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Eu já não sei se sou
Lembrança ou se sombreio
Se sou o fim, começo ou meio
Se hoje eu ri ou quem eu sou
Vou beber o meio-dia
Andar o meu caminho só sem saber
Só meu coração me aponta a direção
E eu sigo uma melodia qualquer
Sou eu quem sou quem eu quiser
Sou eu quem sou quem eu quiser
Já é hora de entrar
Me espera, o riso
De quem nunca vi
E já me chamou
De algum lugar
(Plutão Já Foi Planeta)
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RESUMO

Os debates no campo da Saúde Coletiva produziram argumentos de que o SUS
precisava de um novo ator estratégico para impulsionar as mudanças não alcançadas durante a
Reforma Sanitária, já que apenas a formação pós-graduada na área para a prática de
sanitaristas não era suficiente. Nesse sentido, foram criados os Cursos de Graduação em
Saúde Coletiva. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), esse curso é
denominado de Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde (GSSS). Esta pesquisa tem o
objetivo de analisar como se dá a inserção (espaço, tempo e condicionantes) e a atuação
profissionais dos egressos do Curso de GSSS da UFRN, mais especificamente: identificar
limites, potencialidades e estratégias na inserção profissional dos egressos; identificar as
atividades desenvolvidas pelos egressos no trabalho; analisar os desafios para os egressos no
mundo do trabalho; analisar os condicionantes da formação desse Curso na inserção e atuação
profissionais; e conhecer a visão das coordenadoras sobre a criação e formação do Curso de
GSSS. O estudo se vincula à noção de pesquisadores implicados e à reflexividade como
corrente de pensamento da pesquisa. A produção dos dados ocorreu pela técnica de Grupo
Focal e entrevista individual com roteiro semiestruturado, ambas realizadas com egressos
concluintes do Curso nos períodos de 2012.2, 2013.2 e 2014.2, sendo que também foram
entrevistadas coordenadoras do referido Curso. Quanto à inserção, os desafios foram
categorizados em: remuneração; reconhecimento da profissão em Saúde Coletiva; identidade
profissional; e interferências políticas. Já as potencialidades foram categorizadas em:
formação; núcleo de saber e prática da Saúde Coletiva; e o cenário da Secretaria Municipal de
Saúde do Natal; e as estratégias para inserção são ações de caráter coletivo e individual que
visam divulgar o Curso e seu profissional, bem como avançar na construção de uma nova
profissão. Sobre a atuação profissional, são descritas as atividades desenvolvidas no trabalho
pelos egressos, estas estão associadas à linha de formação de Planejamento, Gestão e
Avaliação em Saúde. Essas atividades profissionais reforçam a ideia do Curso de GSSS em
formar Gestores da Saúde para atuarem nos serviços e sistemas de saúde. No entanto,
consideramos que a atuação de um generalista em Saúde Coletiva irá além dessa área de
atuação. Os desafios na atuação profissional dos novos sanitaristas aparecem como de caráter
estrutural do mundo do trabalho de outras profissões e foram categorizados em: relações de
poder, cultura institucional e vínculo empregatício, tais desafios influenciam na saúde mental
dos trabalhadores. Com relação à influência da formação na inserção profissional, destaca-se
o Estágio Curricular, visto que o aluno amplia seu conhecimento e dá visibilidade profissional

a si pelo vínculo com os demais profissionais. Ainda mais, os egressos trazem suas críticas
positivas e negativas da formação que influenciaram na atuação profissional. Pela formação e
pela atuação profissional, os egressos do Curso de Saúde Coletiva são novos sanitaristas com
identidade diferenciada dos sanitaristas pós-graduados oriundos de outras graduações.

Palavras-chave: Saúde Coletiva; Mercado de Trabalho; Graduação em Saúde Coletiva;
Atuação Profissional.

ABSTRACT

The debates in the field of Public Health have claimed that SUS required a new
strategic player to boost the changes not reached during the Sanitary Reform, since only the
graduate training in the field for the practice of Public Health professionals was not enough.
Accordingly, the Undergraduate Courses in Public Health were established. At the Federal
University of Rio Grande do Norte (UFRN), this course is called Management in Health
Systems and Services (GSSS, as per its acronym in Portuguese). This research is intended to
analyze how the insertion (space, time and conditioning factors) and professional performance
of newly-trained professionals from the GSSS Course at UFRN happen, more specifically: to
identify limits, potentialities and strategies in the professional insertion of newly-trained
professionals; to identify the activities developed by newly-trained professionals at work; to
analyze the challenges for newly-trained professionals in the job market; to analyze the
conditioning factors of this Course in the professional insertion and performance; and to know
the viewpoint of coordinators about the establishment and training of the GSSS Course. This
study is linked to the notion of researchers involved and to the reflexivity as a line of thought
of research. The production of data took place through the Focal Group technique and
individual interviews with a semi-structured script, both of which were conducted with
newly-trained professionals of the Course in the periods of 2012.2, 2013.2 and 2014.2, being
that coordinators of the aforementioned Course were also interviewed. Regarding the
insertion, the challenges were categorized in: wage; recognition of the profession in Public
Health; professional identity and political interference. Concerning the potentialities, they
were categorized in: training; core of knowledge and practice of Public Health; and the
scenario of the Municipal Health Department of Natal; and the strategies for insertion are
actions of a collective and individual nature aimed at disseminating the Course and its
professional, besides advancing in the construction of a new profession. As for the
professional performance, the activities developed at work by the newly-trained professionals
are described, which are associated with the training line of Planning, Management and
Assessment in Health. These professional activities enhance the idea of the GSSS Course as it
concerns the training of Health Managers to deal with health services and systems.
Nevertheless, one can consider that the performance of a generalist in Public Health will go
beyond this field of operation. The challenges for the professional performance of new Public
Health professionals are displayed with a structural nature in the job market of other
professions, and they were categorized in: power relations, institutional culture and

employment bond, which are challenges that influence the mental health of workers.
Regarding the influence of the training in the professional insertion, one can highlight the
Curricular Internship, because the student expands his knowledge and gives professional
visibility to himself by the bond with the other professionals. Furthermore, the newly-trained
professionals bring their positive and negative criticism of the training that influenced their
professional performance. Due to the training and professional performance, the newlytrained professionals of the Undergraduate Course in Public Health are new Public Health
professionals with a differentiated identity in relation to the Public Health professionals
graduated in Public Health and coming from other undergraduate courses.
keywords: Public Health; Job Market; Public Health Undergraduate Course; Professional
Performance.
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1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, esclarecemos nossa inspiração referente ao título da pesquisa com o livro
“Quando novos personagens entram em cena. Experiências e lutas dos trabalhadores da
Grande São Paulo 1970-1980” de Eder Sader (1988). O autor descreveu o contexto dos
movimentos sociais populares nos anos de 1970-1980, na cidade de São Paulo. Em uma das
experiências relatadas, no Capítulo IV, O movimento de saúde da periferia leste, os
moradores, especificamente, mulheres e médicos sanitaristas se organizaram na luta por
direitos à saúde, em um período em que crescia o modelo privatista do sistema de saúde.
Juntos formaram comissões de saúde que provocaram os governantes a criarem Postos e
Centros de Saúde nos bairros e a formalização das ditas comissões em conselhos de saúde
com a função de fiscalizar e controlar os serviços de saúde locais. A partir dessas
mobilizações políticas, o autor considera surgir um novo sujeito social e histórico. Esse novo
sujeito estava provocando mudanças na defesa de direitos democráticos durante a Ditadura
Civil-Militar de 1964-1985.
Assemelhando-se ao movimento de um novo sujeito, em nossa pesquisa chamamos de
novos sanitaristas da Saúde Coletiva os formados pelos Cursos de Bacharelado desse campo
ao entrarem no mundo do trabalho. Diferentemente, Eder Sader (1988) expõe seus novos
sujeitos no tempo histórico ao dizer: “entraram em cena”, já nós compreendemos que o
processo de construção desse novo sujeito da Saúde Coletiva não está acabado, por isso a
afirmação no tempo verbal presente – entram.
Nossa intenção é que esta pesquisa traga ao leitor provocações quanto ao papel desse
novo sanitarista – Bacharel em Saúde Coletiva – ao abordarmos as dificuldades,
potencialidades e estratégias de sua inserção profissional, seus desafios no mundo do trabalho
e condicionantes da formação para inserção e atuação profissionais. Consideramos que, em
período histórico passado, outros atores construíram caminhos que hoje também são
percorridos pelos egressos do Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva. Desse modo,
apresentaremos mais adiante uma breve contextualização da formação e trabalho dos
primeiros sanitaristas no Brasil, mas o foco deste estudo está delimitado na análise de novos
sanitaristas egressos dos cursos de graduação.
Os debates para a profissionalização do Bacharel em Saúde Coletiva iniciam desde os
anos de 1990 e só a partir dos anos 2000 é que se intensificam os espaços de diálogo sobre a
viabilidade da criação dos Cursos de Graduação em Saúde Coletiva (CGSC). Os debates que
antecederam a criação dessa graduação produziram certa divisão entre os debatedores com
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argumentos favoráveis e contrários a essa proposta. Para estes, os conhecimentos do campo da
Saúde Coletiva não são inerentes a um único profissional da saúde, nesse sentido a criação
desses cursos provocaria lacunas nas formações das graduações em saúde já existentes
(KOIFMAN; GOMES, 2008). Debatedores favoráveis argumentam que a criação dos CGSC
surge a partir da necessidade de profissionais sanitaristas que respondam aos novos desafios
do Sistema Único de Saúde (SUS), como apontado por representantes do Ministério da Saúde
(MS), gestores estaduais e municipais, e representantes brasileiros da Organização PanAmericana de Saúde (OPAS). Antecipar a formação do sanitarista, através da graduação, seria
qualificar profissionais engajados com o SUS para que contribuíssem com a consolidação da
Reforma Sanitária Brasileira (RSB), tornando-os atores estratégicos na Rede de Atenção à
Saúde (RAS) (PAIM; PINTO, 2013).
É partir dos anos de 2008 que os primeiros CGSC no Brasil tornam-se realidade, em
um contexto favorável de incentivo a novas formações profissionais pelo Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) do Ministério da
Educação (MEC), sendo considerado um marco na política de educação superior.
O Decreto nº 6.096/2007 instituiu o REUNI como integrante do Plano de
Desenvolvimento da Educação, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a
permanência na educação superior. Entre suas diretrizes, estão a redução das taxas de evasão,
ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, especialmente, no período
noturno. Além disso, propõe a revisão da estrutura acadêmica, a diversificação das
modalidades de graduação, as articulações da graduação com a pós-graduação e da educação
superior com a educação básica (BRASIL, 2007).
Em consonância com a estratégia de democratização das universidades, um estudo
sobre o perfil socioeconômico de alunos ingressantes em CGSC no Brasil revelou que a
maioria destes são mulheres, com média de 26 anos de idade, que moram com os pais,
cursaram o ensino público e integram famílias com renda e escolaridade baixas. Tais
características reforçam a proposta do REUNI em ampliar o acesso ao ensino superior e de
inclusão de segmentos populacionais tradicionalmente excluídos desse nível de escolaridade,
ainda mais que 80% dos cursos são noturnos, o que oportuniza o acesso àquelas pessoas que
necessitam conciliar trabalho e estudo (CASTELLANOS et al., 2013).
Atualmente, existem diversos CGSC no Brasil com nomenclaturas ainda não
homogêneas, mas que se reconhecem como pertencentes à Saúde Coletiva, presentes nos
estados do Acre (AC), Amazonas (AM), Pará (PA), Bahia (BA), Pernambuco (PE), Rio
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Grande do Norte (RN), Distrito Federal (DF), Mato Grosso, Rio de Janeiro (RJ), São Paulo
(SP), Minas Gerais (MG), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS).
Especificamente no RN, entre os anos de 2008 e 2009, foi criado na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) o Curso de Graduação em Gestão em Sistemas e
Serviços de Saúde (GSSS) na modalidade Bacharelado. O conjunto de conteúdos e práticas
que compõe o projeto pedagógico caracteriza-o como pertencente ao núcleo da Saúde
Coletiva e, desse modo, esse curso ocupa espaços de representação nacional de graduações
em Saúde Coletiva como o Fórum de Graduação em Saúde Coletiva (FGSC) da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), espaço de representação de estudantes,
coordenadores/professores e egressos, e na Coordenação Nacional dos Estudantes de Saúde
Coletiva (CONESC), espaço do movimento estudantil nacional.
Ainda sobre o Curso de GSSS, com formação de quatro anos e ingresso anual, os
primeiros egressos desse Curso surgem no ano de 2012. A partir desse período, sabe-se que
alguns egressos conseguiram se inserir profissionalmente na área de formação e outros não.
A realização do presente estudo partiu da motivação pessoal, como pesquisadora, em
estudar esse profissional e compreender sua ocupação no trabalho. Isso ocorreu quando
adentrei no movimento de reconhecimento do profissional sanitarista, em 2014, no
denominado Grupo de Trabalho (GT) de Saúde Coletiva do RN, por ser egressa do curso de
GSSS da UFRN, da turma concluinte do ano de 2013.
Ainda mais, o movimento de reconhecimento profissional necessita de estudos que
embasem sua construção, por exemplo, a nota técnica 013/2015 do MS para a Secretaria de
Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a qual
possibilitou instrumento técnico para a inclusão da ocupação de Sanitarista (1312-25) como
nível bacharelado em Saúde Coletiva ou com pós-graduação em Saúde Coletiva/Pública
através da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) (BRASIL, 2015b).
Durante a revisão de literatura, ficou evidenciada presença de certa idealização dos
autores para com o profissional formado por essa graduação com descrições aproximadas a
quase um “super-herói” capaz de solucionar todos os problemas do SUS. Seriam esses novos
sanitaristas os responsáveis pela dita reforma da RSB? Será que essa idealização faz parte da
formação do curso de GSSS da UFRN?
Desse modo, nesta pesquisa, o direcionamento se desloca para além das questões já
problematizadas em outros estudos, tais como para que o profissional; o porquê da criação do
curso; como é a formação desse profissional. O propósito é problematizar como e o que
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acontece com esses novos sanitaristas ao entrarem no mundo do trabalho, isto é, dar voz e
visibilidade às experiências vividas.
Do interesse na criação da profissão do sanitarista como a 15º profissão da saúde para
a necessidade de ter o profissional sanitarista, independentemente de ser graduado ou pósgraduado em Saúde Coletiva, urge buscar resposta à pergunta que não quer calar: em que
medida a construção dos CGSC responde a uma idealização do Movimento Sanitário e/ou à
necessidade de o sistema de saúde exigir um novo perfil do profissional sanitarista, que se
traduz em um novo sujeito social na RSB? Consideramos que foge ao escopo deste estudo
responder tal questão, mas seus resultados certamente contribuirão para incrementar
elementos em sua problematização.
A pergunta norteadora desta pesquisa é: como se dá a inserção e atuação dos egressos
do Curso de GSSS da UFRN no mundo do trabalho? Partimos do pressuposto de que esses
egressos estariam trabalhando no SUS e para o SUS, que seguiam a identidade de um
sanitarista e que estavam produzindo mudanças em seus espaços de trabalho. Nosso
entendimento é que o Curso de GSSS pertence ao núcleo da Saúde Coletiva e conforme o
projeto pedagógico seria esperado que os egressos tivessem preferência por atuar na área de
Política, Planejamento e Gestão.
Nesse sentido, o estudo teve o objetivo de analisar como se dá a inserção (espaço,
tempo, condicionantes) e atuação profissionais dos egressos do Curso de GSSS da UFRN.
Mais especificamente, identificar limites, potencialidades e estratégias na inserção
profissional dos egressos, como também as atividades desenvolvidas pelos egressos no
trabalho, e analisar os desafios para os egressos no mundo do trabalho.
A análise do material produzido no campo da pesquisa fez emergir a necessidade de
ampliar os objetivos específicos ao identificarmos a formação como elemento condicionante
para a inserção e atuação profissionais. Então, acrescentamos outro objetivo especifico, o de
analisar os condicionantes da formação do Curso de GSSS na inserção e atuação profissionais
e conhecer a visão das coordenadoras sobre a criação e formação do Curso.
Esperamos que os resultados deste trabalho contribuam para elucidar questões ainda
não exploradas em outros estudos e que provoquem os professores e coordenadores dos
cursos a realizarem adequações na formação desses profissionais. Ao mesmo tempo,
desejamos estimular os novos sanitaristas a novas estratégias de inserção profissional e de
reconhecimento da profissão, bem como incentivar pesquisas semelhantes em outros estados
em que há egressos dos Cursos de Bacharelado em Saúde Coletiva.

24

As certezas e incertezas quanto ao futuro da Saúde Coletiva com a criação de uma
nova profissão exigem serem analisadas com profundidade. Estudar a inserção e atuação dos
novos sanitaristas da Saúde Coletiva torna-se pertinente para compreender o papel desse
profissional na (re)organização das práticas e saberes do SUS. Do mesmo modo, faz-se
necessário incentivar e provocar o debate quanto à idealização construída por autores da
Saúde Coletiva para a formação dos CGSC versus a percepção dos egressos quanto a sua
atuação profissional.
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2 ESTADO DA ARTE
Você diz que depois deles
Não apareceu mais ninguém
Você pode até dizer que eu estou por fora
Ou, então, que eu estou inventando
Mas é você que ama o passado e que não vê
É você que ama o passado e que não vê
Que o novo sempre vem
(Belchior)
Nesse capítulo, buscaremos conhecer aqueles que trilharam o caminho da Saúde
Pública para

cuidar

dos

problemas

sanitários

da sociedade,

os

sanitaristas, e

compreenderemos a base histórica para a profissionalização de um sujeito com saber e prática
específico e especializado no núcleo da Saúde Coletiva, o Bacharel em Saúde Coletiva, o
novo sanitarista.

2.1 CONTEXTO DO SANITARISTA BRASILEIRO: TRABALHO E FORMAÇÃO

A Saúde Pública tem suas primeiras aparições nas civilizações Greco-Romanas, com a
preocupação da relação do meio ambiente, como clima, solo, água, modo de vida e nutrição,
com a saúde dos indivíduos. Na Idade Média, o trabalho em Saúde Pública era em ações de
controle da lepra e, posteriormente, da peste bubônica para proteger a população saudável. Na
Idade Moderna, durante o século XVII, período de crescimento da indústria na Inglaterra,
tinha-se a necessidade de trabalhadores saudáveis para o desenvolvimento econômico do país.
Além disso, reforçava-se a preocupação com a saúde coletiva e se introduziu métodos
estatísticos para analisar os problemas de saúde da população (ROSEN, 1994).
Enquanto que, no século XIX, inicia-se o movimento de reforma sanitária nos países
desenvolvidos com a preocupação de organizar a comunidade para reduzir os problemas
sanitários causados pela industrialização, como insalubridade e morte prematura dos
trabalhadores. Foi por volta de 1848, particularmente na França, que alguns pesquisadores,
movidos por essa necessidade de reforma, estudaram a relação da pobreza e profissão com o
estado de saúde, assim iniciou a relação entre medicina e ciências sociais (ROSEN, 1994).
Esse movimento fez surgir o conceito de Medicina Social, que não apresentaria
mudanças nas práticas médicas de forma uniforme nos países desenvolvidos. A Medicina
Social se caracterizou por três princípios fundamentais, que são:
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[...] a saúde do povo é objeto de inequívoca responsabilidade social; [...] as
condições econômicas e sociais têm um efeito importante sobre a saúde e a doença e
que tais relações devem ser submetidas à investigação científica; [...] devem ser
tomadas providências no sentido de promover a saúde e combater a doença e que as
medidas concernidas em tal ação devem ser tanto sociais quanto médicas (ROSEN,
1979, p. 81-85).

Com a preocupação com as condições sanitárias e, principalmente, com o aumento de
várias doenças epidêmicas, como a febre amarela, cólera, varíola, febre tifoide e tifo
exantemático, nos países desenvolvidos, há um crescimento no número de profissionais
médicos sanitaristas, o que fez surgir em 1856, na cidade de Londres, capital da Inglaterra, a
Associação Metropolitana de Médicos-Sanitaristas. Em 1861, transformou-se na Sociedade
dos Médicos Sanitaristas ao agregar sanitaristas fora dessa capital. Essa Associação teve um
papel importante na sociedade e era consultada por órgãos do governo sobre aspectos
sanitários. Um dos primeiros atos dessa Associação foi o de criar “comitês para investigar a
drenagem, a venda de carne insalubre, a adulteração de alimentos e a relação entre fenômenos
meteorológicos e o estado da saúde pública” (ROSEN, 1994, p. 185).
A origem microbiana das doenças, em 1876, fortaleceu a atuação profissional dos
médicos sanitaristas. Com a descoberta da existência de microrganismos começou a
indagação de como evitá-las. A ciência imunológica surge como método de prevenção das
doenças e passa a ser a vacina um dos principais instrumentos de médicos sanitaristas. Outra
descoberta científica que também influenciou a prática sanitária foi a descoberta de mosquitos
transmissores de doenças (ROSEN, 1994). Posteriormente, alguns sanitaristas iniciariam
campanhas em combates a esses transmissores.
Nesse tempo, os Estados desenvolvidos começaram a responder ao movimento de
reforma sanitária. Dessa forma, são criados os Departamentos de Saúde e os Laboratórios de
Saúde Pública. Os Departamentos eram responsáveis pela administração dos problemas de
saúde da população. Já os Laboratórios tinham um papel científico de subsidiar as
intervenções na saúde (ROSEN, 1994).
No final do século XIX e início do século XX, surgiu a Higiene como discurso
relacionado ao desenvolvimento do capitalismo e à ideologia liberal, que influenciou na
prática e no ensino médico. A Higiene tinha o propósito de solucionar problemas de saúde
não resolvidos pela “velha medicina”. Esse discurso relacionou, segundo Arouca (2013, p.
113), a “saúde com o processo produtivo em que o homem é um dos fatores de produção”. A
Higiene não se apresentara como ciência, mas como um conjunto das ciências em prol do bem
viver, caracterizando sua interdisciplinaridade (AROUCA, 2003).
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No Brasil, no início do século XX, destacaram-se os médicos sanitaristas da cidade do
Rio de Janeiro. Em 1902, o médico sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917), chefe
da Diretoria Geral de Saúde Pública, do Ministério da Justiça, foi responsável pela reforma
sanitária na então capital federal, Rio de Janeiro. (BARBOSA, 1998). Posteriormente, esse
sanitarista e outros seguiram em campanhas de profilaxias pelos estados da federação.
A prática do médico sanitarista, também conhecido como higienista, nas primeiras
décadas do século XX, direcionou-se pela compreensão do processo saúde-doença. Na época
predominara as teorias médicas do contágio, com a ideia de que a doença era transmitida de
uma pessoa para outra, e na microbiana, com o conceito de que havia organismos
microscópicos invasores do corpo humano – as bactérias. A intervenção sanitária baseava-se
no movimento “campanhista/policial” que compreendia as enfermidades da época como
problemas de Saúde Pública (AMARAL, 2006; MERHY, 1992).
Os médicos sanitaristas apropriaram-se dos conhecimentos da Higiene em suas
atividades profissionais de prevenção e controle das doenças infectocontagiosas e epidêmicas.
As campanhas no combate às epidemias da varíola, tuberculose e febre amarela são exemplos
das ações de alguns sanitaristas nas grandes cidades e em zonas rurais vinculadas ao
comércio. Ainda mais, as práticas dos médicos sanitaristas promoveram a desinfecção e
medicalização do espaço social. Eles realizaram ações de limpeza das áreas insalubres, como
esgotos, pântanos e lagos, também se preocuparam com a coleta de lixo para prevenir a
proliferação de doenças por ratos, considerados hospedeiros e/ou transmissores de bactérias
(MERHY, 1992; AMARAL, 2006).
O modelo “campanhista/policial” é marcado pelo autoritarismo e por medidas
coercitivas nas campanhas de profilaxias. A Polícia Médica, nesse período, impusera a
verdade científica e racionalista nas práticas dos sanitaristas, já que “as medidas sanitárias
foram impopulares e intransigentes, prisões, remoções, praças da polícia em frente às casas,
intimidação, isolamento, recolhimento e notificações compulsórios constituem evidências da
tensa relação entre médicos e moradores” (AMARAL, 2006, p. 146).
Em 1910 foi instituído o Serviço de Profilaxia Rural que fortaleceu as campanhas dos
sanitaristas pelas regiões do Brasil. Oswaldo Cruz e Belisário Augusto de Oliveira Pena
(1868-1939), na região Norte, enfrentando as enfermidades que assolaram os construtores da
Estrada de ferro Madeira-Marmoré. Álvaro Ozório de Almeida (1882-1952), no RJ, atuando
na profilaxia da ancilostomose ao distribuir o vermífugo, gratuitamente, para a população. E
Heráclides César de Souza Araújo (1886–1962) desenvolvendo ações sanitárias no estado do
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PR. Essas expedições ampliaram o debate para a ciência da Medicina Tropical – estudo de
doenças específicas da região do Brasil (ANDRADE, 2011).
O núcleo de práticas do Sanitarista começou a ser delimitado pela função social –
ainda que sua prática não pertencesse ao conceito de Medicina Social – no desempenho da
medicina e intervenções nas condições sanitárias, atuando exclusivamente para o Estado.
Assim, a prática do médico sanitarista diferenciou-se da prática do médico da clínica.
Segundo Labra (1985), ainda no início do século XX começaram os conflitos entre os
simpatizantes da abordagem Higienista na prática médica e os médicos clínicos que eram
defensores da assistência médica e tratamento medicamentoso na saúde individual da
população. A autora complementa expondo as críticas de intelectuais sanitaristas da época ao
dizer que deveriam existir cursos que formem técnicos de Saúde Pública para o trabalho da
Higiene coletiva, já que os médicos clínicos não dominavam a Higiene coletiva.
Nessa perspectiva, iniciou-se a problematização de a formação médica ser insuficiente
para a prática de um sanitarista, já que a formação do médico sanitarista seria apenas a de um
generalista

por

sua

graduação

em

medicina,

em

que

pese

alguns

dos

seus

conteúdos/disciplinas da graduação que abordavam a Saúde Pública. Até então, no Brasil, não
havia Cursos de Especialização nessa área ou correlatos. Para termos uma ideia do porquê da
escolha de um médico para seguir a carreira clínica ou como sanitarista, destacamos Campos
(2005) que narra sua história de médico sanitarista e diz que sua escolha por essa atuação fora
inspirada por um trabalho que combinasse a militância com causas sociais e humanísticas.
Seguem suas palavras:

É que a vontade militante de mudar o mundo ia mudando a nós mesmos
[sanitaristas], e foi ela que estabeleceu as pontes por onde transitei entre a medicina
e a saúde pública (CAMPOS, 2005, p. 127).

Mesmo que essas palavras de Campos (2005) façam referência pós 1970, período em
que já havia os Cursos de Especialização da área, podemos reportá-las ao início do século XX
na perspectiva de compreender as motivações ideológicas entre ser um médico clínico e ser
um sanitarista. Serão essas motivações ideológicas dos sanitaristas que inspirariam os
movimentos e as Reformas Sanitárias do Brasil, como veremos adiante.
Enquanto isso, internacionalmente, ainda no século XIX, inicia-se a expansão de
cooperação sanitária internacional, posteriormente realizada por instituições, organizações,
fundações. Essa cooperação internacional é vista pela compreensão de um mundo
globalizado, em que os níveis sanitários de saúde, determinados por fatores econômicos,
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sociais e políticos, de um país influenciariam em outro pela interdependência econômica e
política internacional cada vez mais complexa (ROSEN, 1994).
Nesse contexto, a Fundação Rockefeller, de origem norte-americana, organizada no
final do século XIX, desenvolve atividades de filantropia científica em países da Europa,
América Latina, Oriente Médio e Sudeste Asiático, com atuação prioritária nas áreas de
educação médica e Saúde Pública. Em 1903, instituiu a Junta de Educação Geral que atuou
em campanhas de combate a enfermidades no sul dos Estados Unidos e, a partir dessas ações,
intensificou-se a necessidade de profissionalização em Saúde Pública, resultando na criação
da Escola de Higiene e Saúde Pública na Universidade Johns Hopkins, que posteriormente
influenciaria a criação de instituições em outros países, com apoio da Fundação Rockefeller
(MARINHO, 2001).
De acordo com Labra (1985), em 1915, a Fundação Rockefeller desenvolveu
expedições pelo Brasil. E, no ano seguinte, apresentou ao Governo brasileiro o diagnóstico
das condições sanitárias do país. Essa análise causou protestos nas sessões da Academia
Brasileira de Medicina e na Sociedade de Medicina e Cirurgia de SP, do RJ e da BA. Médicos
discordaram dos achados por considerarem avanços da Higiene nacional através das
campanhas de profilaxia. Os resultados da Comissão Sanitária da Fundação, descritos na
sequência, aparecem em diferentes países pesquisados. São estes:

Carência de conhecimento científico sólido para promover a higiene pessoal e
pública; falta de treinamento médico em questões de higiene e de espírito altruísta
(ensino todo voltado para a clínica, o exercício privado e o lucro); falta de
organizações sanitárias permanentes e abrangentes e de carreira oficial de saúde que
atraísse homens capacitados e interessados no apostolado da higiene (LABRA,
1985, p. 52).

A Fundação já apontava que não só o Brasil, mas diferentes países precisariam
aprimorar suas formações médicas para a função de um trabalhador em Saúde Pública. A
formação graduada em Medicina mostrava-se insuficiente por estar orientada para a Clínica
em uma perspectiva individualista do cuidado, e não em uma saúde coletiva.
Entre 1917 e 1918, a Faculdade de Medicina do estado de SP em parceria com a
Fundação Rockefeller cria os postos de saúde – serviços ambulatoriais especializados. Uma
vertente defendida pelos sanitaristas Artur Neiva (1880-1943) e Belisário Pena compreendia
esses serviços como “serviços campanhistas permanentes” que combatiam as endemias e
ficavam em estado de alerta para as epidemias. Esse discurso fez surgir o movimento
campanhista/vertical permanente (MERHY, 1992).
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Entre 1916 e 1918, Belisário Pena, defensor do saneamento nas áreas rurais, promoveu
a fundação da Liga Pró-Saneamento do Brasil, considerado mais um marco da atuação dos
sanitaristas. Além do saneamento nas áreas urbanas e rurais, a Liga pretendia atuar na
educação higiênica da população, na reforma pedagógica nas escolas e na organização
científica do trabalho. A Liga também construiu uma visão crítica sobre o contexto político do
Brasil ao compreender que melhorar a vida da população não se limitaria aos serviços
assistencialistas de saúde (LABRA, 1985).
Vale ressaltar que havia uma clara delimitação das áreas de atuação entre médicos que
atuavam na clínica e os sanitaristas. Nesse sentido, os médicos que trabalhavam na profilaxia
rural deveriam atuar de forma integral, dedicação exclusiva, ou seja, era vedada sua atuação
na clínica médica, de acordo com o regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública
(LABRA, 1985).
A partir dos anos de 1920, a profissionalização do sanitarista ganhara destaque em
espaços de debates nacionais e internacionais. Os debatedores preconizaram a administração
sanitária como responsabilidade do Estado e sob o comando dos médicos especializados em
questões de Higiene e Saúde Pública. Também, reforça-se a necessidade de criar Escolas de
Saúde Pública e da carreira de oficial de Saúde Pública ou Sanitarista. Os Sanitaristas
brasileiros passam a defender, ainda mais, a introdução do ensino da Medicina Tropical na
formação graduada do médico (LABRA, 1985).
O primeiro curso de Higiene e Saúde Pública foi criado em 1925, anexo à Faculdade
de Medicina do RJ, com objetivo de aperfeiçoar os médicos para o trabalho sanitário, em um
período de doze meses. Posteriormente, a formação nesses cursos seria pré-requisito para
ocupar cargos técnicos, por concursos, para funções na área de Saúde Pública. Já a carreira de
sanitarista surgiu no Estado Novo com a criação do Departamento Administrativo do Serviço
Público, em 1938, mas não traria avanços efetivos à carreira (LABRA, 1985).
Esses cursos, no entanto, ainda se apropriam dos discursos da Polícia Médica – já
defasados em alguns países desenvolvidos – na formação dos sanitaristas. Os conhecimentos
de microbiologia, profilaxia das endemias ditas tropicais ou rurais, a matemática para o
desenvolvimento da epidemiologia e estatísticas médico-sanitárias e demográficas foram
elementos construtores do conjunto de ciências para a compreensão da prática de um
sanitarista (LABRA, 1985).
Em paralelo ao debate de profissionalização dos sanitaristas, no mesmo período, são
criados os Centros de Saúde e dois movimentos entram em disputa, o “vertical permanente
especializado” e a “rede local permanente”. Alguns líderes sanitários defendiam a
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organização de serviços de Saúde Pública verticais, especializados e permanentes em ações de
Higiene e Educação Sanitária. Enquanto outros, a exemplo do sanitarista Geraldo Horácio de
Paula Souza (1889-1951), estimularam o debate na defesa de um modelo de organização
sanitária de uma “rede básica”, em que os serviços são organizados em uma rede que integra
as ações sanitárias em nível local e de forma permanente. Era assim que visualizaram as ações
do Centro de Saúde (MERHY, 1992).
Os Centros de Saúde trouxeram um novo discurso à prática sanitária ao defender a
“educação sanitária”, em detrimento da concepção “bacteriológica”, e assim começou o
afastamento da corrente da Política Médica na atuação de sanitaristas. Os Centros eram
compostos por médicos (sanitaristas e clínicos), escreventes, microscopistas e auxiliares de
laboratório, enfermeiras, fiscais, guardas sanitários e serventes. Os serviços realizados nessa
unidade eram na área de Propaganda e Educação Sanitária, Saneamento, Higiene Escolar,
Laboratório, Dispensário, Serviços de Enfermeira Visitadora, Epidemiologia, Serviços de
Extinção de Focos, Polícia Sanitária, Higiene Profissional, Inspeções de Saúde e Atividades
Administrativas. Os Centros de Saúde se aproximam atualmente dos serviços de Atenção
Básica com as ideias de integralidade, descentralização e universalização (MERHY, 1992;
MELLO, 2010).
Posteriormente, o discurso da Higiene foi substituído, no ensino e na prática, pela
Medicina Preventiva. Arouca (2003, p. 115) aponta que “a divisão técnica e social do
trabalho, a compartimentalização do conhecimento em disciplinas e ciências que possuem,
cada um em seu próprio interior, um mecanismo de alusão-ilusão que realiza um recorte sobre
o saber”, fazem o discurso da Higiene ser dissolvido e substituído. A Medicina Preventiva
começou a delimitar seu objeto se aproximando e, ao mesmo tempo, estabelecendo diferenças
sobre a Medicina Social (AROUCA, 2003).
A partir de 1950 houve uma reformulação no ensino médico e nos cursos de Saúde
Pública no Brasil, em consequência ao movimento que se fortaleceu em torno da Medicina
Preventiva. Esse movimento ideológico traria para a formação o enfoque das Ciências Sociais
como necessárias à prática do sanitarista. Ao criticar a “biologização” dos conteúdos
disciplinares na formação médica, incluiria outras disciplinas na perspectiva de uma formação
com visão biopsicossocial e de uma nova prática médica com uma atitude preventivista,
epidemiológica, social e de equipe. No entanto, segundo Arouca (2003), a Medicina
Preventiva não efetivou as mudanças propostas para a prática médica (LABRA, 1985;
ÁVILA, 1998; AROUCA, 2003).
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No início dos anos de 1960, com os novos discursos presentes, fez-se evidenciar o
movimento do sanitarismo desenvolvimentista. Mário Magalhães da Silveira (1905-1986) foi
um dos precursores dessa corrente defendendo que o nível de saúde da população depende do
desenvolvimento econômico de um país. A saúde estaria relacionada não apenas à assistência
médica, mas também à alimentação, habitação e vestuário, por exemplo. Esse movimento
evidenciou, também, a necessidade da municipalização dos serviços de saúde. No entanto, as
propostas do sanitarismo desenvolvimentista foram suprimidas pela ditadura civil-militar do
período 1964-1985. No movimento de resistência ao Golpe e luta pela redemocratização no
país, as ideias de Mário Magalhães contribuíram para o conceito ampliado de saúde e para a
defesa da saúde como direito universal incorporado na Constituição Federal de 1988
(ESCOREL, 2015; ARAUJO, 2014).
Coincidência ou não, o discurso dos sanitaristas desenvolvimentistas brasileiros se
aproxima do escrito no programa da Organização Mundial da Saúde para 1950, que diz: “há
muito os sanitaristas vêm afirmando ser o desenvolvimento econômico e a saúde pública
inseparáveis e complementares, serem interdependentes o desenvolvimento social, cultural e
econômico de uma comunidade, e seu estado de saúde” (ROSEN, 1994, p. 364). Aproximamse as ideias dos sanitaristas brasileiros e a corrente sanitária internacional.
A partir dos anos de 1960 surge a formação multiprofissional para atividades em
Saúde Pública. Os cursos de pós-graduação lato sensu de Saúde Pública da Escola Nacional
de Saúde Pública (ENSP), no RJ, passam a ser ofertados para enfermeiros, engenheiros,
farmacêuticos, médicos veterinários, além dos médicos que já participavam dessa formação.
No entanto, até a década de 1970, os Cursos de Saúde Pública da ENSP eram enfatizados para
cada profissão, por exemplo, o Curso de Especialização em Saúde Pública para farmacêuticos
e o Curso de Especialização em Saúde Pública para médicos (OBBADI, 2010).
Ainda no Brasil, com a perspectiva de expandir qualitativamente o ensino e a pesquisa
nas compreendidas áreas de Saúde Pública, foram criados os cursos de pós-graduação stricto
sensu. Em 1970, 1971, 1973 e 1974, esses cursos são criados, respectivamente, na Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, Faculdade de Medicina da USP, Faculdade de Medicina da Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e no Instituto de Medicina Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Também, duas organizações foram criadas como espaços de debates do movimento
sanitário, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), em 1976, e a ABRASCO, em
1978 (NUNES, 1994).
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A partir dos anos de 1970 iniciaram as críticas ao modelo da Medicina Preventivista
devido ao seu caráter positivista, que adota a categorização dos determinantes sociais para
compreender as práticas sociais. Por conseguinte, iniciaram as bases teóricas para a
construção da corrente de pensamento da Saúde Coletiva a partir da concepção Marxista nas
Ciências Sociais (AROUCA, 2003). A partir dos anos de 1979, destacam-se os movimentos
populares da Grande São Paulo (SADER, 1988), somando-se com a Academia (docentes e
pesquisadores), o movimento estudantil, o CEBES e os movimentos de Médicos Residentes e
de Renovação Médica por produzirem o movimento da RSB que extrapolou os interesses
políticos, ideológicos e teóricos específicos da recente Saúde Coletiva e lutou pela
redemocratização do país e o fortalecimento das organizações da sociedade civil (ESCOREL,
1999).
Ao fim da Ditadura, os anos de 1986 a 1988 são considerados marco do movimento da
RSB pelo fortalecimento de um conceito ampliado de saúde defendido pelo campo da Saúde
Coletiva e na criação do SUS, legitimado na Constituição Federal de 1988. Nesse processo,
mudanças na estrutura organizacional dos serviços e sistemas de saúde fizeram o movimento
sanitário perceber a necessidade de ampliar os espaços de formação e reorientar a prática
profissional dos sanitaristas para o novo modelo de atenção à saúde.
Com isso, Ávila (1998) problematizou que as mudanças conceituais para a Saúde
Coletiva trouxeram aos programas de pós-graduação dificuldades de delimitação teórica e
prática das competências e habilidades de um médico sanitarista. Já que a Saúde Coletiva,
desde a década de 1970, passou pelo processo de não ser mais reconhecida como uma
especialidade médica, o campo passa a fortalecer a multiprofissionalidade. Segundo a autora,
a formação multiprofissional para o campo da Saúde Coletiva foi importante, no entanto:
[...] essa “nova definição de campo” produziu, na verdade, uma “indefinição” de um
perfil para o sanitarista e a categoria médica, principalmente, ficou sem clareza de
suas atividades, além de perder seu papel central no sistema de saúde. Assim, o que
temos é uma visível retirada dos médicos da saúde coletiva (ÁVILA, 1998, p. 62).

Se os novos médicos começam a se afastar do ser sanitarista, pela indefinição da
carreira dessa atividade profissional, os próprios sanitaristas, a partir da década de 1990,
transformaram-se em Gestores, Epidemiologistas, professores e pesquisadores. Começou uma
fragmentação das subáreas do campo da Saúde Coletiva entre Epidemiologia, Ciências
Sociais aplicadas à saúde, Gestão e Planejamento e Vigilância Sanitária e Epidemiológica, o
que, por conseguinte, fragiliza a ocupação de sanitarista (CAMPOS, 2005).
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Ao mesmo tempo há uma redução dos cursos de curta duração, os chamados lato
sensu, e com o investimento nacional em programas de pós-graduação strictu sensu crescem
os Cursos de mestrado e doutorado no campo da Saúde Coletiva. Nos anos 2000, com a
criação dos mestrados profissionais nesse campo, são retomados debates sobre a carreira do
sanitarista, ao mesmo tempo em que cresce e se fortalece a ideia de criação dos CGSC
(ABRASCO, 2012b). A graduação seria na perspectiva de ter uma formação que fortalecesse
a atuação de um profissional generalista em Saúde Coletiva, e não especialistas em subáreas
do conhecimento do campo.
Alguns dos líderes do movimento sanitário compreendiam que a profissionalização no
núcleo da Saúde Coletiva, com a criação dessa graduação, responderia a uma necessidade do
sistema de saúde em ter profissionais qualificados para atuar na complexidade do SUS. No
subcapítulo a seguir, apresentaremos uma descrição da formação desses novos Cursos no
Brasil.
Os movimentos, enquanto modelo tecno-assistencial das ações coletivas de saúde –
denominados por Merhy (1992) – e as correntes de pensamentos, desenvolvidas
internacionalmente, subsidiaram a prática dos sanitaristas brasileiros. Destacando que em um
mesmo período de tempo poderiam existir, simultaneamente, diferentes movimentos e
correntes de pensamento. A compreensão do processo saúde-doença, ao caminhar com as
descobertas científicas e as políticas de Estado, para organizar o sistema e os serviços de
saúde, influenciaram as ações sanitárias. Os Movimentos de Reforma Sanitária
impulsionaram mudanças no sistema de saúde, ao mesmo tempo em que as necessidades do
sistema de saúde provocaram mudanças ideológicas nos movimentos sanitaristas.
Ao certo, todos esses fatores influenciaram na necessidade de criação de um novo
sanitarista para a Saúde Coletiva. Na Figura 1, apresentamos um diagrama elaborado com
base na revisão de literatura, que sintetiza a construção histórica da formação do sanitarista.
Ao longo do texto, discutiremos como se dá essa formação nuclear da Saúde Coletiva e como
se dão a inserção e atuação profissionais dos novos sanitaristas.
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Figura 1 - Características da formação do Sanitarista em diferentes momentos históricos.
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2.2 GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA NO BRASIL: IDEALIZANDO UM NOVO
SANITARISTA
Antes de conhecermos a proposta de formação dos CGSC no Brasil, identificamos que
esse nível de formação foi identificado em outros países na área de Saúde Pública ou
correlatos. Bosi e Paim (2010) reforçam a necessidade de uma análise aprofundada desses
cursos para possíveis comparações com nossas graduações em Saúde Coletiva, mas ao
realizarem uma simples busca identificaram que entre 2002 e 2009 houve um aumento de
30% desses cursos em vários continentes, em especial nos países desenvolvidos. Os autores
ainda acrescentaram que nos Estados Unidos há uma associação de escolas de saúde pública,
em que já se filiaram quarenta escolas credenciadas e oito escolas associadas, além de nove
programas.
Em outro estudo, Santos (2014) realiza uma busca assistemática e inconclusa, que
identifica vários países com experiências de graduação na área de Saúde Pública, a exemplo
tenha-se: Alemanha, Áustria, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Gâmbia, Holanda, Hungria,
Irlanda, México, Quênia, Reino Unido e Uganda. Essas informações demostram expansão e
acreditação internacional da formação de profissionais para atuar na Saúde Pública em nível
de graduação. Nota-se alguns exemplos das diversidades das nomenclaturas desses cursos em
alguns desses países: Alemanha – Hochschule Fulda – Bacharelado em Ciências em Saúde
Pública; Colômbia – Universidad Antioquia – Administração em Saúde: Gestão em Serviços
de Saúde; Reino Unido – Canterburry Christ Church University – Bacharelado em
Promoção da Saúde; e Estados Unidos – George Washington University – Bacharelado em
Saúde Pública (SANTOS, 2014).
No Brasil, as discussões do processo de implantação desses cursos se fortaleceram a
partir da década de 1990, fruto de um “longo processo de amadurecimento a partir de várias
décadas de redefinição da formação dos profissionais de saúde” para a criação de CGSC
(Paim; Pinto, 2013, p.14).
No início dos anos 2000, vários eventos, como seminários, conferências, fóruns,
oficinas, foram realizados para aperfeiçoar a formação dessa graduação quanto ao projeto
político do campo da Saúde Coletiva. Dois eventos ocorridos em 2002 e em 2003 merecem
destaque: o I Seminário e Oficina de Trabalho Graduação em Saúde Coletiva: pertinência e
possiblidades, organizados pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA em 2002, com o apoio
do MS e participação da ABRASCO, Organização Pan-Americana de Saúde, Fundação
Oswaldo Cruz, outras Universidades brasileiras, entre outros.

