncio Filho,1997).
Para que tal reflexão seja conseqüente, é primordial entender que o setor saúde, parte do setor terciário da economia, integra o conjunto daquelas atividades denominadas serviços de consumo coletivo. Sofre, portanto, os mesmos impactos do processo de ajuste macro-estrutural a que o setor industrial vem sendo submetido nos últimos anos: redução de custos, privatizações e terceirizações. É fundamental, também, compreender a vital importância do setor em poder contar com recursos humanos bem formados, comprometidos com a causa da saúde e conscientes da necessidade de garantir a qualidade e a resolubilidade dos cuidados e dos serviços de saúde disponíveis para a população. Como assinalado no relatório final da 11a Conferência Nacional de Saúde, faz-se urgente definir e implementar “uma política de recursos humanos para o SUS (...) centrada na profissionalização, na multiprofissionalidade, no aprimoramento continuado, no compromisso humano e social e em condições dignas de trabalho e salário” (Brasil, 2000). Cabe enfatizar que essa recomendação, em essência, não difere das encontradas em documentos das Conferências de Saúde ocorridas anteriormente. Isto é, a temática de recursos humanos se mostra recorrente ao longo do tempo, posto que, apesar de boas intenções manifestadas por planejadores, autoridades e dirigentes, apresenta-se ainda como grande desafio para a consecução dos objetivos propostos pelas políticas de governo para a saúde.
Frente a esse cenário, todo esforço será inócuo se os recursos humanos não forem tomados como o componente prioritário para viabilizar e implementar, com eficácia, os projetos, as ações e os serviços de saúde ofertados. Atingir o objetivo de, verdadeiramente, efetivar o SUS, significa estabelecer estratégias de articulação entre os diferentes níveis de formação profissional (superior e médio) e os serviços de saúde, tendo como eixo as interfaces entre os sistemas da educação e da saúde, promovendo uma análise crítica sobre os atuais impasses e limites vivenciados para a plena consolidação de um sistema de saúde compatível com os desafios impostos pela contemporaneidade. Como reconhecem os participantes da 11ª Conferência Nacional de Saúde, a inexistência de uma política de formação de profissionais de saúde adequada ao SUS, tanto de nível superior como médio, tem resultado em que “os profissionais [da saúde] são, hoje, formados para uso intensivo de tecnologia e para a especialização” (Brasil, 2000), ficando relegadas em segundo plano as ações de atenção básica, ao mesmo tempo em que alertam para o fato de que não se trata mais de formar pessoas competentes apenas tecnicamente, mas profissionais que tenham clareza de sua inserção e desempenho no processo de trabalho em saúde, consciente do compromisso com a qualidade e a humanização na atenção à saúde. 
Essa discussão não é recente, tendo se tornado mais substantiva a partir do denominado “Movimento da Reforma Sanitária”, que adquiriu impulso e dimensão nacional a partir da metade da década de oitenta. Este movimento, que culminou com a realização da 8a Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília no ano de 1986 e que, pela primeira vez na história das Conferências de Saúde, reuniu representantes de amplos setores da sociedade brasileira, procurava, justamente, interpor-se a decisões/razões de ordem governamental, apontando caminhos para romper com a tradicional característica dos organismos públicos de cumprimento a-crítico a determinações das instâncias que os subordinam, grande parte delas fundadas na expectativa de obtenção de resultados imediatos ou de curtíssimo prazo, rompendo, ao mesmo tempo, com a histórica inadequação entre formulações teóricas e a rebeldia do cotidiano.
Mudança estratégica afirmada por esse movimento dizia respeito à urgente melhoria dos processos de formação, qualificação, treinamento e atualização de pessoal para atuar não apenas em nível de gerência mas (e especialmente) para ocupar posições nos segundo, terceiro e quarto escalões da hierarquia funcional, dado que é sobre esse contingente que recai enorme parcela de responsabilidade em sustentar e garantir, técnica e politicamente, a permanência do sistema almejado. Todavia, decorridos tantos anos e acumuladas seguidas intenções de aproximar as áreas da educação e da saúde, “a formação dos trabalhadores da saúde não se orienta pela leitura das necessidades sociais em saúde. É conduzida sem debate com os organismos de gestão e de participação social do SUS, resultando em autonomização do Ministério da Educação, das Universidades e das Sociedades de Especialistas nas decisões relativas às quantidades e características políticas e técnicas dos profissionais de saúde a serem formados” (Brasil, 2000). Persistindo, portanto, as inadequações dos profissionais para a implantação e o desenvolvimento efetivo do SUS, resultando em dificuldades para as práticas integrais de promoção, prevenção e atenção, queda da qualidade dos serviços de saúde e não cumprimento de metas de interiorização de recursos humanos.