Em 2003, a Oficina que
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precedeu o VII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, corroborando a inclusão
do painel É tempo de termos uma graduação em Saúde Coletiva? Em ambas, participaram
entidades de classe, estudantes, pesquisadores, coordenadores de curso e outros coletivos, a
exemplo da Rede Unida (BOSI; PAIM, 2010).
Para a compreensão desse movimento em prol da criação dessa nova graduação,
destacamos a reflexão proposta por Elias (2003, p.167), seguida por Paim e Pinto (2013,
p.13):

[...] o núcleo do termo graduação diz respeito à profissionalização ou à formação de
profissionais, neste caso em Saúde Coletiva. Já a profissão envolve a necessidade de
um campo de conhecimentos e/ou de práticas socialmente requeridos nos quais os
indivíduos preparam-se para exercê-los ou não (ELIAS, 2003, p. 167).
[...] a Saúde Coletiva já dispõe de acúmulo científico, histórico, conceitual, teórico,
epistemológico, metodológico, técnico e operacional para sustentar um processo de
profissionalização (PAIM; PINTO, 2013, p. 13).

Vale ressaltar que a área de atuação pretendida para esse novo profissional é ocupada,
atualmente, por outros profissionais. Estes se especializam para incorporar o conhecimento
exigido do campo da Saúde Coletiva ao processo de trabalho, como ressalta Ceccim (2002,
p.13):

O que se observa é a presença marcante da profissão médica na organização e
planejamento de sistemas e serviços de saúde, seguida da presença da profissão de
enfermagem na gerência de serviços, políticas e programas, recorrendo-se aos
estudos da área da administração para fazê-los corresponder às demandas do setor da
saúde como resposta à saúde coletiva (CECCIM, 2002, p. 13).

Nos espaços de diálogo para criação dos CGSC, divergências e convergências
perpassaram argumentos de defensores da RSB. Se por um lado alguns afirmavam que o SUS
não precisava de mais uma categoria profissional, por outro ressaltavam a carência de
profissionais em nível superior para consolidar a RSB e enfrentar os desafios do SUS.
Nesse embate de discussões, uma síntese de alguns posicionamentos favoráveis e
contrários à criação desses Cursos foi extraída a partir das publicações que versavam essa
temática. Com a análise desses posicionamentos, identificou-se um discurso comum, descrito
no Quadro 1 a seguir.
Compreendemos que a criação dos CGSC não teve a pretensão de fragilizar a
formação da Saúde Coletiva nas demais graduações da área da saúde, mas, sim, de demarcar
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um saber específico capaz de sustentar um novo profissional da saúde. Ao longo do trabalho
será discutida a definição de campo e núcleo da Saúde Coletiva.
Quadro 1 - Posicionamentos favoráveis, contrários e um discurso comum à criação dos Cursos de Graduação em
Saúde Coletiva

Posições favoráveis
 A Graduação provocará mudanças no ensino das profissões de saúde com uma formação voltada
para a superação de problemas no sistema e na política de saúde (TEIXEIRA, 2003).
 A necessidade de avançar mais rapidamente na orientação do modelo de atenção à saúde dominante
(VII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 2003 apud MOTA; SANTOS, 2013).
 São necessários jovens profissionais em início de carreira, que demarcarão suas trajetórias
delineando sua identidade na experiência de ser um sujeito-agente da Saúde Coletiva (BOSI; PAIM,
2010).
 O SUS precisa de um graduado em Saúde Coletiva, com perfil profissional que o qualifique como
um ator estratégico, e com identidade específica não garantida por outras graduações disponíveis
(BOSI; PAIM, 2009).
 Os CGSC evitariam, assim, a “reprofissionalização” ocorrida na pós-graduação, quando esta
recebe profissionais com uma formação disciplinar, geralmente orientada pelo modelo biomédico
(CASTELLANOS et al., 2013).

 “O entendimento de que o movimento da Reforma Sanitária precisava de mentes e braços, através
de massa crítica, e a formação pós-graduada não seria suficiente para prover [...] quadros pro
desenvolvimento do sistema de saúde, para o SUS (E1) ” (BELISÁRIO et al., 2013, p. 1628).

Discurso comum
Ambas as posições contrárias e favoráveis à criação de CGSC reforçam a necessidade de profissionais
qualificados em Saúde Coletiva para atuar, principalmente, no SUS. A criação de um novo profissional
da saúde com saberes e práticas exclusivos da Saúde Coletiva e a necessidade de fortalecer a Saúde
Coletiva na formação dos demais profissionais da saúde não são ideias antagônicas. Esses
posicionamentos se complementam ao compreendermos que há um campo de saberes da Saúde
Coletiva que precisa estar presente na produção da saúde e, portanto, na prática dos demais
profissionais da saúde, e há, também, um núcleo da Saúde Coletiva demarcando um conhecimento
específico e especializado que sustentará uma nova profissão da saúde.

Posições contrárias
 Existe o temor de que a criação desses cursos provoque uma tendência a aumentar as lacunas já
presentes da participação da Saúde Coletiva nas outras graduações. O remanejamento de
professores e o deslocamento de esforços criam o risco de empobrecimento do campo pela perda de
duas de suas características fundamentais: a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade
(KOIFMAN; GOMES, 2008).
 Criar uma graduação em Saúde Coletiva é dizer que o trabalho que propomos aos demais
profissionais de saúde é, em verdade, privativo de um novo profissional (ALMEIDA, 2003 apud
BOSI; PAIM, 2010).
 Será que o SUS precisa de mais uma categoria profissional? Ou não, precisaria dos profissionais
existentes, mas com um novo perfil de atuação, novas competências, novos compromissos políticos,
técnicos e profissionais? (KOIFMAN; GOMES, 2008)

 “A argumentação principal das pessoas contrárias foi: [...] olha, acabamos de criar diretrizes
curriculares, acabamos de definir diretrizes fundamentais pra medicina, pra todas as profissões de
saúde, inserindo conteúdos fortes de Saúde Pública, Saúde Coletiva nessas disciplinas [...] Se criasse
esse curso agora vai fracionar esse movimento, vai enfraquecer esse movimento [...] (E2)”
(BELISÁRIO et al., 2013, p. 1628).
Fonte: elaboração da autora.
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Em 2007, o REUNI é instituído pelo Decreto n° 6096/2007, denominando por Paim e
Pinto (2013) como uma “janela de oportunidade”. É a partir desse incentivo do Governo
Federal que os debates sobre uma graduação em Saúde Coletiva tornam-se realidade.
Belisário et al. (2013) faz referência a outros marcos regulatórios para implantação desses
cursos, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) para os Cursos de Graduação da área da Saúde. A inexistência de
Diretrizes Curriculares da Graduação em Saúde Coletiva levou muitos cursos a terem
liberdade na construção dos seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP).
Reforçando as já explícitas justificativas para formação de sanitaristas na modalidade
graduação, agora em uma recente análise, Ruela (2013, p. 119) conclui que “a criação dos
CGSC acena com a formação de ‘novos’ sanitaristas supostamente necessários para uma
‘nova’ sociedade, a ‘sociedade do conhecimento’ ou a ‘sociedade pós-industrial'”. Segundo
Ferla e Rocha (2013, p. 7), "trata-se da afirmação da Saúde Coletiva também como campo de
exercício profissional, ampliado para além da especialização em subnúcleos, como nos
programas de pós-graduação".
Nesse contexto, a partir de 2008, expandem-se os CGSC no Brasil. Atualmente, estão
presentes em 21 Instituições de Ensino Superior (IES) distribuídas nacionalmente, sendo
quatro na região Norte, cinco na região Nordeste, dois na região Centro-Oeste, cinco na região
Sudeste e outras cinco na região Sul. Há instituições que possuem mais de um Curso, como a
Universidade de Brasília (UnB) que tem dois Cursos com estruturas diferentes, e a
Universidade Estadual do Amazonas (UEA), com Cursos em quatro e oito semestres.
Destaque para essa segunda universidade que se caracteriza por interiorizar o Curso em 18
cidades do AM, incluindo a capital, conforme pode ser evidenciado no Quadro 2.
A maioria das IES a criar esses Cursos são Universidades Federais, correspondendo a
76,2% do total; em seguida estão as Universidades Estaduais, representando 14,3%. Apenas
dois Cursos são de Instituições privadas, o Centro Universitário Tabosa de Almeida da
Associação Caruaruense de Ensino Superior (UNITA/ASCES), localizado em Caruaru/PE, e a
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), localizada em Santo André/SP.
Vale retomar que, em 2001, com a criação da Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul (UERGS), surge, segundo Armani (2006), um curso de graduação no campo da Saúde
Coletiva, mais especificamente em Administração de Sistemas e Serviços de Saúde. Porém,
não há na literatura estudos que explorem essa graduação e seus egressos, sendo ainda
desconhecido o seu envolvimento com a Saúde Coletiva.
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Nesse contexto, o primeiro ou segundo (se considerarmos o Curso em Administração
de Sistemas e Serviços de Saúde da UERGS como o primeiro CGSC) Curso de Bacharelado
em Saúde Coletiva a ser criado é na Universidade Federal do Acre (UFAC), em junho de
2008. Em agosto do mesmo ano são criados os Cursos na UnB e na FMABC. No início de
2009 são formalizados os Cursos na UFRN, UFBA, Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os Cursos mais recentes a serem
criados datam de 2014 no UNITA/ASCES e na Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA).
Em média, os Cursos são estruturados em oito semestres, totalizando quatro anos. A
maior carga horária pertence à Graduação da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA), enquanto a UFBA apresenta 33% a menos desse valor, considerada a
menor entre as IES. O número de vagas vinculado à maioria dos Cursos está entre 40 e 50,
com ingresso anual para novos discentes, porém esses valores tendem a ser menores que o
número real de ingressos nesses cursos anualmente.
Com relação às nomenclaturas dos Cursos, metade deles adota, exclusivamente,
Bacharelado em Saúde Coletiva ou Saúde Pública. Já 37,6% dos Cursos incluem o termo
Gestão ou Administração em suas denominações. Enquanto 8,3% e 4,1% inserem os termos
Ambiente e Indígena em suas nomenclaturas, respectivamente. Há Cursos que são
denominados com uma mescla entre Gestão, Saúde Coletiva, Indígena e Ambiente, podendo
haver uma mescla de duas ou três expressões dessas, como exemplo a Universidade Federal
de Roraima (UFRR) com o Curso de Bacharelado em Gestão em Saúde Coletiva Indígena.
Destacamos que não há representantes dos Cursos das IES privadas (UNITA e
FMABC), da UFRR, da UFMG e da UERGS participando efetivamente do FGSC da
ABRASCO, o que expõe dúvidas quanto ao reconhecimento dessas Graduações no campo e
núcleo da Saúde Coletiva. Vale ressaltar que nossa classificação do Quadro 2 apenas tentou
buscar cursos com nomenclaturas aproximadas ao saber da Saúde Coletiva, sem nenhuma
análise aprofundada dos seus PPP.
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Região Centro-Oeste

Região Nordeste

Região Norte

Quadro 2 - Cursos de Graduação em Saúde Coletiva existentes no Brasil por região, estado, universidade,
nomenclatura, data de início do funcionamento, vagas anuais para novos discentes e carga horaria mínima

UF

Instituição

Nomenclatura
do curso

Início

Vagas

CH

Acre

UFAC

04/06/2008

50

3240

Amazonas

UEA

Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Saúde Coletiva

Pará

UNIFESSPAMarabá

06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
13/08/2012
04/12/2013

43
33
43
33
40

2714*
2714*
2712*
2712*
2890

Roraima

UFRR**

23/09/2013

40

3610

Bahia

UFBA

02/03/2009

45

2708

Pernambuco

UFPE –Vitória de
Santo Antão
UPE

09/05/2013

60

3000

01/08/2013

20

3200

22/01/2014

100

3220

16/02/2009

51

2910

01/08/2008

120

4000

Rio Grande
do Norte

UFRN

Distrito
Federal

UnB – Campus
Ceilândia

Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado
Gestão em Saúde
Coletiva Indígena
Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Gestão em
Sistemas e Serviços
de Saúde
Bacharelado em
Gestão de Saúde

UnB – Campus
Universitário
Darcy Ribeiro

Bacharelado em
Gestão em Saúde
Coletiva

04/08/2008

80

3225

Mato Grosso

UFMT

04/03/2010

80

3000

Minas
Gerais

UFU – Uberlândia

Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Gestão em Saúde
Ambiental
Bacharelado em
Gestão de Serviços
de Saúde

10/03/2010

20

3340

02/03/2009

100

2760

Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Saúde Pública
Bacharelado em
Gestão em Saúde
Ambiental

01/03/2009

40

3285

01/01/2012

40

3225

04/08/2008

50

3840

UNITA/ASCES**–
Caruaru

Região Sudeste

UFMG**

Rio de
Janeiro
São Paulo

UFRJ
USP
FMABC**- Santo
André
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Região Sul

Paraná

Rio Grande
do Sul

UFPR- Matinhos
UNILA- Foz do
Iguaçu
UFRGS
UERGS**

UFCSPA

Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Saúde Coletiva
Bacharelado em
Administração em
Sistemas e Serviços
de Saúde
Bacharelado em
Gestão em Saúde

27/07/2009

35

3250

27/02/2012

50

4020

01/03/2009

60

3180

08/04/2002

40

2880

17/02/2014

40

3200

Fonte: elaboração da autora com base em dados disponíveis em Brasil (2017a).
* Cursos acontecem em 4 (quatro) ou 8 (oito) semestres nos municípios de: Parintins; Presidente Figueiredo; São
Gabriel da Cachoeira; Tabatinga; Tefé; Manicaré; Manaus; Manacapuru; Lápea; Itacoatiara; Humaíta; Novo
Aripuaña; Maués; Eirunepé; Caruari; Boca do Acre; Coari; e Careiro.
** Instituições que não estão ainda formalmente no FGSC/ABRASCO.

Ao longo dessa trajetória, os graduandos em Saúde Coletiva foram povoando o país.
Os estudantes se mobilizaram nacionalmente para criar espaços de diálogos e, em 2011,
construíram o Encontro Nacional dos Estudantes em Saúde Coletiva (ENESC), com debates
contextualizados na conjuntura política, econômica, científica e social. No decorrer do I
ENESC foi criado o CONESC, instância de representação máxima dos estudantes de
Graduação em Saúde Coletiva (CONESC, 2012).
Nesses espaços, os estudantes já problematizavam: Quem irá nos representar
profissionalmente? ABRASCO nos representará no contexto de ocupação profissional?
Seguramente essa resposta é não, essa associação não representará os novos sanitaristas
quando houver a regulamentação da profissão. Mas o que se percebe é uma aproximação
lenta e gradual da Associação em temas relacionados não apenas à formação, mas também à
profissão. Relembramos que Belisário et al. (2013) ao entrevistarem coordenadores desses
Cursos identificaram que, inicialmente, houve resistência da ABRASCO quanto à criação dos
CGSC e, posteriormente, com a criação, houve também resistência para inserção da
graduação em seu escopo de atuação.
No entanto, após algumas discussões, houve o acolhimento da Graduação em Saúde
Coletiva na ABRASCO, culminando com a criação do FGSC, em 2010, durante o I
Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, e com mudanças no
regimento interno da Associação em 2011, em que a ABRASCO, após de 32 anos sendo
reconhecida como Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva, altera sua
nomenclatura para Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO, 2012a). Esse Fórum
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é definido como “base concreta de suporte à representação da ABRASCO junto à sociedade
no tocante à formação de profissionais universitários em cursos de bacharelado ou
tecnológicos na área da Saúde Coletiva” (ABRASCO, 2011). As pautas permanentes desse
Fórum descritas em um dos seus documentos de pauta de Reunião Ampliada tratam-se:
Regulamentação da Profissão – encaminhamentos inovadores junto ao Congresso
Nacional, construção de um texto base para Projeto de Lei de reconhecimento do
profissional Bacharel (e Tecnólogo?) em Saúde Coletiva (Comissão Técnica sobre a
Carreira e Profissão?). Reconhecimento do Diploma – encaminhamento junto ao
INEP/MEC (Comissão Técnica sobre Currículo e Avaliação?). Representação do
Fórum de Graduação em Saúde Coletiva nas instâncias de gestão da Abrasco;
articulação com entidades e instâncias do Conselho Nacional de Saúde; Conass,
Consems, Rede Unida; Comissões de Saúde no Congresso Nacional; instâncias
representativas da Abrasco; articulação Graduação – Pós-Graduação; Residências
em Saúde Coletiva. Acompanhamento da abertura de cursos e de seus PPC (perfil do
egresso e cenários de prática), identificação dos coordenadores e formas de contato,
a procura nos vestibulares e absorção do egresso no mercado de trabalho. Sítio na
Internet no interior da Abrasco (ABRASCO, 2011, p. 3).

O FGSC é composto de estudantes e coordenadores/professores dos CGSC e,
posteriormente, em 2015, durante o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, entendendo a
necessidade de aprofundar o diálogo sobre a atuação profissional do Bacharel em Saúde
Coletiva, abre espaço para três egressos em seu Colegiado Gestor.
Consideramos o espaço do FGSC como representação dos bacharéis e, provavelmente,
de tecnólogos, nos questionamos sobre a distribuição de Cursos dessa modalidade no Brasil
que tenham aproximação com a Saúde Coletiva. Em consulta ao Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia (CNCST), desenvolvido pelo MS, identificamos no eixo
tecnológico de Ambiente e Saúde apenas o Curso de Gestão Hospitalar com aproximações ao
campo e núcleo da Saúde Coletiva.
O Quadro 3 resume a distribuição desse Curso por unidade federada, categoria
administrativa (público ou privado) e modalidade (presencial ou a distância). No Apêndice V
está a lista de todas as instituições que possuem esse Curso. No total foram identificadas 140
instituições que possuem o Curso de Tecnólogo de Gestão Hospitalar distribuídas em 26
estados e o Distrito Federal. Apenas o estado do AM não possui essa formação. Dessas
instituições, apenas quatro são públicas, sendo duas Institutos Federais, uma Universidade
Estadual e outra Universidade Federal. Sobre a modalidade de formação, seis instituições
possuem o Curso tanto na modalidade presencial quanto a distância. Enquanto que 15
instituições oferecem o Curso exclusivamente na modalidade a distância, o que nos faz
questionar que, provavelmente, haverá carências na relação teoria e prática nessa formação.
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Vale frisar que os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) são regulados a partir das
informações do CNCST, que mostra o perfil profissional de conclusão, carga horária mínima,
infraestrutura mínima requerida, campo de atuação, ocupações CBO associadas e
possibilidade de prosseguimento de estudos na Pós-Graduação (BRASIL, 2016b).

No

entanto, o MEC ao produzir esse documento balizador não fornece informações mínimas
quanto à estrutura curricular dos CST. Significa dizer que todas as instituições, privadas e
públicas têm liberdade na construção de um projeto pedagógico e, talvez, essa liberdade tenha
influenciado no interesse de IES privadas em realizar Cursos dessa modalidade, como as 136
identificadas que realizam Curso em Gestão Hospitalar.
Ainda sobre o Curso de Gestão Hospitalar, identificamos que o CNCST traz o perfil
profissional de conclusão semelhante, em alguns aspectos, ao perfil profissional dos Cursos
de Graduação em Saúde Coletiva. Provavelmente, não se teve a pretensão de formar
generalistas em Saúde Coletiva, mas de direcionar o ensino no Curso de Gestão Hospitalar
para a formação do campo de atuação pretendido aos egressos. Consideramos que os aspectos
relacionados ao perfil profissional do Curso de Gestão Hospitalar estão incluídos nas
competências profissionais dos Bacharéis em Saúde Coletiva, como destacado a seguir:

Gerencia processos de trabalho, sistemas de informação, recursos humanos, recursos
materiais e financeiros em saúde. Coordena o planejamento estratégico das
instituições de saúde. Organiza fluxos de trabalho e informações. Estabelece
mecanismos de controle de compras e custos. Estrutura áreas de apoio e logística
hospitalar. Supervisiona contratos e convênios. Gerencia a qualidade dos serviços e
os indicadores de desempenho na gestão de organizações de saúde. Desenvolve
programas de ampliação e avaliação de tecnologias em saúde. Vistoria, avalia e
elabora parecer técnico em sua área de formação (BRASIL, 2016b, p. 14).
Clínicas, hospitais, laboratórios, serviços de diagnóstico e outras empresas
prestadoras de serviço em saúde. Empresas de serviços de apoio e logística
hospitalar. Empresas operadoras de serviços de saúde e cooperativas de saúde.
Empresas que comercializam insumos médico-hospitalares. Institutos e Centros de
Pesquisa (BRASIL, 2016b, p. 14).

Identificamos a UFRN e a FMABC como as únicas IES que ofertam, além do CGSC
ou correlato, o Curso de Tecnólogo em Gestão Hospitalar. Na UFRN, esses cursos são
hospedados em espaços acadêmicos diferentes e com corpos docentes também diferentes,
sendo o Bacharelado realizado no Departamento de Saúde Coletiva e o Tecnológico na Escola
de Saúde.
Os Cursos Tecnólogos em Gestão Hospitalar não possuem DCNs específicas para essa
formação, sendo regidos por normas sobre os CST. Desse modo, supõe-se que as DCNs para
os Cursos de Bacharelado em Saúde Coletiva, quando em vigor, não os contemplarão, visto
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que são específicas para o perfil de Bacharel. Diante da dúvida, se os egressos desses CST
possuem competências e habilidades semelhantes às de Bacharel previstas nas DCNs para os
Cursos de Bacharelado em Saúde Coletiva, questionamos se a regulamentação de uma nova
profissão em Saúde Coletiva deverá incluir esses egressos de CST e provocamos a
ABRASCO, através do FGSC, a articular o debate com esses Cursos que estão formando
egressos para atuar na gestão dos serviços de saúde.

Quadro 3 - Distribuição dos Cursos Tecnólogo de Gestão Hospitalar, por Unidade da Federação, categoria
administrativa e modalidade

Número de Instituições de Ensino Superior
Unidade da Federação

Categoria administrativa

Total
Privadas

Acre
Amapá
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Total

Modalidade

Públicas

1
2
5
1
1
2
2
6
9
2
2
8
2
2
2
2
6
3
3
2
11
6
31
12
10
4
136

1

1

1
4

Presencial
1
2
5
1
1
2
2
6
9
2
2
7
2
2
2
2
6
3
3
2
11
5
23
10
10
4
125

A distância

1

1
1

1
8
2
1
15

1
2
5
1
1
2
3
6
9
2
2
8
2
3
2
2
6
3
3
2
11
6
31
12
10
5
140

Fonte: elaboração da autora. Dados disponíveis em Brasil (2017a).

Outro espaço que debate o processo de regulamentação dessa nova profissão e apoia o
FGSC é o GT sobre Trabalho e Educação na Saúde da ABRASCO. É nesse espaço, GT de
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Trabalho e Educação da ABRASCO, que em 2012 uma oficina de Graduação em Saúde
Coletiva é realizada com o tema Mercado de Trabalho para os novos profissionais da Saúde
Coletiva. Uma das falas representante docente ressalta o contexto de mercado de trabalho
desse novo profissional da saúde, uma relação de expansão dos sistemas de saúde, com a
municipalização do SUS, e da necessidade de profissionais com qualificação em Saúde
Coletiva para atuar nesse sistema.

a) uma permanente expansão do Sistema de Saúde com uma significativa
municipalização e reordenação dos papéis de todos os federados e do controle
social; b) vazios de renovação no Sistema de Saúde versus caminhos inovadores
temáticos e tecnológicos sendo abertos no caminho da expansão do sistema; c)
recente revalorização da função pública e entrada dos mestrados profissionais no
mercado de trabalho, mas que não supre a necessidade de pessoal determinada pela
permanente expansão (ABRASCO, 2012b, p. 10).

Sanitaristas graduados aparecem para suprir a demanda do mercado por profissionais
capacitados para atuar no planejamento, gestão e execução de ações em Saúde Coletiva
(KOIFMAN; GOMES, 2008), e com a amplitude e complexidade do setor saúde esses
profissionais atuariam na perspectiva da promoção da saúde e seriam orientados por uma
concepção interdisciplinar (RUELA, 2013). Dessa forma, espera-se que os egressos sejam
novos sujeitos políticos (ABRASCO, 2012b).
Sobre mudanças no mercado de trabalho com a regulamentação da profissão em Saúde
Coletiva, Silva e Pinto (2013) problematizam que se a regulamentação criar um conselho
profissional poderá provocar uma reserva de mercado. Os autores continuam:

Nesse particular, cabe um questionamento sobre como ficaria a situação dos
profissionais das demais categorias, já que, no momento atual, a regulamentação e a
inserção do graduado nos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos são objeto de
discussão (SILVA; PINTO, 2013, p. 557).

Em 2012, ano em que as primeiras turmas formadas pela graduação em Saúde
Coletiva entram no mercado de trabalho, tem-se relatos sobre esse início da experiência de
inserção dos egressos, apresentado na V Reunião do FGSC, disseram:

Alguns estados já se encontram mais preparados para receber o egresso da Saúde
Coletiva, outros ainda desconhecem o profissional, uma barreira para aqueles que já
deixaram a Universidade e para os que estão por vir. Mas já é notável que o
profissional vem conquistando o apreço quando consegue se inserir nos campos de
atuação, que despertam possibilidades de contratações e também é de se notar que, a
passos lentos, cada dia mais concursos públicos citam a formação em Saúde
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Coletiva [...] nos defrontamos com diversos profissionais, tanto os da saúde como
outros, que apresentam inteiro desconhecimento sobre o vasto campo de atuação
desse profissional - o sanitarista. A partir daí, diferentemente dos enfermeiros,
fisioterapeutas que têm exemplos a serem seguidos, moldes construídos durante
anos em seus campos de estágios, nós realizamos uma construção coletiva junto com
esses profissionais e devemos ter o olhar aguçado para identificar onde e de que
forma nossos conhecimentos acerca de saúde podem ser bem absorvidos
(ABRASCO, 2012c, p.19-20, grifo da autora).

Esses egressos relataram que os profissionais quando os receberam nos espaços de
trabalho desconheciam esse novo sanitarista e seus espaços de atuação. Mas alguns estados
pareciam mais favoráveis à inserção profissional, enquanto outros demostraram contextos
limitadores. Os egressos já sabiam que a construção de identidade e de reconhecimento
profissionais seria feita no trabalho, na relação produzida com outros atores da saúde.
Retomaremos essa discussão nas evidências de resultados desta pesquisa quanto ao cenário do
RN, onde há o Curso de GSSS da UFRN.
Destacamos, por fim, que o debate para a criação de um novo curso na área da saúde é
inconcluso, não é nossa pretensão esgotá-lo neste trabalho e acrescentamos a necessidade de
estudos que resgatem a memória de líderes do movimento sanitário sobre os espaços de
debates que fomentaram um novo ator estratégico para o SUS a partir da formação graduada
específica e especializada no núcleo de saber e prática da Saúde Coletiva.
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3 METODOLOGIA
Eu segurei minhas lágrimas
Pois não queria demonstrar a emoção
Já que estava ali só pra observar
E aprender um pouco mais sobre a percepção
(Charlie Brown Jr.)
Neste estudo, tomamos como objeto os relatos das experiências de egressos do Curso
de Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde da UFRN. Este se encontra em processo de
mudança de denominação para Saúde Coletiva. Ao designarmos os egressos do Bacharelado
de Saúde Coletiva de novos sanitaristas, estamos considerando a constituição de novos
sujeitos-agentes ético-políticos da Saúde Coletiva inspirados em Paim e Pinto (2013), que
compreendem que quando esses novos sujeitos realizam práticas para além do sanitarismo e
rompem com a Saúde Pública institucionalizada não são considerados apenas Força de
Trabalho em Saúde, mas, sim, atores sociais importantes de um setor marcado pelo uso
intensivo do trabalho. Assim, esse ator social tem potencial para provocar mudanças no
Estado como a de contribuir para consolidar a RSB. É nessa perspectiva que se pretendeu a
construção conceitual metodológica desta pesquisa.
Apresentamos adiante dois subcapítulos: o primeiro, notas sobre a implicação e
reflexividade na pesquisa, traz meu relato de egressa do Curso em estudo e de militante do
movimento de inserção desse novo profissional no SUS, implicada com o processo da
pesquisa evidencio a reflexividade como corrente do estudo; no segundo subcapítulo, o campo
da pesquisa e a trajetória metodológica, trago o percurso de escolha dos sujeitos da pesquisa,
as técnicas adotadas no estudo, a produção dos dados, breve caracterização dos participantes e
a análise dos dados.

3.1 NOTAS SOBRE A IMPLICAÇÃO E REFLEXIVIDADE NA PESQUISA

Antes de descrever o percurso metodológico, propriamente dito, apresentaremos
algumas considerações sobre a implicação da pesquisadora, com breve relato em primeira
pessoa.
Sou egressa do Curso de GSSS da UFRN, concluinte da turma 2013.2. Em 2014,
tornei-me militante do movimento organizado para regulamentação da profissão do
sanitarista, constituído como GT de Saúde Coletiva do RN, e passo a desenvolver ações, junto
com outros membros, para o reconhecimento e inserção do sanitarista graduado, buscando
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fortalecer, também, a formação desse profissional ao nos aproximarmos dos estudantes do
Curso. No final de 2015, passei a interagir e integrar o Colegiado Gestor do FGSC da
ABRASCO.
A atuação militante estimulou-me a estudar essa temática, ainda no início de 2015,
quando redirecionei o interesse pelo tema que me propus estudar quando entrara no Mestrado.
A oportunidade de participar dos movimentos de reconhecimento profissional e de debates em
congressos científicos sobre esse tema ampliou minha visão crítica sobre as potencialidades e
fragilidades desse novo sanitarista no SUS. Nessa interação de militante e pesquisadora
implicada surgiram ideias e provocações durante a vivência nesses espaços, que foram
levadas para o projeto de pesquisa. Durante todo o desenvolvimento da pesquisa, vivenciei a
tensão entre a pesquisadora e a militante habitadas em mim.
Durante as sessões do Grupo Focal (GF), mesmo assumindo o lugar de mediadora,
buscando deixar os egressos livres para o debate sobre sua inserção e atuação profissionais –
não significa que incorporei a neutralidade científica, pois assumi desde o início o lugar de
sujeito implicado em todo o processo –, as discussões nas sessões implicavam-me
instantaneamente. Os egressos me chamaram ao debate quando relataram algo em que eu
também fazia parte, diziam: né Jussara? Lembra, Jussara? Você concorda Jussara? Houve
também situações em que os egressos não sentiram liberdade para falar, expor suas
percepções ao grupo e a mim, como a “Jussara pesquisadora”, mas ao desligar os gravadores,
passam a me enxergar como a “Jussara egressa” e relatam os sentimentos omitidos nas
sessões que, obviamente, por ética não serão expostos na pesquisa.
Os GFs e as entrevistas individuais me provocaram a rever conceitos preestabelecidos
como egressa e militante. Passei a concordar com o que discordava. Construí minha
criticidade ao sanitarista ou para além do sanitarismo, tenho um novo olhar sobre aquela
idealização do profissional construída por representantes do Movimento Sanitário.
É nessa transformação de conceitos e opiniões que surgem em mim conflitos com a
própria pesquisa. A pesquisadora provoca a militante ao descobrir dificuldades, fragilidades e
limitações desse novo sanitarista e, ao mesmo tempo, a militante olha para os problemas
tentando achar as soluções e nem sempre as encontra. Os embates entre pesquisadora e
militante produzem angústia no pesquisar e perante as mudanças subjetivas. Sem apaziguar
tais conflitos, por um momento, afastei-me da pesquisa na tentativa de compreender esse
processo de implicação e reflexividade.
Essa experiência revela-nos o que Souza (2003) destaca em seu relato de campo que
para além da elaboração conceitual do objeto de pesquisa, os encontros produzidos no
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trabalho de campo também produzem efeitos subjetivos na pesquisadora como parte de
efeitos de alteridade na produção do conhecimento. Desse modo, a autora ao analisar sua
imersão no campo de pesquisa a partir da metáfora da ilha desconhecida busca ampliar o
diálogo sobre a reflexividade abordada nos manuais de metodologia científica (que se produz
sobre o eu-pesquisador ou sobre a comunidade pesquisada), ressaltando que há alteridade
produzida no trabalho de campo e em todo o desenvolvimento de elaboração da pesquisa, e o
reconhecimento da mesma “é um elemento facilitador para a socialização do processo
interpretativo, já que, em se tratando da análise de material qualitativo, esta se faz presente
também como rigor e como possibilidade de avaliação da investigação” (SOUZA, 2003; p.
67).
Nessa relação do sujeito pesquisador implicado, Merhy (2004) destaca que o
pesquisador ao interrogar o sentido das situações em foco, interroga a si mesmo e a sua
própria significação como sujeito desse processo, ou seja, o sujeito que interroga é ao mesmo
tempo o que produz o fenômeno em análise e, mais ainda, é o que interroga o sentido do
fenômeno partindo do lugar de quem dá sentido ao mesmo, e nesse processo cria a própria
significação de si e do fenômeno.
Merhy (2004, p. 7) cita diversos autores conceituados em seus campos, em que
reafirmam a validade científica da implicação do sujeito na pesquisa:

Paulo Freire (1975), Carlos Matus (1996), Habermas (1997), Lourau (1995) e outros
como Cecílio (1994) e Campos (1992), além de Testa (1007) e Minayo (1994), [...]
têm nos permitido refletir sobre essas questões e apostarem estudos dessa natureza,
inclusive por estarmos implicados explicitamente com a busca de um fazer a
reforma sanitária brasileira de modo democrático e justo.

Autores como Hammersley e Atkinson (1994, p.7), por sua vez, ao tecerem críticas às
correntes do positivismo e do naturalismo, questionam a neutralidade científica e a dicotomia
sujeito-objeto e afirmam ser necessário “reconocer el caráter reflexivo de la investigación
social, o sea, reconhecer que somos parte del mundo social que estudiamos”. A reflexividade
traz a interação, o posicionamento, a implicação do sujeito como objeto estudado.
Ainda sobre a reflexividade na pesquisa, as autoras Minayo e Guerriero (2014, p.7)
enfatizam a necessidade de o pesquisador externar sua posição no texto. Ao demostrar sua
presença e interação na pesquisa costuma escrever o texto em primeira pessoa do singular. As
autoras explicam que:
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Isso está relacionado à subjetividade, à autoridade, à autoria, à reflexividade e a
como o outro está representado. O texto não pode ser separado do autor, do seu
processo de elaboração, nem do método de produzir conhecimento. Identificar e
explicitar ao leitor a partir de que lugar o autor escreve é reconhecer que não existe
uma pessoa que tudo enxerga, nem uma verdade única e essencial.

A presente pesquisa se vincula às noções de implicação e reflexividade dos sujeitos à
medida que nós, pesquisadoras, estamos diretamente implicadas, uma na condição de egressa
e outra na condição de docente do curso em estudo – mestranda e orientadora,
respectivamente. O que configura também a polifonia presente no texto, ora na primeira
pessoa do singular, ora na primeira pessoa do plural.

3.2 O CAMPO DA PESQUISA E A TRAJETÓTIA METODOLÓGICA

Inicialmente, entrei em contato com a Coordenação do Curso de GSSS da UFRN
solicitando lista com nome e contato dos egressos que concluíram o Curso nos anos
estudados. Para todos esses, 84 (oitenta e quatro), foram enviados um e-mail com convite para
participar das sessões do GF; resumo expandido do projeto; e questionário FormSUS
(Apêndice I), na perspectiva de identificar se trabalharam/trabalham ou não na área de
formação do Curso.
Vale salientar que no final do ano de 2012 temos a primeira turma de egressos do
Curso de GSSS da UFRN. Sendo o ingresso anual, há três turmas de graduados que tiveram a
experiência de pelo menos 1 (um) ano com o mercado de trabalho, seja por estarem
trabalhando ou procurando emprego, totalizando 85 egressos (incluindo-me). Dessa forma,
foram estudados os egressos do Curso de GSSS da UFRN formados nos anos de 2012.2,
2013.2 e 2014.2 – a produção dos dados foi realizada no ano de 2016.
Para reforçar o contato com os egressos, utilizei as Redes Sociais pelos aplicativos
WhatsApp® e Facebook®. Aqueles que o e-mail estornou ou não respondiam e/ou não
possuía seu número de telefone, nem Facebook®, solicitei que outros egressos me
repassassem esse contato atualizado. A seleção dos participantes segue resumida no Quadro 4
e será detalhada mais adiante.
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Quadro 4 - Descrição da seleção dos egressos do Curso de GSSS/UFRN participantes das sessões do Grupo
Focal sobre inserção e atuação, e entrevistas individuais

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES
Foram
enviados
os
questionários do FormSUS
para:

Nº DE
EGRESSOS
84.

CARACTERÍSTICA DOS EGRESSOS
Concluintes do Curso nos anos de 2012.2;
2013.2; e 2014.2.

Responderam ao questionário
do FormSUS:
Aceitaram
participar
da
pesquisa:

50.

Ver apêndice I.

37.

Participaram das sessões dos
GFs
sobre
inserção
profissional:
Todos os 21 egressos que
disseram ter trabalhado ou
que trabalham na área foram
convidados para a única
sessão do GF sobre atuação,
mas
participaram
dessa
sessão:
Identificando para entrevista
os egressos que: aceitaram
participar
da
pesquisa;
disseram trabalhar na área de
formação do Curso; e não
participaram da sessão do GF
sobre atuação. Incluídos
nesses critérios:

16.

21 egressos dizem ter trabalhado ou
trabalham na área de formação do Curso.
7 egressos dizem trabalhar, mas não na
área de formação do Curso.
9 egressos dizem não trabalhar.
Ver Quadro 5 (apenas os Egressos Q e R
participaram exclusivamente da sessão do
GF sobre atuação profissional).
Todos trabalharam ou trabalham na SMS
do Natal.

Acrescentamos aos critérios
anteriores de seleção: os
egressos que trabalharam ou
trabalham
em
cenários
diversificados.
Portanto
foram
convidados
para
entrevista individual:
Participaram das entrevistas.

6.

15.

4 egressos trabalham na SMS do Natal.
2 egressos observamos que eram bolsistas
em pesquisa por possuírem vínculo
estudantil de pós-graduação, portanto não
caracterizava vínculo empregatício.
1 egresso trabalha no mesmo cenário de
outro (Centro de Pesquisas Médicas).

8.

8 egressos trabalharam ou trabalham em
cenários diferentes.
7 egressos reforçaram aceitar o convite
para participar das entrevistas.
1 egresso não aceitou participar.

7

Ver Quadro 6.

Fonte: elaboração da autora.

Durante um período de seis semanas, entre os meses de janeiro e março de 2016,
utilizando as citadas estratégias de contato, foram preenchidos 50 questionários no FormSUS,
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representando 59,52% do total de egressos no período estudado. Desses, 37 aceitaram
participar da pesquisa.
A técnica adotada incialmente no estudo foi o GF, considerando que esta estimula a
interação entre os participantes do grupo ao privilegiar a discussão grupal. A técnica torna-se
potente quanto a “identificar e analisar opiniões, percepções, valores e pontos de vista
variados entre pessoas que compartilhem interesses ou características comuns quanto ao tema
em foco”. Assim, a interação possibilita disparar novas ideias sobre o tema, como também
estimular opiniões divergentes (SOUZA, 2016).
As sessões dos GFs foram norteadas em seu planejamento e desenvolvimento pela
abordagem sistematizada por Souza (2016) que traz: escolha da equipe de pesquisadores
(moderador e relatores) e local de realização; roteiros norteadores da discussão (ver apêndice
II e III); comunicação com os participantes, convite à sessão e lembrete prévio da data dos
GFs; gravação dos áudios de cada sessão; lanche ao final de cada sessão para os participantes;
transcrição e análise do conteúdo das discussões do GF.
Quanto à relatoria das discussões do GF, optamos por caracterizar a discussão em no
eixo e fora do eixo. Fora do eixo são elementos que emergiram para além dos objetivos de
discussão roteirizados. Por exemplo, foi comum os egressos relatarem sobre atuação
profissional, colocarem críticas sobre suas formações e apontarem elementos formativos
condicionantes para a inserção profissional, quando o objetivo da sessão era analisar como se
dá a inserção. No entanto, percebemos durante a análise do material que os elementos
formativos, apesar de serem considerados fora do eixo dos objetivos da pesquisa, passaram a
ser incluídos, pois foram relacionados no relato de alguns egressos como oportunidades de
sua inserção para trabalho na área.
Posteriormente, esse elemento da formação estimulou a inclusão no roteiro norteador
sobre atuação profissional com o objetivo de analisar a influência da formação do Curso na
prática profissional dos egressos. Significa dizer que a imersão no campo da pesquisa nos fez
acrescentar um novo debate ao nosso estudo ao considerarmos os condicionantes da formação
para a inserção e atuação profissionais.
Os egressos que aceitaram participar das sessões de GF foram consultados sobre turno
e dia da semana disponíveis. A disponibilidade convergiu e divergiu entre os egressos, mas
tentei realizá-las em datas e horários que atendessem à maioria.
Sobre o local, todas as sessões foram realizadas na cidade do Natal, capital do RN, no
campus central da UFRN, nas salas de aula do Departamento de Saúde Coletiva (DSC) e do
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC).
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A seguir será feita a descrição de como se procederam as 04 (quatro) sessões, não
cronologicamente, mas pela sequência de objetivos comuns. A primeira, segunda e terceira
descritas pretenderam identificar os limites, potencialidades e estratégias na inserção
profissional de egressos no mercado de trabalho. Já a quarta sessão teve como objetivo
analisar a atuação profissional dos novos sanitaristas no mundo do trabalho.
Serão também apresentados os 18 egressos participantes das sessões, a partir das
informações extraídas dos seus relatos no GF e das informações preenchidas no questionário
FormSUS. Para tanto, seus nomes serão substituídos por letras do alfabeto. A escolha desse
pseudônimo é para facilitar a compreensão dos leitores quanto à diversidade de egressos
participantes da pesquisa. No Quadro 5 são identificados os egressos por letra, ano de
conclusão do curso e observações sobre a sua inserção no momento de realização da pesquisa.