Com efeito, o processo de descentralização dos serviços de saúde instituído pela Lei No 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, está a exigir dos profissionais de saúde em todos os níveis de assistência competências específicas.
Apesar do discurso consensual que ratifica a necessidade de o SUS poder contar com profissionais com conhecimento primeiro em relação ao próprio sistema, sua filosofia, seus princípios, seus conceitos, sua história e, segundo, com conhecimento e visão de saúde pública, esses dois enfoques não são contemplados no processo de formação desses trabalhadores. 
No âmbito do Ministério da Educação, foi instituída as Diretrizes Curriculares que são orientações para a elaboração dos currículos e devem, necessariamente, adotadas por todas as instituições de ensino superior. Para os cursos na área da saúde (Biomedicina, Ciências Biológicas, Economia Doméstica, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional), o conceito de saúde estabelecido na Constituição e os princípios que nortearam a criação e a implantação do SUS foram fundamentais. Segundo os pareceres da Câmara de Educação Superior (CES/CNE), as diretrizes devem “levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender, o que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades” (Brasil, 2003)
Feuerwerker (2002), ao analisar as mudanças propostas para a reformulação da educação médica, ressalta que os processos de transformação na formação dos profissionais médicos são complexos e envolvem mudanças conceituais, de postura, de lugares e de relações institucionais, assim como o necessário enfrentamento de conhecimentos e valores hegemônicos e cristalizados nas estruturas da Universidade. Para a autora, tais processos implicam potenciais conflitos, pressões e confrontações constantes e, por essa razão, estão sempre em situação de risco de não se concretizarem. Além do que, a formação médica está estreitamente relacionada às tendências econômicas e políticas. Essa constatação da autora pode ser aplicada em essência, ao conjunto dos processos de formação dos profissionais em saúde. 
Em um enfoque mais sociológico de análise sobre as contradições existentes entre saúde e educação, Cardoso de Melo (1997) enfatiza que existiria uma questão maior no pensar as relações de trabalho na saúde e na educação. Estas relações, segundo o autor, deveriam ser redimensionadas “para além do discurso racionalizador, instrumental, seja ele da pedagogia ou da medicina. Existe um complexo de relações dos seres sociais com suas representações de mundo, de ordem, de vida, de doença que [criam] resistências, oposições, negações”. Tomando-se esse viés, as simples reformas curriculares implementadas, principalmente nos curso superiores e, em especial, nos de medicina, encontram fortes resistências internas e acabam por se reduzirem em mudanças de nomenclatura de suas disciplinas, mantendo-se intactas as representações acerca do trabalho em saúde.

Já no âmbito da formação de profissionais de nível médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao definir o ensino com base nas competências e valorizar o local de trabalho como espaço privilegiado de ensino/aprendizagem, abre perspectivas promissoras para a integração entre instituições formadoras e serviços bem como possibilita maior flexibilidade para a formação do futuro trabalhador. A multiplicação de cursos de nível médio para a área da saúde sem, no entanto, existir qualquer mecanismo de controle eficiente e eficaz no que diz respeito à qualidade da formação e dos estágios práticos, acabam por reproduzir modelos que vão de encontro a tudo o que é preconizado pelas diretrizes e pelos princípios norteadores do SUS.
Dessa maneira, ainda que reconhecendo os inegáveis esforços realizados nos últimos anos sob o argumento de consolidar o modelo de Sistema Único de Saúde pleiteado Em razão da disponibilidade de recursos financeiros provenientes de empréstimos internacionais, encontram-se em andamento ações (ou projetos) afeitos ao Ministério da Saúde considerados estratégicas para responder a demandas de implantação do Sistema em termos de recursos humanos, podendo ser citados o Projeto Pólos de Capacitação em Saúde da Família, o Projeto de Desenvolvimento Gerencial de Unidades Básicas de Saúde (GERUS), o Programa de Incentivos a Mudanças Curriculares em Cursos de Medicina (PROMED), os Cursos de Especialização em Desenvolvimento de Recursos Humanos e de Gestão Hospitalar, o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), o Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde (PROFORMAR). , fato é que, ao contrário do que se pretendia, o foco da ação permaneceu (e permanece) sendo a doença e não a saúde. Tanto isto é correto que o SUS vem sendo identificado majoritariamente como um modelo de caráter assistencial, hospitalar e não, como deveria ser, priorizando os aspectos da prevenção à doença e da promoção à saúde, estabelecendo estreita relação entre condições de vida e trabalho, lazer, transporte, educação, cultura, meio ambiente. Em outras palavras, não se alcançou uma ruptura que propiciasse uma mudança de entendimento, de mentalidade em relação ao projeto gestado pelo movimento da reforma sanitária. 
É no sentido de retomar e ampliar a discussão, que Relatório produzido pelo Conselho Nacional de Saúde explicita que “o Sistema Único de Saúde (SUS) é um processo em construção, com base nos direitos de cidadania (...) Essa construção implica na complexa e gradativa desconstrução/substituição do modelo anterior à Constituição de 1988, dependente dos interesses mercantis, corporativistas e de políticas públicas excludentes, modelo este substituído legalmente mas, na prática, mantido hegemônico em vários aspectos fundamentais” (Brasil, 2002)
Para que esse movimento de desconstruir/substituir seja conseqüente, é preciso que o processo de formação do trabalhador da saúde contemple temas como o conceito de saúde e doença; o processo de trabalho em saúde, a determinação social da doença, os princípios e as diretrizes que fundamentam o Sistema Único de Saúde, as políticas de saúde e suas relações com as demais políticas públicas. Como alerta Arouca (2002), “temos que discutir a saúde não como uma política do Ministério da Saúde, mas como uma função de Estado permanente”. 
Essa desconstrução/substituição também não ocorrerá se os debates, reflexões, transmissões de conhecimento, encaminhamentos e propostas estiverem situadas apenas nas esferas acadêmicas e em gabinetes do poder. É necessário que a discussão seja massificada, seja universalizada para o conjunto da sociedade e, com mais ênfase, nas diferentes instâncias que conformam o sistema educacional. É importante e imprescindível que a discussão sobre a temática saúde e suas perspectivas não fique limitada ao nível da graduação e da pós-graduação. Não é suficiente promover “educação permanente no trabalho visando aos perfis profissionais orientados pelas necessidades da população, em cada realidade regional e em cada nível de complexidade” (Brasil, 2002), aliando a essa medida uma “reformulação dos currículos das escolas de saúde, através de diretrizes adequadas às necessidades do SUS.” 
Para que a desconstrução/substituição se materialize, é imprescindível que a saúde seja debatida desde o ensino de nível fundamental e médio/técnico, de tal modo que isto ocorra no processo de formação denominado de regular e não apenas levando em consideração meios alternativos ou complementares de profissionalização implementados por órgão ligados à saúde, destinados aos trabalhadores que compõem sua força de trabalho. É preciso, portanto, não ignorar que formar o profissional após seu ingresso na força de trabalho é uma medida circunstancial, cuja razão de ser decorre da precariedade do sistema de ensino em formar/preparar quadros devidamente habilitados pára o exercício de uma profissão antes de sua entrada no mundo do trabalho ou, em incontáveis casos, pela impossibilidade de acesso ao sistema formal de ensino na idade apropriada, o que resulta em incorporação, na força de trabalho, de milhares de pessoas que tem como motivação apenas a luta pela sobrevivência. A existência do dispositivo constitucional que estabelece para o setor saúde a responsabilidade pelo “ordenamento da formação de recursos humanos” (Brasil, 1988), não garante que o setor, de maneira isolada, possa cumprir com êxito esse ordenamento, já que ele abarca diferentes dimensões, como por exemplo a regulação, a formação, a gestão de pessoal, os programas de educação contínua. Como assevera Nogueira (2002), apoiando-se em análise de experiências acontecidas nas duas últimas décadas, “a auto-suficiência do setor saúde em matéria de desenvolvimento de recursos humanos é algo muito limitado – abrange mais que nada o campo dos treinamentos emergenciais e introdutórios”. 
Neste contexto, as relações entre educação e trabalho em saúde assumem posições estratégicas e repletas de novos significados. Isto porque, a “função da educação se torna mais importante na preparação da força de trabalho, uma vez que as habilidades requeridas do novo trabalhador são muito relacionadas com aquelas desenvolvidas na escola, isto é, responsabilidade, capacidade de abstração, de resolver problemas, de trabalhar com símbolos e compreensão de textos abstratos, entre outras” (Salgado, 1997).
Para dar cumprimento a essa mudança, é necessário ter presente que o trabalho em saúde se caracteriza pelas incertezas decorrentes da indeterminação das demandas, pela descontinuidade e pela disponibilidade para atender a todos os casos, inclusive aqueles excepcionais. O trabalho em saúde não pode seguir uma lógica rígida como a racionalidade dos critérios da produção material, sendo difícil a sua normatização técnica e a avaliação de sua produtividade. Mencione-se, ainda, que, dada a carência de pessoal de nível médio devidamente habilitado de que se ressente, o próprio setor saúde intensificou iniciativas para profissionalizar esses trabalhadores em seus locais de trabalho, procurando suprir as deficiências técnicas dos profissionais incorporados à rede prestadora de serviços.