Quadro 5 - Egressos participantes da pesquisa por ano de conclusão do curso, ocupação atual e outras
observações sobre a inserção
Ano de
Nome
Ocupação atual
Observações sobre inserção
conclusão
Egresso A

2012.2

Enfermeiro na
Saúde da Família

Estratégia

Já atuou na SMS do Natal, mas saiu do cargo por
condições salariais. O egresso relata utilizar o
conhecimento adquirido durante a graduação de
GSSS em sua atuação atual, afirmando ser seu
diferencial comparado a outros profissionais
enfermeiros.

Egresso B

2012.2

Chefe de um setor da SESAPRN

Inserção por concurso público para cargo de nível
médio na SESAP. Atualmente está em desvio de
função em cargo caracterizado como da área de
formação do Curso.

Egresso C

2012.2

Mestrando em programa de
pós-graduação na área da
saúde

Já trabalhou na SMS do Natal e no CEFOPE
(Centro de Formação de Pessoal para os Serviços
de Saúde).

Egresso D

2013.2

Chefe de um dos setores da
SMS do Natal

Acredita que sua inserção no cargo atual se deu
pelo bom desempenho durante o Estágio
Curricular do curso de GSSS.

Egresso E

2013.2

Chefe de um Setor em um
dos Distritos Sanitários da
SMS do Natal

Sua inserção profissional foi facilitada por
participar de estágio voluntário, curricular e
remunerado em um departamento da gestão do
nível central da SMS do Natal.

Egresso F

2014.2

Chefe de um Setor em um
dos Distritos Sanitários da
SMS do Natal

Já trabalhou como assessor de uma instituição
filantrópica da saúde.

Egresso G

2013.2

Pesquisador
de
Observatório em Saúde

um

Já trabalhou no CEFOPE (Centro de Formação de
Pessoal para os Serviços de Saúde).

Egresso H

2013.2

Pesquisador
de
um
Observatório em Saúde e

Foi aprovada para concurso público para o cargo
de sanitarista que tinha como pré-requisito ter
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Mestrando em programa de
pós-graduação em Saúde
Coletiva

pós-graduação em Saúde Coletiva.

Egresso I

2013.2

Coordenador de um setor da
gestão do nível central da
SMS de um município da
Região Metropolitana

Cita que recentemente o Secretário de Saúde
ampliou suas atribuições por identificar nele o
profissional mais qualificado para tais atividades.

Egresso J

2013.2

Não está trabalhando, apenas
cursa uma graduação em
enfermagem.

Não conseguiu oportunidades para trabalhar na
área, por isso diz ter mudado de profissão.

Egresso K

2013.2

Chefe de um dos setores da
gestão do nível central SMS
do Natal

O Estágio Curricular do Curso deu visibilidade
para sua inserção profissional na SMS do Natal.

Egresso L

2012.2

Coordenador de um setor
estratégico na gestão do nível
central da SMS do Natal

Foi convidado para trabalhar na SMS quando um
dos professores do Curso era secretário de saúde
da SMS do Natal.

Egresso M

2012.2

Coordenação de um setor
estratégico na gestão do nível
central da SMS do Natal

Foi convidado para trabalhar na SMS quando um
dos professores do Curso era secretário de saúde
da SMS do Natal.

Egresso N

2013.2

Não está trabalhando.

Já trabalhou como técnico administrativo em uma
Unidade de Pronto Atendimento do Natal.
Atualmente está procurando emprego, mas não
vislumbra oportunidades no setor público, a não
ser estudar para o concurso público da SMS do
Natal para o cargo de Sanitarista.

Egresso O

2013.2

Direção de um hospital
filantrópico no interior do
estado do RN

Já trabalhou em um setor da SESAP e na direção
de um hospital público da região metropolitana do
estado pela visibilidade que o Estágio Curricular
do Curso proporcionou.

Egresso P

2012.2

Enfermeiro da ESF

Já teve oportunidade de atuar como Gestor de
Unidade de Saúde, mas saiu do cargo por
pressões políticas.

Egresso Q

2013.2

Cursa
residência
multiprofissional na área da
Saúde.

Assim que concluiu o Curso conseguiu trabalhar
como Chefe de um Setor em um dos Distritos
Sanitários da SMS do Natal.

Egresso R

2013.2

Cursa
residência
multiprofissional na área da
Saúde.

Pelo bom resultado dos egressos do Curso de
GSSS na SMS do Natal, conseguiu inserção no
cargo como Chefe de um Setor em um dos
Distritos Sanitários da SMS do Natal.

Fonte: elaboração da autora.

A primeira sessão do GF aconteceu no dia 15 de março de 201, às 19h. De 37 egressos
consultados sobre essa data, com 15 dias de antecedência, apenas cinco compareceram. A
sessão foi realizada com mediação da professora Elizabethe Souza, orientadora deste estudo,
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enquanto fiquei na relatoria junto com uma graduanda do Curso de GSSS da UFRN. A sessão
teve duração de uma hora.
A segunda sessão do GF aconteceu no dia 17 de março de 2016, às 16h. De 32
egressos que não participaram da primeira sessão, seguidos os mesmos critérios de contado da
sessão anterior, apenas cinco compareceram. Essa sessão foi mediada por mim e relatada por
graduandas do Curso de GSSS da UFRN. A sessão teve duração de uma hora.
A terceira sessão do GF aconteceu no dia 16 de abril de 2016, às 9h30m. De 27
egressos convidados, seguindo-se os mesmos critérios anteriores, apenas seis compareceram.
Essa sessão também teve minha mediação, enquanto que ficaram na relatoria um Mestre em
Saúde Coletiva e uma graduanda do Curso de GSSS da UFRN. A sessão teve duração de uma
hora e dez minutos. As discussões durante essa sessão trouxeram poucos elementos novos do
já relatado nas sessões anteriores com o mesmo objetivo. Nessa perspectiva, encerrou-se a
produção de dados sobre inserção profissional, compreendendo que as três sessões foram
suficientes para explorar as dificuldades, potencialidades e estratégias de inserção do
profissional, um dos objetivos do estudo.
A quarta sessão de GF aconteceu no dia 05 de abril de 2016, às 19h. Relembrando que
o objetivo dessa sessão foi para analisar a atuação profissional. Dos 21 egressos trabalhando
na área de formação do Curso de GSSS que aceitaram participar da pesquisa todos foram
contatados sobre a data da sessão. A princípio oito confirmaram presença e dois se
dispuseram a participar virtualmente por estarem em outro estado da federação. No mesmo
dia da sessão foram novamente contatados. Seis confirmaram disponibilidade e outros dois
continuaram a se dispor a participar virtualmente.
Pela experiência das sessões anteriores, percebi que há um número inferior entre as
pessoas que confirmaram presença e aquelas que compareceram. Nesse sentido, deixei como
provável a participação virtual de dois egressos, enviando-lhes o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e as instruções de como ocorreria o GF esclarecendo que a
participação deles dependeria da ausência de outras pessoas no dia da sessão.
Dessa forma, a quarta sessão foi realizada com um total de seis egressos, sendo quatro
presencialmente e dois a distância, por vídeo conferência, através do programa Skype®,
considerando que os dois se encontravam em um mesmo ambiente físico, naquele momento.
Essa sessão também teve a minha mediação e na relatoria participaram uma graduanda do
Curso de GSSS da UFRN e uma egressa do mesmo curso, concluinte do ano de 2015. Vale
recordar que egressos do ano de 2015 não fizeram parte do estudo.
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Durante a sessão, posicionei a tela do computador em frente aos quatro egressos de
modo a permitir a visualização dos participantes, presencialmente e a distância. Fatores que
facilitaram a interação presencial-virtual foram que todos se conheciam, já haviam utilizado
essa forma de comunicação, além da internet ter se mantido constante, sem interrupções na
transmissão. Destaco, contudo, que, inicialmente, o foco da atenção se manteve para os
egressos que estavam em comunicação virtual, mas, após os primeiros 20 minutos da sessão,
a interação entre todos os participantes foi estabelecida e a discussão se deu de forma grupal.
Por isso, a sessão teve duração maior que as demais, uma hora e trinta minutos.
Identificamos que a sessão de GF sobre atuação profissional teve presença apenas de
egressos que trabalham ou haviam trabalhado na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do
Natal, o que significa dizer que apenas esse campo de atuação foi abordado. Então,
consideramos ser importante buscar alcançar a diversidade das experiências de trabalho dos
egressos, mas a estratégia de buscar reunir egressos com inserção em outros municípios para
uma única sessão de GF tornou-se um obstáculo. Consequentemente, optamos por incluir
entrevistas individuais, o que possibilitaria agendamentos entre egressos e pesquisadora
conforme a disponibilidade de cada entrevistado. Assim sendo, o plano inicial da pesquisa foi
alterado com a inclusão de entrevistas individuais com egressos para manter a diversidade dos
campos de atuação.
No Quadro 6 estão listados os sete egressos participantes de entrevistas individuais,
seguidos do ano de conclusão do curso, o cargo no qual exploramos sobre a atuação
profissional e o tempo aproximado nesse trabalho. Destacamos que alguns deles participaram
das sessões dos GFs sobre inserção profissional, mantendo a mesma letra como pseudônimo.

Quadro 6 - Participantes das entrevistas individuais especificando ano de conclusão do curso, cargo profissional
e tempo aproximado na ocupação

Nome

Ano de conclusão
do curso

Cargo profissional analisado

Tempo aproximado
na ocupação

Egresso B

2012.2

Chefe
do
setor
de 3 anos
Dimensionamento do nível central
da Secretaria Estadual de Saúde do
RN

Egresso F

2014.2

Trabalhou como assessor de uma 1 ano
ONG conveniada com alguns
munícipios do interior do RN sobre
direitos sexuais e reprodutivos.
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Egresso I

2013.2

Assessor de políticas de saúde na 3 anos
gestão central da SMS de um
município da região metropolitana
do RN

Egresso O

2013.2

Diretor de um hospital filantrópico 1 ano
localizado no interior do estado do
RN

Egresso S

2014.2

Avaliador dos serviços de saúde na 6 meses
gestão central de uma SMS no
interior do estado do RN

Egresso T

2013.2

Trabalhou como Diretor de um 1 ano
hospital municipal público no
interior do estado do RN
Secretário Adjunto de
Pública no mesmo interior

Egresso U

2014.2

Saúde 6 meses

Coordenador de uma pesquisa em 2 anos
um Centro de Pesquisas Clínicas,
instituição privada, situado em
Natal/RN

Fonte: elaboração da autora.

As entrevistas seguiram as mesmas bases de discussão do roteiro para o GF com
objetivo de analisar a atuação profissional (Apêndice III), caracterizando-se como entrevistas
com roteiro semiestruturado. O local das entrevistas seguiu a disponibilidade de cada egresso,
variando entre suas residências, espaço reservado no próprio trabalho ou sala de aula do
DSC/UFRN.
Em média, as entrevistas duraram uma hora e meia. Alguns relataram que a entrevista
comigo pareceu-lhe como conversar com um psicólogo. Tais aspectos certamente são
justificados pela oportunidade de expressarem seus sentimentos sobre os desafios no mundo
do trabalho e suas expectativas profissionais, mesmo que estas não fizessem parte do roteiro.
As diferenças nas características das técnicas entre GF e entrevista individual, mesmo
com o mesmo objetivo, nos ajudam a compreender os resultados que foram extraídos. A
primeira permitiu pontuar as atividades desenvolvidas no trabalho, as críticas à formação e os
desafios no trabalho, possibilitando encontrar concordância e discordância aos pontos que
eram debatidos. Já as entrevistas possibilitaram um aprofundamento dos pontos já descritos
durante a sessão, além de trazerem outros elementos novos e fora do eixo, como já dito sobre
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a expectativa profissional, para além dessa os egressos entrevistados colocaram aspectos
relacionados a potencialidades, desafios e estratégias de inserção profissional. Algumas
dessas discussões foram incorporadas ao debate dos capítulos desta pesquisa com essa
temática por considerarmos relevantes as narrativas dos egressos entrevistados sobre a
inserção profissional.
Além disso, identificamos a necessidade de explorar as peculiaridades do Curso de
GSSS da UFRN pela inexistência de literatura sobre esse Curso. Fomos estimulados pela
pergunta: será que a ideia formativa dos Cursos de Bacharelado em Saúde Coletiva no Brasil
se assemelha ao Curso de GSSS da UFRN? Nesse contexto, as coordenadoras do curso, a
atual no momento da entrevista e a anterior foram convidadas a participarem da pesquisa,
também seguindo a técnica de entrevista com roteiro semiestruturado (Apêndice IV),
buscando identificar suas visões quanto à criação e à formação do Curso.
Uma das coordenadoras ocupou o cargo ainda antes da sua criação, como coordenadora
pro tempore, em 2008, em que posteriormente seria eleita e permaneceu até o início de 2014.
O período seguinte, de junho de 2014 a setembro de 2016, teve outra docente à frente da
gestão. Para que não houvesse confusão entre os pseudônimos dos egressos e das
coordenadoras, seus nomes não serão substituídos por letras do alfabeto, mas, sim, por nomes
de cores, tenha-se: Coordenadora Oliva e Coordenadora Violeta. Vale considerar que, até o
início do segundo semestre de 2016, período de realização das entrevistas, apenas duas
professoras ocuparam a Coordenação do referido curso.
As entrevistas se desenvolveram como uma narrativa histórica, já que parte dos aspectos
roteirizados estimulou as coordenadoras a um resgate da memória de criação e
desenvolvimento do Curso. Ambas as entrevistas ocorreram nas dependências da UFRN,
especificamente no DSC e do NESC, e tiveram em média uma hora de duração.
A seguir, apresentamos um resumo da produção de dados da pesquisa no Quadro 7 com
a descrição da técnica usada, quantitativo de entrevistas (grupal e individual) e objetivo
explorado.

Quadro 7 - Resumo da produção dos dados da pesquisa

Técnica

Quantidade

Grupo Focal

3 sessões

Objetivo
Analisar a inserção profissional dos egressos
quanto aos desafios, potencialidades e estratégias.
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1 sessão

Analisar a atuação profissional dos egressos no

7 egressos

campo da Saúde Coletiva.

Entrevista
individual

2 coordenadoras

Conhecer a visão das coordenadoras sobre a
criação e formação do Curso de GSSS.

Fonte: elaboração da autora.

Deixamos clara a limitação desta pesquisa ao reconhecermos a ausência de outras vozes
de sujeitos envolvidos no Curso. Sobre as particularidades do Curso, limitamos à escuta de
suas coordenadoras e sobre a inserção e atuação profissionais limitamos à percepção dos
egressos do Curso. Nesse aspecto, sugerimos novas pesquisas que conversem com outros
atores da universidade e dos sistemas de saúde para que tenhamos melhor compreensão desse
novo profissional na percepção de seus formadores e de seus contratantes.
As sessões de GF e as entrevistas individuais foram gravadas e, em seguida, transcritas.
Tais relatos extraídos foram sistematizados e analisados pela técnica de análise de conteúdo
temática, que segundo Bardin (2004) organiza-se em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração
do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
A pré-análise é a fase em que se organiza o material a partir de quatro etapas: leitura
flutuante; escolha dos documentos; formulação das hipóteses e dos objetivos; referência dos
índices e elaboração de indicadores. A segunda fase, exploração do material, consiste na
descrição analítica com codificação, classificação e categorização do material. No tratamento
dos resultados, inferência e interpretação, pertencentes à terceira fase da análise, ocorrem a
condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações
inferenciais (BARDIN, 2004).
Além da análise temática desse material para identificar categorias que foram a base
para apresentação e discussão dos resultados, recorremos também à descrição narrativa de
depoimentos extraídos durante as entrevistas, considerando a riqueza dos relatos individuais
quanto às experiências dos egressos.
No tocante aos princípios éticos, destacamos que todo o estudo foi realizado com base
nos princípios éticos estabelecidos pela resolução 466/12, em que o projeto foi apreciado e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes da UFRN, sob o
registro CAAE 49972815.20000.5292 – em anexo esse parecer consubstanciado.

61

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CRIAÇÃO DO BACHARELADO EM GESTÃO EM
SISTEMAS E SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE
[...] quero honras e promessas
Lembranças e histórias
Somos pássaro novo longe do ninho
(Renato Russo)

Neste capítulo, resgataremos a memória de criação do Curso de GSSS da UFRN, a
partir do relato das duas coordenadoras entrevistadas, e compreenderemos a influência do
Movimento Sanitário nacional – já contextualizado no estado da arte – para a construção
desse Curso. Serão também descritos aspectos da formação com o propósito de
compreendermos melhor o direcionamento formativo da UFRN para com os novos
sanitaristas. Tais aspectos não são determinantes na atuação profissional, mas, de certo,
influenciaram as áreas de atuação dos novos sanitaristas no cenário do RN. Nesse sentido, a
construção deste capítulo visou situar o leitor no debate do tripé formação, inserção e atuação
profissionais proposto por esta pesquisa.
Segundo a Coordenadora Violeta, as discussões em congressos nacionais quanto à
profissionalização de Bacharéis em Saúde Coletiva datam desde o final da década de 1990 e,
em alguns desses eventos, estiveram presentes docentes da UFRN. Ela relembrou que em
nível nacional, o grupo da UFBA esteve na vanguarda desse movimento e, em 2002,
organizou um desses eventos que se tornaria um marco histórico – I Seminário e Oficina de
Trabalho sobre Graduação em Saúde Coletiva: pertinência e possiblidades. Essa
coordenadora relatou que nesse evento houve embates nas discussões entre os líderes do
movimento da Reforma Sanitária com posições divergentes quanto à necessidade de criação
de uma graduação em Saúde Coletiva.
Assim sendo, a ideia de criar o Curso começa a reverberar de modo incipiente também
na UFRN. No entanto, à semelhança do que ocorreu em outras universidades, foi também
com o surgimento do Programa REUNI em 2008 que a viabilidade do projeto se tornou
concreta. A Coordenadora Violeta coloca que a proposta de criação de novo Curso no DSC, a
partir do REUNI, foi dada por um dos professores que naquele período ocupou o cargo de
Pró-Reitor de Extensão da UFRN, que também participou de espaços de debates nacionais
sobre a criação dessas graduações. A ideia, então, foi debatida e aprovada em uma das
planárias do DSC.
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Para as coordenadoras entrevistadas, criar um Curso de Bacharelado em Saúde
Coletiva com ênfase na gestão da saúde foi reconhecido como uma vocação do NESC e do
DSC. Desde sua criação, o NESC atendeu demandas dos serviços de saúde com capacitações
de profissionais vinculados ao SUS, com assessorias a gestores e a conselhos de saúde e
manteve diálogo com a sociedade nas questões de saúde, além de realizar estudos e pesquisas
na área.
No âmbito específico da gestão, a Coordenadora Oliva destaca a realização de
pesquisa, em 2006, sobre o perfil dos gestores municipais e gerentes de hospitais privados do
RN, realizada pelo Observatório de Recursos Humanos OPAS/NESC-UFRN, hospedado no
NESC/UFRN, em que os resultados expressaram baixa qualificação profissional das equipes
gestoras, o que reforçou a necessidade de profissionalização da gestão. Ela ressalta que a
elaboração desse estudo ocorreu durante a fase para implantação dessa graduação na UFRN.
Naquela conjuntura, havia certo consenso quanto à constatação da necessidade de
profissionais com qualificação em gestão para o SUS. No MS, Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS) e nos relatórios das Conferências de Saúde, em todo o país, estava presente a
problematização sobre a carência de profissionais qualificados para a gestão de sistemas e
serviços de saúde (UFRN, 2008).
Ainda sobre a justificativa para criação do Curso, a coordenadora Oliva faz uma
análise sobre o limbo de formação entre as profissões. Para ela havia um limbo na formação,
por exemplo, de epidemiologistas, planejadores, estes necessitavam se especializar em cursos
curtos, o que não atendia às necessidades profissionais em funções gestoras. A coordenadora
explica que há uma confusão, como se atuar na gestão da saúde fosse ocupar cargos de
Gestor, mas que na verdade o profissional formado pelo Curso atuaria em funções gestoras
nas equipes de gestão.
Dessa forma, o contexto favorável local para a criação do Curso de GSSS da UFRN
foi além da viabilidade do Programa REUNI ao somar as discussões acumuladas entre
sanitaristas, no plano nacional, em se criar CGSC, o diagnóstico da baixa qualificação de
equipes gestoras e a experiência dos professores do DSC e do NESC na realização de Cursos
de pós-graduação na área de Saúde Pública, especificamente na área de gestão da saúde. Na
Figura 2, ilustramos uma síntese dessa situação de contexto favorável na UFRN.
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Figura 2 – Situação-problema e contexto favorável para criação do curso de Gestão em Sistemas e Serviços de
Saúde

Fonte: UFRN (2008).

Segundo a Coordenadora Violeta, as experiências de professores na realização de
cursos de pós-graduação lato sensu em Saúde Pública e áreas afins, na UFRN, influenciaram
a proposta do PPP do Curso de GSSS, já que não havia experiências de graduação em Saúde
Coletiva a se espelhar – período em que outras universidades também passavam pelo processo
de debater os PPP para a criação desses Cursos. No entanto, havia o entendimento entre os
professores de que a formação sanitarista graduada deveria ser mais ampla do que a de
sanitarista especializado.
As coordenadoras entrevistadas afirmam que já na fase da elaboração do PPP do
Curso não havia dúvidas de que seria uma graduação no núcleo da Saúde Coletiva com foco
na gestão de sistemas e serviços de saúde. A necessidade de profissionalizar gestores aparece
como elemento norteador na formação dos discentes dessa graduação. No documento do PPP,
o objetivo geral do Curso explicita isso, como diz:

Formar gestores da saúde generalistas, com uma visão histórica e compreensiva das
relações entre o estado e a sociedade, do homem como totalidade integrada com a
natureza e a cultura e da saúde como campo de interesses diversos, permitindo o
exercício da gestão no contexto contemporâneo das políticas públicas e de saúde, do
trabalho humanizado, em equipe, e das novas formas de gestão democráticas
colegiadas (UFRN, 2008).

A nomenclatura do Curso de Bacharelado em GSSS surge justamente dessa ideia de
formar gestores. Para Coordenadora Oliva, o nome do curso parecia ser mais competitivo e
daria uma identidade profissional ao egresso. A coordenadora Violeta destaca que essa
vocação para gestão era a forma que se visualizava o trabalho do profissional graduado em
Saúde Coletiva. E sobre o perfil do egresso pretendido para o Curso, ressalta:
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[...] o profissional da saúde coletiva, mesmo com foco na gestão, ele não pode ser
apenas um profissional técnico, competente do ponto de vista técnico, mas ele tem
que ter uma visão histórica e crítica sobre o contexto que ele vai atuar. Ele não pode
apenas apreender, ter habilidades técnicas para saber planejar, saber programar,
saber fazer um orçamento, fazer auditoria, não basta isso. Ele tem que ser uma
pessoa que conheça bem essa realidade do ponto de vista social, econômico,
cultural, para poder fazer essa avaliação levando em consideração esse contexto e ter
uma visão crítica (Depoimento da coordenadora Violeta).

Naquele momento, no DF e em outros estados brasileiros, como no AC, BA, RS e RJ,
também estavam sendo criados Cursos em Saúde Coletiva. Relembramos que, dentre estes,
apenas o Curso da UFBA, UFRJ e UFAC adotaram a nomenclatura de Bacharelado em Saúde
Coletiva. A coordenadora Violeta destacou que houve reuniões nacionais entre representantes
das universidades que estavam em fase de implantação dos Cursos ou com interesse de criálos e que, em um dos encontros, um dos líderes da RSB disse não ser importante a
nomenclatura que se daria aos Cursos naquele momento, mas, sim, a estrutura curricular
inspirada nos três eixos do campo da Saúde Coletiva.
Sobre a estrutura curricular do Curso, a coordenadora Violeta enfatiza o pertencimento
ao campo da Saúde Coletiva ao seguir seus três eixos. Mesmo quando o curso aborda
questões da administração, para ela é dentro da perspectiva da Saúde Coletiva, em que
compõe o conjunto de conhecimentos desenhados para formar o profissional. Além disso, a
coordenadora relembra que as habilidades e competências gerais descritas no PPP do Curso
foram inspiradas nas DCNs dos Cursos da área da Saúde, em que essas Diretrizes foram
contextualizadas para o campo da Saúde Coletiva.
Há consenso entre as entrevistadas que a profissionalização dos Bacharéis em Saúde
Coletiva não exclui a necessidade dos conhecimentos do campo da Saúde Coletiva na
formação dos demais graduados da área da saúde. Para a coordenadora Violeta, a exigência
para os demais profissionais seria conhecer o mínimo sobre aspectos da Saúde Coletiva, como
planejamento, programação, políticas, isto é, para que esses profissionais se situem na gestão
da saúde. Enquanto que o profissional formado pela Graduação em Saúde Coletiva seria o
mais preparado para realizar intervenções qualificadas nessa área.
Até o final do ano de 2015, a carga horária do Curso de GSSS da UFRN corresponde a
3.120 horas, com duração mínima de oito semestres. A estrutura curricular se desenvolve em
três grandes eixos estruturantes, cada um correspondendo a um ano do Curso: eixo 1. Saúde e
Sistemas de Saúde; eixo 2. Planejamento e Organização das Ações e Serviços de Saúde; e
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eixo 3. Gestão da Saúde. As competências e habilidades de cada eixo seguem descritas na
Figura 3 (UFRN, 2008).

Figura 3 - Estrutura curricular pelas competências e habilidades por eixo do curso de Gestão em Sistemas e
Serviços de Saúde da UFRN

Eixo1. Saúde e Sistemas de saúde
• Permite aos alunos desenvolver uma visão ampla sobre a complexidade dos
fenômenos relacionados ao processo saúde-doença nas populações e como são
estruturadas respostas aos problemas que estes colocam para a sociedade.
Eixo 2. Planejamento e Organização das Ações em Saúde e Serviços de Saúde
•Permite aos alunos desenvolver habilidades e competência no domínio do
planejamento, programação e avaliação das ações, serviços e sistemas de saúde,
nos distintos níveis da atenção e em setores estratégicos do sistema de saúde e de
serviços de saúde suplementar. Os alunos também conhecem os aspectos teóricopráticos da organização dos serviços de saúde, desde a constituição dos diferentes
modelos assistenciais, suas potencialidades, limites e perspectivas.
Eixo 3. Modelos e Práticas de Gestão da Saúde
•Permite aos alunos desenvolver habilidades e competências voltadas para a
gestão dos sistemas e serviços de saúde, procurando dar respostas à complexidade
de seus problemas específicos. Os alunos também conhecem os modelos
assistenciais existentes, as práticas e cuidados com a saúde, os aspectos
psicosociais envolvidos, as práticas de vigilância em saúde, as teorias da
administração e das organizações, da análise institucional, e os instrumentos da
gestão de recursos, meios e pessoas.

Fonte: UFRN (2008).

O PPP do Curso indica que durante o último ano será realizado Estágio
Supervisionado nos sistemas e serviços públicos e privados de saúde, contabilizando uma
carga horária de 720 horas. Ainda mais, são exigidos a participação dos discentes em
atividades complementares (participações em congressos, projetos de pesquisa ou extensão,
representações no colegiado do Curso), elaboração de Trabalho de Conclusão do Curso e
integralização de disciplinas optativas, com carga horária de 270 horas (UFRN, 2008).
Com a implementação dos CGSC no Brasil, a coordenadora Violeta fala que alguns
demostraram certo desequilíbrio em sua estrutura curricular com os eixos da Saúde Coletiva.
Segundo ela, o conjunto dos coordenadores das diversas instituições do país pensaram em
criar um espaço de diálogo que pudesse dar uma baliza estrutural aos Cursos seguindo os três
eixos do campo. Estes podem ser considerados, conforme Paim e Almeida Filho (1998), os
conhecimentos das disciplinas de Epidemiologia, o Planejamento/Administração de Saúde e
as Ciências Humanas e Sociais em Saúde.
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A coordenadora Violeta continua a relatar que alguns professores tiveram a iniciativa
de criar um espaço de diálogo entre os coordenadores dos CGSC do Brasil, inicialmente
chamaram de seminário, mas no segundo encontro nomearam de Fórum. O então Fórum de
Coordenadores não era formalizado, mas suas reuniões aconteciam durante alguns dos
congressos realizados pela ABRASCO.
O protagonismo dos estudantes da graduação, segundo a Coordenadora Violeta, fez
conquistar a participação no citado Fórum de coordenadores, a maioria dos professores votou
a favor da participação dos discentes. Ao mesmo tempo, buscaram formalizar o Fórum na
ABRASCO. Essa proposta deixou os membros divididos, pois alguns consideraram que o
Fórum deveria ser livre, ficar independente das influências da Associação. No entanto, a
maior parte aprovou a ideia.
Com o intuito de institucionalizar o Fórum na ABRASCO haveria votação interna da
Associação para aceitação de um espaço para a graduação. Houve embates, uma vez que a
votação também incluía mudanças no regimento interno da ABRASCO. Alguns grupos
pertencentes aos comitês da ABRASCO, desde a sua criação, eram contra as mudanças que
estavam sendo votadas. Mesmo assim, houve a aceitação da entrada da graduação e mudanças
na nomenclatura da ABRASCO e no regimento interno, como resume a coordenadora
Violeta:

Ao mesmo tempo em que se votou a favor dessa entrada de estudantes e dos
professores [no Fórum de coordenadores], a gente começou a lutar pela
institucionalização do Fórum no interior da ABRASCO, que tinha gente que era
contra desde o início, ficou bem dividido [...] A gente conseguiu apertado, mas
conseguimos ganhar [votação dos associados da ABRASCO para aprovação de
determinadas mudanças] mudando o nome, mudando o regimento... onde hoje você
tem já regras diferentes para construção desses comitês, desses fóruns, enfim. E aí
foi quando os estudantes podiam se associar, participar de forma mais ativa nas
decisões da ABRASCO (Depoimento da coordenadora Violeta).

O espaço de debate entre estudantes e coordenadores do CGSC na ABRASCO passou
a ser denominado de FGSC. Atualmente, as articulações entre as graduações da Saúde
Coletiva continuam acontecendo pelo FGSC da ABRASCO ou através de contato pessoal de
um coordenador com o outro. A coordenadora Oliva exemplifica que alguns professores a
procuraram para conhecer o Curso de Graduação da UFRN na perspectiva de criar cursos em
suas regiões e outros sobre o processo para mudança da nomenclatura do Curso.
Sobre a mudança de nomenclatura do curso de GSSS para Saúde Coletiva, segundo a
coordenadora Violeta, houve um incentivo do movimento nacional dos estudantes,
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principalmente dos estudantes da graduação do Rio Grande do Sul. Para ela, esses estudantes
passaram a colocar aos demais a importância de que todos os Cursos tivessem nomenclaturas
únicas como Saúde Coletiva.
Esse crescente movimento nacional em prol da unificação dos nomes dos Cursos para
Saúde Coletiva fez a UFRN seguir essa tendência. No entanto, para a coordenadora Violeta, o
importante não é o nome, e sim a Diretriz Curricular, e exemplifica que alguns Cursos de
graduação, como o de farmácia, passaram algumas décadas para construir uma identificação
única.
A coordenadora Oliva admite que anteriormente fora contra a alteração, mas
identificou alguns fatores que a fizeram, na condição de coordenadora, iniciar o processo
interno para mudança da nomenclatura. Seu convencimento se deu ao perceber que os
avaliadores de cursos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira tinham dificuldades em identificar quais graduações pertenciam ao campo da Saúde
Coletiva, pela diversidade de nomenclaturas, e o movimento nacional que estava ficando forte
em torno do nome Saúde Coletiva, como esclarece:

Existe um movimento onde o nome da Saúde Coletiva é mais forte e você ficar de
fora, você pode perder muitas vezes a condução política, da participação de algumas
mudanças, por exemplo, as diretrizes nos alcançam se a gente tem esse nome? O
próprio CBO se a gente mantém o nome Gestão a gente está dentro? Então,
seguramente a gente vai estar, mas sempre a gente vai estar provando que está!
(Depoimento da coordenadora Oliva).

Ao final de 2016, o trâmite para o processo de mudança de nomenclatura do Curso de
GSSS para Saúde Coletiva ainda segue nos colegiados internos da UFRN e, após aprovação
deste, seguiria para análise do MEC.
No tocante ao trabalho, a área de atuação pretendida aos egressos do Curso é o SUS,
lugar em que se identifica a necessidade de profissionais qualificados para a gestão em cada
município do estado do RN. A coordenadora Violeta pontua essas áreas:

[..] eles têm condições de trabalhar [...] dá atenção básica, a média e alta
complexidade, eles têm condições de trabalhar em qualquer uma, em qualquer
esfera de governo. Eles só não estão preparados para trabalhar dando assistência,
porque eles não são formados para ser médicos, nem enfermeiros, mas eles podem
fazer a gestão do cuidado, que é diferente, você não vai tratar da doença, mas você
sabe como organizar esse cuidado, fazer a gestão desse cuidado (Depoimento da
coordenadora Violeta, grifo da autora).
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A coordenadora Oliva deixa claro que o campo de atuação existe a partir do
diagnóstico da necessidade desse profissional qualificado. Sua inserção no mercado dar-se
pela compreensão dos gestores atuais da necessidade de outras formações para o trabalho em
saúde. Para esse convencimento, a coordenadora Oliva destaca que não é apenas papel da
Academia, mas dos próprios egressos do Curso. Adentraremos nessa temática no capítulo
seguinte.
Em uma análise atual sobre a inserção profissional dos egressos por concursos
públicos, a coordenadora Oliva ressalta que a dificuldade é a mesma para quaisquer
profissionais da saúde, porém as demais profissões são conhecidas, diferentemente do
profissional gestor em sistemas e serviços de saúde ou o sanitarista. Independente do nome do
curso, o profissional não é conhecido porque a profissão é nova, está se estabelecendo, como
todas as outras profissões. A coordenadora Oliva relembra que, exceto Medicina, todas as
profissões da saúde passaram por esse processo de reconhecimento que a Saúde Coletiva está
vivenciando.

Então eu acho que não é uma coisa da especificidade de ser o curso de sanitarista ou
de gestão. É uma profissão nova, que está se estabelecendo, que tem de se mostrar
que é reconhecida, como todas as outras passaram nessa história (Depoimento da
coordenadora Oliva).

Para ela, no futuro, pela associação que as pessoas fazem da formação com a profissão
poderá ser que os egressos dos CGSC já sejam conhecidos como sanitaristas. Além do
reconhecimento profissional como dificuldade de inserção no mercado de trabalho relatada
pela coordenadora, outras dificuldades foram identificadas pelos egressos e serão descritas no
capítulo 5.1. Desafios estruturais na inserção de uma nova profissão no mercado de trabalho,
a seguir.
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5 COMO SE DÁ A INSERÇÃO DOS NOVOS SANITARISTAS NO MERCADO DE
TRABALHO?
O meu desafio é andar sozinho
Esperar no tempo os nossos destinos
Não olhar pra trás, esperar a paz
O que me traz
A ausência do seu olhar
(Leandro Léo)
Neste capítulo, apresentamos a sistematização dos conteúdos emergidos durante as
três sessões do GF sobre os desafios, potencialidades e estratégias na inserção profissional dos
egressos do Curso de GSSS/UFRN. Complementarmente, destacamos relatos extraídos das
entrevistas individuais sobre temas relacionados à inserção profissional.
De forma geral, nos relatos dos egressos sobre a inserção no mercado de trabalho, têm
destaque as palavras: convite, indicação e chamado. Tais palavras sugerem a ocupação de
cargos comissionados, contrato temporário ou por regime Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT). Consideramos que o fato de ser indicação não desqualifica o novo sanitarista, visto
que conquistaram essas indicações ao terem demonstrado aos contratantes seus potenciais
durante alguma atividade, por exemplo, durante os estágios curriculares do Curso ou em bolsa
de iniciação científica. No entanto, alguns egressos destacam a indicação política como fator
preponderante para sua inserção, em que ter qualificação para o cargo aparece como fator
menos importante.
Os desafios para a inserção profissional, a depender do espaço e período de inserção
do egresso, podem ter deixado de ser considerado um desafio e outros aparecem até mesmo
como potencialidade, de caráter contextual e temporal. Quanto às estratégias, estas se colocam
como elementos para superar os desafios existentes e reforçar as potencialidades explicitadas.

5.1 DESAFIOS ESTRUTURAIS PARA A INSERÇÃO DE UMA NOVA PROFISSÃO NO
MERCADO DE TRABALHO

Identificamos que alguns desafios para inserção dos egressos do Curso de GSSS
assemelham-se a quaisquer profissionais da área da saúde. Por outro lado, alguns desafios são
peculiares a um Curso novo que forma novos trabalhadores que ainda estão demarcando seus
espaços de atuação no mundo do trabalho, e que, logo, debatem o Sanitarista como a décima
quinta profissão da saúde.
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Os desafios não são isolados entre si, alguns se relacionam e juntos tornam-se um
obstáculo para inserção profissional. Na Figura 4 estão as categorias identificadas como
desafios, quais sejam: remuneração; reconhecimento da profissão em Saúde Coletiva;
interferência política; e identidade profissional.

Figura 4 - Desafios da inserção profissional dos egressos do curso de Saúde Coletiva

Remuneração

Reconhecimento
da profissão em
Saúde Coletiva

Identidade
profissional

Interferência
Política

Fonte: Elaboração da Autora.

Sobre Remuneração, alguns egressos colocaram como desafio na inserção profissional
a baixa remuneração e exemplificaram a inserção da primeira turma de egressos na SMS do
Natal, em 2013. Alguns não permaneceram no cargo devido ao valor remunerado ser apenas
um salário mínimo, sendo considerado insuficiente para um profissional de nível superior
trabalhar 40 horas semanais. Dessa forma, os mesmos buscaram outras ocupações, como
expõe o Egresso A:

Fui convidada a trabalhar na secretaria [SMS do Natal] [...] na época o valor era um
salário mínimo para trabalhar 40 horas[...] para mim na época foi frustrante porque
no nível superior está certo que a gente era como um cargo técnico, mas era 600 e
poucos reais para trabalhar 40 horas [... ] aí eu optei por ir para esse outro emprego,
que é enfermeira da estratégia [saúde da família] (Depoimento de Egresso A).

No entanto, outros egressos aceitaram o convite e permaneceram no trabalho na SMS
do Natal, mesmo com baixa remuneração salarial. Os Egressos M, L e C expressaram que a
motivação em trabalhar significou a oportunidade de ter uma experiência profissional na área
de formação do Curso e, consequentemente, esperavam que pudessem crescer
profissionalmente na SMS do Natal.
Assim aconteceu, eles saíram de cargos técnicos, administrativos e foram ocupar
cargos de chefia/coordenação de setores. Em 2014 houve uma reforma administrativa no
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município do Natal e com essa reforma houve mudanças na nomenclatura, extinção e criação
de cargos, além do rearranjo salarial, como citaram os egressos. A partir de então, o salário
dos cargos comissionados ocupados por eles passou a ser tão competitivo quanto o de outros
profissionais do ensino superior. Alguns egressos demonstraram que, então, ficaram
satisfeitos com o salário.
Em outro cenário, o Egresso U confirma que seu salário não é atrativo, mas ressalta a
oportunidade de adquirir experiência. Ele diz receber dos proprietários do Centro de Pesquisas
Médicas, seu local de trabalho, a incumbência de contratar outro egresso do Curso, também
para o cargo de coordenador. Ao entrar em contato com esse outro egresso da sua turma de
formatura, este não aceita o trabalho justificando o baixo salário. O Egresso U problematiza
que o salário não é uma dificuldade do egresso do Curso de GSSS, mas, sim, de qualquer
profissional em início de carreira. Com essa reflexão, fez críticas aos egressos que estão
desempregados ou optam por fazer outro curso pela justificativa de vir a ganhar salários altos.
Em um estudo sobre os egressos do CGSC da UFBA foi apontado que eles tinham
remuneração média de R$ 2.607 (dois mil, seiscentos e sete reais), que metade dos
participantes da pesquisa disse ganhar mais de R$ 3.000 (três mil reais), 40% ganham entre
R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) e R$ 2.000 (dois mil reais), e os demais afirmaram ganhar
R$ 1.000 (mil reais). Porém, 75% dos que revelaram suas remunerações atuam na área
acadêmica (ANJOS, 2015). Sabemos que essa área de atuação para os egressos tende a
remunerá-los melhor que a área dos serviços e sistema de saúde.
Em outro estudo incluindo diversos egressos do Brasil, e também do RN, foi
identificado que 29,6% desses egressos ganham mais de R$ 3.391 (três mil, trezentos e
noventa e um reais), 49,2% disseram ganhar entre R$ 1.357 (mil, trezentos e cinquenta e sete
reais) e R$ 3.390 (três mil, trezentos e noventa) e outros 21,3% recebem entre R$ 678
(seiscentos e setenta e oito) e R$ 1.356 (mil, trezentos e cinquenta e seis) (LORENA, 2016).
Essa pesquisa também incluiu egressos bolsistas na área acadêmica como respondentes sobre
remuneração.
Em nossa pesquisa, alguns egressos apontaram que outras graduações da área da saúde
podem ser mais atrativas financeiramente por permitir o trabalho por plantões. Durante a
sessão do GF, outro egresso discordou ao dizer que os egressos precisam ampliar a visão
sobre outras formas de remuneração e exemplificou a oportunidade de submeter projetos
pelos editais de programas do MS.
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Acho que acaba sendo um mito nesse sentido porque depende muito da capacidade
de visão. Existem projetos, só que a gente precisa abrir a cabeça um pouquinho para
ver esses editais, as oportunidades, esses projetos para construir (Depoimento de
Egresso B).

Identificamos duas visões diferentes dos egressos sobre remuneração: uma
compreende como uma dificuldade inicial e aceita trabalhos com baixa remuneração como
uma oportunidade de trabalhar na área de formação na perspectiva de crescer
profissionalmente; e a outra visão não aceita o trabalho e aguarda outras oportunidades de
trabalho melhor remuneradas na área ou entende que apenas outras ocupações podem
satisfazê-lo financeiramente.
Entendemos que os egressos quando aceitam a oportunidade de trabalhar na área de
formação conseguem se estabelecer no mercado de trabalho quando comparados com aqueles
que apenas aguardam uma oportunidade bem remunerada. Ter experiência de trabalho é um
facilitador para buscar novos empregos com melhores condições de trabalho.
A remuneração aparece como um problema estrutural relacionado ao mercado de
trabalho. Profissões com maior status social tendem a ter remunerações melhores quando
comparadas a outras. Considerando que os egressos estão se estabelecendo no mercado de
trabalho como uma nova profissão da saúde e ainda apresentam um perfil de jovens em início
de carreira, ter uma baixa remuneração pode significar um problema temporário. Espera-se
que à medida que os cenários de inserção forem compreendendo o papel social dos novos
sanitaristas, estes serão valorizados financeiramente.
No que diz respeito à categoria Reconhecimento da Profissão em Saúde Coletiva,
entendemos

ser

importante

refletir

como

os

órgãos

do

Estado

visualizam

o

trabalho/trabalhador da Saúde Coletiva. Para tanto, recorremos ao registro da CBO do
Sanitarista (1312-25) no MTE e aos processos de regulamentação da profissão na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal e, paralelamente a isso, ressaltaremos os conceitos de
ocupação e profissão.
Ocupação é um conceito sintético que representa a agregação de empregos ou
situações de trabalho similares. No Brasil, a ocupação é regulamentada pelo MTE, utilizando
a CBO. Esta é um documento normalizador do reconhecimento, da nomeação e da
codificação dos títulos e conteúdo das ocupações do mercado de trabalho brasileiro, sendo
constantemente atualizada para expor as diversas atividades profissionais, as regulamentadas
e as de livre exercício profissional (BRASIL, 2016c).
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A CBO para o sanitarista graduado existiu provisoriamente. Relembramos que o MS,
por meio da Portaria de nº 256/2013, ano em já havia egressos do CGSC, incluiu em seu
artigo 5º, na Tabela de CBO utilizada no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde, a CBO provisória 1312-C1 Sanitarista, para que esse profissional atue com a equipe
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Deixa claro, também, que sanitarista é um
profissional da saúde com pós-graduação ou graduação em Saúde Coletiva/Saúde Pública
(BRASIL, 2013a).
Destacamos também a mobilização nacional de egressos e professores do Curso para
criação definitiva da CBO do Sanitarista. Em apoio, o MS articulou com o MTE, através da
SPPE, para essa criação. A equipe técnica da CBO da SPPE solicitou do MS informações
sobre o Bacharel em Saúde Coletiva para justificar a criação de uma nova ocupação. Dessa
forma, o MS formulou a Nota Técnica 013/2015 consolidando informações referentes a esse
solicitado. Essa Nota Técnica 013/2015 foi encaminhada ao MTE e, em 17 de março de 2017,
houve a formalização do registro de Sanitarista na CBO.
Ao identificar a ocupação do Sanitarista (1312-25), questionamo-nos se outras
ocupações também poderiam referenciar um trabalho no núcleo ou campo da Saúde Coletiva.
No Quadro 8, sistematizamos os códigos da CBO relacionados à Saúde Coletiva.
Quadro 8 - Classificação Brasileira de Ocupações relacionadas ao campo e núcleo da Saúde Coletiva, por
nomenclatura e código, ano de criação, atividades profissionais e formação.

Nomenclatura e
Código CBO
Cirurgião-Dentista
de Saúde Coletiva2232-72
Cirurgião-DentistaEpidemiologista2232-16

Fonoaudiólogo em
Saúde Coletiva2238-40

Data de criação

06/02/2003

06/02/2003

31/01/2013

Atividades realizadas
do campo da Saúde
Coletiva

Formação

Curso
superior
em
Ações em Saúde Coletiva odontologia e registro no
para área odontológica
CRO (Conselho Regional
de Odontologia).
Ações em Saúde Coletiva
para
área
de
fonoaudiologia, além de
planejar programas e
campanhas de prevenção
e promoção da saúde;
implementar programas
de promoção da saúde;
gerenciar programas e
campanhas;
coordenar
serviços de saúde dos
setores
públicos
e
privados.

Curso superior na área de
fonoaudiologia,
com
registro
no
conselho
profissional pertinente e
curso
de
qualificação
profissional na área da
ocupação de mais de 400
horas.
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Pesquisador em
Saúde Coletiva2033-20

30/12/2008

Enfermeiro
sanitarista- 2235-60

30/12/2008

Médico Sanitarista2251-39

Em
movimentação
para substituir o
registro anterior
de 2231-56Médico sanitarista
de 30/12/2008.

Farmacêutico em
Saúde Pública2234-30
Gerente de Serviços
de Saúde – 1312-10
Tecnólogo em
Gestão Hospitalar –
1312-15
Diretor de Serviços
de Saúde – 1312-05
Sanitarista – 131225

31/01/2013
22/10/2002
10/01/2011
22/10/2002
17/03/2017

Curso superior completo na
área de ciências da saúde,
sendo
frequentes
as
titulações de especialistas,
Ensino e pesquisa no
mestres, doutores. O tempo
campo da Saúde Coletiva
mínimo de experiência em
pesquisa para atingir a
titularidade
ocupacional
está entre quatro e cinco
anos.
Bacharelado
em
Enfermagem e registro no
Conselho Regional de
Enfermagem
(Corem).
Ações em Saúde Coletiva Recomendável
que
o
para área de enfermagem
profissional
passe
primeiramente
por
diferentes áreas de trabalho
e
posteriormente
se
especialize.
Ações em Saúde Coletiva
Formação superior em
para área da medicina, além
Medicina,
credenciados
de promover campanhas
pelo Conselho Regional de
de saúde, como também
Medicina
(CRM).
O
ações de vetores e
exercício pleno das funções
zoonoses;
gerenciar
se dá após o período de um
recursos financeiros dos
a dois anos de experiência
programas e serviços em
profissional.
saúde.
Ações em Saúde Coletiva Curso
superior
para área de farmácia
Farmácia
Planejam, coordenam e
avaliam ações de saúde;
definem estratégias para
unidades e/ou programas
de
saúde;
realizam
atendimento
biopsicossocial;
administram
recursos
financeiros;
gerenciam
recursos
humanos
e
coordenam interfaces com
entidades
sociais
e
profissionais.

em

Ensino superior completo,
acrescido de cursos de
especialização, com carga
horária de duzentas a
quatrocentas horas.
Bacharelado em Saúde
Coletiva ou ensino superior
completo em qualquer área
acrescido de pós-graduação
na
área
de
Saúde
Coletiva/Pública.

Fonte1: elaboração da autora. Dados disponíveis em Brasil (2017b).

1

As palavras-chave utilizadas neste site da MTE-CBO foram: Saúde Coletiva; Sanitarista; Saúde Pública;
Epidemiologista; Gerente Saúde; e Gestor Saúde, no link “busca por título” e nos índices Famílias; Ocupações;
Sinônimos; Atividades; Descrição; e Formação-Experiência.
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O MTE reconhece as diversidades de uma ocupação no campo da Saúde Coletiva por
categoria profissional: Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva e Cirurgião-Dentista
Epidemiologista; Farmacêutico em Saúde Pública; Enfermeiro Sanitarista; Médico
Sanitarista; e Fonoaudiólogo em Saúde Coletiva. Todas essas ocupações fazem uso de saberes
e práticas do campo da Saúde Coletiva, porquanto identificamos que essas ocupações
apresentam atividades profissionais semelhantes às atividades descritas pelo MTE para suas
formações generalistas de origem (BRASIL, 2017b).
Ainda assim, identificamos algumas atividades que se aproximam do núcleo da Saúde
Coletiva, como as de Médico Sanitarista e de Fonoaudiólogo em Saúde Coletiva, quais sejam:
promover ações de vetores e zoonoses; gerenciar recursos financeiros dos programas e
serviços em saúde; planejar programas e campanhas de prevenção e promoção da saúde;
implementar programas de promoção da saúde; gerenciar programas e campanhas da saúde; e
coordenar serviços de saúde dos setores públicos e privados (BRASIL, 2017b).
Ressaltamos que apenas a ocupação de Sanitarista (1312-25) descreve como requisito
para o exercício profissional ter graduação em Saúde Coletiva/Pública em nível de
Bacharelado. Já a ocupação de Pesquisador em Saúde Coletiva poderá incluir o Graduado em
Saúde Coletiva se este possuir uma titulação de especialista, mestre, doutor e trabalhar por
mais de quatro/cinco anos na área para obter reconhecimento da ocupação. No entanto, alguns
dos novos sanitaristas da Saúde Coletiva atuam como pesquisadores desenvolvendo estudos
em Saúde Coletiva sem titulação pós-graduada.
Sobre a CBO do Sanitarista (1312-25), esta está registrada como pertencente à família
ocupacional Gestores e especialistas de operações em empresas, secretarias e unidades de
serviços de saúde, família que agrega outras ocupações, quais sejam: Diretor de Serviços de
Saúde (1312-05); Gerente de Serviços de Saúde (1312-10); Tecnólogo em Gestão Hospitalar
(1312-15); e Gerontólogo (1312-20).
Compreendemos que as ocupações que mais se assemelham ao núcleo da Saúde
Coletiva são Gerente de Serviços de Saúde, Diretor de Serviços de Saúde e Tecnólogo em
Gestão Hospitalar. O MTE coloca que a formação necessária para essas ocupações é ensino
superior completo acrescido de especialização, porém não deixa claro qual ou quais são as
áreas de pós-graduação, o que possibilita a atuação de um profissional de que não seja da área
da saúde (BRASIL, 2017b). O MS considera a formação na área de Gestão Hospitalar ou
Gestão em Serviços de Saúde como qualificada para atuar na direção de uma unidade de
média ou alta complexidade e destaca esse ponto como com elemento indutor da qualidade
dos serviços de saúde em um dos critérios avaliativos do Programa Nacional de Avaliação dos
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Serviços de Saúde (PNASS) (BRASIL, 2015c). Nessa perspectiva, os formados na Graduação
em Saúde Coletiva e Gestão Hospitalar poderiam ser considerados como formação qualificada
para essas ocupações.
Ao analisar as atividades desenvolvidas no trabalho por essas ocupações, percebemos
que o Sanitarista (1312-25) desenvolve 100% das atividades descritas para a ocupação de
Gerente de Serviços de Saúde; 96,5% das atividades da ocupação de Tecnólogo em Gestão
Hospitalar; e 92,4% das atividades da ocupação de Diretor de Serviços de Saúde. Ao
comparar de outra maneira, temos que das 130 atividades listadas para os Sanitaristas (131225), 47,7% são desenvolvidas pela ocupação de Gerente de Serviços de Saúde e 56,1% pelas
ocupações de Diretor de Serviços de Saúde e Tecnólogo em Gestão Hospitalar (BRASIL,
2017b).
Com essa breve análise da CBO relacionada ao campo e núcleo da Saúde Coletiva,
podemos afirmar que enquanto os conhecimentos do campo da Saúde Coletiva estão presentes
na atuação de outras ocupações da área da saúde, o núcleo da Saúde Coletiva está
predominantemente nas ocupações de Sanitaristas e aquelas relacionadas à gestão dos
serviços de saúde. Compreendemos que a ocupação de Sanitarista representa melhor as
atividades profissionais de um Bacharel em Saúde Coletiva reforçando a especialidade e
especificidade do trabalho desse novo profissional, o que poderá influenciar na criação de
uma nova profissão da saúde.
No tocante à profissão, esta é um tipo específico de trabalho especializado, sendo
considerado também um tipo especial de ocupação por se tratar de um trabalho reconhecido
oficialmente. A profissão necessita de uma especialização criteriosa teoricamente
fundamentada, com a capacidade de negociar limites jurisdicionais e controlar sua própria
divisão de trabalho. O controle ocupacional do próprio mercado é denominado de “reserva de
mercado de trabalho”. Essa reserva estabelece que apenas os que possuem credencial,
geralmente diploma, podem desempenhar a profissão. Normalmente, as universidades são os
espaços de qualificação profissional em que o corpo docente tem dedicação integral para
refinar, revisar, codificar o corpo de conhecimentos e qualificações, assim como criar novos
elementos (FREIDSON, 1996).
Identificamos a Psicologia como umas das graduações a se assemelhar com o processo
de profissionalização, quando observado o estabelecimento da credencial. A princípio, o
conhecimento da ciência psicológica a partir da década de 1930 estava presente na formação de
cursos como filosofia, ciências sociais e pedagogia através de disciplinas curriculares obrigatórias
(PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003). De forma semelhante, no início do século XX, já se
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identificava o conhecimento da Saúde Coletiva ou correlata da época na formação graduada de
médicos. Segundo Pereira e Pereira Neto (2003), em 1946, iniciou a formação do psicólogo
especializado, em que passara três anos em determinada graduação (filosofia, biologia,
antropologia, por exemplo) e, posteriormente, realizava os cursos especializados de Psicologia.
Comparativamente, a Saúde Coletiva até os anos de 2008 só aparecia em disciplinas obrigatórias
em diversos cursos da área da saúde e apenas havia a formação de sanitaristas especializados
pelos programas de pós-graduação do campo. Para a Psicologia, o marco da profissionalização é
1957, período em que inicia a formação em nível superior com currículo majoritário das ciências
psicológicas (PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003). Na Saúde Coletiva, consideramos ser o marco
o ano de 2008 quando se iniciou a formação generalista da Saúde Coletiva determinada por um
saber específico oriundo do núcleo da Saúde Coletiva e permanecendo o saber compartilhado a
partir do conhecimento do campo da Saúde Coletiva presente nas demais graduações da área da
saúde.

Outro passo para a profissão seria a reserva de mercado de trabalho. No entanto, foi
discutida no estudo de Silva (2015) que, para alguns estudantes e egressos da graduação em
Saúde Coletiva, o movimento de profissionalização não acarretará em reserva de mercado
apenas para sanitaristas graduados e esperam dialogar com os serviços e com a pós-graduação
desse campo, além de afirmarem a necessidade de amadurecimento do debate.
A regulamentação pelos órgãos oficiais é mais um dos passos para a construção de
uma profissão. Então, como tramita essa ação nos órgãos públicos para esse novo sanitarista
da Saúde Coletiva?
Atualmente, há dois Projetos de Lei do Senado (PLS) e mais dois Projetos de Lei (PL)
da Câmara dos Deputados sobre regulamentação profissional de duas profissões, em que suas
atividades se aproximam do núcleo da Saúde Coletiva. Faremos a descrição na sequência, o
PLS 205/2014, arquivada e apresentada uma inspiração dessa proposta na Câmara dos
Deputados pelo PL 6311/2016, em tramitação; o PLS 185/2014, ainda em tramitação; e o PL
2526/2015 apensado ao PL 7482/2014.2
O PLS nº 205, de 10 de junho de 2014, de autoria da Senadora Lídice da Mata (PSBBA) e relatoria do Senador João Alberto Souza (PMDB-MA), dispõe sobre a regulamentação
da profissão de sanitarista e técnico sanitarista, e dá outras providências. As atribuições
descritas para o exercício profissional do sanitarista estão relacionadas à Gestão de atividades
de saúde pública e da área de Vigilância em Saúde, especialmente de Vigilância Sanitária. Os
2

Todos os trâmites dos Projetos de Lei no Congresso Nacional foram visualizados na data de 20 de fevereiro de
2017.
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formados em curso superior da área da saúde e engenharia ou com pós-graduação em área de
concentração em Saúde Pública, engenharia sanitária e sanitarismo estariam aptos para essa
atuação. Entendemos que o projeto ampliava a participação de diversos profissionais para
atuar em uma nova profissão, talvez essa ampliação tenha o deixado sem uma identidade
profissional, ainda mais, as atividades descritas estão relacionadas de forma fragmentada ao
núcleo da Saúde Coletiva, e não à área de engenharia sanitária (BRASIL, 2014a). Com essa
confusão, a própria senadora autora desse PLS 205/2014 requereu sua retirada por
Requerimento nº 927, de 19 de agosto de 2015, após mais de um ano de tramitação na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Posteriormente, a mesma senadora estimulou que a
matéria fosse mais bem debatida na Câmara dos Deputados (BRASIL, 2014b).
Nesse sentido, é criado o Projeto de Lei 6311, de 18 de outubro de 2016, na Câmara
dos Deputados, sob autoria do Deputado Jorginho Mello (PR/SC), que ainda aguarda
designação de Relator na Comissão de Seguridade Social e Família. Sobre esse Projeto há
poucas correções em comparação ao PLS 205/2014, mas nada que tenha mudado o seu já
relatado conteúdo confuso (BRASIL, 2016a).
Já o PLS nº 185, de 21 de maio de 2014, dispõe sobre o exercício da profissão de
Gestor de Serviços de Saúde e dá outras providências. O Projeto é de autoria do senador
Clésio Andrade (PMDB/MG), fora de exercício, e relatoria, anteriormente, do senador José
Agripino (DEM/RN), em 05 de agosto de 2014, mas o referido senador deixa de compor a
CAS, local de tramitação dessa PLS 185/2014. Portanto, a matéria fora encaminhada ao
senador João Alberto Souza (PMDB-MA), em 17 de agosto de 2015. Após mais de um ano
com esse senador/relator, o projeto ainda aguarda sua apreciação para ser votado na CAS
(BRASIL, 2014c).
O Projeto PLS nº 185/2014 decreta que o exercício da profissão de Gestor de Serviços
de Saúde é facultado aos Bacharéis em Gestão de Serviços de Saúde ou os pós-graduados em
Gestão de Serviços de Saúde. Não cita formações correlatas ou em áreas de formação, isto é,
o Bacharel em Saúde Coletiva não está incluído, apenas os egressos do Curso de Gestão de
Serviços de Saúde da UFMG pertenceriam a essa profissão. No entanto, as atividades
relacionadas a essa profissão de Gestor estão presentes no núcleo da Saúde Coletiva, como
descrito no Art.2º do Projeto, por exemplo: atuar na gestão de serviços de saúde, e todos os
níveis de complexidade, como hospitais, centros de saúde, serviços de urgência, saúde
suplementar e secretarias municipais e estaduais; e identificar, diagnosticar e propor soluções
em áreas críticas, ampliando a capacidade de resposta dos serviços de saúde (BRASIL,
2014c).
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No mesmo ano desse Projeto descrito anteriormente, é criado o PL 7482, de 29 de
abril de 2014, de autoria do deputado Ademir Camillo (PROS/MG), que também dispõe sobre
o reconhecimento da profissão de Gestor de Serviços de Saúde. Posteriormente, o PL 2526,
de 05 de agosto de 2015, de autoria do deputado Marcelo Álvaro Antônio (PRP/MG)
tramitaria em conjunto com esse PL. O trâmite recente aguarda designação de Relator na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (BRASIL, 2015a).
Ao compararmos o PLS 185/2014 e o PL 2526/2015, identificamos que a privação da
profissão aos formados em Gestão de Serviços de Saúde permanece, no entanto as atribuições
são diferentes. Podemos afirmar que o PL 2526/2015 amplia as atribuições desse Gestor ao
incluir atuação em Gestão dos Sistemas de Saúde e na análise da oferta de demanda de
serviços de saúde, considerando os contextos demográficos, epidemiológicos e políticoinstitucionais. Vale ressaltar que ambos os autores dos Projetos são políticos do estado de
MG, onde há o Curso de Bacharelado em Gestão de Serviços de Saúde na UFMG. Talvez,
essa universidade representada por estudantes, egressos e professores desse Curso sejam os
articuladores para a criação dessa nova profissão. Acrescentamos, também, que não há
representantes desse Curso frequentando o FGSC/ABRASCO, pois, ao que sabemos, não se
reconhecem como um Bacharelado em Saúde Coletiva.
Percebemos que nenhum Projeto de Lei, em tramitação no Congresso Nacional,
corresponde a todas as competências de um Bacharel em Saúde Coletiva, tais projetos apenas
pincelam atividades do campo e núcleo da Saúde Coletiva. Os PL trouxeram uma separação
entre a profissão de Gestor de Serviços de Saúde e a de Sanitarista. De fato, as atividades
descritas por um são diferentes da descritas pelo outro, porém todas juntas podem ser
desenvolvidas por um único profissional generalista – os egressos do Curso de Bacharelado
em Saúde Coletiva. Em nossa análise, essas atribuições descritas em ambos os PL mais se
assemelham a uma ocupação do que a regulamentação de uma nova profissão da saúde.
Desse modo, percebemos uma desarticulação na regulamentação das profissões no
núcleo da Saúde Coletiva, entre MTE e o Congresso Nacional e dentro do próprio Congresso
Nacional. Ao certo, como os PL ainda estão em tramitação, podemos esperar que durante os
debates, em suas respectivas Comissões, haja mudanças em sua estrutura, e que essas
mudanças percebam a necessidade social de uma nova profissão da saúde, independente da
sua nomenclatura, Sanitarista ou Gestor.
Ter conselhos profissionais não aparece como requisito no Brasil para a
regulamentação de uma profissão, mas, normalmente, são estes que regulam o mercado de
trabalho do profissional. Sabemos que essas associações podem valorizar o corporativismo,

80

no entanto, para os egressos da Graduação em Saúde Coletiva, estabelecendo como principal
campo de atuação o SUS, Paim e Pinto (2013) dizem que bastaria a realização de concurso
público e a criação de carreiras para potencializar a inserção desse novo sanitarista no setor
público.
Corroboramos o questionamento de Freidson (1996) sobre o pressuposto de criar
conselhos ou associações profissionais como necessários para o estabelecimento de uma
profissão. O autor baseia-se em cada contexto histórico e cita que, na Europa, em tempos
onde não havia associações, foram criados programas profissionais nas universidades, assim
como reservas de mercado de trabalho sob a forma de cargos no serviço público para os
graduandos. “Foi esse o caso também na Alemanha do século XX, quando foram criadas
muitas daquelas que Siegrist (1990) denominou ‘profissões de Estado’” (Freidson, 1996,
p.150).
Agora, apresentaremos relatos dos egressos sobre a consequência deste desafio, o
reconhecimento da profissão em Saúde Coletiva, em suas inserções profissionais. Iniciamos
com o caso do Egresso H, que ao concluir sua graduação realizou concurso público para o
cargo de Sanitarista em uma cidade do interior do RN, que como pré-requisito exigiu
especialização em Saúde Coletiva/Saúde Pública ou Saúde da Família. O edital deixou claro
que sua graduação em GSSS não permitiria sua inserção no cargo. Mesmo assim, realizou o
concurso, que tinha apenas uma vaga para Sanitarista, e teve êxito na aprovação.
Imediatamente, ingressou em um curso de especialização para atender aos requisitos do
concurso, enquanto aguardava a convocação. Concluiu a especialização em Saúde Coletiva de
forma acelerada e com forte angústia na expectativa de ser convocado para o trabalho em
tempo de concluir a pós-graduação. A convocatória ocorreu no início do ano de 2017.
Resumindo, o Egresso H teve competência para ser aprovado em um cargo da Saúde
Coletiva, mas sua graduação não foi reconhecida como uma formação qualificada para atuar
como Sanitarista. Situações semelhantes ocorreram com outros egressos da BA, como foi
constatado no estudo de Anjos (2015) em que alguns concursos públicos exigiram o registro
profissional no conselho de classe e o estabelecimento da carga horária mínima do curso
superior, que era acima da carga horária do CGSC da UFBA, impossibilitando a inserção de
egressos que apenas tivessem o Bacharelado em Saúde Coletiva como grau superior.
Em uma pesquisa sobre os concursos públicos do campo da Saúde Coletiva no Brasil,
período de 2012 a 2015, foram localizados 23 editais, sendo 17 destes para o cargo de
Sanitarista, dois para o cargo de Bacharel em Saúde Coletiva e quatro para os cargos de
Analista/Técnico/Especialista e Gestão em Saúde. Quanto aos pré-requisitos, apenas seis
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desses editais permitem a inclusão dos Bacharéis em Saúde Coletiva, já que 13 editais são
direcionados a outras graduações seguidas de especialização em Saúde Coletiva/Saúde
Pública e quatro dizem ser para outras graduações da área da saúde sem exigência de
especialização (CEZAR et al., 2015).
Ter concurso público no campo da Saúde Coletiva é um desafio relatado de forma
unânime entre os egressos durante as sessões de GF, mas consideramos que existe a
necessidade de que os gestores municipais reconheçam o graduado como profissional da
Saúde Coletiva. Quando houver esse reconhecimento, provavelmente, a consequência será
concursos públicos com requisitos que os incluam.
A própria realização de concursos públicos parte da necessidade e iniciativa do
Estado. Os limites e as possiblidades de ter ou não estão em um contexto que abarca qualquer
profissão da área da saúde. Evidentemente, que uma profissão não regulamentada e pouco
conhecida tem maior dificuldade em realizar uma articulação política para fortalecer
concursos para cargos de Sanitaristas, em que a graduação em Saúde Coletiva também
apareça como um dos pré-requisitos ao cargo.
Não apenas o reconhecimento da atuação desse novo sanitarista para os demais
profissionais e para os órgãos oficiais precisa ser superado, mas também o reconhecimento
social. Existe a necessidade de esclarecer o papel social do Sanitarista, sua história e
possibilidades de atuação (SILVA, 2015). A imagem pública é um elemento fundamental para
o sucesso de uma profissão, ainda mais para aquela que ainda se constrói (ABBOTT, 1988).
Quando os egressos não conseguem se inserir na área de formação no setor público,
principalmente, pelas dificuldades na realização de concurso público, alguns buscam inserção
no setor privado. Na cidade do Natal, alguns desses serviços contratam os egressos em cargos
de nível médio para função administrativa, com salário compatível a essa formação,
permitindo que façam progressão vertical, após determinado período de atuação. O Egresso N
trouxe essa problemática:

Na rede privada, o curso é pouco reconhecido e financeiramente não é valorizado
[...] a atuação é de nível médio e não de nível superior, pois muitos atuam como
assistente administrativo. Os hospitais privados querem nos contratar como nível
médio, nível técnico. [...] o curso nos prepara para o setor público de saúde e aí
chega uma hora que não dá para inserir todo mundo lá. Tem que pensar no setor
privado também (Depoimento de Egresso N).

Há também aqueles que buscaram inserção no setor público através de concursos
públicos para cargos de nível médio ou técnico administrativo, seja na área da saúde ou em
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outros setores, por exemplo, serviço social. No entanto, foram processos seletivos para
contratos temporários de seis meses ou mais em caso de haver prorrogação.
Em outro estudo sobre a inserção profissional dos egressos da graduação em Saúde
Coletiva da UFBA, a ocupação de profissionais de nível superior em cargos de nível médio ou
fundamental foi identificada apenas em um único egresso dessa universidade. Debate-se que
essa problemática não é específica desse novo sanitarista, exemplificando a enfermagem que
tem seus egressos ocupando cargos de auxiliares e técnicos (ANJOS, 2015).
Enquanto não há o reconhecimento da profissão em Saúde Coletiva para que os
egressos sigam carreira no setor público, espaço de atuação idealizado pelo Movimento
Sanitário, é preciso articular com outros cenários de inserção para que estes reconheçam a
qualificação dos formados pelo Curso de GSSS. A formação nesse Curso não pode ser
identificada como adequada para ocupações em nível técnico ou médio na área administrativa,
mas, sim, para o núcleo de saberes e práticas da Saúde Coletiva.
Abordaremos, agora, a categoria Identidade. Como já discutimos no capítulo sobre o
estado da arte, o profissional para atuar na área da Saúde Pública era reconhecido como
sanitarista, com formação graduada em medicina e posteriormente com formação pósgraduada no campo da Saúde Coletiva ou correlatos da época e, assim, o mercado de trabalho
passou a compreender que seria essa formação a necessária para propor intervenções
qualificadas na área da Saúde Coletiva. Como vimos, alguns concursos públicos fazem
referência a cargos relacionados à área de atuação dos Bacharéis em Saúde Coletiva, sem
incluí-los. Problematizamos se o médico sanitarista graduado do século XX e os sanitaristas
especializados realizariam as mesmas atividades profissionais que os Bacharéis em Saúde
Coletiva. Se sim, então eles teriam a mesma identidade profissional?
Para Silva e Pinto (2014), a identidade, nesse caso, tem configuração ‘híbrida’. As
identidades profissionais mostram-se diferentes por suas formações de origem, mas todos se
comportam no campo de atuação da Saúde Coletiva. Todos os profissionais sanitaristas
(enfermeiro, médico, Bacharel em Saúde Coletiva, odontólogos, entre outros) têm uma
identidade que se diferencia dos demais profissionais, mas que pouco se diferencia entre si.
Problematiza-se que a chegada dos graduados em Saúde Coletiva poderá ou não causar uma
crise de identidade, ao vir fortalecer a identidade do sanitarista ou criar uma nova, um novo
ser sanitarista (SILVA; PINTO, 2014).
Consideramos ser um novo sujeito, por isso o chamamos, em vários momentos da
pesquisa, de novos sanitaristas da Saúde Coletiva. O debate sobre as especificidades na
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atuação profissional para caracterizá-los com identidade diferente seguirá no capítulo 6.0 −
Como atuam os novos sanitaristas no mercado de trabalho?
A identidade dos egressos desse Curso ainda é desconhecida para alguns contratantes,
pois eles não sabem se são sanitaristas, se são gestores, se os graduados têm competências
iguais aos especialistas do campo da Saúde Coletiva. Essa indefinição os faz ainda ter
preferência por inserir profissionais formados pelos tradicionais cursos de graduação da área
de saúde, ou mesmo pessoas sem formação específica, para trabalhar na área de gestão de
sistemas e serviços de saúde, na qual consideramos ser um dos principais espaços de atuação
dos novos sanitaristas no contexto do RN.
Alguns egressos relataram que os empregadores reconhecem que um profissional com
conhecimento biológico seria o mais adequado para essas funções sanitárias e de gestão da
saúde pública. No entanto, esse novo sanitarista da saúde não usa os saberes clínicos em sua
prática profissional, são formados para atuar no núcleo da Saúde Coletiva.
Outro aspecto comentado por alguns egressos são aqueles empregadores que associam
as competências do profissional do Curso de GSSS em atividades técnicas/burocráticas da
administração, talvez pela própria nomenclatura do Curso que insinue a prática
administrativa. Outros egressos discordam e afirmam que o nome do Curso pode ser uma
dificuldade inicial, mas com pouco esclarecimento sobre o mesmo já há a compreensão dos
contratantes que se trata de um profissional da Saúde Coletiva.
O fato é que a necessidade de esclarecer a identidade desse novo sanitarista da Saúde
Coletiva que emerge como uma novidade precisa ser disseminada para ser compreendida e
aceita, como aponta o Egresso G:

Agora assim, eu acho que a inserção desse profissional está passando pelo processo
literalmente de inserção por ser uma coisa nova. É que algumas pessoas ainda
desconhecem, mas muitas vezes, quando uma desconhece, se outra está do lado e
conhece, passa boas referências [...] (Depoimento de Egresso G).

A mudança de nomenclatura do Curso de GSSS para Saúde Coletiva é dita por alguns
egressos como facilitador para associação dos contratantes da identidade profissional dos
egressos relacionada à Saúde Coletiva. O Egresso J disse mais, para ele facilitaria na inserção
dos concursos públicos para o cargo de Sanitarista.

Como é um curso novo, a gente está passando por esse processo de ser reconhecido
[...] está em processo de ser reconhecido como Saúde Coletiva porque os concursos
em si, nos pré-requisitos, abordam muito ser formado em Saúde Coletiva, ter
especialização em Saúde Coletiva (Depoimento de Egresso J).
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Vale salientar que o edital de Concurso Público 004/2016 para área da saúde
instaurado na cidade do Natal compreendeu, mesmo sem a mudança de nomenclatura, que os
egressos formados pelo Curso de GSSS também poderiam concorrer ao cargo de Sanitarista
junto com os pós-graduados em Saúde Coletiva/Pública (NATAL, 2016). Certamente, a
articulação política realizada entre coordenadores, docentes, discentes e egressos superou a
necessidade de mudança de nomenclatura para ser reconhecido como uma formação de
profissionais qualificados para atuar no núcleo da Saúde Coletiva.
No estado da BA, mesmo com a nomenclatura de sua graduação em Saúde Coletiva,
houve uma resistência dos pós-graduados em Saúde Coletiva na inclusão dos graduados no
mesmo nível da carreira de sanitarista durante a revisão do Plano de Cargos e Carreiras da
Secretaria Estadual de Saúde Pública. Alguns chegaram a propor que houvesse duas carreiras
de sanitaristas, uma para os sanitaristas graduados e outra para os sanitaristas especializados
(PAIM; PINTO, 2013).
Mesmo que se tenha uma aproximação da área de atuação desse novo sanitarista para
com os sanitaristas da história, sua inserção no mercado de trabalho poderá gerar, em alguns
estados, embates entre sanitaristas especializados e graduados, de cunho corporativista, mas
que ao certo uma articulação, negociação política, poderia garantir essa inserção para ambas
as formações, como no caso da cidade do Natal/RN.
Outro aspecto destacado por um egresso, sem discussões favoráveis ou contrárias,
durante a sessão do GF, foi o fato de não existir DCNs para o Bacharel em Saúde Coletiva, o
que leva à indefinição das competências e habilidades desse profissional em âmbito nacional.
Consideramos que a identidade profissional pode ser moldada pela formação e pelo
trabalho, em que pese o que foi discutido anteriormente sobre trabalho. A formação antes da
efetivação das DCNs pode ter gerado diferentes identidades, mesmo que todos tenham
inspiração do campo da Saúde Coletiva. Assim, não podemos afirmar que o apreendido
durante o Curso de GSSS é igual a todos os Cursos no Brasil que dizem ser do campo da
Saúde Coletiva e que, internamente, todos esses cursos são idênticos. Reconhecemos que há
diversidade na constituição e desenvolvimento singulares de cada curso e as DCNs podem ser
um balizador para caracterizar o perfil profissional comum desejável e definir o saber
específico e especializado dessa nova profissão.
No que diz respeito à categoria Interferência Política, consideramos que o fato de não
se ter avançado na ocupação dos egressos por concurso público em cargos efetivos e por não
termos o reconhecimento da profissão pelos órgãos do Estado, a inserção para muitos no setor
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público na área de formação do Curso de GSSS dar-se por contrato temporário ou cargo
comissionado intermediado por uma articulação/intermediação política. Esse cenário é visto
pelos egressos como um trabalho instável, gerando sentimento de insegurança e medo. Esses
sentimentos despertam, em alguns, a busca por profissões reconhecidas pela sociedade e por
órgãos do Estado.
O relato do Egresso J mostra a percepção de quem diante desse cenário não trabalhou
na área de formação, mesmo tendo recebido uma proposta na SMS do Natal para um cargo
comissionado preferiu trabalhar por contrato temporário em cargo de técnico administrativo
na área de assistência social. Ao concluir esse contrato, o egresso não visualizou
oportunidades de trabalho na área do Curso de GSSS e decidiu mudar de profissão ao iniciar o
Curso de Enfermagem. Em suas palavras:
Eu “botava” em mente: qualquer concurso que abrir eu vou fazer para tentar
conseguir emprego. Aí foi que surgiu o processo seletivo da Secretaria de
Assistência Social, eu fiz, passei para o administrativo, consegui a vaga. E no
mesmo dia que eu estava assinando o contrato lá do trabalho, esse contrato de seis
meses, uma pessoa me ligou perguntando se eu queria trabalhar na secretaria [SMS
do Natal], só que como eu tinha acabado de assinar o contrato fiquei um pouco
receosa, "poxa vida esse contrato aqui é de seis meses", lá na secretaria como é
comissionado, eu não sei como vou ser recebida, eu não sei como vai ser o
trabalho, eu fiquei com medo na verdade, a palavra é essa! Aí falei para ela [uma
profissional da SMS do Natal] que já estava assumindo o trabalho, apesar de não ser
na área. [...] aí agora, vamos dizer, encerrou o contrato, aí eu disse: "vou mudar de
área", aí tive a oportunidade e agora estou fazendo enfermagem. [...] queria ter tido
muita oportunidade de trabalhar na Secretaria [SMS do Natal] ou oportunidade de
trabalhar nem que seja em qualquer área, mas infelizmente não deu. Agora, estou
seguindo novos rumos, mas quem sabe eu não posso voltar, nunca se sabe
(Depoimento de Egresso J, grifo da autora).

Houve também relatos de que os posicionamentos de mudar de curso são de egressos
que desde o início da graduação já sonhavam em seguir outra profissão, ou já eram
profissionais da saúde e visualizam o curso de GSSS como uma especialização, ou não
souberam o momento de esperar e procurar as oportunidades de emprego no setor saúde.
Sobre esse terceiro ponto, o Egresso B expõe sua percepção:

A gente percebia muito um medo de se mostrar no mercado de trabalho. As pessoas
não se sentiam seguras como sanitaristas [...] pelo menos na nossa turma houve
muita essa insegurança [...] então parte da nossa turma acabou indo para outros
caminhos, buscando outros caminhos e eu atribuo isso a essa insegurança porque o
pessoal nem se mostrou. Como é que vai saber se não vai conseguir, se vai ter
sucesso, se não vai ter sucesso? O pessoal nem procurou! (Depoimento de Egresso
B)
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Considerando o perfil econômico dos estudantes do CGSC do Brasil, tem-se que
68,7% pertencem às famílias cuja renda não ultrapassa seis salários mínimos; e destes, 26,3%
apresentaram renda familiar menor que três salários mínimos. Mais de 53 % trabalham e
33,6% participam na renda familiar (CASTELLANOS et al., 2013). Tais dados nos sugerem
que, provavelmente, a espera por uma oportunidade de emprego, para alguns, não é uma
escolha. Almejam qualquer trabalho porque precisam se sustentar financeiramente. Se o
emprego faz parte da área de formação do Curso ou não, isso parece ser o menor dos
problemas para quem busca um mínimo de estabilidade.
Ainda sobre um trabalho instável, os sentimentos de incertezas, também, perpassam os
primeiros egressos a atuarem na área de formação do Curso. O Egresso L faz a revelação e
ainda reafirma a dependência da inserção por indicação política.

Acho que a gente tem poucas oportunidades, a maioria das oportunidades é através
de indicação política. Se hoje eu sair da secretaria [SMS do Natal], sinceramente não
sei se conseguiria um emprego (Depoimento de Egresso L).

Falar sobre a necessidade de indicação política para a inserção no serviço público fez
os egressos desabafarem sobre suas atuações profissionais influenciadas por esse tipo de
indicação e colocaram que saíram de alguns cargos por essa interferência. Um exemplo, para
o Egresso P que trabalhou como diretor de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no interior
do RN, a interferência da política local influenciou sua não permanência no cargo e a
mudança de profissão que, em sua análise, é melhor remunerada e com maior autonomia.

Um grande desafio é pressão política. Não aguentei essa pressão, estava insatisfeito
[...] pedi para sair [da direção de uma Unidade Básica de Saúde] e voltei para minha
atividade de enfermeiro no serviço, onde sou melhor remunerado. Enquanto não
pudermos ser concursados na área, vai ser bem difícil, já que existe muita
interferência política (Depoimento de Egresso P).

Sobre a interferência político-partidária foi discutido que a inserção profissional do
egresso dependerá do interesse do gestor em contratá-lo e que este pode utilizar-se dos cargos
públicos para obter barganha eleitoral, negociar cargos comissionados em troca de votos e,
consequentemente, não terá a preocupação de colocar profissionais qualificados para assumir
cargos da área da saúde. O estudo de Silva (2015), quando debate a inserção dos Bacharéis
em Saúde Coletiva, identificou as mudanças político-partidárias como limitador dessa
inserção.
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Apesar de a interferência política ser considerada uma dificuldade ainda é a forma
como alguns egressos conseguiram sua inserção profissional. Para tanto, conheceremos os
relatos de inserção dos Egressos I, S e T, a seguir.
O Egresso I ocupa o cargo de assessor em políticas públicas na gestão central da SMS,
em município da região metropolitana do RN. Sua inserção nesse espaço ocorreu logo após a
conclusão do Curso, no ano de 2014. Ele relata que seu cônjuge fez a articulação por conhecer
políticos da cidade e a definição do cargo foi dada pelo próprio secretário de saúde ao
necessitar de um profissional com conhecimentos de gestão nessa função. Ele comenta ser
comum nessa secretaria de saúde haver indicação política pelo gestor e pelos próprios
funcionários e relatou uma situação em que a SMS estava contratando 20 estagiários,
visualizou a oportunidade para os alunos do Curso de GSSS, antes mesmo destes entregarem
os currículos, as vagas já haviam sido preenchidas sem nenhuma seleção prévia.
Indicação política por insistência da família fez o Egresso S conseguir emprego em
sua cidade, no interior do estado do RN, na gestão do nível central da SMS, após um ano de
sensibilização com o prefeito. Inicialmente, ele foi alocado para o setor de estatística dessa
secretaria, onde desenvolvia uma atividade de alimentação de dados no sistema de
informação. Logo percebeu que esse trabalho não pertencia a sua proposta de formação.
Pouco meses depois, com a entrada de um novo secretário de saúde, segundo o Egresso S, que
é mais preparado para a gestão, visualizou a oportunidade de sensibilizá-lo para se inserir em
um cargo condizente com sua qualificação. O secretário reconheceu que o egresso poderia
contribuir mais em outra ocupação, então, em parceria, decidiram que o Egresso S assumiria o
cargo de avaliador dos serviços de saúde. A sugestão para esse cargo específico foi iniciativa
do próprio egresso por realizar especialização em auditoria e ter estagiado [estágio curricular]
no setor de auditoria da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) do RN.
No caso do Egresso T foi indicação política e um pouco de conhecimento do Gestor
municipal sobre o Curso que o levaram a conseguir seu emprego para o cargo de diretor de
um hospital público, em que antes outro egresso do Curso havia ocupado. Recentemente, está
na função de Secretário Adjunto de Saúde Pública de um município do RN. Nesse espaço, as
pessoas lhe veem como apenas uma indicação política, sem qualquer relação das suas
atribuições desenvolvidas com sua formação profissional. Não ter o reconhecimento dos
demais profissionais de saúde interfere na sua atuação, quando sua fala não é vista como
técnica, qualificada para a tomada de decisão, apenas identificam no Egresso T um alguém
que merece ser ouvido por certa influência política que tem na cidade.
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A interferência política é um desafio estrutural para o trabalho no setor público. A
implicação não se limita à inserção e também perpassa a atuação profissional. Abordaremos
esse tema no capítulo 6.2 − Os desafios para o novo profissional no mundo do trabalho.