Relevante assinalar que nas formas legais vigentes, é atribuição do setor educacional aprovar, ministrar e reconhecer habilitações. Contudo, a educação vem formando profissionais para atuar na saúde sem que exista um diagnóstico preciso em relação às carências desse setor, o que ocasiona um descompasso entre as ações educacionais e as necessidades dos serviços de saúde, descompasso que obriga o setor saúde a assumir a responsabilidade de preparar seus quadros, em especial os de nível médio/técnico, seja pela via do ensino supletivo, seja através de “reciclagens” e/ou de treinamentos informais, na medida em que os incorpora. A respeito do assunto, consultar Torrez, Milta N. Freire Barron, Qualificação e trabalho em saúde - o desafio de "ir além" na formação dos trabalhadores de nível médio. Dissertação de mestrado. Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1994.
Uma das medidas necessárias para modificar essa situação é promover uma parceria interinstitucional entre os setores da educação e da saúde, objetivando o desenvolvimento de ações conjuntas e articuladas para a elaboração e a construção de uma proposta educacional que conjugue os conhecimentos produzidos e acumulados pelas duas áreas. Sendo esse o sentido, é preciso que essa proposta compartilhada se insira “em um projeto mais amplo de sociedade, de história humana e de ação política” (Frigotto, 1988), estabelecendo uma dinâmica educacional que contemple a direcionalidade e as conseqüências, para o conjunto da sociedade, da incorporação e da aplicação de novas tecnologias. Ainda segundo Nogueira (2002), para implementar um processo com maior ambição nos objetivos de aprendizagem, tanto na formação quanto na educação continuada, o setor [saúde] vê-se obrigado a estabelecer uma base “multiinstitucional” de entendimento e de ações conjuntas com o setor formal de ensino. Agora têm-se plena consciência de que as políticas de recursos humanos, quando levam em conta a dimensão da qualidade, só podem ser conduzidas a contento com base numa articulação com os setores de Educação e Trabalho.”
Construir um processo educacional assentado na perspectiva de permitir ao indivíduo o exercício eficiente de seu trabalho, a participação consciente e crítica no mundo do trabalho e na esfera social, além de sua efetiva auto-realização, requer clareza e vontade política por parte dos dirigentes, com compreensão das dificuldades para instalar uma possibilidade política e pedagógica com o sentido de repensar e de contribuir para redefinir a educação mediante o abandono de uma prática educativa de cunho tecnicista, a-histórica e a-crítica, representando uma busca para situar o homem em sua realidade histórica. A parceria deverá consistir em um processo facilitador da relação dialética entre trabalho, educação e saúde, procurando vencer a histórica dicotomia entre pensar e fazer, entre geral e específico, integrando habilidades teóricas e práticas.
No processo de construção dessas capacidades e habilidades, é preciso propiciar uma formação que permita aos trabalhadores agir como cidadãos produtores de bens e de serviços e como atores na sociedade civil. No atual contexto de globalização econômica, de reestruturação produtiva e de mudanças tecnológicas, em que se observa ampliado o contingente de excluídos da economia e do saber, a educação não pode se converter em propriedade de alguns ou em um bem que tem valor mercantil e de uso imediato. Mais do que nunca, “a educação deve possibilitar aos trabalhadores (...) sua participação na sociedade científica e tecnológica não como objetos, mas como sujeitos, resgatando assim a dimensão política: a construção da identidade social e a integração plena na cidadania. (Deluiz, 1995)
Nessa ótica, o conceito de educação deve ser entendido como um compromisso com os ideais da sociedade e refere-se a um conjunto de práticas sociais, com os valores, crenças, atitudes, conhecimentos formais e informais que uma dada sociedade tende a desenvolver para preservar ou melhorar as condições e a qualidade de vida da população. Deve ser dimensionada como processo e produto social e como fator substantivo do desenvolvimento humano, firmado na inter-relação de, pelo menos, cinco componentes básicos: educação, saúde, crescimento econômico, meio ambiente, o direito e o exercício pleno da cidadania.
Em síntese, o que buscamos ressaltar no presente ensaio é que o desafio de construir, de fato e de direito, um sistema de saúde democrático e participativo é imperioso refletir e intervir no processo educacional não só no sentido de preparar homens e mulheres aptos a ingressarem no mercado de trabalho em saúde ,conscientes de sua responsabilidade técnica e social, mas fundamentalmente preparar cidadãos e cidadãs cientes de seus direitos e deveres na construção de uma sociedade mais solidária e menos desigual.
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