5.2 POTENCIALIDADES PARA A INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS NOVOS
SANITARISTAS

Há um conjunto de elementos que foram identificados como potentes para inserção
dos egressos do curso de GSSS/UFRN no mercado de trabalho, entre os quais estão:
formação, núcleo de saber e prática da Saúde Coletiva e o cenário da SMS do Natal. Tais
elementos estão sistematizados na Figura 5.

Figura 5 - Potencialidades na inserção profissional, percepção dos egressos do Curso de Saúde Coletiva (UFRN)

Formação
• Relação entre ensino-serviço
• Organização do Estágio Curricular do Curso de GSSS
• Participação em pesquisas acadêmicas

Núcleo de Saber e Prática da Saúde Coletiva
• Necessidades de profissionais qualificados
• Amplo campo de atuação

Cenário da SMS do Natal
• Contexto político favorável
• Construção da identidade profissional
Fonte: elaboração da autora.

Na Formação são identificadas ações que oportunizam ao graduado realizar práticas na
pesquisa, no sistema e nos serviços de saúde, possibilitando aos estudantes demonstrar aos
possíveis contratantes suas qualificações profissionais. Optamos por incluir a discussão desta
categoria no capítulo 7.1 − O estágio como vitrine para inserção profissional dos egressos.
Quanto ao Núcleo de Saber e Prática da Saúde Coletiva, o amplo campo de atuação do
profissional da Saúde Coletiva, no qual se reconhece a diversidade dos espaços conquistados
pelos egressos em curto espaço de tempo, foi identificado como potencialidade para a
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inserção profissional. O Egresso C exemplifica alguns desses espaços que podem ser
ocupados pelo sanitarista graduado:

O amplo campo de atuação profissional do Bacharel em Saúde Coletiva não é só na
gestão, é assessoria, planejamento, educação permanente, formação docente, como
pesquisador (Depoimento de Egresso C).

A inserção e a permanência de profissionais em diferentes espaços demostram a
necessidade de profissionais qualificados para o núcleo de saberes e práticas da Saúde
Coletiva. Esses novos profissionais estão ocupando uma lacuna no sistema de saúde e,
também, nos serviços de saúde. Alguns egressos acrescentam que há a necessidade de
profissionais qualificados ao identificarem pessoas em cargos relacionados à Saúde Coletiva
sem a devida qualificação. O Egresso B traz a problemática pela experiência da SESAP do
RN:

Realmente tem um deficit muito grande desse profissional [formado pelo Curso de
GSSS] com esse perfil, com essa visão ampla de SUS. Então, mesmo dentro da
secretaria, da SESAP, onde eu tenho mais conhecimento, as pessoas são contratadas
sem conhecimento real do que é essa máquina, esse sistema de saúde, [...] muitas
vezes, não têm nem conhecimento das diversas políticas de saúde que existem. Faz
parte da formação do sanitarista estudar todas as políticas (Depoimento de Egresso
B).

Apesar de a SESAP ser considerado um espaço em que há necessidade de atuação dos
egressos do Curso, até o momento de realização da pesquisa de campo, apenas o Egresso B
trabalha nesse espaço. Consoante a isso, identificamos que esse profissional não conseguiu
ganhar reconhecimento e identidade, mesmo que também a SESAP seja um espaço de
estágios curriculares e extracurriculares do Curso de GSSS. Talvez, falte articulação política
para inserção desses egressos na Secretaria Estadual.
Vale destacar que a inserção do Egresso B deu-se por concurso público, ainda em
2010, para um cargo de nível médio. Em 2013, concluiu o Curso de GSSS e iniciou a
especialização em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. No ano de 2014, foi convidado a
ocupar o cargo de chefe do setor de dimensionamento de pessoal da mesma secretaria.
Segundo seu relato, o tal cargo não é instituído formalmente, visto que o organograma está
desatualizado, caracterizando um desvio de função. Suas atribuições como chefe desse setor,
mesmo informal, são claramente definidas e reconhecidas pelos demais profissionais da
SESAP e pelos órgãos reguladores. No entanto, sua remuneração permanece condizente com
nível médio, mesmo desenvolvendo atividades de nível superior.
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O Egresso B diz passar por desafios institucionais. Quanto à remuneração e desvio de
função, não é escopo desta pesquisa explorar essa problemática, uma vez que o intuito ao
destacarmos sua experiência é reforçar a necessidade de profissionais qualificados em Saúde
Coletiva nessa Secretaria Estadual de Saúde que, por fatores internos, remaneja profissionais
de cargos, mas não abre processo seletivo para contratar novos, especialmente, os qualificados
na área de Saúde Coletiva.
O Egresso O atua em seu terceiro cargo na área de formação do Curso. Ele comentou
que sua saída das ocupações anteriores se deu na perspectiva de buscar um emprego melhor.
Os demais egressos, que também ocuparam outros cargos, apontam a mesma justificativa, o
que significa dizer que nenhum comentou ter sido demitido. Isso demonstra que há um
mercado de trabalho para profissionais com essa qualificação, ainda que seja aceitável que
profissionais, em início de carreira, busquem melhores condições de trabalho e
aperfeiçoamento profissional.
Nesse contexto, abre-se um pequeno parêntese para uma pergunta curiosa: já que há a
necessidade de profissionais qualificados e temos o Egresso T em cargo de secretário adjunto
de saúde, haveria a facilidade de articular concurso público para o cargo de sanitarista
graduado em sua cidade? Segundo ele, não. O Egresso T diz não haver o cargo de sanitarista
no município e seria necessário criá-lo, o que demandaria sensibilizar os gestores públicos,
prefeito e vereadores quanto à necessidade de inserção desse profissional na saúde.
Vale ressaltar que, apesar de não haver o cargo de sanitarista formalizado em alguns
municípios, percebe-se a necessidade destes em contratar profissionais para o trabalho no
núcleo da Saúde Coletiva, mesmo que seja por contrato de assessoria. O Egresso T citou ser
comum nos municípios de sua região contratar assessores técnicos para atuarem na área da
gestão da saúde, por exemplo, na aquisição de recursos, de projetos, de programas. Sobre isso,
temos o exemplo do Egresso S que desempenhou a função de assessor na área de direitos
sexuais – planejando e gerenciando ações nessa área para a população local – em alguns
municípios do interior do RN. O Egresso O que trabalha na direção de um hospital
filantrópico no interior do estado diz receber ligações de profissionais de outros municípios
solicitando auxílio em atividades de gestão e conta que alguns profissionais, comumente, são
pagos pelos municípios para executar atividades simples, como atualizar o Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde (CNES).
Significa dizer que alguns gestores públicos municipais, principalmente do interior do
estado, estão contratando a prestação de serviços de assessoria de profissionais que,
possivelmente, teriam qualificação em Saúde Coletiva. Diante dessa situação, o Egresso T diz
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que os graduados em Saúde Coletiva devem sensibilizar os gestores públicos a contratá-los
em seu corpo técnico ao invés de assessores que prestariam os mesmos serviços, mas de
forma pontual.
Sobre essa reflexão, o Egresso O critica egressos que apenas consideram o mercado de
trabalho na capital do estado como promissor. Para ele, quando não encontram emprego em
Natal, mudam de curso, mas não buscam se inserir em outros espaços. O fato é que os relatos
mostraram existir um mercado a ser explorado pelo interior do estado, evidenciando a
necessidade de profissionais qualificados na gestão dos sistemas e serviços de saúde. Essa
evidência, ainda que tenha sido pontual, poderá alertar para o fato de que a problemática das
dificuldades de interiorização identificadas em algumas profissões da saúde tende a se
reproduzir também, em alguma medida, para a inserção de Bacharéis em Saúde Coletiva em
municípios mais distantes da capital.
Debater a necessidade social desse novo sanitarista é ir além da discussão de mercado
de trabalho proposta por este estudo. A inserção profissional, a qual está sendo debatida, parte
da demanda por profissionais qualificados, principalmente, na área de gestão dos sistemas e
serviços de saúde, como identificaram os estudos desenvolvidos no NESC-UFRN em parceria
com órgãos nacionais e internacionais – OPAS. Alguns dos descritos na sequência referem-se
ao contexto do RN.
Um estudo sobre o perfil dos gerentes dos hospitais do estado do RN identificou a
necessidade de capacitação desses profissionais para o exercício da função gerencial. Os
profissionais a ocuparem esses cargos eram os médicos, enfermeiros e administrador, o que
representa, respectivamente, 49%, 15% e 11%; ainda com menor frequência são os
odontólogos, técnico em contabilidade, contador, técnico de enfermagem, economista,
biólogo e assistente social. Desses profissionais, apenas 20% afirmaram possuir
especialização em Gestão Hospitalar, outros possuíam especialização em áreas específicas dos
seus campos de formação graduada e relacionadas a outros subnúcleos da Saúde Coletiva,
como Gestão de Recursos Humanos, Auditoria e Saúde Pública (CASTRO; CASTRO, 2003).
Quanto ao perfil dos Gestores Municipais de Saúde do RN, identifica-se que 29% têm
apenas ensino médio; dos profissionais que possuem ensino superior, 25% não são formados
na área da saúde; já os formados na área da saúde são em sequência decrescente: enfermagem,
odontologia, medicina, farmácia, serviço social e outros em menor frequência. Sobre a
participação em Cursos da área de Gestão dos Serviços de Saúde, 71% dos Gestores
Municipais responderam não ter participado de qualquer processo de capacitação relacionado
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à qualificação da gestão. Ainda mais, 58% dos secretários municipais exercem atividades
paralelas à gestão (CASTRO; CASTRO; VILAR, [2005]).
Além disso, o projeto Política de Recursos Humanos de Saúde: Agenda de
Prioridades para a Ação dos Gestores – conhecido nacionalmente como Projeto Agenda –
reúne itens prioritários relativos à gestão e à preparação de Recursos Humanos de Saúde que
emergiram de oficinas em diferentes estados do Brasil, em que participaram 330 secretários
de saúde. Alguns desses itens reforçam a baixa qualificação dos profissionais que atuam na
gestão da saúde, como:

4. Dificuldades de gerenciamento de recursos humanos devido ao baixo
compromisso, despreparo dos gerentes, grande número de casos com desvio de
funções e interferências político-partidárias. [...]. 16. Gestores com dificuldades no
exercício do cargo devido ao desconhecimento da administração do Sistema Único
de Saúde (CASTRO, 2000, p. 18-24).

A potencialidade para inserção dos egressos parte de um mercado que necessita de
profissionais com qualificação em Saúde Coletiva, já que parte dos demais profissionais, ao
ocupar algumas das áreas de formação desses egressos, não tem competência para atuar no
núcleo da Saúde Coletiva, seja por sua formação de origem ser outra que não da área da saúde
ou por não realizar capacitação no campo da Saúde Coletiva. Ainda, há aqueles profissionais
que se dedicam parcialmente à Gestão, provavelmente, por permanecerem na atuação de suas
formações de origem. Isso reforça a necessidade de um ator com qualificação específica na
Saúde Coletiva com dedicação integral em sua área de saber e prática.
A próxima categoria que abordaremos expressa um cenário em que havia essa
necessidade de profissionais com competência e habilidade para atuar na Saúde Coletiva e
que, aos poucos, os demais profissionais da saúde reconheceram nos egressos do Curso de
GSSS o ator responsável para suprir essa carência no sistema de saúde. Trata-se do Cenário
da SMS do Natal em que há a identificação pelos egressos de que essa instituição é a maior
empregadora, além de ser a que mais reconhece e compreende a formação do Curso de GSSS.
As falas mostram as potencialidades que fizeram e fazem o estudante e o egresso serem
reconhecidos dentro da SMS do Natal. Consideramos o contexto favorável que a instituição
vivenciou com a presença de um docente do Curso de GSSS como Secretário Municipal de
Saúde e de fatores como comprometimento dos alunos durante os estágios, necessidade de
profissionais qualificados para atuar na gestão e, posteriormente, a atuação profissional dos
egressos naquele cenário de práticas. Todos esses pontos fazem da SMS do Natal um cenário
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político favorável à inserção profissional com reconhecimento institucional, o que favorece a
construção positiva de suas identidades profissionais.
Os primeiros egressos do Curso de GSSS, turma de 2012.2, são os desbravadores do
mercado de trabalho. O primeiro cenário a absorvê-los foi a gestão do nível central da SMS
do Natal. A articulação de um professor do curso, que no período estava como Secretário
Municipal de Saúde da capital, foi fator preponderante para essa inserção, como destaca o
Egresso L, coordenador de um setor na gestão do nível central dessa secretaria:

O período que o professor assumiu a SMS do Natal foi o período que recolheram
mais currículos de alunos de Gestão [GSSS], o que foi um ponto positivo, pois
representou um grande avanço para o curso e uma oportunidade única pra gente
(Depoimento de Egresso L).

Dessa forma, alguns da primeira turma de egressos foram convidados a assumir cargos
dentro da gestão do nível central, a princípio cargos técnicos/administrativos. Foi destacado
que, inicialmente, houve limitações salariais, mas os egressos que aceitaram a ocupação
vislumbravam uma oportunidade de crescimento e conseguiram ser reconhecidos, como
reforça o Egresso M, também coordenador de um setor na gestão do nível central dessa
secretaria:

Minha inserção na secretaria de saúde foi através do Professor [secretário de saúde
do Natal]. Ele selecionou alguns alunos da primeira turma, que estavam se
formando, para atuar junto com a equipe dele. [...] entramos na secretaria com baixa
remuneração e permanecemos lá devido à possibilidade de aprendizado. [...] aos
poucos fui ganhando espaço e reconhecimento pela equipe da secretaria [SMS do
Natal] (Depoimento de Egresso M).

Um ano depois, os profissionais do Curso de GSSS começam a ter um reconhecimento
dentro da SMS do Natal. O mercado de trabalho, nesse espaço, começara a ser promissor.
Alguns alunos da segunda turma concluinte do Curso visualizaram o estágio curricular no
nível central dessa secretaria como uma vitrine para conseguir se mostrar como profissional.
O comportamento de alguns se aproximava mais de profissionais do que de alunos
estagiários.
A qualidade no desenvolvimento, na organização dos estágios, no ano de 2013,
também fortaleceu entre os profissionais da SMS a compreensão da identidade desse novo
sanitarista e aflorou a necessidade de ter os egressos do Curso em seu corpo técnico. No ano
seguinte, alguns daqueles que foram estagiários, ao concluir o Curso, conseguiram ser
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contratados nesse cenário de indicação por qualificação, como descreve o Egresso R que
atuou como chefe do setor de planejamento em um Distrito Sanitário:

No meu caso, a inserção na Secretária Municipal de Saúde [Natal], eu acho que,
objetivamente, se deu por indicação, né? O formato mesmo foi indicação, não foi
seleção de currículo, não foi nada. Foi indicação dentro das possibilidades que se
tinha lá. Como eu já tinha estagiado na Secretaria adjunta e tinha aproximação com
o processo de trabalho, tanto com o secretário quanto com a equipe assessora, eu
acho que isso facilitou a minha inserção lá (Depoimento de Egresso R).

Posteriormente, o referido professor deixa o cargo de secretário de saúde da cidade do
Natal. Os egressos narram esse momento como de incerteza quanto as suas permanências nos
cargos comissionados. No entanto, nenhum egresso fora demitido. Observa-se que a inserção
se deu por indicação, mas a permanência dos egressos no cargo, possivelmente, demostrou a
qualidade na atuação profissional, havendo inclusive solicitação por parte de alguns dos
demais profissionais em cargos de Chefia na SMS entrar em contato com a coordenação do
curso de GSSS para sugerir nomes de egressos para trabalhar nessa secretaria. O Egresso Q
que atuou como chefe de planejamento de um Distrito Sanitário da SMS do Natal expressa
essa recente situação:

A minha inserção foi um processo um pouco diferente. É... devido aos bons
resultados dos profissionais que já estavam inseridos na secretaria [SMS do Natal]
pediram [ profissionais da SMS do Natal] algumas indicações para a coordenação [
do curso de GSSS]. E nesse processo a coordenação se reuniu com alguns
professores e indicaram o meu nome e de mais duas alunas para estar concorrendo a
algumas vagas. E aí no processo de entrevista, junto com a análise curricular,
acabaram me escolhendo e foi isso. Acabei ficando lá [SMS do Natal] (Depoimento
de Egresso Q).

Até o término desta pesquisa, a SMS do Natal continua sendo o principal empregador
de egressos do Curso de GSSS. Inclusive, o reconhecimento aos profissionais formados pelo
curso de GSSS pode ser evidenciado com a abertura de dez vagas no concurso público para o
cargo de sanitarista no último edital de concurso (NATAL, 2016).
Identificamos que à medida que os egressos se inserem e atuam profissionalmente na
SMS do Natal conseguem construir sua identidade profissional e serem reconhecidos pelos
demais profissionais quanto à qualificação do seu núcleo de saberes e práticas da Saúde
Coletiva e pela contribuição para o sistema de saúde. Esses novos sanitaristas no SUS
conquistaram o reconhecimento dos demais profissionais e na SMS do Natal são chamados
carinhosamente de meninos/meninas de Gestão, como ilustra o depoimento do Egresso E:
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Assim, eu acho que com o passar do tempo a gente já criou uma identidade dentro
da secretaria [SMS do Natal]. Que agora é: ‘os meninos de gestão’, ‘vamos chamar
eles para participarem desse projeto para ver se leva para frente, se tem êxito’. E a
gente conquistou isso porque arregaçamos as mangas e trabalhamos. E a gente se
destacou um pouco, por mais que a gente exerça um cargo comissionado, nós somos
técnicos para assumir aquele cargo e a gente consegue dar resposta, diferente de
outras pessoas [...] (Depoimento de Egresso E).

Esperamos que o exemplo do cenário da SMS do Natal seja suficiente para
afirmarmos que não só os novos sanitaristas estão conseguindo se inserir profissionalmente,
como também estão a permanecer no mercado de trabalho. Essa permanência somada à
acreditação dos demais profissionais na qualificação do novo sanitarista reforça o diagnóstico
de que há uma lacuna na formação das demais graduações da área da saúde, por isso a
necessidade de uma nova profissão da saúde com competência no núcleo da Saúde Coletiva.

5.3 O PROTAGONISMO DOS NOVOS SANITARISTAS COMO ESTRATÉGIA DE
INSERÇÃO PROFISSIONAL

Diante das dificuldades de inserção profissional relatadas, questionamos os egressos
sobre que estratégias estariam organizando para superar esses desafios. As respostas
emergiram de duas maneiras, uma caracterizando um movimento organizado e outra
destacando iniciativas individuais. O objetivo de sensibilizar gestores para contratá-los e
divulgar o Curso e o profissional formado aparece para os dois grupos. Conquistar a
regulamentação da profissão e articular concursos públicos para sanitaristas graduados são
objetivos específicos do grupo organizado por alguns dos estudantes e egressos, como mostra
a Figura 6.
Figura 6 - Estratégia para inserção profissional, percepção dos egressos do curso de Saúde Coletiva (UFRN)

Movimento Organizado (estudantes e egressos)
Conquistar a
regulamentação da
profissão

Iniciativa individual de egressos

Articular concursos
públicos para
sanitaristas
graduados
Fonte: elaboração da autora.

Sensibilizar os Gestores
para contratá-los.

Divulgar o curso e o
profissional formado.
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Entre as dúvidas sobre um mercado de trabalho para os novos sanitaristas da Saúde
Coletiva, Bosi e Paim (2010, p. 2034) já destacaram que os estudantes e egressos do Curso
seriam os protagonistas nesse movimento de criação da carreira e no avanço de uma nova
profissão da saúde. Em suas palavras:
[...] aos que questionam a existência de “um mercado”, parece prudente não
negligenciar a própria participação do corpo discente e dos futuros egressos como
atores centrais e protagonistas na criação da carreira e no avanço do processo de
profissionalização [...] Trata-se de introduzir a dimensão subjetiva, a marca do
vivido e da intersubjetividade no âmago da análise sociológica, recuperando o
sujeito no processo de profissionalização, o que substitui profecias pela ação
histórica, que é sempre um devir (BOSI, PAIM, 2010).

O movimento articulado entre egressos e estudantes é chamado de GT de Saúde
Coletiva. Este é comentado em todas as sessões como estratégia mais organizada e ativa na
perspectiva de articular ações para a inserção do sanitarista graduado no SUS. Em seus
relatos, os egressos o chamam de GT de Saúde Coletiva ou apenas GT. Entre os 16 egressos
participantes das sessões de GF, quatro são membros ativos e outros três participaram de pelo
menos uma reunião desse GT.

Do GT aqui, eu acho que é um bom exemplo, que tem trabalhado para dar
visibilidade ao Curso e tem tentado articular com professores, com gestores a
questão da regulamentação, da inserção desse profissional em concursos
(Depoimento de Egresso G).

Vamos descrever um pouco sobre a história de criação do GT em Saúde Coletiva. O
Grupo surgiu em 2013, a partir da problematização da necessidade de fortalecer a inserção
profissional desse novo sanitarista, durante o II Encontro Regional de Estudantes em Saúde
Coletiva (ERESC) na BA. A discussão foi consolidada em um documento intitulado de Carta
Salvador, que fora escrito por estudantes dos estados da BA e do RN e que traria como
resultado a criação de um GT denominado de Profissionalização, que visou construir uma
articulação entre os egressos do Nordeste para o reconhecimento profissional.
Localmente, o Grupo de Profissionalização no RN deu seus primeiros passos
acompanhado de um único egresso, concluinte da primeira turma, este tentou fortalecer o
movimento com os estudantes, especialmente os membros do Centro Acadêmico de Saúde
Coletiva da UFRN. Sem um quantitativo de membros dispostos a doar suas energias ao
reconhecimento profissional, o GT perde fôlego naquele ano.
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No final do ano de 2014, a Coordenação do Curso de GSSS convocou estudantes e
egressos para debater sobre o movimento de reconhecimento profissional, tendo também a
participação de representante do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) do
MS, que demonstra o esforço do MS em contribuir nesse processo. O representante do
DEGES/MS trouxe-nos uma provocação: vocês são os profissionais, vocês devem entrar no
movimento e se engajarem, as instituições apenas darão o apoio, mas são vocês os
responsáveis por construir esse processo!
Saímos do debate tocados e provocados a (re)construir um espaço que possibilitasse
organizarmos um movimento de reconhecimento profissional. E esse espaço existiu. Eis que
um dos egressos toma a iniciativa de reativar o GT de Profissionalização e convoca alguns
dos outros egressos e estudantes a participarem. Inicialmente, poucos egressos e estudantes se
colocaram dispostos e, alguns meses depois de iniciada a realização de algumas ações, o
Grupo percebe que não milita – nem deverá militar – apenas por questões corporativistas,
apesar de ser um dos seus eixos. Nesse sentido, passa a ser denominado de GT de Saúde
Coletiva do RN e exclui a nomenclatura profissionalização.
Ressaltamos que durante as sessões dos GFs não foi perguntado diretamente aos
egressos sobre o funcionamento desse GT por entendermos que não seria objetivo da
pesquisa, dessa forma precisaríamos de uma análise aprofundada sobre o desenvolvimento
desse movimento coletivo para melhor caracterizá-lo, aqui apenas pontuamos sua existência.
Retomando as discussões de egressos durantes os GFs, eles descrevem ações
realizadas por esse GT de Saúde Coletiva como divulgação do profissional em redes sociais,
participação em congressos científicos, nos ERESC, ENESC e eventos internos da UFRN
como a Mostra de Profissões, além da apresentação do profissional nas reuniões das
Comissões Intergestores Regionais do RN.

A gente tem página em rede social para divulgar onde estão inseridos os egressos do
curso, tem relatos, vídeos de relatos de pessoas da gestão municipal que já tiveram
contato com um egresso, [...] buscando sempre se inserir em outros espaços, como
tem também dentro da própria universidade a Mostra de Profissões, a gente também
tenta ir em espaços como congresso da ABRASCO, que teve momentos para o
bacharel, Encontro Nacional de Estudantes de Saúde Coletiva, também na Rede
Unida. [...] agora a gente já tá trabalhando em outros concursos para os interiores
também, a gente não trabalha só com os egressos, mas para os alunos de graduação,
a gente tá vendo novas possibilidades de estágio. Então, toda essa ação a gente faz
através do GT e é nossa estratégia de mostrar o curso, de mostrar o nosso potencial e
para que a gente foi formada (Depoimento de Egresso D).
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Alguns destacaram a conquista do concurso público no município do Natal para o
cargo de sanitarista como fruto da articulação entre o GT de Saúde Coletiva, professores e
coordenação do curso. Outro aspecto ressaltado foi o fato de ser o primeiro concurso dessa
secretaria a correlacionar o sanitarista à formação graduada.

Todo concurso que houve na secretaria [SMS do Natal] para Sanitarista era só pósgraduado e o que a gente conseguiu com articulação do GT, dos professores, da
coordenação da graduação articulando com a Secretaria Municipal de Saúde foi que,
no próximo edital, o cargo de sanitarista virá especificando a graduação em Gestão
em Sistemas e Serviços de Saúde, ou seja, Saúde Coletiva, para assumir o cargo de
sanitarista (Depoimento de Egresso C).

Percebe-se a presença da coordenação desse Curso como apoiadora do movimento de
inserção desse novo sanitarista no SUS. Coelho et al. (2012), durante o II ENESC cujo tema
foi Saúde Coletiva enquanto movimento social, reforçou a necessidade do envolvimento da
comunidade acadêmica na divulgação do Curso como mais uma estratégia para a inserção
profissional.
Mesmo sendo uma estratégia potencial, o GT de Saúde Coletiva tem suas limitações
que é a unificação dos egressos ao movimento, partindo do princípio que no mínimo todos
deveriam saber de sua existência. A fala do Egresso M retrata essa restrição, enquanto que o
Egresso K, após explicar sucintamente o que seria o GT de Saúde Coletiva durante a sessão
do GF, provoca-o ao dizer que o Curso se valoriza quando há mobilização de todos. Esse
egresso sugere que o GT de Saúde Coletiva não se isole, que consiga se articular com outros
egressos do Brasil, promovendo troca de experiência, buscando o reconhecimento profissional
nacional e ampliando oportunidades de emprego. Segue trecho de suas falas:

O que é o GT? Quem faz parte? Me afastei do curso, não estou mais por dentro do
movimento [...] (Depoimento de Egresso M).
[...] é necessária a mobilização de todos para o incremento desse processo de
valorização e conhecimento sobre o curso [...] é importante a troca de experiências
entre os egressos do RN com egressos de outros estados, sugiro um GT de Saúde
Coletiva mais amplo [...] (Depoimento de Egresso K).

Outra estratégia de inserção que se assemelha com o GT de Saúde Coletiva, mas
aparece como iniciativa individual de um egresso, é a tentativa de influenciar uma nova
cultura institucional construindo a visão de que há sanitaristas graduados pelo Curso de GSSS
que podem desempenhar as mesmas funções de sanitaristas pós-graduados. A seguir,
descrevemos a fala do Egresso B:
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A nível de secretaria estadual, a gente faz uma estratégia quase que contínua de
convencimento para tentar inserir esses profissionais como profissionais a serem
contratados. [...] eu sempre converso com a coordenadora do curso, nestes termos:
“ah eu preciso atuar aqui para gente convencer, está na hora de decisão, de
definição, quem que vai entrar, quem que não vai entrar no concurso”. E daí a gente
faz esse trabalho de convencimento contínuo para ver se... hoje é para concurso e
contrato temporário, mas todo o momento a gente está tentando inserir. Houve um
tempo que era para estágio, a gente estava nesse convencimento e inserimos estágios
remunerados que antes eram ocupados por outros cursos (Depoimento de Egresso
B).

Outras estratégias de inciativa individual são mencionadas, como a divulgação
contínua do Curso, por estudantes e egressos, o “boca a boca” e a insistência de cada egresso
em buscar se inserir profissionalmente, principalmente no interior do estado, em que o
profissional ainda não é tão conhecido, nem reconhecido. Aqueles egressos que conseguiram
se inserir no interior do estado sensibilizaram os gestores municipais a contratá-los. O
Egresso K cita a participação em espaços estratégicos como Conselhos de Saúde, estadual e
municipal como mais um espaço de visibilidade, enquanto o Egresso D explica como seria
essa estratégia do “boca a boca”.

Acho que outra estratégia que é a mais antiga de todas [...] é realmente de todos os
graduandos, de todos os egressos fazerem o “boca a boca” falando bem do curso.
Mas quando eu falo bem do meu curso, eu falo para as pessoas o que o meu curso é
voltado para o que faz [...] em que o profissional vai atuar, estou explicando para as
pessoas, estou fazendo propaganda do meu Curso e de mim também como
profissional (Depoimento de Egresso D).

Como discutimos em vários momentos da pesquisa, há a necessidade de profissionais
qualificados no núcleo da Saúde Coletiva para atuar no sistema de saúde e há o desafio de
empregabilidade e reconhecimento do novo sanitarista, principalmente, por interferências
políticas. A ligação entre necessidade e inserção profissional perpassa pela superação desse
desafio. As estratégias citadas pelos egressos para essa inserção parecem tentar buscar
articulações político-institucionais com o apoio da coordenação do Curso GSSS, no âmbito do
estado do RN, em que algumas tiveram resultados exitosos, como vagas para o concurso
público da SMS do Natal.
Para o fortalecimento da profissão, esse movimento articulado, internamente no
estado, precisa buscar apoio de outros atores em âmbito nacional. Os protagonistas do
movimento de reconhecimento da profissão precisam ter o apoio de instituições de
representação governamental ou acadêmicas do campo da Saúde Coletiva, como ABRASCO,
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Rede Unida, MS, IES, CONASS, CONASEMS, Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Provavelmente, esses apoiadores não são suficientes para fortalecer a inserção de
profissionais qualificados em Saúde Coletiva para atuar no SUS, principalmente quanto à
atuação em cargos públicos de gestão da saúde que historicamente são indicados por
influência política.
Com isso, fortalecer a empregabilidade dos novos sanitaristas demanda uma
articulação com os parlamentares do Congresso Nacional para criação de Leis que incentivem
a inserção de pessoas qualificadas para atuar, em especial, na área da gestão do SUS, e
considerem que graduados e pós-graduados em Saúde Coletiva, também, são qualificados
para atuar nessa área. Essa articulação, talvez, seja a estratégia de inserção mais desafiadora
para os novos sanitaristas.
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6 COMO ATUAM OS NOVOS SANITARISTAS NO MERCADO DE TRABALHO?

Não pense que o mundo acaba
Ali onde a vista alcança
Quem não ouve a melodia
Acha maluco quem dança
Se você já me explicou
Agora muda de assunto
Hoje eu sei que mudar dói
Mas não mudar dói muito
(Oswaldo Montenegro)
Neste capítulo, abordaremos a prática do novo sanitarista da Saúde Coletiva no RN.
Assim, serão exploradas as atividades profissionais desenvolvidas no que consideramos ser o
núcleo de saberes e práticas da Saúde Coletiva e os desafios vivenciados no mundo do
trabalho.
Relembramos que os espaços de atuação identificados entre os egressos entrevistados,
em grupo e individualmente, foram a gestão do nível central e Distrital da SMS do Natal, a
gestão do nível central da SMS de municípios do interior e da região metropolitana do estado,
unidades hospitalares, pública e filantrópica, Organização Não Governamental (ONG) e a
gestão do nível central da SESAP/RN. Na sessão de GF predominaram egressos com atuação
na SMS do Natal e nas entrevistas individuais os que estão nos demais espaços.

6.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TRABALHO: EXPLORANDO O NÚCLEO
DA SAÚDE COLETIVA

Para compreendermos as atividades profissionais dos egressos do Curso de GSSS,
precisamos refletir sobre o núcleo de saberes e práticas da Saúde Coletiva.
Como já discutimos em outros espaços desta pesquisa, as pessoas contrárias à criação
dos CGSC disseram que os conhecimentos do campo da Saúde Coletiva não podem ser
exclusivos de um único profissional da saúde. Acreditamos que para esses debatedores não
existe um núcleo de saber e prática capaz de demarcar um trabalho específico e especializado
da Saúde Coletiva.
Considerando a construção histórica-conceitual das denominações de Polícia Médica,
Higiene, Medicina Preventiva e Social, Saúde Pública institucionalizada e Medicina Social
para Saúde Coletiva, podemos ter diferentes interpretações do que seja atualmente Saúde
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Coletiva, seja como um campo, espaço social, área, corrente de pensamento, ideologia,
disciplinas acadêmicas ou modelo de atenção à saúde.
Ao investigar a gênese da Saúde Coletiva, pela teoria de Bourdieu, Vieira-da-Silva e
Pinell (2013) tentaram responder às seguintes indagações: em que medida esse invento
brasileiro corresponde a um fenômeno socio-histórico específico? Seria apenas um nome para
a Saúde Pública institucionalizada? Seria um campo consolidado com relativa autonomia?
A gênese da Saúde Coletiva critica os conceitos da denominada Medicina Preventiva e
Social pela interpretação feita do processo saúde-doença pelo modelo “biologicista” e passa a
introduzir a relação entre saúde-doença-sociedade como vertente. Essa crítica poderia se
tornar posteriormente um componente de um habitus na forma de illusio3 (VIEIRA-DASILVA; PINELL, 2013).
Alguns agentes, com posicionamentos políticos de centro-direita e de centro-esquerda,
participaram da construção da Saúde Coletiva com o objetivo de modernizar a Medicina ou
reformar os serviços de saúde. Já aqueles fundadores, com posicionamentos políticos de
esquerda, compreendiam a Saúde Coletiva com um arcabouço político-teórico para realizar a
RSB. Essas diferentes interpretações, influenciadas pelas histórias individuais dos agentes,
resultaram na variedade de trajetórias que constituiu em um espaço novo e diversificado
(VIEIRA-DA-SILVA; PINELL, 2013).
Essa diversidade de pensamento dos agentes sobre o que seria a Saúde Coletiva,
talvez, seja a explicação de não haver uma identidade única. Os profissionais de saúde como
médicos, dentistas e enfermeiros, por exemplo, poucos deixam suas identidades de origem
para ser um agente da Saúde Coletiva. Essa nova identidade construída ao adentrarem na
Saúde Coletiva não está completamente estabelecida e é ambivalente às identidades antigas –
de médico, dentista, enfermeiro e demais profissionais (VIEIRA-DA-SILVA; PINELL,
2013).
Nesse sentido, Vieira-da-Silva e Pinell (2013) compreendem que a Saúde Coletiva se
constitui em um espaço que necessita de autonomia relativa, estabelecimento de uma
identidade profissional única e habitus específico para torna-se um campo. Ainda, os autores

Segundo Bourdieu (1979, 1992), o conceito de campo “corresponde à ideia de um microcosmo social, uma rede
relativamente autônoma de relações entre agentes de interesse comum, que ele chamou de illusio, e um habitus
que corresponde simultaneamente às disposições que orientam as práticas dos agentes em conjunto com os
esquemas de Percepção que guiam as interpretações dos agentes do mundo social” (apud VIEIRA-DA-SILVA;
PINELL, 2013, p. 433, tradução nossa).
3
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trazem a indagação de até que ponto esse espaço se tornaria um campo e em que medida
permanece como um espaço e afirmam que a resposta precisa de estudos complementares.
Assim, acreditamos existir, como diz Campos (2000), uma ambiguidade e uma
ubiquidade no conceito de Saúde Coletiva. Talvez, por isso, a dificuldade de delimitação do
que seja a Saúde Coletiva e da identidade do seu agente, tendo como consequência sua
fragmentação atual em subáreas para o ensino nos programas de pós-graduação.
Os graduados em Saúde Coletiva – como resumimos na Figura 1 do capítulo 2.1– têm
uma identidade delimitada no núcleo da Saúde Coletiva, enquanto os demais profissionais que
atuam como agentes da Saúde Coletiva têm identidades pelo campo e núcleo da Saúde
Coletiva e outros campos da sua formação de origem.
Assim sendo, nosso posicionamento na definição de campo e núcleo da Saúde
Coletiva contribui para interpretar a atuação profissional dos novos sanitaristas. O campo de
saberes e práticas da Saúde Coletiva, o ato compartilhado, subsidia os demais profissionais da
saúde a um novo paradigma na tríade saúde, doença, cuidado – mesmo que não seja exclusivo
do campo da Saúde Coletiva compreender essa tríade, mas de todos os campos da Saúde. Já o
núcleo é a área de saber e prática da Saúde Coletiva que delimita a identidade profissional, o
ato exclusivo do novo sanitarista (CAMPOS, 2000).
Afirmarmos que a entrada de novos sanitaristas da Saúde Coletiva fortalece esse
núcleo de saberes e práticas, mas não nega, nem mesmo exclui, a importância da
interdisciplinaridade e multiprofissionalidade do campo. Reforçamos os achados do estudo de
Martorell (2012) que diz ser o campo da Saúde Coletiva, presente nas graduações da área da
saúde, fundamental para reorientação da formação profissional em detrimento ao modelo
clínico-técnico-biologicista.
A relação dialética entre pensar e agir discutida por Campos (2000) para compreender
a Saúde Coletiva nos fez refletir que esse campo é parte da área da Saúde e que pode se
relacionar com outros campos de conhecimentos para produzir saúde. O núcleo da Saúde
Coletiva é colocado como “um núcleo coproduzido por miríades de inter-relações com o
campo e, ao mesmo tempo, um núcleo coprodutor desse mesmo campo” (CAMPOS, 2000, p.
225). O autor cita o saber e prática presentes nesse núcleo:

O apoio aos sistemas de saúde, à elaboração de políticas e à construção de modelos;
a produção de explicações para os processos saúde/enfermidade/intervenção; e,
talvez seu traço mais específico a produção de práticas de promoção e prevenção de
doenças (CAMPOS, 2000, p. 225).
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As competências profissionais dos novos sanitaristas da Saúde Coletiva, de um modo
geral, assemelham-se mesmo que em espaços de atuação diversificados. A especificidade de
cada cargo gera diversidade nas atribuições e atividades, mas em comum há um perfil
generalista qualificado para atuação no núcleo da Saúde Coletiva.
Dessa forma, os novos sanitaristas apresentam identidade profissional única e são
orientados por uma prática profissional delimitada apenas pelos conhecimentos do núcleo da
Saúde Coletiva. Nesse sentido, esses novos sanitaristas se diferenciam dos agentes da Saúde
Coletiva estudados por Vieira-da-Silva e Pinell (2013), já que esses agentes não possuem uma
identidade única e podem não atuar, exclusivamente, pelo saber conceituado por Campos
(2000) do núcleo da Saúde Coletiva, mas, sim, pelos saberes do campo da Saúde Coletiva e
de outros campos da saúde.
No RN, os novos sanitaristas atuam no núcleo da Saúde Coletiva e se aproximam da
linha de formação de Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde. No entanto, atuar nessa
linha de formação é a forma pela qual os egressos desse Curso estão conseguindo se
estabelecer no mercado de trabalho, definindo essa área como seu espaço de trabalho, o que
não significa que essa é a única forma de atuação de um generalista em Saúde Coletiva.
Precisaríamos de mais estudos no Brasil para essa compreensão.
A partir dos relatos dos egressos, tentamos sistematizar algumas atividades
desenvolvidas por eles no mercado de trabalho, como descrevemos nos tópicos a seguir. Por
atuarem na linha formativa de Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde suas falas trazem
para a prática profissional os termos planejar, monitorar, coordenar, avaliar e executar
políticas públicas de saúde.













Análise dos indicadores e Gestão da informação para os serviços de saúde.
Articulação, negociação, mediação de conflitos, com os serviços de saúde; instituições
púbicas, privadas e filantrópicas; departamentos da gestão do nível central da
secretaria; e gestores municipais.
Assessoria às equipes de saúde da Atenção Básica.
Auxílio na elaboração dos instrumentos de Gestão, como Plano de Saúde; Relatórios
Quadrimestrais e Anuais; Programação Anual de Saúde.
Avaliação dos serviços e segmentos dos sistemas de saúde.
Coordenação de pesquisa clínica sobre vacina contra dengue.
Coordenação do dimensionamento de pessoal para os serviços de saúde públicos.
Faturamento da produção hospitalar.
Gerenciamento de unidade hospitalar pública e filantrópica.
Inserções de novas tecnologias em saúde.
Monitoramento e levantamento da produção dos serviços de saúde.
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Pactuação com os municípios através da Programação Pactuada Integrada (PPI).
Participação em Colegiado Gestor desempenhando a função Apoio Institucional.
Planejamento e execução das políticas de educação permanente e ações voltadas para
integração ensino-serviço.
Previsão da receita orçamentária.
A articulação e negociação surgem como atividades corriqueiras do profissional, como

certo mediador de conflitos, que para alguns egressos isso tem se confundido com a função
Apoio Institucional, mesmo que alguns já tenham desenvolvido essa função como atribuição
formal. O egresso E trouxe como acontece a articulação em sua atuação, intermediando as
decisões da gestão do nível central com as necessidades dos serviços de saúde local.

Aí entra um pouco o meu papel, a minha atuação de articulação, que é intermediária
entre o que o departamento [da gestão do nível central da SMS] acha que deve ser
conduzida para uma determinada atividade e como essa determinada atividade pode
ser aceita pelos profissionais da ponta [serviços de saúde]. Tento intermediar, tentar
um denominador comum, para ter êxito nessa demanda (Depoimento de Egresso E).

Com relação aos cargos/funções ocupados por alguns egressos do RN, estão:
Coordenador de pesquisas médicas e apoiador de pesquisas na área de Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde; Gestor Hospitalar público e filantrópico; Secretário Adjunto de Saúde
Pública; Avaliador dos Serviços de Saúde; Assessor de uma ONG no RN sobre direitos
reprodutivos; Chefe do Setor de dimensionamento; Chefes do Setor de Planejamento em
Distrito Sanitário e nível central; Gerente de UBS; Coordenadores e assessores de diferentes
políticas de saúde; e Chefe de setor que faz a Gestão dos Serviços de Média e Alta
Complexidade.
Complementamos a descrição acima com outros cargos/funções ocupados por outros
Bacharéis em Saúde Coletiva do Brasil identificados em estudo de Lorena et al (2016):
Coordenador de Unidades de Saúde; Sanitaristas no NASF; Consultores Técnicos; Analistas
de Políticas Sociais; Coordenadores de Vigilância Epidemiológica; Analistas de Políticas e
Sistemas de Saúde; Assistentes Técnicos em Saúde; Coordenadores de Atenção Básica; e
Fiscais Sanitaristas.
Os egressos, especialmente os entrevistados individualmente em nossa pesquisa,
apresentaram o detalhamento das suas atribuições em seus cenários de práticas. Alguns desses
cenários são descritos para melhor compreensão de suas atividades.
Logo, compreender as atividades desenvolvidas pelo Egresso U é, consequentemente,
conhecer o funcionamento do Centro de Pesquisas Clínicas, seu local de trabalho. O Centro é
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contratado por um laboratório francês para desenvolver, principalmente, estudos sobre
vacinas. Tais pesquisas acontecem simultaneamente em diversos outros Centros contratados
por esse laboratório no Brasil. Naquele momento, o citado Centro desenvolvia quatro
pesquisas clínicas, cada uma com uma coordenação, que tem a atribuição de acompanhar os
voluntários que fazem parte do estudo, seguindo o protocolo do laboratório contratante.
Nesse sentido, a função principal do Egresso U é coordenar uma pesquisa sobre a
vacina contra Dengue. Para tanto, executa atividades clássicas da gestão, como planejar,
monitorar e avaliar, garantindo que sua equipe acompanhe todos os voluntários (pessoas que
tomaram a vacina) para identificar e investigar aqueles com casos de febre e, quando
necessário, coletar sangue a ser analisado pelo laboratório contratante. Além disso, cria
estratégias para adesão dos voluntários ao estudo. O Egresso U, também, mantém contato
permanente com o laboratório francês, ou seja, assume a responsabilidade da execução da
pesquisa.
O Egresso T relata suas principais atividades desenvolvidas nos dois cargos em que
ocupou. Como diretor executava todas as atribuições de um gestor em um hospital público de
pequeno/médio porte, apenas não lhe cabia o financiamento, por ser restrito à SMS desse
município do interior do estado. Enquanto Secretário Adjunto atua na Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde, em questões referentes à licitação, e apoia a gestão das equipes de saúde
bucal.
O hospital filantrópico onde o Egresso O atua possui gestão descentralizada, com três
diretores. Ele ressaltou que a mudança para esse tipo de gestão ocorreu por sua influência,
subsidiada pelo PNASS. A horizontalidade da gestão trouxe o compartilhamento das
responsabilidades de um Diretor Hospitalar. Assim, as atividades exercidas por ele são o
faturamento, a inovação tecnológica e questões voltadas à gestão, por exemplo, relatórios e
pactuações de procedimentos do hospital para com os municípios pela PPI.
No cargo de avaliador dos serviços de saúde, o Egresso S elaborou um projeto dos
setores e segmentos que seriam avaliados. Até então, havia avaliado duas Unidades Básicas
de Saúde, um NASF e a Regulação Assistencial. Os parâmetros utilizados para essas
avaliações são os respaldos teóricos e instrumentos normativos. Ele identifica como está
estruturado o objeto a ser avaliado e, em seguida, fornece sugestões de como deveria ser de
acordo com os parâmetros técnicos. Ao final, elabora relatórios e discute sobre os problemas
identificados com o secretário de saúde, quando possível.
As atividades do Egresso I como assessor de políticas de saúde na SMS de um
município da Região Metropolitana estão relacionadas ao controle da produção das equipes de
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saúde da Atenção Básica. Descreve que há um mapa de apuração com os procedimentos
realizados por cada equipe e que faz o levantamento mensal da produção por equipe e
compara com a meta estabelecida por cada ação. Posteriormente, reúne-se com o secretário de
saúde mostrando relatórios demonstrativos e analíticos da situação. Quando há equívocos, o
profissional responsável é convocado a conversar diretamente com o secretário, que deverá
tomar as providências. Além disso, realiza visitas in loco, duas vezes ao ano, para fiscalizar os
dados do CNES com as equipes de saúde, esse trabalho é desenvolvido em parceria com a
Coordenação de Atenção Básica dessa SMS. O Egresso I, também, estava iniciando o
controle da produção nas unidades de média e alta complexidade, e ainda está elaborando o
mapa de apuração desses procedimentos.
Como assessor de uma ONG no RN, o Egresso F atuava visitando os municípios
conveniados e realizando novas contratualizações. Exercia a supervisão às Unidades Básicas
de Saúde, descritas no contrato, com relação ao planejamento familiar, dando consultoria às
equipes sobre temas relativos à gestão dos direitos reprodutivos. O egresso descreve que
quando visitava a unidade e colhia as informações sobre suas características, construía um
banco de dados para subsidiar seu trabalho. Entre exemplos de ações de assessoria realizada,
citou a organização de agendas dos profissionais da equipe para a realização do preventivo e
da distribuição de forma equânime dos métodos anticoncepcionais. Outra tarefa que fazia
parte da responsabilidade da ONG era a entrega de medicamentos anticoncepcionais e a
realização de capacitações em temáticas específicas para a equipe de saúde. Para tanto, cabia
ao Egresso F fazer supervisão na entrega desse material e a organização dessas capacitações –
ele não ministrava.
Ser chefe do setor de dimensionamento para o Egresso B é coordenar as
responsabilidades desse setor. O setor atua em dimensionar pessoal (servidores efetivos,
trabalhadores terceirizados e cooperativas médicas e de fisioterapeutas) para todas as unidades
do estado. O setor realiza o diagnóstico da necessidade de pessoal na unidade, detalhando por
setor, por categoria, por carga horária, sendo possível definir se há deficit ou excesso de
pessoal. Outra função do egresso, quando o secretário abstém de realizá-la, é distribuir o
pessoal, de lotar os contratados, concursados e/ou terceirizados conforme parâmetros técnicos.
Ainda mais, responde aos processos de contratação de pessoal e subsidia a fiscalização dos
órgãos reguladores externos.
Ao comparar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos do Curso de
GSSS àquelas descritas na ocupação de Sanitarista (1312-25), identificamos que há relação
nas as áreas de atuação descritas, que são: planejar ações de saúde (por ex.: elaborar
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indicadores de saúde); coordenar ações de saúde (por ex.: investigar surtos e emergências em
saúde pública); definir estratégias para unidades e/ou programas de saúde (por ex.: definir
público-alvo para serviços e ações de saúde); realizar atendimento biopsicossocial (por ex.:
executar atividades socioculturais e educacionais); avaliar ações de saúde (por ex.: avaliar
programas implementados); administrar recursos financeiros (por ex.: acompanhar fluxo
financeiro); gerenciar recursos humanos (por ex.: dimensionar necessidade de contratação); e
coordenar interfaces com entidades sociais e profissionais (por ex.: prestar assessoria)
(BRASIL, 2017b). Compreendemos que quando os novos sanitaristas desenvolvem ações de
Vigilância em Saúde ou Atenção à Saúde estão relacionadas à função gestora dessas práticas,
e não a uma atuação meramente burocrática.
Parte significativa dos egressos relatou não sentir dificuldades em identificar suas
funções nos espaços de atuação profissional. Principalmente, aqueles que trabalham na SMS
do Natal relatam o Estágio Curricular como elemento que contribuiu para a identidade desse
novo sanitarista, assim como para a compreensão dos demais profissionais sobre as atividades
e funções que desenvolveriam no trabalho. Como reforça o Egresso Q.

[...] sinceramente, eu acho que em todos os processos que eu entrei as definições do
que eu tinha que fazer estavam muito claras [...] em todo canto que eu tenho me
inserido existe uma facilidade muito grande, no processo de trabalho que eu vou
desenvolver, quais formas eu vou desenvolver, nunca tive muitos problemas com
isso não (Depoimento de Egresso Q).

Significa dizer que os egressos no mercado de trabalho conseguem definir e delimitar
o que poderia ou não fazer parte de suas atribuições profissionais. Aqueles que estão há mais
tempo no mercado de trabalho conseguem definir a identidade profissional desse novo
sanitarista, em comparação aos que nunca atuaram profissionalmente ou que estão há pouco
tempo atuando.
Sobre as atividades profissionais vivenciadas pelos egressos e aquelas pretendidas
durante a construção dos CGSC, percebemos que no período de debates para a criação desses
Cursos, Paim (2006) analisou o campo da Saúde Coletiva e a necessidade social de um novo
ator da saúde destacando que a prática dos novos sanitaristas em funções de direção do
processo coletivo de trabalho (planejamento, programação, controle e avaliação) é a forma de:

[...] viabilizar a intervenção estruturada para atender a tais necessidades. Portanto,
suas atividades envolvem uma dimensão epidemiológica e social dos meios de
trabalho que incide na apreensão das necessidades de saúde e na seleção de
tecnologias para atendê-las e uma dimensão organizacional/gerencial que visa à
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apreensão dos problemas dos serviços de saúde e das organizações, bem como a
adoção de procedimentos que interferem na factibilidade e na viabilidade do
trabalho coletivo em saúde (PAIM, 2006, p. 105-106).

Essas atividades desenvolvidas pelos novos sanitaristas corroboram, também, a análise
de Ruela (2013) dos PPP dos CGSC do Brasil sobre as possíveis áreas de atuação profissional
dos egressos. O autor resume e nós grifamos as áreas potenciais encontradas no trabalho dos
egressos no RN que são:

[...] áreas da gestão de sistemas locais e de unidades de saúde, gestão
informação e de recursos humanos, gestão e avaliação de serviços e ações
vigilância à saúde, saúde ambiental, promoção à saúde e prevenção e controle
agravos, e na administração de custos e auditoria (RUELA, 2013, p.105, grifo
autora).

de
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Anteriormente, Ruela (2013) falou de áreas e de ações de saúde em que os egressos
poderiam atuar. Sobre as áreas, identificamos que todas foram encontradas na atuação de
egressos do RN. Quanto às ações de saúde, consideramos estarem presentes de forma
complementar na prática dos egressos, por exemplo, quando eles realizam atividade de
assessoria nas equipes da Atenção Básica, pois o que realizam, na verdade, é auxiliar os
demais profissionais em ações do campo da Saúde Coletiva como as de promoção à saúde.
Ressaltamos que a apropriação do núcleo de saberes e práticas da Saúde Coletiva é específica
do novo sanitarista em Saúde Coletiva; no caso dos egressos desta pesquisa, há uma
preferência pela atuação na área do Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde. Já o campo
da Saúde Coletiva está presente na prática e saberes dos demais profissionais da saúde de
forma interdisciplinar, o que representa uma interseção entre diferentes campos disciplinares
para produzir saúde.
Ao certo, o que queremos problematizar é que o mercado de trabalho no RN está
absorvendo os egressos do Curso de GSSS para atuar na área de Planejamento, Gestão e
Avaliação em Saúde do núcleo da Saúde Coletiva, em que o mercado em potencial parece
estar relacionado à gestão dos serviços e sistemas de saúde – coincidência ou não é a
nomenclatura da graduação da UFRN.
Além disso, antes da criação dos CGSC, Teixeira (2003) identifica que ao atuar no
SUS esses egressos poderiam atuar no âmbito político-gerencial e no técnico-assistencial, o
que se aproxima do nosso posicionamento de atuarem no núcleo da Saúde Coletiva. A autora
traz que os Bacharéis poderiam ser responsáveis pelas:
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[...] práticas de formulação de políticas, planejamento, programação,
coordenação, controle e avaliação de sistemas e serviços de saúde, bem como
contribuir para o fortalecimento das ações de promoção da saúde e das ações de
vigilância ambiental, sanitária e epidemiológica, além de participarem de outras
ações estratégicas para a consolidação do processo de mudança do modelo de
atenção (TEIXEIRA, 2003, p.165, grifo da autora).

Entretanto, esse novo sanitarista não está restrito a atuar na Saúde Pública, uma vez
que descrevemos espaços privados e ONG os contratando. Ao fazermos uma análise dessas
atuações, percebemos uma relação com o SUS, seja por contratação dos serviços ou pela
pesquisa de vacinas. Melhor dizendo, diretamente ou indiretamente, todos os novos
sanitaristas trabalham para o SUS, o que corrobora, de certa forma, a idealização dos espaços
de atuação debatida pelo Movimento Sanitário, como citam Paim e Pinto (2013):

No que tange às indagações acerca do lugar a ser ocupado por esses profissionais no
mercado de trabalho, acredita-se ser o setor público, o SUS, um de seus principais
lócus de atuação, acompanhado do setor privado (na administração de sistemas e
serviços de saúde) e também no terceiro setor (organizações não governamentais)
(PAIM; PINTO, 2013, p. 21, grifo da autora).

A Força de Trabalho em Saúde que atua no SUS direta e/ou indiretamente (ao atuar
nos serviços privados) não é um fenômeno iniciado pelos novos sanitaristas, mas, sim, uma
tendência nacional de privatização por dentro do sistema de saúde. Nesse contexto, Ruela
(2013) descreve como uma das justificativas da proposta dos Cursos, presentes em alguns dos
PPPs, a demanda por profissionais no espaço administrativo da saúde suplementar e a alta
empregabilidade do setor privado. O autor acrescenta:

Esta valoração à iniciativa privada e ao mercado de trabalho do setor saúde denota
para o sanitarista, em nosso entendimento, uma face “privada” ou “mercadológica”.
São os sanitaristas formados para atuar na indústria farmacêutica, nos laboratórios
de análise, nas sociedades de capital misto, nas seguradoras, e planos de saúde, nas
empresas médicas, entre outros (RUELA, 2013, p. 120).

A empregabilidade dos novos sanitaristas advinda das ONGs e do setor privado
lucrativo, ainda segundo Ruela (2013), dá origem a uma nova face do sanitarista, o
“Sanitarista da Terceira Via”. Em contraposição, em uma oficina da Graduação em Saúde
Coletiva realizada pela ABRASCO no ano de 2012, uma representante discente reconhece
que:
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[...] o mercado de trabalho do setor público, o do SUS, é a bandeira de luta dos
estudantes dos CGSC e, na perspectiva estudantil, o mercado privado é o espaço
possibilitador a questionamentos, reflexões e problematizações (ABRASCO, 2012b,
p.11, grifo da autora).

Os representantes nessa oficina discutiram que o mercado de trabalho é público,
interiorizado e que existem vazios de profissionais em várias localidades. Para tanto,
identificam a necessidade de articulação com os gestores para mostrar a importância desse
novo sanitarista para os serviços, reforçando que “graduados e pós-graduados em Saúde
Coletiva devem ser vistos de forma integrada e complementar no interior das equipes de
trabalho” (ABRASCO, 2012b, p.14).
O que constatamos é que os egressos ocupam espaços onde há mercado para inserção.
Suas preferências parecem ser o SUS, mas o setor privado aparece como possibilidade de
atuação, quando pelo setor público não conseguem se inserir ou por estarem insatisfeitos com
as condições de trabalho. Nós não consideramos que esse cenário crie a face “Sanitarista da
Terceira Via”, mesmo com a privatização dos serviços, ainda parece ser o sistema de saúde
público, principalmente o municipal, o mercado potencial para atuação profissional dos
egressos desse Curso.
É possível identificar postos de trabalho que poderiam ser preenchidos por esses novos
sanitaristas, mas que são preenchidos por egressos de outras graduações (ABRASCO, 2012b).
Então, a atuação dos egressos da Graduação em Saúde Coletiva, segundo Paim e Pinto (2013),
fortaleceria a identidade profissional do sujeito-agente da Saúde Coletiva, indicando possíveis
mudanças no mercado de trabalho.
Não podemos definir com precisão qual ou quais mudanças os egressos do Curso estão
provocando no mercado de trabalho. Ao certo, suas falas trouxeram que os mesmos espaços
de atuação, os quais estão ocupando, eram anteriormente ocupados por profissionais sem
qualificação e com qualificação nessa área. Há aqueles egressos que estão em cargos que
foram criados a partir de suas inserções, como os casos do Egresso I e o Egresso S, em que
pese suas atribuições profissionais nos cargos de Assessor de Políticas de Saúde e de
Avaliador dos Serviços de Saúde, respectivamente, não eram realizadas anteriormente por
nenhum profissional. Significa que os egressos não só podem estar ocupando uma lacuna de
pessoal não qualificado, como também estão introduzindo novas atribuições para o núcleo da
Saúde Coletiva.
No relato dos egressos não identificamos embates das suas atuações com os
sanitaristas especializados, principalmente no interior do estado, onde a atuação de
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profissionais especializados nessa área é menor. Os egressos reforçaram que no interior o
novo sanitarista ganha um diferencial na atuação pela carência de profissionais qualificados
no campo e núcleo da Saúde Coletiva. Na capital do estado e em algumas das demais cidades,
eles identificam profissionais qualificados com especialização em Saúde Coletiva no nível da
gestão central da SMS, mas identificam, também, a necessidade de qualificados em nível
distrital e dos serviços de saúde principalmente porque esses cargos são ocupados por
indicação política.
No tocante às demandas de trabalho, alguns relataram que com o passar do tempo, na
mesma função, receberam mais atribuições pela confiança da sua equipe de trabalho,
sobretudo quando as atividades estão relacionadas à linha de Política, Planejamento e Gestão,
conforme fala o Egresso D:

[...] às vezes, eu me sinto assim no departamento: tal coisa é complicada de fazer ou
é demorado, ou exige conhecimento de gestão, ninguém quer fazer! “Passa para o
Egresso D que ele faz, manda para o Egresso D que ele faz, ele é sanitarista, foi
formado no curso de gestão, ele é para isso”. [...] eu me sinto até como se eu não
tivesse conseguindo cumprir meus prazos, mas na verdade é porque eu tenho, além
das minhas atividades, todas as outras, que os outros não querem fazer, ou acham
complicado, ou porque chegou de urgência, ou porque é para escrever, para elaborar,
que você tem que sentar e pensar aí jogam para mim. [...] e aí vai só acumulando,
acumulando e acaba que de tanto as pessoas jogarem aquilo para você, atribuírem
aquela atividade para você, com o tempo ela se torna mais uma responsabilidade
sua! (Depoimento de Egresso D).

Percebe-se que com o tempo os demais profissionais da saúde reconhecem a
identidade do novo sanitarista e começam a associar qual ou quais atribuições são melhor
desenvolvidas por eles. O que percebemos é que isso reforça a identidade profissional para o
núcleo da Saúde Coletiva e dá espaço para um reconhecimento dos Bacharéis em Saúde
Coletiva para Sanitaristas.
Talvez seja com o tempo, também, que os órgãos do Estado passem a reconhecer as
atribuições desse novo sanitarista. Em exemplo, o CNS que aprovou na 14ª Conferência
Nacional de Saúde a moção de apelo de nº 12 ao reconhecimento do Bacharel em Saúde
Coletiva, considerando que “esse bacharel tem a competência para atuar nas atividades de
planejamento, gestão, monitoramento, avaliação, promoção, vigilância e educação em saúde”
(BRASIL, 2012, p. 126).
Ainda mais, inicia-se o reconhecimento do novo sanitarista pelos gestores municipais
como expressado na Carta de Brasília. A Carta de Brasília foi elaborada durante o
encerramento do XXXI Congresso do CONASEMS que estabelece a agenda de todos os
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municípios, dos Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e do CONASEMS para a
qualificação do Pacto Federativo, em que um dos eixos norteadores de ação possui o tópico
26, que diz: “estabelecer espaços de conversas com os gestores visando o reconhecimento e a
inclusão da prática dos profissionais sanitaristas/bacharéis em saúde coletiva nas equipes de
trabalho” (FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA E HOSPITAIS
BENEFICENTES DO ESTADO DO PARANÁ, 2015).
No mesmo XXXI Congresso do CONASEMS, no dia 07 de agosto, em Brasília/DF,
houve a exposição do painel intitulado Sanitaristas e Bacharéis em Saúde Coletiva:
contribuições profissionais e desafios apontados pelo mundo do trabalho, com o objetivo de
debater acerca das possibilidades de inserção dos Bacharéis em Saúde Coletiva no mercado de
trabalho. Na ocasião participaram como debatedores uma representante docente do FGSC da
ABRASCO, um egresso do Curso de GSSS da UFRN e um representante do CONASEMS.
Já relatamos, também, o apoio do MS aos novos profissionais com o envio da Nota
Técnica 013/2015 ao MTE, em 1 de outubro de 2015, solicitando a inclusão da ocupação do
Sanitarista na CBO, compreendendo que essa ocupação é representada por graduados e pósgraduados em Saúde Coletiva. O MS coloca no item 13 dessa Nota Técnica que:

uma graduação em Saúde Coletiva anteciparia a formação desse profissional
[sanitarista], dando-lhe o escopo e competências de várias áreas do campo da saúde
coletiva para uma atuação qualificada no âmbito do sistema de saúde brasileiro, sem
prejuízo de nenhuma das modalidades já existentes pela inserção desse campo: os
outros cursos de saúde não poderiam prescindir de uma disciplina de Saúde Coletiva
e tampouco se deixaria de investir na pós-graduação em saúde coletiva. Antes o
contrário: o governo federal amplia a importância de disciplinas de saúde coletiva na
graduação e também tem expandido a pós-graduação (BRASIL, 2015b).

Em seu site oficial, o MS ainda acrescenta sobre o pedido de inclusão da ocupação de
sanitarista:

A inclusão desta ocupação de forma definitiva na CBO contribui com a efetivação
de diversas políticas e normativas do Ministério da Saúde, além do financiamento de
medidas estruturantes e de equipes de Saúde que atendem à saúde dos usuários do
SUS. Uma grande conquista para esta ocupação ainda pouco conhecida, mas muito
importante e necessária para a melhoria do cuidado à população (BRASIL, 2015d).

Além disso, reiteramos o reconhecimento do MTE ao registrar a ocupação de
Sanitarista (1312-25) como um dos requisitos para a formação em nível de Bacharelado em
Saúde Coletiva (BRASIL, 2017b).
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Ao que percebemos, as instituições querem saber cada vez mais quem são esses novos
sanitaristas. Ao compreender que atuam na Saúde Coletiva percebem que os graduados
antecipam a formação dos já existentes Sanitaristas e reforçam a necessidade de profissionais
com essa qualificação no âmbito do sistema de saúde. Ainda mais, compreendem que a
formação graduada em Saúde Coletiva não traz fragilidade na formação desse campo nas
demais graduações em saúde e para a formação de sanitaristas especializados.
No entanto, há um elemento para o qual, além da prática relacionada à Saúde Coletiva,
os novos sanitaristas foram idealizados, que é contribuir com a RSB junto com os demais
atores da saúde. Para entendermos alguns aspectos que precisam avançar com a RSB, Sergio
Arouca, em entrevista, relata que os elementos necessários para retomar essa Reforma estão
para além da Saúde Pública institucionalizada, diz:

Retomar os princípios básicos da Reforma Sanitária, que não se resumiam à criação
do SUS. O conceito saúde/doença está ligado a trabalho, saneamento, lazer e cultura.
Por isso, temos que discutir a saúde não como política do Ministério da Saúde, mas
como uma função de Estado permanente. À Saúde cabe o papel de sensor crítico das
políticas econômicas em desenvolvimento. O conceito fundamental é o da
intersetorialidade. Não basta aprofundarmos cada vez mais o modelo ‘Ministério da
Saúde e Secretaria de Assistência à Saúde’, temos que discutir saúde segundo
políticas intersetoriais. O modelo assistencial é anti-SUS. Aliás, o SUS como
modelo assistencial está falido, não resolve nenhum problema da população. [...].
Quando discutíamos a Reforma Sanitária e fazíamos crítica à prática da
medicalização, já falávamos sobre a abertura às práticas alternativas de saúde, como
a fitoterapia, a acupuntura e a homeopatia. [...]. Por isso, é necessário estabelecer
uma política que pense na fitoterapia e em hortas de produção de medicamentos
naturais, que trabalhe com práticas de promoção e prevenção da saúde e que
participe das discussões sobre Cidades Saudáveis (AROUCA, 2003, p. 358).

Se entendermos que a RSB depende de um agente político da Saúde Coletiva para
fortalecer a saúde como Política de Estado em seu conceito ampliado (alimentação, habitação,
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e
posse da terra e acesso aos serviços de saúde) e ser contra o modelo de saúde
hospitalocêntrico e privatista, perguntamo-nos se a atuação dos novos sanitaristas é capaz de
avançar com a RSB? O que nos provocará ao debate dos desafios para o novo sanitarista no
mundo do trabalho, capítulo a seguir, que de certa forma nos fará conhecer ainda mais a
prática desse novo sanitarista, uma prática que tenta, apesar dos desafios, introduzir mudanças
no sistema de saúde.
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6.2 DESAFIOS PARA O NOVO SANISTARISTA NO MUNDO DO TRABALHO

Os desafios do trabalho para o novo sanitarista da Saúde Coletiva são, provavelmente,
alguns que aparecem para diferentes profissionais da saúde no mercado de trabalho.
Considerando que cada atividade pode trazer elementos desafiadores, a proposta é expor
aqueles que independente da função ou cargo do egresso sejam comuns.
Os desafios estão descritos na Figura 7: relações de poder, cultura institucional e
vínculo empregatício. Apesar da tentativa de categorizá-los, alguns itens podem estar
relacionados. Por exemplo, um modelo de gestão centralizado adotado pelos gestores da
saúde pode influenciar na autonomia profissional do egresso. No entanto, não é capaz de
defini-la, ou seja, apesar da influência o que define ter ou não autonomia são as relações de
poder. Mesmo em um modelo de gestão centralizado, o egresso pode ter influência na gestão,
na política, conseguindo autonomia para suas decisões.
Figura 7 - Desafios no trabalho do novo sanitarista

Relações de poder
• Autonomia
• Interferência Política
Cultura institucional
• Visão cristalizada dos profissionais
• Atrito entre o novo e o experiente
• Modelo de gestão centralizado
Vínculo empregatício
• Precarização do trabalho

Fonte: elaboração da autora.

Relações de poder direcionam as políticas do SUS. Nessa perspectiva, os egressos
demostram que desejam atuar em um sistema público como aquele aprendido na universidade,
respeitando seus princípios e diretrizes. No entanto, alguns que trabalharam ou trabalham no
setor público ressaltaram haver uma limitação entre o que eles querem fazer e o que estão
permitidos a realizar. Nessa reflexão adentram a discussão de autonomia no trabalho como
um desafio para colocar em prática ações benéficas ao coletivo, como introduz o Egresso C:
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[...] de você tentar resolver algo que você enxerga, como sendo melhor, pro serviço,
pro setor, para os usuários, para os trabalhadores [...] mas que de certa forma você
fica impedido, amarrado de fazer aquilo, porque outras pessoas não querem
colaborar com você ou não querem dar total liberdade, autonomia pra você fazer
aquilo (Depoimento de Egresso C).

Compreendemos que autonomia profissional é relativa para qualquer profissão, o que
representa um desafio de caráter estrutural. O cenário de atuação dos novos sanitaristas, o
SUS, configura um setor marcado por múltiplos interesses. A espera desses jovens por
espaços de autonomia para realizar as mudanças apreendidas na universidade poderá ser um
querer quase utópico.
Ter influência política na gestão pode colocar o profissional em destaque ou pode deixálo excluído de alguns processos. O Egresso D coloca que isso influencia em como os
profissionais dos serviços se relacionam com os do nível da gestão central, normalmente,
apenas procuram aqueles com maior autonomia para resolver suas demandas. Mas a questão é
que algumas vezes aqueles mais influentes na gestão podem interferir nas atividades que
seriam competência do egresso. Reforça que essa interferência de poder o deixa excluído de
algumas informações e decisões que lhe competiria. Segue sua fala:

[...] E você, na verdade, não fica assim tão atualizado, você fica meio que de mãos
atadas, pra você tá fazendo alguma coisa, você faz o retrabalho porque você faz uma
coisa, achando que estava sendo feita de determinada forma, quando você vem ter
conhecimento, já modificaram tudo e você não está sabendo. Isso é um entrave
muito grande porque muitas vezes você se sente trabalhando sozinho. [...] Então,
quando as pessoas começam a notar as relações de poder dentro de um sistema de
saúde, dentro de um serviço de saúde, elas começam a abordar apenas aquelas
pessoas que estão no poder porque sabem que aquela pessoa, aquela figura é que vai
lhe conseguir aquilo que você está querendo, é quem vai dar solução para aquele
problema que você está tendo no serviço, daí aquele profissional, que não é daquela
gestão, às vezes ele fica mais enfraquecido e as pessoas tendem a procurá-lo menos
quando notam a relação de poder ali dentro (Depoimento de Egresso D).

O Egresso T identifica, no município onde trabalha, as interferências políticas nas
políticas do SUS. Às vezes, a prestação de serviços para a população não é baseada na
equidade, mas toma como critério apoiar governantes. Nesse sentido, revelou ter parcialmente
autonomia do cargo, quando as decisões envolvem pessoas influentes da gestão. Para
esclarecer, ele exemplifica uma situação:
[...] como a capacitação, por exemplo, se o profissional vem a mim e diz: “eu quero
fazer uma capacitação em tuberculose”, aí eu [...] vou e pergunto a ela [secretária de
saúde], mas ela pode dizer: “não, eu não quero liberar!”, mas eu posso explicar a ela,
mas se não for um profissional dela, ela não libera! Essa minha autonomia ela
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esbarra na questão de interesses pessoais, é bem intrínseco dentro desse município e
em qualquer município do interior. Porque são pessoas que estão atuando, que não
atuam olhando a questão da Saúde Coletiva, atuam na questão pessoal, “é do meu
interesse então pronto! ” (Depoimento de Egresso T).

A interferência político-partidária é outro elemento desafiador para qualidade do SUS.
O Egresso I analisa que na gestão central da SMS da Região Metropolitana até há
profissionais qualificados para os cargos que exercem, mas chama-lhe atenção o despreparo
dos diretores das UBS. Revela que todos são indicação político-partidária, alguns não são
formados nem na área da saúde. Sua dificuldade surge no relacionamento com esses diretores,
que, sem qualificação, não compreendem a importância do trabalho do egresso para a
qualidade da Atenção Básica.
Em outros casos, ainda para o Egresso I, a interferência política protege profissionais
que faltam ou não comparecem as suas funções. Reforça que também faz parte do seu
trabalho o controle da assiduidade dos profissionais da Atenção Básica e relata ter
identificado um enfermeiro “fantasma” (pessoas com emprego, mas sem trabalhar), em que o
correto, em sua opinião, seria a exoneração do profissional, mas conta que nada aconteceu por
ser alguém protegido por um vereador da cidade.
Em contrapartida, o Egresso E que trabalha em um Distrito Sanitário da SMS e os
demais egressos que atuam ou atuaram no setor privado – lucrativo e filantrópico – colocam a
autonomia como um facilitador do trabalho. Mesmo estando no cenário público, apenas o
Egresso E disse ter se surpreendido com a autonomia que recebeu para tomar decisões. Os
que trabalham no setor privado reforçam que seus contratantes lhe garantem autonomia para
que possam desempenhar com qualidade suas atribuições.
Nesse aspecto, o Egresso U confessou ter recebido uma proposta de atuar no sistema
público de uma cidade do interior do estado, mas disse que apenas aceitaria se tivesse a
mesma autonomia que tem no seu atual emprego. Para ele, o setor privado funciona bem
porque há cobrança e continua a dizer:

[...] na secretaria de saúde, eu já recebi proposta [...] ele [prefeito] perguntou para
mim se eu tinha interesse de trabalhar na secretaria, aí eu falei para ele: “se eu tiver
autonomia, sim!”. Mas para prefeito nenhum mandar no que eu vou fazer, eu prefiro
não assumir, que eu vou entrar para quê? Se quem faz é o prefeito, eu disse: “não, se
você me der autonomia e eu aplicar o que eu apreendi, posso até pensar, mas para eu
largar o que eu tenho autonomia para ir para o serviço público para não fazer... largo
não”. [...] Mas eu adoro o privado, eu gosto muito do SUS, não vou mentir, mas o
privado funciona melhor, infelizmente. Eu falei para ele: “eu amo o SUS, é lindo o
SUS, mas na prática o privado funciona”. Eu gosto do que funciona (Depoimento de
Egresso U).
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Em um cenário do setor filantrópico, o Egresso O falou de duas questões como
desafios. O primeiro seria referente ao financiamento, pois a maioria dos recursos destinados
ao hospital é proveniente do MS por incentivo ao trabalho de filantropia. Tais incentivos não
têm validade e o que preocupa o egresso é que em tempos de crise econômica os incentivos
sejam cancelados ou reduzidos o que, por conseguinte, afetaria na assistência à população. O
segundo desafio seria devido a algumas instituições filantrópicas do RN já terem
envolvimento em casos de “lavagem de dinheiro”. O Egresso O tem receio que essa visão
também haja no hospital no qual trabalha, mesmo sabendo que o mesmo não tenha tanto
vínculo político como antes, quando foi criado.
As relações de poder e suas influências na prática dos sanitaristas não são recentes,
visto o que foi encontrado no movimento sanitário desde a década de 1920. Nesse período, “o
combate às grandes endemias perdia toda sua racionalidade técnica para se converter em
instrumento de pressão e de barganha para a consecução de fins políticos” (LABRA, 1985, p.
106-107). Reforçando que as relações de poder a partir de interesses políticos, partidários ou
de outra ordem influenciam na atenção à saúde da população.
Nesse contexto, o novo sanitarista fica sem reação. Ter atitude de intervir nessas ações
que não seguem os princípios e diretrizes do SUS, por atender barganhas políticas, poderá
significar a perda do seu emprego. Daí entra o dilema entre permanecer no trabalho sendo
condizente com essas ações ou deixá-lo para procurar outro cargo sabendo que se continuar
no setor público poderá encontrar esse mesmo desafio.
Aspectos relacionados à categoria Cultura Institucional são destacados como
empecilhos para o desenvolvimento das atividades dos egressos. A cultura institucionalizada
perpassa por uma visão cristalizada dos demais trabalhadores que atuam na gestão da saúde.
Os egressos relatam a tentativa de trazer inovações, mudanças institucionais, mas esbarram no
comodismo de alguns trabalhadores em um modelo de gestão arcaico. Para o Egresso S,
alguns dos demais profissionais não gostam quando há interferência em seus processos de
trabalho e identifica que raramente há reuniões entre as equipes da gestão do nível central da
SMS do município do interior, local em que trabalha.
Já o Egresso O consegue realizar reuniões periódicas com sua equipe na tentativa de
introduzir a gestão compartilhada, mas revela a dificuldade de convencimento dos seus pares
para decisões consideradas por ele como tecnicamente aceitáveis. Essas mesmas decisões são
interpretadas para alguns profissionais como desnecessárias. Exemplifica sobre a instalação
do ponto eletrônico, que para o diretor financeiro teria um custo alto para manutenção,
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enquanto o egresso visualizou como uma forma de regular a força de trabalho e evitar decisão
judicial trabalhista. O convencimento, em sua opinião, parte do diálogo e articulação, mas não
de imposição, mesmo que em algumas relações haja superioridade hierárquica do seu cargo
para com outro profissional.
Na SMS do Natal há uma tentativa dos egressos em buscar mudanças a começar pelo
modelo de gestão. Existe uma visão de que ocupar um cargo de superioridade hierárquica,
como os que ocupam de chefe de setor, inclui impor ordem ao processo de trabalho dos
demais profissionais da secretaria. Os egressos reforçam que mudar a prática para uma gestão
compartilhada, criando colegiados gestores, ainda se apresenta como um desafio para atuação.
O Egresso D inicia essa discussão, que foi amplamente debatida durante a sessão do GF.

[...] alguns profissionais já estão bem cristalizados, são servidores públicos há
muitos anos e relatam já não acreditar nas mudanças, nos benefícios das mudanças,
o que vai acontecer. E ficava muito difícil eu conseguir convencê-los sozinho, de
fazer uma gestão mais participativa, porque eu não tinha apoio de ninguém, era eu
sozinho lutando por isso. Tentando unir os profissionais, querendo montar um
colegiado gestor, mudar algumas práticas dentro dos serviços, mas aí eu não tinha
assim, muitas vezes, um superior até que me apoiasse, que, muitas vezes, os
profissionais mais antigos, eles não compreendem isso tão bem. E ainda trabalham
muito naquela época do "manda quem pode obedece quem tem juízo" (Depoimento
de Egresso D).

Os egressos fizeram um relato comparativo entre a experiência de atuar em uma gestão
da SMS centralizada e outra participativa. Na gestão participativa, conseguiam ter mais
autonomia no trabalho e identificaram mudanças positivas no sistema de saúde, ainda
acrescentam que esse modelo facilita suas atuações por ser uma orientação da formação do
Curso de GSSS. Quando houve a troca de gestão nessa Secretaria para um modelo
centralizado, os egressos perceberam que o processo de trabalho voltou a ser definido
verticalmente. O Egresso C tenta explicar o porquê de alguns profissionais não se
sensibilizarem para uma prática participativa.

É porque na gestão compartilhada, você divide as responsabilidades e as pessoas não
querem ter responsabilidade, não querem, digamos... elas acreditam que é trabalho
extra, né. [...] Mas como as pessoas já estão acostumadas com esse modelo de
gestão, de trabalho, onde tem uma pessoa que está ali pra mandar e outras só para
executar, cada um tem sua tarefa, sua função e nada mais que isso. Então fica muito
difícil para elas poderem estar compreendendo e colaborando com a gente.
Entendendo que o gestor, no caso o chefe, ou o diretor não está ali só para mandar,
delegar, está para delegar funções e também fazer, colaborar, botar a mão na massa.
Que é isso que a gente, pelo menos eu, que assumi a gestão de um setor, fazia
(Depoimento de Egresso C).
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Mesmo em outro cenário, na SESAP, o Egresso B também faz a análise comparativa
entres os modelos de gestão adotados pelos secretários de saúde. Para ele, o setor de
dimensionamento segue normas técnicas, quando há uma gestão compartilhada as decisões
continuam tendo tal embasamento. No entanto, quando a gestão é verticalizada, as decisões
do setor podem ser alteradas para beneficiar interesses particulares ou de uma categorial
profissional. A fala a seguir do Egresso B resume a problemática:

Nós tivemos uma gestão antes que a gente tentava ir pelos princípios do SUS, pelas
prioridades, pelo que a gente já tinha de planejado e tal. E hoje nós temos uma
gestão em que a gente vai pelos interesses que são mais políticos partidários do que
das políticas de saúde. Então sempre vai haver essas dificuldades, depende do gestor
maior, e aí se o egresso não for efetivo, for um cargo, vai ter essa correlação de estar
lutando pelo que ele apreendeu, que tem que fazer, em detrimento dos interesses
políticos partidários, digamos assim, para não dizer pessoais (Depoimento de
Egresso B).

Sobre sua percepção nesse embate, diz que sua situação é mais fácil por ser
concursado. O fato de estar em um cargo de chefia que não existe formalmente, em desvio de
função, faz com que não se responsabilize por decisões que não estão em conformidade com
as políticas públicas, convocando seus superiores para respondê-las. Para ele, egressos que
ocupam cargos comissionados têm dificuldade maior de lidar com tal situação, pois, no caso
deles, não cumprir ordens de seus superiores, mesmo as que não estejam em conformidade
com o aprendido na formação, pode representar a perda do cargo.
Continuando a discussão sobre a gestão centralizada, para o Egresso E, o gestor que
usa esse modelo de gestão não há garantias de que terá êxito em sua demanda. Para ele deve
haver uma articulação entre as decisões do nível central da secretaria e as necessidades dos
profissionais do serviço. A busca de um denominador comum reforça ser uma das suas
principais atribuições.
O Egresso R relembrou a iniciativa de construção de colegiados gestores nos serviços
de saúde, onde atuaria na função Apoio Institucional. O Egresso D, que também
desempenhou tal função, relembra como os profissionais visualizaram o Apoio Institucional.
Ele afirma, também, que não há mais a Função Apoio dentro dos serviços de saúde pela
dificuldade de compreensão de alguns dos demais trabalhadores sobre gestão participativa.

[...] mas chegaram a me relatar que precisavam do apoio para botar ordem lá
[serviços de saúde], mas como é que você vai fazer apoio institucional para botar
ordem? [...]. Então não se tinha nenhuma compreensão do porquê se está fazendo o
apoio institucional, como é que se trabalha o apoio, como é a metodologia do apoio,
e eles tinham mesmo assim: “não vai dar certo não porque a gente vai precisar de

121

gente que bote moral, que bote ordem, que o povo lá é muito trabalhoso”. E acabou
que a gente teve que abandonar, por não aceitação da equipe, que estava à frente de
ir trabalhar o apoio institucional no serviço. [...]. Já mostrei, exemplifiquei, várias
vezes, a eles [gerentes dos serviços] que quando você acredita que você está
organizando um serviço dessa forma [gestão centraliza], quando você dá as costas,
as pessoas vão fazer da forma que elas querem, então você não ganhou nada ali. É
muito assim que eu vejo, do sentimento de poder, “eu posso, eu estou mandando, eu
estou me sentido poderoso ali, naquele cargo, e eu movo as pessoas, tiro as pessoas
de um cargo, boto do jeito que eu quero aqui e vou fazendo a minha organização
dessa forma” (Depoimento de Egresso D).

Quando os egressos trazem críticas negativas aos profissionais da gestão, que utilizam
o modelo de gestão centralizada no SUS, estão em consonância com as diretrizes/eixos da
Política Nacional de Humanização (PNH), que reforçam a necessidade de uma gestão
participativa, compartilhada. A PNH orienta que ao “incluir os trabalhadores na gestão é
fundamental para que eles, no dia a dia, reinventem seus processos de trabalho e sejam
agentes ativos das mudanças no serviço de saúde” (BRASIL, 2013b, p. 5). Os novos
sanitaristas são orientados desde a formação a seguir esse modelo de gestão, o que poderá
significar seu diferencial em comparação a outros trabalhadores da saúde – como será
discutido no capítulo 7.2.2.
Ainda sobre a cultura institucional, alguns egressos relataram os atritos internos como
desafio em sua atuação. O Egresso U relata que, comparado a um profissional que ocupa o
mesmo cargo que ele há mais de seis anos, já conseguiu ganhar credibilidade e confiança dos
proprietários do Centro de Pesquisas Médicas, local de trabalho, em que às vezes suas
decisões conseguem ser facilmente aceitas que as do outro profissional, e isso tem gerado
atritos pessoais.
Esses atritos estão mais relacionados a uma disputa entre profissional novo e
profissional experiente no trabalho. Não significa que é o novo profissional que gera disputas,
mas, sim, um profissional novo, podendo vir de qualquer outra graduação, isto é, recémformado em início de carreira profissional. O Egresso C destaca o preconceito por ser jovem,
quando entrou na SMS do Natal, ele diz:

[...] a gente começa a trabalhar como é na gestão, como sanitaristas, muito jovens e
aí, muitas vezes, também, tem a questão do preconceito por você ser jovem, você
não estaria, ou não deveria, ou não tem competência, não está apto para ocupar
aquele cargo. E aí muitas pessoas não inserem você em discussões, descriminam e
soltam alguma brincadeira, alguma piada, que tem um fundo de: “eu não tenho
confiança em você estar aqui, eu não tenho confiança em passar determinado
problema porque você é muito jovem para resolvê-lo!” (Depoimento de Egresso C).
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Os egressos contam que conseguiram demonstrar suas competências profissionais,
com o passar do tempo, o que diminuiu os atritos pessoais. Alguns dos profissionais que os
receberam de forma preconceituosa, por causa da idade, posteriormente se aproximaram e
conseguiram realizar atividades do trabalho em conjunto.
No que se refere a Vínculo Empregatício, o Egresso S relatou seu vínculo precarizado,
com contrato temporário por menos de um ano. Explica que é comum a contratação por
tempo determinado, em seu município, seja de três, seis ou no máximo um ano e, em algumas
vezes, são renovados. O egresso confessa ter passado três meses sem receber salário devido à
crise econômica na cidade.

[...] teve um atraso enorme de repasse financeiro [ao município], eu passei 3 meses
sem receber, e assim estava sendo geral para todos contratados. E eles têm uma
lógica aqui [na cidade] que eu não entendo muito bem, em relação aos contratos,
tem gente que assina por três meses, tem gente que por um ano, nunca passa mais de
um ano (Depoimento de Egresso S).

Verifica-se que outros egressos no Brasil também têm vínculos empregatícios
precarizados. O estudo de Lorena et al. (2016) verificou que aproximadamente 30% dos
egressos que trabalham na área de formação possuem contrato por tempo determinado ou
prestação de serviços e 5% apresentam vínculo empregatício por contrato de experiência.
Ávila (1998) realizou um estudo empírico com estudantes dos últimos períodos do
curso de medicina da UFRJ, no qual identificou uma perda de interesse dos jovens médicos
para a inserção em especialização na área de Saúde Pública/Saúde Coletiva, logo para atuação
profissional dessa área. As justificativas colocadas por seus entrevistados pelo desinteresse ao
trabalho de sanitarista estão relacionadas a insatisfações com as condições de trabalho pela
rotina burocratizada e perda de autonomia profissional como consequência da prática
exclusiva no setor público e dependência das políticas públicas do Estado, além da baixa
remuneração e menor status social quando comparado às demais especialidades médicas.
O cenário de desafios encontrados pelos médicos no final do século XX para atuação
de sanitaristas, como relatado por Ávila (1998), é encontrado pelos novos sanitaristas. Dessa
forma, são desafios estruturais do sistema público de saúde e pouco há relação com a atuação
de novos profissionais. Talvez, o desinteresse dos médicos em seguir a carreira de sanitaristas,
pelo menor status social, dito por Ávila (1998), tenha relação com a precária valorização do
Estado com profissionais que seguem carreira exclusiva no setor público, nesse caso, no SUS.
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Ao considerarmos o principal campo de trabalho dos egressos no SUS há que se
repensar a forma como o Estado valoriza esses trabalhadores, já que outros egressos podem
considerar – e alguns já consideram – que as condições de trabalho do setor privado, mesmo
não sendo ideais, são melhores que a do setor público. Nesse sentido, os desafios do mundo
do trabalho podem influenciar na migração dos egressos de um campo de trabalho para o
outro.
Os desafios no trabalho relatados influenciam a saúde mental dos egressos, talvez, por
um ambiente de trabalho estressante. Analisamos que alguns egressos, embasados pela
proposta formativa do Curso de GSSS da UFRN, têm suas atuações profissionais adaptadas às
condições de trabalho. Especificamente, relataram muitas demandas, pressão por resultados,
urgência em responder processos e uma rotina corrida.
O Egresso U aponta a cobrança que o laboratório francês, contratante do Centro de
Pesquisas, seu local de trabalho, faz para que a pesquisa siga o rigor científico. Há períodos
em que o laboratório envia auditores externos para o Centro. A responsabilidade de
acompanhar e responder aos questionamentos dos auditores é dele como coordenador da
pesquisa. Segundo o egresso, é a parte desagradável e estressante do seu trabalho.

Isso me estressa um pouco aqui [Centro de Pesquisas Clínicas] sabe? A cobrança e
isso [visita de auditores]. Quando eu tenho monitoria [auditoria] é uma semana
pesadíssima porque eles passam uma semana aqui dentro, então eles fazem pressão
em você psicológica [...] Mas a cobrança acho que é a mais... é o ponto que deixa, às
vezes, que me deixa muito balançado, sabe? Muita cobrança, não daqui, com os
donos não tem problema nenhum, mas, sim, do pessoal externo [laboratório
contratante do Centro], que é quem paga (Depoimento de Egresso U).

O Egresso C acrescenta ao debate suas demandas acumuladas, que não seriam suas
atribuições inicialmente, mas quando pensa na consequência para o serviço as realiza. Falase em ponderar entre as demandas que existem e aquelas que os egressos conseguiriam
solucionar dentro do seu tempo de trabalho. Levá-las para outros espaços, como a casa, gera
mais cansaço emocional. O Egresso E acrescenta:

Aí quando eu percebo, eu já estou com um monte de atribuições para resolver com
prazos e quando eu paro para ver nenhuma é da minha competência, do meu cargo
[...] aí isso acaba acumulando, quem se sobressai termina acumulando bastante
atividade, às vezes é melhor se fazer de morto pra poder não enfartar (Depoimento
de Egresso E).
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Ainda sobre o acúmulo de atividades para além de suas atribuições formais do cargo, o
Egresso R complementa ao corroborar o depoimento do outro egresso durante a sessão do GF
e destacou que nessas ocasiões o melhor é se afastar, tentar dar um tempo, se possível, das
atividades ou pelo menos diminuir o ritmo, para se energizar. Em suas palavras:

Eu acho que o Egresso E também traz um negócio legal, que é você dosar até seu
nível de comprometimento, não é o nível de comprometimento, mas você tem que
ter essa sensibilidade de algum momento se fingir de morto, parar, se energizar, e
tem hora que você volta e começa a atuar. A gestão ela é bem dura quanto a isso, a
esses processos (Depoimento de Egresso R).

As autoras Barros e Barros (2007) quando abordam a tríade dor-desprazer-trabalho
destacam “gestão, trabalho e produção de si” para compreender essa relação. O trabalho é a
produção de saberes na qual a gestão e a atividade são inseparáveis, assim o processo de
trabalho, de qualquer trabalhador da saúde, envolveria planejar, tomar decisões, executar,
avaliar. Nessa produção de saberes, produz-se sujeitos que são desejos, necessidades,
interesses. E o modo de pôr em relação ao processo de trabalho e sujeitos dar-se o exercício
do poder. Então, fazer a gestão não se resumiria em organizar o processo de trabalho em
saúde, mas perpassa e conecta o que as autoras chamaram de vetores-dobras do campo da
saúde, que são: sujeitos, processo de trabalho, poder e políticas públicas (coletivização dessas
relações). Esses vetores-dobras são inseparáveis e coextensivos. As autoras complementam
que ao melhorar a gestão do processo de trabalho melhora-se a atenção à saúde da população,
como reforça a PNH (BARROS; BARROS, 2007).
Ao que percebemos, a atuação profissional dos novos sanitaristas envolve o desafio da
autogestão do processo de trabalho, que perpassa os vetores-dobras denominados por Barros e
Barros (2007) e o apoio na autogestão do processo de trabalho dos demais trabalhadores da
saúde. Salienta-se que alguns egressos desenvolvem a Função Apoio Institucional, no entanto
quem apoiará os novos sanitaristas a lidar com os vetores-dobras do campo da saúde e com a
tríade dor-desprazer-trabalho?
Para Barros e Barros (2007), duas das diretrizes da PNH, a cogestão e a clínica
ampliada, ajudariam a minimizar essa tríade. Efetivar a cogestão é “aumentar a democracia
interna nas organizações; problematizar a relação entre atividade da gestão e a gestão da
atividade; instalar dispositivos que permitam circulação da palavra e tomadas de decisão mais
participativas”. Enquanto a segunda diretriz, clínica ampliada, demanda “instalação de modos
de funcionar que convoquem diferentes saberes/poderes a entrar na construção de objetos de
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investimentos mais coletivos, seja pela desestabilização da própria noção de clínica”
(BARROS; BARROS, 2007, p. 69-70).
Nesse contexto, os desafios apontados pelos egressos no mundo do trabalho passariam
da dor ao prazer, segundo a tese de Barros e Barros (2007), se tivessem autonomia no
processo de trabalho – de pensar e agir, de invenção de si e de mundo.
Diante de diferentes contextos de dificuldades em suas práticas profissionais, apenas
os egressos participantes das entrevistas individuais externaram suas perspectivas
profissionais. Mesmo não sendo objetivo da pesquisa, essa técnica de entrevista permitiu
emergir esse tema, enquanto que durante a sessão do GF as perspectivas não foram
mencionadas.
Então, sobre suas perspectivas profissionais, parte dos egressos entrevistados disse
continuar o desejo por trabalhar na área de formação do curso, mas espera ocupar cargos
concursados, e pretender continuar e/ou buscar especializações relacionadas à Saúde Coletiva.
Já as perspectivas profissionais do Egresso S é seguir outra profissão, mas ao falar
ainda parece ter dúvidas quanto à mudança ao demonstrar um pouco de insatisfação quanto às
atividades que está desempenhando, sobretudo porque a função de avaliar, no seu trabalho,
não está refletindo em mudanças no sistema de saúde. Então, às vezes, identifica sua atuação
como desnecessária. Mas, ainda movido pelas incertezas, diz o contrário do que havia dito
antes, confessando gostar do que faz e que talvez continue nessa profissão.
Esse egresso passa por um momento de descoberta da sua vocação profissional. Ele foi
o único entrevistado que passou mais de um ano à procura de emprego. Suas angústias quanto
ao futuro fazem parte do momento de estar em seu primeiro emprego, da profissão ser nova e
as dificuldades em trabalhar no setor público de uma cidade do interior do RN. O contexto
parece estar influenciando seus conflitos emocionais sobre sua perspectiva profissional.
As indecisões quanto à carreira profissional também foram identificadas no Egresso F.
Ainda, no momento de apresentação em uma das sessões do GF sobre inserção profissional,
disse que estava cursando outra graduação para seguir seu sonho de infância. Quatro meses
após, durante a entrevista individual, em que já ocupava outro cargo, chefe de planejamento
em um Distrito Sanitário da SMS do Natal, disse ter trancado aquela que seria sua formação
dos sonhos para dedicar-se ao trabalho atual. Esse egresso confessou sempre ter essa dúvida
quanto a sua profissão, mas hoje sua escolha é continuar trabalhando na área de formação do
Curso de GSSS e realizar concurso público para o cargo de Sanitarista.
Já o Egresso B gosta de trabalhar na área de formação do Curso, mas pretende buscar
outros campos por uma melhor remuneração. Pretende realizar concurso público federal para
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o cargo de auditor fiscal, mas caso surja uma oportunidade de trabalhar no núcleo da Saúde
Coletiva com um bom ganho financeiro, aceitaria.
Mesmo que alguns egressos tenham afirmado o interesse em continuar trabalhando na
área, suas falas não me transmitiram expectativas satisfatórias ao trabalho. De uma forma
geral, percebi suas angústias entre uma prática apreendida na formação do Curso e aquela
adaptada ao contexto político e às condições de trabalho. Percebo que os egressos
compreendem a influência dos seus processos de trabalho com a assistência à saúde da
população, ou seja, sabem da importância desse novo sanitarista para a qualidade do sistema
de saúde, mas encontram limitações em atuar.
Como novos sanitaristas que são querem introduzir o novo. O novo, talvez, seja
colocar em prática a dita reforma da Reforma Sanitária, aliás, foi com esse propósito que
foram idealizados pelo Movimento Sanitário, mas como fazê-la? Provavelmente, esse conflito
entre a prática que deve ser versus o que conseguem fazer que afeta a saúde mental deles.
Diante dos relatos, tendo a afirmar que não sejamos pessimistas ao considerar que esse
novo sanitarista tem potencial para provocar mudanças desejáveis no nosso sistema de saúde.
Para tanto, nós – estudantes, egressos, professores do Curso, gestores, movimento social e
todos os militantes que acreditam que o SUS precisa ter profissionais com qualificação em
Saúde Coletiva – precisamos fortalecer o movimento político da saúde na luta por
reconhecimento social dos atores da Saúde Coletiva. A sociedade civil precisa compreender a
função do novo sanitarista na (re)organização dos sistemas e serviços de saúde. Aqui nessas
considerações, provavelmente, misturam-se evidências da análise da pesquisadora e o desejo
militante

de

implicação

da

cidadã-egressa

com

o

reconhecimento/profissionalização da Saúde Coletiva e defesa do SUS.

movimento

de
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7 AS INFLUÊNCIAS DA FORMAÇÃO NA EMPREGABILIDADE E PRÁTICA
PROFISSIONAL DE EGRESSOS

Tantos passos adiante
E apenas alguns atrás
Já chegamos muito longe
Mas podemos muito mais, dizem
(Marisa Monte)

Neste capítulo, buscaremos compreender os condicionantes da formação na inserção e
atuação profissionais dos egressos do Curso de GSSS da UFRN. No primeiro subcapítulo,
destacamos o estágio como vitrine para inserção profissional dos egressos e, para tanto,
descreveremos como é planejada e organizada essa prática pelos docentes do Curso, além de
apresentarmos relatos de egressos que conseguiram ser contratados profissionalmente pela
visibilidade do estágio. No subcapítulo 7.2, nossa pretensão é dar voz aos egressos sobre a
formação desse Curso que influenciou na atuação profissional, suas críticas negativas estão
presentes no capítulo 7.2.1 e os aspectos positivos da formação que influenciaram na atuação
profissional estão sistematizados no capítulo 7.2.2.

7.1 O ESTÁGIO COMO VITRINE PARA A INSERÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS

Os Estágios Curriculares do Curso de GSSS da UFRN aparecem como potencialidades
para inserção no mercado de trabalho. Primeiramente, pelo conhecimento prático adquirido
em Saúde Coletiva. Em segundo lugar, a oportunidade de dar visibilidade ao Curso e ao aluno
aos demais profissionais do local do estágio. É essa visibilidade institucional, a qual
denominamos de vitrine, que facilita sua contratação no serviço ou sistema de saúde.
No entanto, esse momento de prática passa a ser considerado vitrine profissional
quando há qualidade em seu desenvolvimento pela metodologia do Estágio Curricular, o
comprometimento e a qualificação de preceptores e o engajamento do discente. Esses são
elementos que identificamos como o tripé facilitador para a inserção profissional quanto à
condicionante formação.
A Coordenadora Violeta ressalta que o diferencial do Curso de GSSS da UFRN para
outros CGSC existentes no Brasil é a mescla entre teoria e prática. Alguns cursos, para ela,
são muito teóricos e quando os graduados entram no serviço sentem dificuldades na atuação
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profissional. Já a graduação da UFRN tem um espaço específico do contato do aluno com a
prática que são esses Estágios Curriculares obrigatórios.
A Coordenadora Oliva relata como iniciou as primeiras articulações para os campos de
estágio. Inicialmente foi elaborado um mapeamento dos possíveis campos de estágio e se
pensou em concentrar os estágios em Natal, capital (local do campus central da UFRN), ou
em alguns municípios do interior do estado. A segunda proposta não pareceu viável, já que o
Curso não possuía infraestrutura para essa logística de deslocamento de estagiários e docentes
para municípios do interior do RN.
Dessa forma, a capital do estado foi escolhida para cenário dos estágios. Os espaços se
concentraram entre a SMS do Natal e a Saúde Suplementar através dos serviços de saúde de
um plano privado.

A escolha dos campos específicos de estágio em cada semestre é

precedida de mapeamento das unidades de saúde e dos departamentos da gestão do nível
central e, em seguida, estas são visitadas para assegurar que tenham uma estrutura mínima
para receber estagiários. Então, há uma parceria entre a instituição de saúde e a universidade.
Essa parceria só acontece se houver um profissional disponível para função de preceptoria do
estagiário. Preceptores são os profissionais de saúde que acompanham os discentes durante o
período de estágio.
Os egressos identificaram os preceptores como um articulador entre o aluno-estagiário
e as práticas do núcleo da Saúde Coletiva. Enquanto alguns preceptores reconhecem o Curso e
o profissional formado, há outros que não conseguem conduzir o estagiário do Curso às
atividades/funções relacionadas ao núcleo da Saúde Coletiva. Esses dois perfis de preceptores
problematizados por uma sessão do GF em consenso são colocados como o que diferencia um
bom estágio de um mau estágio, entre o que dará visibilidade profissional para o futuro
egresso e o que não. Como reforça o depoimento do Egresso G:

Tem preceptor que lhe leva, faz com que realmente se enriqueça, aprenda, tenha a
oportunidade, assim, de garantir o conhecimento, uma experiência. Já tem preceptor
que não! Que lhe coloca lá, fica batendo xerox, aquele famoso papel de estagiário,
né? [...] é a partir do momento que aquele preceptor ele lhe bloqueia, ele diz: “não,
você não pode fazer isso!” ou “você não pode participar de tal reunião!”. Isso pode
prejudicar o seu desempenho quanto à formação e você perder a oportunidade de
mostrar um bom desempenho, um bom trabalho naquela ação que você iria fazer,
mas que o seu preceptor não lhe permitiu (Depoimento de Egresso G).

A coordenadora Oliva reconhece a problemática e destaca que alguns preceptores
compreendem o processo de aprendizado do aluno durante o estágio, mas há outros que não,
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então sugere que a universidade repense a contrapartida que dará ao serviço/sistema de saúde
para que continue formalizando os estágios com profissionais interessados em ser preceptores.
A experiência de construção de um Estágio Curricular obrigatório para o Curso de
GSSS da UFRN foi algo novo e desafiador também para docentes. Os egressos da primeira
turma afirmaram que os estágios, no ano de 2012, eram rotativos, em que o aluno visitava
vários setores durante o período de estágio. A discussão na sessão do GF apontou a
desorganização desse estágio como provável justificativa para alguns dos egressos da primeira
turma concluinte não terem se inserido no mercado de trabalho. A coordenadora Oliva lembra
que os próprios gestores dos serviços de saúde criticaram esse modelo de estágio e os
docentes perceberam que os discentes não poderiam ser meros observadores, mas que
deveriam atuar.

[...] quando a gente começou a fazer o estágio na primeira turma, a gente não sabia o
que era isso, a gente sabia que o aluno tinha que passar por determinado serviço,
como é isso?! Como operacionalizar a gente não sabia [...]. Só durante o [primeiro]
estágio que a gente foi descobrindo, que o aluno ele não pode ser sombra, nem
observador, ele tem que se inserir no estágio para fazer (Depoimento da
coordenadora Oliva).

Seguem trechos do debate, na mesma sessão do GF, sobre o estágio em 2012 pelos
Egressos M, P e L, todos da primeira turma do curso.
[...] A primeira turma era “cobaia”, por isso que nosso estágio foi assim tão
desorganizado (Depoimento de Egresso M).
[...] nos estágios fazíamos atividades totalmente desfocadas da prática de Saúde
Coletiva [...] (Depoimento de Egresso P)
[...] deve ser por isso que temos tão poucos egressos ocupando trabalhos na área.
(Depoimento de Egresso L).

A cada avaliação da experiência dos discentes no campo de estágio foram ocorrendo
alterações com inclusão das sugestões identificadas. Desse modo, a configuração do estágio
começa a mudar a partir da segunda turma do curso no ano de 2013 e, posteriormente, tendo o
formato atual descrito no Quadro 9.
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Quadro 9 - Estrutura do estágio por campo e duração

CAMPO DE ESTÁGIO

DURAÇÃO

Atenção Básica de Saúde

7 semanas (150 horas)

Atenção de Média ou Alta Complexidade

7 semanas (150 horas)

(atenção secundária ou terciária)
Nível central e/ou distrito sanitário da SMS do

14 semanas (300 horas)

Natal ou nível central da SESAP/RN

Fonte: UFRN (2016).

O Estágio Supervisionado ou Estágio Curricular é articulado aos componentes
curriculares Seminário de Integração I, no sétimo semestre, e Seminários de Integração II, no
oitavo semestre do Curso. Nesses espaços, docentes e discentes debatem as experiências
vivenciadas no campo de estágio, buscando articular teoria com a prática. Ao final de cada
campo de estágio, o aluno elabora uma proposta de intervenção a um dos problemas
identificados durante sua vivência (UFRN, 2016). Alguns egressos acrescentaram que a
proposta prática para intervenção no sistema e serviços de saúde, atividade ao final do estágio,
é um ponto que também poderá contribuir na visibilidade do Curso.
Com essa mudança, os estágios passaram de visita técnica para a permanência do
estudante, por algumas semanas, em um mesmo campo de estágio. A nova metodologia é
considerada pelos egressos como a mais adequada para a formação e a que facilita a inserção
profissional. Quando esses egressos se remetem à prática do estágio o fazem referenciando a
um trabalho e reforçam que não eram estagiários observadores, mas que participaram
diretamente do processo de trabalho dos demais profissionais.

Foram estágios maravilhosos [...] houve aquela rotatividade [dos campos de
estágios], foi para atenção básica, nível central, média complexidade [...]
(Depoimento de Egresso H).
Então, a gente passou uns quatro meses de estágio lá apenas em um departamento.
Isso auxiliou eles [profissionais da SMS do Natal] a reconhecerem nosso trabalho
porque teve uma continuidade no trabalho (Depoimento de Egresso D, grifo da
autora).

Com a mudança em 2013, os serviços e a gestão do nível central da SMS do Natal
permaneceram como campo de estágio e houve ampliação para a rede estadual, através dos
hospitais e da gestão do nível central da SESAP/RN; federal, por meio do Hospital
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Universitário; e a gestão dos distritos sanitários da SMS do Natal. Excluída, portanto, a rede
privada como espaços de realização dos Estágios Curriculares.
A coordenadora Oliva fala que, recentemente, a equipe de estágio retomou a discussão
para inserir novamente a saúde suplementar, já que a experiência foi positiva em 2012 e a
escolha de retirá-lo era pelo baixo quantitativo de alunos. Na época houve preferência em
concentrá-los em um único campo – SMS do Natal. Em uma das sessões do GF, os egressos
colocaram a perspectiva de o estágio voltar a contemplar o setor privado para que seja um
instrumento facilitador da inserção nesse espaço.

Seria interessante que o estágio do curso contemplasse o serviço privado porque
teríamos o reconhecimento da nossa graduação, como acontece na secretaria [SMS
do Natal], [...] acho que assim, eles [setor privado] passariam a nos contratar como
profissionais de nível superior com qualificação na gestão da saúde, isso facilitaria
nossa inserção [...] (Depoimento de Egresso N).

Corroborando o depoimento do Egresso N, alguns dos líderes do movimento estudantil
nacional da graduação em Saúde Coletiva também concordam quanto à restrição da atuação
do sanitarista ao setor público quando comparado a outros profissionais que conseguem se
inserir com maior facilidade no setor privado (SILVA, 2015).
Um estudo realizado com os egressos da UFBA demonstrou que todos eles pretendem
trabalhar no setor público. Mais de 50% atuam em espaço influenciado pela realização do
estágio e destacam preferência para a atuação profissional nas áreas de política, planejamento
e gestão em saúde, seguidas de vigilância epidemiológica (ANJOS, 2015).
A coordenadora Oliva enfatiza a importância do estágio para formação por coroar os
semestres anteriores do Curso. Ela reforça que o estágio conversa bem com as disciplinas da
grade curricular e acrescenta que um ou outro conhecimento o aluno poderá ver durante o
estágio como novidade, mas a maioria ele viu nos semestres anteriores do Curso. Destaca
ainda que há diferentes tipos de estágio desenvolvidos pela UFRN e o do curso de GSSS, para
ela, se dá com um cuidado na formação do aluno aproximando-se da experiência dos Cursos
de Graduação em Enfermagem, em que há professores e preceptores no acompanhamento do
discente em seu campo de estágio.
Outro ponto que potencializa a qualidade do estágio e, por conseguinte, a inserção
profissional do egresso, é o comprometimento dos alunos durante a atividade. Alguns
egressos relataram ultrapassar a carga horária do estágio para participar, por exemplo, de
reuniões ou acelerar respostas a demandas, no desejo de vivenciar o campo profundamente.
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Esse engajamento é um dos pontos fundamentais para a visibilidade individual do discente,
futuro egresso, para os demais profissionais.
Segundo Pimenta (1995), o estágio deve ser um momento da formação que desenvolva
nos discente um processo de reflexão-ação-reflexão, assim como que sintetize os conteúdos,
as matérias de ensino, as teorias de aprendizagem e as experiências pessoais. A seguir, o
depoimento do Egresso D que descreve sua atuação durante os estágios e corrobora a opinião
da Coordenadora Oliva e de Pimenta (1995) quanto ao estágio sintetizar, coroar os semestres
anteriores.

A gente já tinha tido aulas teóricas sobre determinados temas, mas que na prática a
gente não tinha experiência. E o estágio, a gente estava ali com muita vontade de
aprender. E ai assim, por minha experiência que eu tive, eu levava trabalho pra casa,
se tinha uma reunião de um colegiado, que eu nunca tinha participado na vida, eu
dizia: “eu fico aqui o dia todo, mas eu quero participar da reunião pra ver o que o
pessoal faz lá [nível central da SMS do Natal], quais são os encaminhamentos, quem
tá presente...” E aí eu ia ficando... Nisso eles notaram assim... o meu interesse e
acredito que foi isso que aconteceu também com os outros colegas, que eles
notavam nosso interesse e a nossa capacidade, nossa compreensão. “Ah ele já
chegou aqui no estágio sabendo o que é um colegiado, o que é um plano, como faz
um orçamento”. É... noções básicas a gente já tinha e a gente tinha o interesse de
fazer, de estar na prática, de botar tudo na prática (Depoimento do Egresso D).

O processo de reflexão-ação-reflexão dito por Pimenta (1995) ocorre nessa relação
entre teoria e prática quando o apreendido, nesse caso, do núcleo de saber da Saúde Coletiva,
é experienciado nos campos de estágio para o núcleo de práticas da Saúde Coletiva. Quando o
discente atua em atividades dos estágios relacionados ao núcleo para o qual estão sendo
formados consegue desenvolver o processo ativo e crítico de reflexão-ação-reflexão.
Nesse sentido, a coordenadora Oliva considera que a experiência positiva do estágio
foi determinante para a contratação de egressos na SMS do Natal. Para ela, se o estágio fosse
caótico, desorganizado, onde os alunos fossem “dar trabalho” ou não mostrassem que tinham
um conhecimento para contribuir, não haveria o interesse da SMS em abrir vagas para
Sanitarista em nível de graduado em seu concurso público. Essa coordenadora acentua que
outros gestores de outros municípios também demostraram interesse em incluir em seus
municípios campos de estágios para os discentes do Curso de GSSS da UFRN.
O espaço de estágio referido como de maior sucesso para inserção é a SMS do Natal.
No entanto, o Egresso B, profissional da SESAP, detalha que o Estágio Curricular e o
remunerado nessa secretaria vêm mudando, lentamente, a visão dos demais profissionais em
relação aos egressos do curso de GSSS. Destaca também que tais campos de estágio eram
ocupados por alunos de outras graduações, que desenvolviam funções burocráticas e
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administrativas, não contribuindo com a política de saúde, com o planejamento, assuntos
específicos do núcleo da Saúde Coletiva.

Aí quando o pessoal de gestão começou a ser inserido, gradativamente, com um
convencimento, né? Foi até um processo lento, que ainda está em andamento. Aí o
pessoal começou a mudar a visão sobre os estagiários, sobre a profissão, lá no nível
central da SESAP (Depoimento de Egresso B).

Para exemplificar a visibilidade do estágio curricular na contratação dos egressos no
mercado de trabalho, descreveremos sucintamente a inserção profissional dos Egressos O e F
que ocuparam, cada um, dois cargos diferentes por essa influência. O Egresso O, ao final da
graduação, recebeu convite, dos profissionais da gestão central da SESAP/RN, local do seu
campo de estágio, para atuar em um hospital público da região metropolitana do RN e,
posteriormente, passou a ocupar um cargo na gestão central da SESAP através de indicação
dos mesmos profissionais.
Enquanto isso, em 2015, o Egresso F recebeu o convite de um profissional, seu
preceptor durante o estágio curricular, para atuar como assessor de uma ONG, que estaria
retomando os trabalhos sobre direitos sexuais e reprodutivos, no interior do estado. Assim
sendo, permaneceu no cargo por quase um ano e sua saída foi pelo cansaço com os
deslocamentos entre a capital e os municípios que contratualizavam com essa Organização.
Há poucos meses, antes da entrevista para pesquisa, em 2016, o Egresso F já atuava como
chefe de planejamento de um Distrito Sanitário da SMS do Natal, em substituição a outro
egresso que estimulou sua contração e por ter o reconhecimento dos demais profissionais do
Distrito ao ter desenvolvido um bom estágio curricular nesse local, ambos os aspectos
facilitaram sua contratação.
Ainda sobre a relação ensino-serviço como potencialidade para inserção profissional,
foram mencionados também os estágios extracurriculares, ou estágio remunerado, e
atividades práticas durante as disciplinas curriculares. Em algumas disciplinas, há articulação
com o sistema e os serviços de saúde realizada pelos professores e coordenadores do Curso na
perspectiva de construir espaços de interação inicial dos estudantes com o futuro campo de
estágio curricular e profissional. Apenas o Egresso H cita essa relação durante as disciplinas
como mais um momento de disseminar a profissão, sem gerar discussões favoráveis e
contrárias dos demais egressos na mesma sessão do GF.

Acho que essa interação entre academia e assistência, a secretaria, é muito
importante. [...] até durante as aulas tinha, também, umas atividades que a gente
precisava ir a campo, muitas vezes eu fui na secretaria, fui em unidades básicas. A
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gente teve oportunidade de conhecer alguns departamentos, alguns setores. Isso
pode, também, ser uma potencialidade porque a partir de que você vai fazer uma
entrevista, você vai fazer alguma visita, você fala como é o curso, o que propõe o
curso, para que formar esses profissionais. Isso também é uma forma de
conhecimento e disseminação da profissão (Depoimento de Egresso H).

Tais discussões corroboram a pesquisa de Silva (2015) sobre a percepção de alguns
líderes estudantis dos CGSC do Brasil sobre a inserção profissional. Seus resultados
constataram que a articulação das universidades, professores e discentes com os serviços de
saúde são facilitadores para a inserção profissional dos egressos, principalmente nos estados
em que há estágios. Porém, aponta que em algumas universidades a relação ensino-serviço
ainda precisa ser potencializada (SILVA, 2015).
Agora sobre os estágios extracurriculares, conheceremos o relato do Egresso U que
teve a oportunidade de realizar estágio extracurricular pela articulação de um dos professores
do Curso com os proprietários de um Centro de Pesquisas Clínicas. No período, apenas um
aluno, o Egresso U, despertou interesse pelo estágio remunerado, mesmo não conhecendo as
atividades que realizaria. Esse aluno torna-se, em 2015, primeiro ano como egresso,
coordenador de pesquisas médicas. O Egresso U passa de estagiário para contratado por
regime CLT devido à visibilidade positiva que sua atuação como estagiário proporcionou.
Atualmente, entre a equipe coordenada pelo Egresso U estão três alunos do Curso de
GSSS, em estágio extracurricular, e outro egresso ocupando o cargo de subcoordenador da
pesquisa. Vale ressaltar que esse outro egresso, inicialmente, ocuparia a função de técnico em
enfermagem, mas o Egresso U intermediou entre os proprietários do Centro trazendo-o para
uma função gestora de subcoordenação. Todos os estagiários são indicações do Egresso U,
que compreende o Centro como potencial empregador de sanitaristas e, assim, espera que
esses discentes, ao final do Curso, consigam ser contratados, seguindo sua experiência.
Sobre essa situação, identificamos um espaço empregador privado que, inicialmente,
não havia experiência com discente ou egresso do Curso de GSSS, em que, ao primeiro
contato com um deles, os proprietários desse Centro reconheceram a qualidade da formação
desse Curso, o que contribui para ampliação de espaços ocupados por alunos e egressos. O
Egresso U ressalta:

Ela [proprietária do Centro] comenta muito, ela fala até hoje, aqui [Centro de
Pesquisas Médicas] teve muitos estagiários de todos os cursos, enfermagem, de tudo
que você imaginar, mas a única turma, ela disse mesmo, que fez um bom trabalho
foi a de gestão. [...]. Por isso ela quer contratar o pessoal de gestão (Depoimento de
Egresso U).
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Há egressos, por diferentes fatores, que não conseguiram transformar o estágio em
emprego ao se formar. Em suas análises, o local e as práticas desenvolvidas podem ter
influenciado positivamente ou negativamente. Sobre o local, apontam que os alunos que
estagiaram na gestão do nível central da SMS do Natal tiveram mais visibilidade em virtude
do contexto político favorável – já abordamos no capítulo 5.2 Potencialidades para a
inserção profissional. Quanto às práticas, apontam a falta de liberdade para desenvolver as
atividades, como discutimos, anteriormente, sobre a relação com o preceptor.
Outro aspecto citado é a participação em pesquisas acadêmicas como mais uma
experiência que produz aperfeiçoamento da formação e dá visibilidade ao egresso para sua
inserção profissional. Há relatos concretos de egressos que tiveram a oportunidade de atuar
em projetos de pesquisas e conseguiram emprego posteriormente, como exemplo o Egresso
G, que traz sua inserção profissional em um projeto do Centro de Formação de Pessoal para
os Serviços de Saúde pela visibilidade que a participação em pesquisas acadêmicas durante a
graduação proporcionou:

Eu acho que a inserção em pesquisas, em bases de pesquisas, é uma outra
oportunidade de inserção, em virtude de que é outra área que você pode seguir, não é
obrigado você estar no serviço para você desempenhar esse papel da profissão em si.
A pesquisa ela abre esses horizontes e às vezes também lhe dá visibilidade, a partir
do desempenho que muitas vezes você mostra naquela pesquisa, você recebe uma
indicação para assumir ou para participar de alguma outra atividade. Isso aconteceu
comigo (Depoimento de Egresso G).

Com isso, esses elementos da formação que aproximam os discentes do núcleo de
práticas da Saúde Coletiva não só possibilitaram visibilidade dos egressos para
empregabilidade, como também influenciaram positivamente em suas identidades
profissionais.

7.2 VISÕES DOS NOVOS SANITARISTAS SOBRE A FORMAÇÃO EM SAÚDE
COLETIVA

Os profissionais graduados no Curso de GSSS que trabalham ou trabalharam na área
de formação do Curso ressaltaram as influências da sua formação para a prática profissional
com críticas, positivas e negativas, acerca da graduação cursada na UFRN.
Para uma análise comparativa entre as críticas dos egressos à formação desse Curso e
como deveria ser essa formação para todos os CGSC do Brasil, analisaremos o texto
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referência para a Audiência Pública no Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre as
DCNs para o CGSC debatido no dia 7 de abril de 2017 no Plenário Anísio Teixeira, Edifício
Sede do CNE, em Brasília/DF (BRASIL, 2017c). Essa audiência pública realizada pela
Comissão da Câmara de Educação Superior do CNE teve a participação de representantes do
CNS, dos coordenadores, egressos e estudantes do CGSC, representantes do FGSC da
ABRASCO, entre outros que posicionaram apoio a esse texto referência para as DCNs por
considerarem que expõe os elementos fundamentais para essa formação. Destacamos que esse
texto referência apresentará pequenos ajustes aceitos pelo CNE, durante Audiência Pública,
por sugestão do CNS, com isso a versão definitiva das DCN para os CGSC não será idêntica
ao que debateremos a seguir.

7.2.1. Quais as fragilidades da formação que influenciam na atuação profissional?

As fragilidades são descritas na perspectiva de aperfeiçoar a formação e estão
tipificadas na Figura 8. Algumas destas estão relacionadas aos conhecimentos que não foram
abordados, como fundamentos biológicos, ou que deveriam ser melhor exploradas durante o
Curso. Outras fragilidades apontam o modelo do estágio em 2012 e a necessidade de ampliar
as atividades práticas do Curso. As demais fragilidades versam sobre a estrutura curricular, as
atividades científicas e a infraestrutura do local de desenvolvimento do Curso no período
entre 2009 e 2012.
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Figura 8 - Fragilidades na formação de 2009 a 2014 do curso de GSSS/UFRN, na percepção dos egressos

Conteúdos/ Disciplinas:
•Políticas de Saúde para Minorias e a Política de Humanização
•Sistema de Saúde do interior do estado
•Vigilância em Saúde
•Orçamento, financiamento e administração Pública (pregão, licitações)
•Compreeensão do processo de trabalho dos demais profissionais
•Fluxos e procedimentos realizados na Atenção Básica em Saúde
•Educação em Saúde
•Sistemas de Informação de média e alta complexidade
•Fundamentos biológicos

Vivências práticas:
• Oportunizar outros espaços de prática durante o Curso
• Relação dos preceptores com o aluno durante o estágio curricular
• Organização do estágio em 2012 (modelo visita técnica)

Estratégias Pedagógicas:
•Disciplinas do primeiro semestre em formato de módulo
•Interdisciplinaridade

Relação entre ensino e pesquisa:
•Produção e pesquisa científica

Infraestrutura:
•Infraestrutura do curso no período entre 2009 e 2012
Fonte: elaboração da autora.

Alguns desses subtópicos foram relatados apenas por um egresso, enquanto outros
foram mais debatidos. Por outro lado, houve egressos que não expuseram crítica negativa.
Vale ressaltar que o olhar deles para a formação, na perspectiva de identificar as fragilidades,
remete a um resgate da memória. Por isso, outros elementos podem ter sido significativos,
mas no momento da entrevista ou na sessão do GF não emergiram.
Além disso, esses pontos remetem a um contexto temporal, mais precisamente entre o
período de formação dos egressos participantes da pesquisa, 2009 e 2014. Significa dizer que
tais fragilidades influenciaram negativamente na atuação profissional desses egressos, no
entanto algumas delas podem não ser mais identificadas como fragilidades para os recémformados desse Curso.
Em relação a Conteúdos/Disciplinas, foram destacadas como fragilidades a pouca
ênfase em Políticas de Saúde para Minorias e a Política de Humanização. Para o Egresso B, a
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Política de Humanização é importante para reorientar o modelo de gestão, entretanto essa
política não foi aprofundada em sua graduação. O que percebemos é que parte dos egressos
atua em consonância com algumas das Diretrizes/eixos dessa política, como o modelo de
gestão participativo, o que contraria a percepção do Egresso B quanto a essa temática ser uma
fragilidade. Para o Egresso D, sua atividade profissional exige o conhecimento amplo sobre as
políticas de saúde para minorias por trabalhar com a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), com a população em situação de rua e com a
população privada de liberdade. O egresso afirma que a falta do debate sobre essas políticas
durante a graduação dificultou sua atuação profissional.

E hoje eu estou trabalhando com a população privada de liberdade, já tive algumas
discussões com o pessoal que trabalha com pessoal de rua. E tive, assim, alguns
contatos com as ONGs LGBT. E em todas essas situações de início eu me senti um
pouco insegura e com eles é que eu fui apreendendo um pouco mais, e lendo
também, mas lendo por conta própria, sozinha, não por que isso foi abordado, em
algum momento, na universidade (Depoimento de Egresso D).

As Políticas de Saúde são dinâmicas e nesse sentido as DCNs do CGSC não
especificam qual ou quais devem ser trabalhadas nesses Cursos. As Diretrizes apenas deixam
claro que os Bacharéis em Saúde Coletiva terão a competência na análise e atuação em
Políticas Públicas relacionadas à saúde (BRASIL, 2017d). Os Cursos devem estar atualizados
ao contexto das principais políticas de saúde.
Para suprir a lacuna da formação quanto a Políticas de Saúde para minorias deveria
existir a relação interdisciplinar entre Políticas de Saúde e a subárea de Ciências Sociais e
Humanas em Saúde. Em seu corpo, as DCNs do CGSC reforçam a importância da
interdisciplinaridade da formação entre as três subáreas de saberes e práticas da Saúde
Coletiva (BRASIL, 2017d).
Já o Egresso S aponta como fragilidade da sua formação o aprofundar apenas no
sistema de saúde da cidade do Natal, local onde o Curso é realizado, em detrimento ao
sistema de saúde dos demais municípios do estado do RN. O egresso relatou ter incialmente
dificuldade de adaptação entre um contexto apreendido no cenário do sistema de saúde do
Natal, a partir dos momentos de prática do Curso, e o fluxo do sistema de saúde no interior do
estado, onde trabalha. Para ele, os dois cenários são diferentes, em que pese a limitação na
organização dos serviços de saúde das cidades interioranas.
As DCNs do CGSC pontuam o sistema de saúde como uma das temáticas
fundamentais dos conteúdos curriculares do Curso (BRASIL, 2017d). Provavelmente, caberá
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aos Cursos debater os sistemas de saúde em diferentes contextos, com ênfase no âmbito local
e regional, espaços de potencial empregabilidade dos egressos.
O Egresso B acrescenta as fragilidades dos conteúdos específicos de Vigilância em
Saúde. Para ele, as disciplinas relacionadas a esses conteúdos foram abordadas de forma
fragmentada, quando que, na realidade, em sua análise, a Vigilância é uma política que
perpassa várias temáticas, áreas.
A Vigilância em Saúde e Saúde Ambiental é colocada como competência dos
Bacharéis nas DCNs do CGSC para a área da Atenção à Saúde (ABRASCO, 2015). Por ser
considerada uma possibilidade para a prática profissional, a Vigilância em Saúde deve estar
essencialmente nos conteúdos curriculares integrada internamente com a vigilância
epidemiológica, sanitária, em saúde do trabalhador e em saúde ambiental, e com outras áreas
do núcleo de saberes da Saúde Coletiva.
Enquanto o Egresso S acrescenta o deficit da formação do Curso sobre assuntos
relacionados à administração pública, como pregão, licitações, o Egresso O revela que os
conhecimentos sobre orçamento e finanças foram vistos de forma rápida, sem se aprofundar
em como realizar, por exemplo, a prestação de contas, encontro de contas, fazer a gestão dos
recursos diante de desafios como a judicialização da saúde.
As DCNs do CGSC não trazem uma competência dos Bacharéis especificamente para
o financiamento em saúde, mas compreendemos que essa temática poderá ser intrínseca à
competência de Planejamento, Gestão e Avaliação dos Sistemas e Serviços de Saúde, assim
como outros conteúdos relacionados à administração pública (BRASIL, 2017d). Caberá aos
Cursos direcionar as disciplinas nesses conteúdos, já que os egressos necessitam dessas
temáticas em suas práticas profissionais.
O Egresso Q trouxe para a sessão do GF sua dificuldade de compreensão do escopo de
práticas dos demais profissionais da saúde e não houve manifestações de concordância, nem
discordância. Segue sua problematização:

A coisa que eu mais senti falta na minha formação foi sobre o entendimento do
processo de trabalho dos outros profissionais de saúde. Eu sentia muita dificuldade
quando eu tinha de discutir alguns fatores, alguns ajustes, adequações dentro das
unidades com os profissionais. Eu sentia muita dificuldade em discutir, tinha que
procurar muito na literatura, qual a função, qual a perspectiva e como é que deve ser
e qual o escopo de atividades, que aqueles profissionais devem fazer, acho que
talvez seja a coisa que eu mais senti falta na minha atuação (Depoimento de Egresso
Q).
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Compreendemos que para o desenvolvimento da competência de Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde descrita nas DCNs do CGSC, os egressos necessitam, dentre outros
elementos, compreender o processo de trabalho dos demais profissionais da saúde, já que
poderão desenvolver atividades como análise de processos de trabalho; dimensionamento e
gestão da força de trabalho e organização; e gerenciamento do trabalho em equipes (BRASIL,
2017d).
Sobre as fragilidades da sua formação, o Egresso I relata não ter se aprofundado sobre
o fluxo e os procedimentos realizados na Atenção Básica. O egresso necessitou, no início da
sua atividade profissional, visitar algumas Unidades Básicas de Saúde para compreender na
prática esse funcionamento.
Esse e outros conteúdos programáticos não são especificados nas DCNs do CGSC, por
isso os conhecimentos sobre os serviços dos níveis de Atenção à Saúde podem ser
encontrados na interseção da área de Atenção à Saúde e da área de Gestão em Saúde
(BRASIL, 2017d), o que reforça a importância dos Cursos em desenvolverem os conteúdos
de forma interdisciplinar e aprofundarem o debate sobre no funcionamento das Unidades de
Saúde, uma vez que são os espaços em que parte dos egressos trabalha/trabalhará.
Com relação às dificuldades que os egressos sentiram na atuação profissional quanto à
Educação em Saúde, são colocadas como aspectos que podem ser explorados durante a
graduação através de conteúdos programáticos, mas alguns egressos revelaram que ter
disciplinas na grade curricular não garantirá o aprendizado, dará o suporte, mas aperfeiçoá-las
são habilidades desenvolvidas na prática profissional.
O Egresso R coloca que por essa carência teve dificuldades em dialogar com
diferentes categoriais profissionais e usuários. Para ele, a diversidade de formação dos
profissionais, nível médio, elementar, superior e especialização, demanda um discurso
diferenciado. Acrescenta que, inicialmente, não sentia seguro ao realizar palestras, debates
coletivos. Exemplifica que a mesma linguagem de comando que repassa a uma categoria, às
vezes, chega diferente para outra. O Egresso C reforça a fala do Egresso R ao fazer uma
análise dessa competência durante a formação do Curso de GSSS:

Eu vi durante a minha formação, na disciplina de Gestão de Recursos Humanos e
Processo de Trabalho, algo assim bem pontual, [...] essa parte de educação popular,
mas foi em um trabalho, digamos assim, uma atividade do componente curricular,
algo que abordasse educação popular, basicamente, a metodologia utilizada por
Paulo Freire. Mas de fato isso, assim, ou você aprende na marra, na prática, quando
você já está no serviço, e/ou se você for buscar outras disciplinas como o Egresso R
mesmo falou outras atividades complementares durante a sua formação, somente o
que é fornecido durante o curso é muito pouco (Depoimento de Egresso C).

141

Já que a Educação em Saúde foi pincelada em um conteúdo de uma disciplina do
Curso de GSSS poderá revelar a fragilidade dessa formação para com a subárea das Ciências
Sociais e Humanas em Saúde. Enquanto isso, as DCNs do CGSC fortalecem essa subárea a
partir da definição da área de conhecimento e prática da Educação em Saúde que diz:

A área de Educação em Saúde proporcionará o desenvolvimento de competências,
onde o graduando deverá corresponsabilizar-se pela própria formação inicial, em
serviço e continuada, ao tempo que se comprometerá com a formação de outros
graduandos na área, de grupos sociais ou da comunidade, da equipe
multiprofissional de trabalho, respeitando, individualmente, o conhecimento prévio
e o contexto sociocultural (BRASIL, 2017d, p. 3-4).

As DCN do CGSC compreendem a importância desse núcleo para a prática
profissional dos egressos. Ainda que não sejam conteúdos programáticos que, por exemplo,
farão os egressos se apropriarem da educação popular em saúde e da liderança comunitária,
mas um conjunto de estratégias pedagógicas do Curso aproximando ensino, pesquisa e
extensão poderá aperfeiçoá-los nessa competência/habilidade.
Por outro lado, para o Egresso O, as fragilidades da sua formação foram os
conhecimentos sobre Sistemas de Informação de Unidades de Média e Alta Complexidade. O
egresso acrescenta que os sistemas de informação relacionados à Atenção Básica foram bem
compreendidos, mas ficou uma lacuna quanto ao faturamento, à capacidade de faturar, como é
a cobrança de prontuário das unidades de saúde dos demais níveis de atenção, por essa lacuna
teve que buscar aprender sozinho sobre o uso de tais sistemas.
As DCNs do CGSC mostram a dimensão dos Sistemas de Informação para a
competência da Vigilância em Saúde e Saúde Ambiental na área de Atenção à Saúde
(BRASIL, 2017d), no entanto o Egresso O faz referência a Sistemas de Informação
relacionados à gestão de Unidades de Média e Alta Complexidade, ou seja, as DCNs do
CGSC não abordam esse ponto como competência, dimensão ou temática curricular. Ao que
percebemos e segundo o relato desse egresso, há uma necessidade de profissionais com esse
conhecimento específico na região do estado na qual trabalha, em que pese Gestores
Municipais de saúde contratando consultores para atividades relacionadas a Sistemas de
Informação para a gestão de serviços de saúde.
Sobre a fragilidade do conhecimento biológico para a prática profissional, os Egresso
D e E trouxeram situações em que a falta desse conhecimento dificultou na tomada de decisão
em seus processos de trabalho. Afirmam realizar alguns retrabalhos por essa limitação.
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O Egresso D relata a pactuação com determinado serviço para a realização de exames
de Raio X em pacientes suspeitos ou diagnosticados com tuberculose, mas o que não sabia,
pela falta de conhecimento sobre a doença, ser necessário realizar o mesmo exame nos
comunicantes.

Se a gente tivesse esse conhecimento [biológico], logo que a gente fosse acordar de
onde seria feito o [exame de Raio X] do pessoal que tinha tuberculose, já seria feito
os comunicantes, tudo junto, porque são da mesma família e aí se dirigiam ao
mesmo centro de saúde. Mas aí a gente não sabia, aí colocou só o pessoal que tinha
tuberculose e os comunicantes ficaram de fora. E aí depois que a gente veio ter esse
conhecimento, aí lá foi discutir tudo de novo, reunir o pessoal tudo de novo, para
estar debatendo aquilo (Depoimento de Egresso D).

O Egresso E exemplifica uma situação em que um profissional lhe diz não poder
realizar determinado procedimento, pois a sala estaria imprópria para a realização e, nesse
caso, diz que o conhecimento biológico lhe daria embasamento para tomar a decisão sem
depender da avaliação de outro profissional.

Teste do pezinho, por exemplo, não dá para se fazer nessa sala, por tais e tais
motivos, aí eu acho que dá para ser feito, mas não tenho aquela segurança, então está
certo, aí eu tenho que concordar com aquele profissional mesmo achando que ele
não está querendo fazer e está colocando empecilhos, mas que na verdade não
atrapalhariam a realização desse exame. Mas eu tenho essa insegurança, eu não
posso ter essa certeza. Aí eu tenho que acabar acatando a decisão do profissional
(Depoimento de Egresso E).

Os participantes do GF relembraram que a falta de disciplinas ou outros componentes
curriculares que abordem o conhecimento biológico é exclusivo do Curso de GSSS, visto que
algumas das outras Graduações em Saúde Coletiva trazem em seu PPP esse conhecimento,
como enfatiza o Egresso R.

E se a gente olhar o Projeto Político Pedagógico, muito se aproxima com essa
questão biológica, algumas graduações em Saúde Coletiva contemplam essa parte
imunológica, principalmente, eles pagam algumas disciplinas que têm a ver com
isso. E a gente não tem, talvez seja essa a dificuldade, que aí o pessoal citou, de
contaminação, forma de contaminação, essas coisas que a gente assim, o Egresso E
complementou bem, a gente fica perdido nas discussões com alguns profissionais,
quando parte para algumas pactuações mais específicas de cada profissão
(Depoimento de Egresso R).

As DCNs dos CGSC trazem a temática “ciências básicas da vida” como conteúdo
curricular fundamental para os CGSC (BRASIL, 2017d). Se considerarmos que esse conteúdo
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se relaciona com conhecimentos básicos da área de Ciências Biológicas, nesse sentido as
Diretrizes contemplariam as fragilidades da formação dos egressos quanto a essa temática.
Vivências práticas compõem outra categoria destacada nas discussões. O Egresso S
diz que ao trabalhar na área de formação percebeu que gestão é experiência, que não se
resume muito à teoria e sugere que o Curso tenha mais momentos práticos, para além dos
Estágios Curriculares. Seu argumento é dado pela dificuldade em compreender as
competências profissionais e as áreas de atuação do profissional, que não fossem relacionadas
a cargos de Gestor, por exemplo, diretor de unidade de saúde e Secretário de Saúde.
Os princípios e pressupostos do currículo presente nas DCNs do CGSC indicam que
os Cursos deverão oportunizar momentos de práticas nas redes de gestão e atenção em saúde
desde o início e ao longo da graduação e, também, citam espaços de inserção dos estudantes
que

podem

ser

considerados

atividades

complementares,

por

exemplo,

estágios

extracurriculares, participação em instâncias de participação popular em saúde e de controle
social em saúde (BRASIL, 2017d).
A participação dos estudantes em atividades complementares na área de formação do
Curso, decerto, partirá de iniciativa individual. Nesse sentido, não basta apenas o Curso
articular oportunidades de inserção em atividades práticas extracurriculares se o aluno não
tiver interesse ou não puder participar em horários diferentes da formação regular, no caso do
Curso de GSSS o turno noturno. Talvez, visitas de observação rápidas aos serviços de saúde
sejam insuficientes para uma experiência prática ao longo da graduação.
Quanto ao Estágio Curricular – no subcapítulo anterior debatemos sua relação com a
inserção e agora com a atuação profissional –, a crítica negativa volta-se novamente à relação
discente-preceptor no campo de estágio. O Egresso I cita que o estágio na Atenção Básica não
funcionou adequadamente, pois o diretor da unidade não conseguiu ser um bom preceptor e
essa dificuldade limitou sua atuação profissional, em que pese atualmente seu trabalho
depender da compreensão do funcionamento dos serviços desse nível de Atenção.
Além disso, o Estágio Curricular também foi criticado pela metodologia de
organização em 2012, ano em que a primeira turma do Curso passou por esse processo. Não
ter uma visão prática da formação foi colocado para o Egresso C como um limitador inicial da
sua atuação profissional e destaca:

A maior dificuldade que eu tive quando eu ingressei no trabalho foi justamente
porque durante o meu estágio eu não tive essa parte prática, de fato. Era um estágio,
mas, assim, que tinha mais cara de visita técnica, de conhecimento teórico, como se
fosse uma aula fora do ambiente de sala de aula. Então, quando eu cheguei pra
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realmente trabalhar, de fato, já formado, eu senti muita dificuldade de saber como é
que as coisas realmente acontecem, como é que eu faço para executar essa política
ampla de Estado, que é o SUS (Depoimento de Egresso C).

As DCNs do CGSC fazem referência aos estágios curriculares abrangendo as três
áreas de formação (Gestão em Saúde, Atenção à Saúde e Educação em Saúde), todavia não
detalha a organização, apenas determina que os PPPs detalhem as modalidades de estágio,
preceptoria e supervisão que serão ofertadas, deixando livre aos Cursos definir a metodologia
(BRASIL, 2017d). Significa dizer que a fragilidade de um modelo de estágio de visita técnica
– em que os alunos apenas observam o trabalho dos demais profissionais e não contribuem
como uma experiência prática na área de formação – poderá ser replicada em outros CGSC
existentes ou que possam ser criados. Não detalhar a metodologia mínima para um estágio
curricular nas DCNs do CGSC poderá fragilizar esse momento que, como identificamos no
capítulo anterior, é um facilitador para a inserção profissional dos egressos e para um
aprimoramento da atuação profissional. Retomaremos esse debate no item seguinte, quando o
estágio curricular do Curso de GSSS é destacado como potencialidade para a prática.
Na categoria Estratégias Pedagógicas, o Egresso S traz críticas às disciplinas iniciais
do Curso ofertadas em formato de módulo. Para ele “foi tudo muito rápido e atropelado” e,
atualmente, sente falta dos conhecimentos ofertados nesse período para sua atuação,
principalmente, de Epidemiologia.
O Egresso B e o Egresso F dizem que sentiram a necessidade de, durante o Curso,
correlacionar as disciplinas, os conteúdos, as temáticas em uma única realidade, já que
durante a prática profissional perceberam que todos os assuntos são interdisciplinares e
intersetoriais, e não fragmentados. Na palavra do Egresso F:
Uma coisa que eu senti falta é a ligação entre as disciplinas, que eu só fui perceber
na minha atuação profissional, a gente vê muito ainda em caixinha, a gente fala de
planejamento em caixinha, a gente fala de avaliação em caixinha, mas a gente não
integra isso porque quando a gente vai atuar a gente não separa, não tem nada disso.
A gente está fazendo uma coisa e ao mesmo tempo está fazendo o resto tudinho
(Depoimento de Egresso F).

Segundo as DCNs do CGSC, o “detalhamento das estratégias pedagógicas para
alcançar o caráter interdisciplinar e intersetorial da formação deverá estar detalhado no
Projeto Pedagógico do Curso e abranger as subáreas da Saúde Coletiva: Epidemiologia;
Ciências Sociais e Humanas em Saúde e Política, Planejamento e Gestão em Saúde”
(BRASIL, 2017d, p.2-3).

145

O corpo docente dos Cursos deverá criar momentos, espaços para que os conteúdos
disciplinares se relacionem e não fiquem restritos à teoria, de forma fragmentada, mas que
sejam contextualizados socialmente.
No que se refere à categoria Relação entre Ensino e Pesquisa, o Egresso F continua
suas críticas à formação ao dizer que não foi incentivado à produção científica, a realizar
pesquisa. Ele sugere que as atividades já realizadas durante a graduação sejam transformadas
em publicações para acrescentar no currículo, o que, em sua percepção, faria os estudantes se
dedicarem mais aos estudos.
Sobre essa articulação entre ensino e pesquisa, as DCNs do CGSC apontam que
deverá ser um dos princípios e pressupostos dos PPP dos CGSC. Além disso, Pesquisa em
Saúde aparece como competência da área de formação Educação em Saúde descrita nas
diretrizes, ou seja, aplicar métodos e procedimentos de pesquisa em saúde deverá ser
apreendido durante o Curso, e não apenas em momentos extracurriculares (BRASIL, 2017d).
Ao que identificamos, alguns egressos relatam a participação em pesquisas durante a
graduação como potencialidade para inserção, enquanto outros destacam não terem a
oportunidade de participar desses espaços. Não sabemos ao certo o que faz um discente
conseguir essa oportunidade, decerto essa participação aprimora sua formação.
Quanto à Infraestrutura, vale considerar que no período entre 2009 e 2012 o DSC,
local de oferta do Curso, era localizado em outro espaço considerado precário para a
realização de aulas. Os egressos que estudaram nesse período relataram deficiência na
estrutura física como limitador na formação. O Egresso B exemplifica que havia restrições de
horários na biblioteca, dificultando o acesso dos alunos que estudavam em turno noturno. E o
Egresso S cita, também, que não havia computadores para realizar atividades práticas, por
exemplo, para a disciplina de Sistemas de Informação.
As DCNs do CGSC não abordam elementos de infraestrutura mínima para execução
do CGSC (BRASIL, 2017d). Mas uma Minuta sobre as DCNs do CGSC construída pela
ABRASCO com a participação de coordenadores, professores, discentes e egressos desse
Curso destinava na seção II do Capítulo 3 que a infraestrutura mínima recomendada seria:
salas de aula; salas multiuso para dinâmicas grupais, vivências ludopedagógicas e simulação
de práticas sociais; espaços de convivência; biblioteca; acesso sem fio à Internet; laboratório
de informática conectado à Internet para estudo livre dos estudantes e para atividades
didáticas; acesso às principais bases de dados para o estudo em saúde da população; e acesso às
principais plataformas de EAD, recursos de ambientes virtuais, redes sociais de comunicação e
recursos pedagógicos multimeios (ABRASCO, 2015).
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Evidentemente que as estruturas mínimas explicitadas nessa Minuta das Diretrizes
(ABRASCO, 2015) não comtemplaram o Curso de GSSS nesse período de 2009 a 2012, o
que reforça a implicação negativa na formação desses egressos. Mas não podemos afirmar
que as novas instalações físicas do Curso de GSSS, a partir do ano de 2013, atendem a todos
os critérios propostos por essas Minutas das Diretrizes, mesmo que tenham tido um salto
qualitativo visivelmente constatado a partir da construção do novo prédio realizada com os
recursos do Programa REUNI.
Importante destacar que diante das fragilidades sobre alguns conhecimentos
necessários para suas atuações, os egressos demostraram, posteriormente, ter conseguindo
buscar esse aprendizado. Pode-se revelar uma formação pedagógica do Curso que estimule a
autonomia do aluno, o que corrobora com as DCNs do CGSC que dizem que os Cursos
devem “desenvolver nos profissionais em formação a capacidade de aprender continuamente
e a de aprimorar princípios e perspectivas da educação permanente em saúde” (BRASIL,
2017d, p. 5).
Diante das críticas mencionadas, prevaleceu um consenso de que a formação do Curso
de GSSS da UFRN foi suficiente para prepará-los quanto ao desempenho de suas ocupações
profissionais.

7.2.2 Quais os elementos da formação que potencializam a prática dos novos
sanitaristas?

Iniciamos com resposta à indagação do título: quais são os elementos potentes dessa
formação que potencializam a prática dos novos sanitaristas? Todos os conhecimentos
apreendidos durante o Curso de GSSS foram ditos pelos egressos como essenciais no
desenvolvimento da prática profissional.
Considerando que o Curso tenha uma estrutura curricular articulada à proposta de
forma generalista para atuar na Saúde Coletiva, nota-se que cada indivíduo terá uma formação
singular. As especificidades da formação podem versar pela participação de espaços
extracurriculares, como pesquisa, extensão e movimento estudantil. Alguns conhecimentos
podem ser aprofundados quanto ao campo de Estágio Curricular dos estudantes ou, também,
pelos temas de pesquisas durante a elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).
Desse modo, todos os espaços de participação dos egressos durante a graduação, para
além das oportunidades viabilizadas pelos docentes durante as disciplinas da grade curricular,
também influenciaram na crítica positiva sobre a formação em Saúde Coletiva.
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Sucintamente, os aspectos apontados pelos egressos estão apresentados na Figura 9,
em que se destacam a orientação da formação no estímulo de competências e habilidades do
profissional como uma visão holística do sistema de saúde; a gestão compartilhada como
modelo a ser utilizado na prática profissional; trabalho em equipe; negociação no trabalho;
conhecimentos dos alunos sobre a profissão; e gestão da saúde a partir das necessidades dos
usuários. Os principais conteúdos/disciplinas estudados que influenciam no desenvolvimento
de suas atividades no trabalho foram sistematizados em núcleos de conhecimento; já as
vivências práticas e espaços extracurriculares também serão discutidos como potencialidades
da formação.

Figura 9 - Potencialidades na formação de 2009 a 2014 do curso de GSSS/UFRN, na percepção dos egressos

Orientação da formação
• Visão holística do sistema de saúde
• Modelo de Gestão participativa
• Conhecimento dos alunos sobre sua profissão
• Trabalho em equipe
• Negociação no trabalho
• Gestão da saúde a partir das nessecidade da população
Núcleos de conhecimentos
• Gestão em saúde
• Atenção à saúde
Vivências práticas
• Organização e desenvolvimento do estágio curricular a partir de 2013
Espaços extracurriculares
• Movimento Estudantil
• Pesquisa
• Extensão
Fonte: elaboração da autora.

No que se refere à Orientação da Formação, compreendemos que as estratégias
pedagógicas do Curso direcionam a formação para que os estudantes tenham a capacidade de
desenvolver competências e habilidades relacionadas à profissão. Essa nova profissão traz
atitudes diferenciadas em comparação às tradicionais formações da área da saúde. Por isso,
quando os egressos identificam as potencialidades do Curso de GSSS o fazem comparando
com a formação de outros profissionais que, também, trabalham no núcleo da Saúde Coletiva.
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Nessa reflexão, o Egresso Q evidencia que, geralmente, a orientação da formação das
tradicionais graduações em saúde é a compreensão fragmentada do cuidado em saúde,
enquanto os novos sanitaristas são formados a partir de uma a visão holística do sistema de
saúde. O Egresso Q detalha:

As formações hoje elas estão muito centradas nas suas especialidades, no seu
compartimento. E a gente é formado para ver o sistema como o todo, o que cada
pedaço daquele processo vai influenciar no global. E aí eu acho que esse tem sido o
grande diferencial. Daí a gente vem, trabalha uma linha de cuidado, discute com
toda uma rede qual o papel de cada um, para que no final tenha um cuidado mais
centrado, um cuidado mais completo, integral. Eu acho que essa visão de sistema,
essa visão de rede, essa visão holística do sistema de saúde como um todo, é um
grande diferencial, potencialidade da graduação (Depoimento de Egresso Q).

O Egresso B, também corrobora que a visão integrada do sistema de saúde aprendida
na graduação é umas das potencialidades da formação. Para ele é como se não visualizasse
apenas suas atribuições – SESAP-RN – como algo técnico, que segue parâmetros, mas
compreende a influência das suas decisões para a gestão do nível central, para o sistema de
saúde estadual, para os serviços de saúde de cada cidade e principalmente para a saúde da
população.
O Egresso B acrescenta outras potencialidades de sua formação como a capacidade de
negociação nos momentos de conflito, uma vez que dimensionar pessoal, pelas cidades do
estado, faz uso de parâmetros técnicos absorvendo as necessidades de saúde locais, assim as
habilidades de negociação entram para alcançar um meio termo entre o técnico, as prioridades
dos gestores locais e as necessidades pessoais do profissional a ser lotado – por exemplo
quando necessita trabalhar no local de residência.
O Egresso T identifica alguns cargos relacionados ao núcleo da Saúde Coletiva
ocupados por profissionais formados em administração, contabilidade, economia, e ao
comparar a prática desses com os novos sanitaristas com esses profissionais identifica que a
formação é o diferencial. Esses profissionais, segundo o egresso, fazem uma gestão tecnicista,
centralizada, sem planejar suas ações com foco no usuário, já o novo sanitarista é orientado
desde a graduação para atuar com um olhar nos demais profissionais, na necessidade dos
usuários, no modelo de gestão participativa e no planejamento estratégico para que a gestão
da saúde não seja apenas técnica, nem fragmentada da atenção à saúde da população.
Todos os egressos destacaram o trabalho em equipe e a gestão compartilhada como
pontos centrais aprendidos no Curso de GSSS e que os fazem ter uma atuação diferenciada
em relação aos profissionais que ocupam o mesmo cargo ou cargos semelhantes. Sobre a
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formação e atuação desses profissionais que trabalham no núcleo da Saúde Coletiva, o
Egresso C comenta:

Muitos têm nível médio, né? Nível técnico, nível médio, às vezes, não têm nem
nível superior. E quando são pessoas que possuem nível superior na área da saúde, a
maioria são enfermeiros mesmo ou pessoas de outras áreas como administração,
contabilidade. E que realmente quando trabalham na gestão, pensam que é somente
executar tarefas executivas, burocráticas, não compreendem todo o processo, a
importância de estar se discutindo, reavaliando, se organizando, promovendo a
participação, enfim, fazendo a tomada de decisões coletivas. E que isso realmente
vai influenciar, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, mudanças positivas
(Depoimento de Egresso C).

O Egresso U relembra que quando era aluno não defendeu o profissional da Saúde
Coletiva, pois sua compreensão do seu papel profissional só ocorreu quando começou a
trabalhar na área de formação. Durante a graduação percebia que o Curso de GSSS não lhe
trazia nenhum aprendizado. O tempo entre a formação e a atuação profissional transformou o
egresso de um aluno desmotivado, sem perspectivas no mercado de trabalho, para um
profissional que analisa os conhecimentos aprendidos durante sua formação como
fundamentais para a qualidade do trabalho desenvolvido.

O curso ele me deu autonomia. Quando eu fiz o curso, eu não sabia que curso era
esse porque eu pensei que era fácil de entrar e realmente na época era fácil de entrar.
Mas eu fiz o curso, não gostava do curso, eu só vim entender o curso quando eu
comecei a trabalhar na prática, na verdade. Eu dizia muito que o curso não servia de
nada [...], mas depois que eu entrei [no mercado de trabalho]... “você apreendeu
aquilo no curso! Que você apreendeu gestão de pessoas no curso! Que você
apreendeu monitoramento no curso!”. Tudo que eu apreendi na gestão foi nesse
curso! Nada eu tinha antes. Então, assim, potencial dele é que ele mudou a minha
vida, foi um universo de informações que só consegui aplicar na prática. Você não
consegue ver isso sem trabalhar, entende? Tudo que eu faço hoje eu penso na
qualidade [...] (Depoimento do Egresso U).

Sobre isso, o Egresso C diz que a própria formação aos poucos traz para o aluno um
conhecimento maior sobre essa nova profissão e essa relação da teoria com a atuação
profissional. A defesa dos estudantes e egressos do papel social do sanitarista ainda não é a
desejável, mas o Egresso C percebe avanços quando comparado a sua turma de graduados –
primeira turma formada pelo Curso de GSSS. Ele ainda complementa que, atualmente, é mais
fácil um egresso ir para o mercado de trabalho conhecendo “o papel do sanitarista, no que ele
é capaz de fazer, no que ele é capaz de mudar. Isso é bom porque está progredindo e tende a
progredir cada vez mais”.
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Esses pontos colocados pelos egressos como competências e habilidades orientadas
pela formação de forma transdisciplinar não são explorados diretamente nas DCNs do CGSC
(BRASIL, 2017d). Mas reforçamos que são elementos que não são encontrados nas demais
graduações em saúde, mas deveriam ser, como revela o estudo de Martorell (2012) sobre o
campo da Saúde Coletiva reorientando a formação dos profissionais da saúde para uma
atitude do cuidado em saúde não fragmentado. Talvez, seja o próprio campo da Saúde
Coletiva que possibilite atitudes diferenciadas, inovadoras na formação perante o modelo
médico hegemônico.
Quanto a Núcleos de Conhecimentos, as DCNs do CGSC afirmam que para o
exercício profissional do graduado em Saúde Coletiva os PPP dos Cursos deverão articular
conhecimentos, habilidades e atitudes das áreas de Gestão em Saúde, Atenção à Saúde e
Educação em Saúde (BRASIL, 2017d).
Ressaltamos que as principais atividades desenvolvidas pelos egressos no trabalho
estão relacionadas à área denominada de Gestão em Saúde por essas Diretrizes. Os
conhecimentos dessa área aparecem como determinantes na atuação profissional dos egressos
e fazem do novo sanitarista um articulador da equipe de profissionais de saúde para
desenvolver processos que envolvam do planejamento à avaliação em saúde. Já os
conhecimentos da área de Atenção em Saúde são potencialidades para a formação dos
egressos pela interdisciplinaridade com os conhecimentos da outra área, Gestão em Saúde.
Ainda mais – como vimos no subcapítulo anterior – a área de Educação em Saúde foi
identificada por alguns egressos como uma das fragilidades da formação do Curso de GSSS,
nesse espaço intensifica-se esse posicionamento de fragilidade por não ter emergido como
potencialidade para nenhum egresso.
Os egressos afirmaram que os conhecimentos sobre Gestão em Saúde é um dos
diferenciais do Curso de GSSS quando comparado à formação dos demais trabalhadores da
saúde. Para o Egresso R, os demais profissionais aprendem a gestão na prática ou em
momentos de especializações curtas, o que dificulta a sobreposição da formação anterior aos
conhecimentos do núcleo da Saúde Coletiva. O Egresso B corrobora essa comparação e
ressalta o fato de que os novos sanitaristas já saem da graduação preparados para atuar nessa
área, ou seja, não precisam apreender os conhecimentos durante a atuação profissional como
fazem os demais trabalhadores.

[...] esse pessoal, enfermeiro, assistente social, psicólogo, foi formado com a visão
muito fechada para o assistencialismo e pouco para gestão. Então você sente muita
dificuldade, essas pessoas não tiveram contato com políticas relacionadas a RH, com
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políticas relacionadas à gestão mais ampla. Pelo menos a impressão que a gente tem
como profissional é que elas não conhecem essa área, diferente da gente que vem do
curso de Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, que vem já com uma visão ampla
dessa área da saúde, gestão em saúde[...]. Esse pessoal chega lá [SESAP] e vai
estudar algumas coisas, que a gente já tem (Depoimento de Egresso B).

Da mesma forma, o Egresso T ressalta que sua graduação lhe permitiu um
conhecimento amplo do SUS, enquanto outras graduações da área da saúde abordam a Saúde
Coletiva em disciplinas fragmentadas, limitando a discussão sobre a história do SUS, a
legislação, ou seja, questões simples abordadas em concursos públicos. Os demais
profissionais da saúde podem ter dificuldade em atuar no núcleo da Saúde Coletiva por esse
deficit na formação, porém, contrariando o dito pelo Egresso R, o Egresso T acredita que
quando esses profissionais buscam ampliar o conhecimento em Cursos de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva teriam a mesma capacidade que um graduado no CGSC.
Para explicar o deficit na formação das demais graduações em saúde com o núcleo da
Saúde Coletiva, o Egresso A, também formado em enfermagem, relata utilizar em sua prática
tanto o conhecimento assistencial quanto o de Gestão em Saúde. Afirma que a formação em
Saúde Coletiva lhe dá um diferencial dos demais profissionais, pois estes sentem dificuldades
em realizar tarefas simples apreendidas pelos profissionais da Saúde Coletiva.
As outras enfermeiras de onde eu trabalho sentiram muita dificuldade em fazer
pesquisas, fazer os relatórios trimestrais, quando solicitadas. Então, muitos eu
cheguei a sentar com elas, “olhe, vamos fazer assim, pesquise em tal site a demanda
do município, use o TABNET”. [...], mas eu não tive dificuldade quanto a esse tipo
de atuação, sem ser a assistencial, eu falo a de gestão, de lidar com pessoas, de pegar
e fazer um acordo, sempre mantenho reuniões. Eu lido muito com o que eu aprendi
na disciplina de Recursos Humanos, então eu lido muito com isso, com pessoas. Eu
sou a, digamos, a chefe da minha Unidade [Unidade Básica de Saúde] [...].
(Depoimento de Egresso A).

Já o Egresso O detalhou alguns dos conteúdos programáticos apreendidos no Curso
que facilitaram sua atuação profissional. O egresso citou o aprendizado sobre regulação e
regionalização, necessário para realizar a PPI, em que pese necessitar pactuar os
procedimentos do Hospital filantrópico, onde atua como diretor, com outros municípios.
Outros conteúdos, como gestão dos serviços, epidemiologia, vigilância sanitária e a
compreensão do papel dos diferentes tipos e níveis de serviços de saúde e como esses se
relacionam na RAS, também contribuíram para sua atuação. Acrescenta que por esses amplos
conhecimentos não tem dificuldade em se inserir em qualquer espaço dentro do hospital,
citando participar do núcleo de epidemiologia, na Regulação, na Gestão dos Recursos
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Humanos, no faturamento. Ele ressalta que o egresso do Curso de GSSS tem muitas
ramificações de atuação em uma unidade hospitalar.
Como já adiantamos, há uma interseção de conhecimentos, principalmente, de Gestão
em Saúde e Atenção em Saúde na prática profissional dos egressos. As DCNs do CGSC
explicitam essas suas áreas como:

A área de Gestão em Saúde proporcionará o desenvolvimento de competências para
a atuação em política, planejamento, gestão e avaliação de sistemas e serviços de
saúde. A área de Atenção à Saúde proporcionará o desenvolvimento de
competências para a atuação em ações multiprofissionais, interdisciplinares e
intersetoriais na produção e proteção da qualidade de vida e da integralidade em
saúde. Serão desenvolvidas as capacidades de atuação na organização das linhas de
cuidado e redes de atenção, na vigilância em saúde, nas ações coletivas para a
promoção da saúde individual e social, nas ações de saúde ambiental de proteção da
saúde coletiva e ações populacionais de proteção sanitária (BRASIL, 2017, p. 3-4).

Ao definir as competências dessas áreas de conhecimentos e práticas profissionais,
percebemos que, exceto a Regulação Setorial e Fiscalização em Saúde, não contempla as falas
dos egressos enquanto temáticas ou conteúdos abordados na graduação em relação a suas
práticas profissionais. Talvez porque nenhum dos egressos atue diretamente elaborando
normas e procedimentos para a fiscalização e controle das ações dos setores complementar e
suplementar ao SUS, e monitorando e avaliando ações, serviços, redes e sistemas do
componente privado e suplementar ao SUS. Não sabemos se os egressos não encontraram
mercado para atuar nessas atividades ou por não serem preparados durante a graduação para
esse exercício não conseguem inserção profissional em atividades que demandam essa
competência.
As demais competências relacionadas à área de Gestão em Saúde foram abordadas
durante o Curso de GSSS de forma satisfatória para os cargos de atuação profissional dos
egressos. Evidentemente que todos os egressos, menos um, trabalham na área da Gestão dos
Sistemas e Serviços de Saúde, seja público ou privado. Essa área de atuação foi colocada
pelas coordenadoras – capítulo 4 – como a ênfase da graduação relembrando a proposta
formativa do Curso de profissionalizar Gestores dos Sistemas e Serviços de Saúde.
Quanto a Vivências Práticas, o Egresso O relata que o Estágio Curricular no Hospital
Universitário contribuiu para ampliar os conhecimentos sobre gestão hospitalar. Exemplifica
casos simples do cotidiano em sua prática apreendidos durante o estágio, como organizar a
logística hospitalar; criar estoques de segurança; evitar o contato do cilindro de oxigênio,
garrafões de água e caixas com o chão; e conhecer uma metodologia de organização dos
almoxarifados.
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O Estágio Curricular é visto como uma aproximação dos egressos com a realidade dos
serviços e sistemas de saúde, oportunizando práticas no núcleo da Saúde Coletiva. Esse é o
lugar e o momento em que conseguem compreender e identificar o processo de trabalho dos
profissionais que atuam nesse núcleo. Os campos de estágios dos alunos têm influenciado nos
espaços onde os profissionais preferiram atuar, por isso alguns relatos sobre a atuação
profissional se assemelham a práticas desenvolvidas durante os Estágios Curriculares.
As DCNs do CGSC recomendam que a área de Gestão de Sistemas e Serviços de
Saúde represente no mínimo 40% da carga horária total do estágio curricular obrigatório
(BRASIL, 2017d). Como afirmamos no capítulo 7.1, o estágio do Curso de GSSS torna-se
potente para inserção profissional por possibilitar ao estudante a relação com a prática
profissional, não como atividades relacionadas apenas ao campo da Saúde Coletiva, mas, sim,
ao núcleo de práticas da Saúde Coletiva.
Ao certo, o que queremos problematizar é que os demais CGSC percebam que os
campos de estágio curricular devem ser desenvolvidos em espaços pretendidos para a atuação
profissional desse novo sanitarista e que os preceptores dos estágios sejam, se possível,
profissionais com competências no núcleo da Saúde Coletiva.
No que diz respeito aos Espaços Extracurriculares, os Egressos R e C ressaltam que
participar de outros espaços durante a graduação aperfeiçoa a formação. Ir além das
disciplinas, componentes curriculares do Curso, atuando em pesquisas e extensão,
participando do movimento estudantil ampliaram seus conhecimentos e habilidades, tornando
aspectos diferenciais em suas atuações profissionais.

[...] E eu acho que também uma coisa que ajudou foi o movimento estudantil, você
estar em outros espaços do movimento estudantil propiciou isso, né, espaços
políticos, não só espaços acadêmicos, eu acho que isso foi o diferencial, aguçou o
olhar [...] (Depoimento de Egresso R).
Colaborando um pouco com o que Egresso R já falou, eu acredito que de um modo
geral, qualquer aluno, qualquer graduando que durante a sua formação busca outros
conhecimentos, além dos que são compartilhados dentro de sala de aula, através de
atividades complementares, como pesquisas, extensão, ele sai bem mais preparado
do meio acadêmico para ingressar no mercado de trabalho, tendo essa compreensão
da realidade [...] (Depoimento de Egresso C).

As DCNs do CGSC compreendem a importância das atividades extracurriculares na
formação dos Bacharéis em Saúde Coletiva. Todos os pontos relatados pelos egressos, como
atividades de extensão, participação em pesquisa e movimento estudantil, são orientados pelas
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Diretrizes para compor os PPP dos Cursos como atividades a serem contempladas pela
formação (BRASIL, 2017d).
Os elementos sobre a potencialidade da formação na atuação profissional reforçam a
ideia de um novo profissional da saúde com conhecimentos que os fazem ter atuação
diferenciada dos demais profissionais da saúde. As críticas positivas ao Curso de GSSS
reforçam que os egressos foram preparados para o núcleo de saber e prática da Saúde Coletiva
e que não há sobreposição no trabalho dos demais profissionais da saúde, já que os
conhecimentos para prática no núcleo não são suficientemente abordados em disciplinas
curriculares nas tradicionais graduações da saúde.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os CGSC surgem do imaginário criativo de representantes do Movimento Sanitário ao
compreender que a formação graduada atenderia a um anseio social de profissionais
qualificados em Saúde Coletiva para atuar, principalmente, no SUS. A proposta formativa
torna-se viável por um contexto político de incentivo e ampliação do acesso ao ensino
superior, especialmente, de segmentos populacionais historicamente desfavorecidos desse
ensino. O REUNI marca a história da Saúde Coletiva por sua característica democrática e traz
para essa graduação a pluralidade e diversidade de estudantes, peculiaridades que se refletem
na prática dos novos sanitaristas.
O Curso de GSSS da UFRN emergiu em consonância com os debates nacionais sobre
a criação dos CGSC e apresenta uma peculiaridade por enfatizar a subárea Planejamento,
Gestão e Políticas de Saúde ao formar Gestores da Saúde com competências e habilidades
para atuar no núcleo da Saúde Coletiva. Os idealizadores desse Curso na UFRN
compreendiam que essa subárea qualificaria um perfil profissional de egresso que atenderia às
necessidades dos serviços e sistemas de saúde, principalmente do SUS, e, assim, apostaram
que esse perfil Gestor caracterizaria a identidade do novo sanitarista.
Novo sanitarista ou qualquer outro nome que se dê aos egressos dos CGSC dependerá
de um movimento político de regulamentação dos órgãos oficiais do Estado para uma nova
profissão da saúde. Caso a ocupação de Sanitarista (1312-25) formalizada pelo MTE estimule
a mesma nomenclatura para essa nova profissão, decerto a identidade dos que consideramos
ser novos sanitaristas se diferencia de outras gerações de sanitaristas registradas da história e,
provavelmente, dos atuais especialistas em Saúde Coletiva.
Enfatizamos que a regulamentação da profissão quando aprovada pelo Congresso
Nacional não definirá o sanitarista como uma profissão de acordo com os conceitos da
sociologia das profissões, para essa definição outros processos comitantes a este deverão
caminhar, como o reconhecimento social, a regulação de práticas de competição no mercado
de trabalho e definição do monopólio de saber (apenas para graduados ou para graduados e
pós-graduados?). O movimento nacional dos novos sanitaristas impulsionará a construção de
uma profissão quando articulado com outros atores sociais, por exemplo, os pós-graduados
em Saúde Coletiva, CNS, CONASS, CONASEMS, MS, MTE, ABRASCO, Rede Unida, as
instituições formadoras e outras entidades.
Enquanto há uma proposta formativa de perfil profissional idealizado para os CGSC,
identificamos em nosso estudo as experiências vividas pelos egressos no mundo do trabalho.
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Quanto à inserção profissional dos novos sanitaristas, aparece de forma lenta e gradual,
podendo se assemelhar a processos de profissionalização de outras profissões na área da saúde
e, por isso, os desafios de empregabilidade identificados neste estudo, também, podem ser
encontrados nas demais profissões, o que nos revela um contexto estrutural de desafios no
mundo do trabalho. Sugerimos que esse movimento político em torno da construção de uma
nova profissão seja uma estratégia que deverá fortalecer esse novo sanitarista no mercado de
trabalho.
Sobre a atuação profissional, os novos sanitaristas têm conhecimento específico e
especializado que os fazem se diferenciar de outras profissões da área da saúde. Os demais
profissionais comumente adquirem conhecimentos do campo da Saúde Coletiva ainda nas
graduações de origem, enquanto que o Bacharel em Saúde Coletiva tem qualificação
específica no núcleo de saberes e práticas da Saúde Coletiva. Nesse sentido, campo (atos
compartilhados) e núcleo (atos específicos) da Saúde Coletiva se diferem. A atuação no
núcleo da Saúde Coletiva exige dos novos sanitaristas competências, por exemplo, em
Vigilância em Saúde, Política de Saúde, Planejamento, Avaliação e Gestão dos Sistemas e
Serviços de Saúde.
Ainda mais, no conjunto das falas dos egressos do Curso de GSSS, destacam-se
relatos sobre como compreendem seus papéis no espaço em que atuam. Esses egressos
desenvolvem uma prática correspondente ao perfil formativo desse Curso e, de certa forma,
aos debates nacionais de idealização de um novo sanitarista. Os espaços de atuação debatidos
ainda na fase de Criação dos CGSC para os graduados foram o SUS, o setor privado (na
administração de sistemas e serviços e saúde) e as Organizações Não Governamentais. Em
todos esses espaços identificamos atuação de egressos participantes desta pesquisa.
Com relação aos desabafos dos novos sanitaristas sobre os desafios profissionais
vivenciados no mundo do trabalho, foram identificadas as angústias quando a prática
apreendida durante a graduação é adaptada ao contexto do trabalho, principalmente, pelas
influências políticas que redirecionam decisões desvinculadas dos princípios e diretrizes do
SUS, repercutindo com efeitos negativos na própria saúde dos novos sanitaristas e gerando
busca por outros empregos, até mesmo, no setor privado.
Evidenciamos que a atuação dos novos sanitaristas não assegura o compromisso éticopolítico com a RSB, por isso destacamos a distinção entre projetos profissionais de projetos
políticos sanitários. O contexto de desafios estruturais no mundo do trabalho poderá fragilizar
a atuação dos novos sanitaristas em fortalecer a RSB. Para nós, as ideologias dos indivíduos
ao defender projetos políticos sanitários independem de sua construção formativa, portanto a
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dita reforma da Reforma Sanitária é luta de todos os atores sociais, e não apenas dos novos
sanitaristas advindos dos CGSC.
No tocante às influências da formação na inserção e atuação profissionais, constatouse que os estágios curriculares do Curso de GSSS da UFRN aparecem como um dos
elementos potentes da formação. Enquanto há uma relação dos discentes com esse momento
de prática no núcleo da Saúde Coletiva, que oportunize visibilidade para conseguir se inserir
profissionalmente, também há uma aproximação com a identidade de um novo sanitarista.
Verificou-se nas Diretrizes Curriculares dos CGSC que os estágios curriculares
aparecem como necessários para a formação dos Bacharéis em Saúde Coletiva, premissa que
também foi ratificada nos achados desta pesquisa. Considerando que estamos a formar novos
profissionais, os momentos de prática durante a graduação quando aproximam os discentes da
área de atuação profissional torna-se um facilitador no engajamento de discentes para essa
nova carreira. Certamente, esse momento oportuniza reflexões sobre quem são, o porquê da
formação do CGSC e que mudanças podem provocar no SUS, nas universidades, nas ONGs,
nos serviços privados de saúde e em outros espaços. Com isso, os estágios curriculares e
imersões em atividades profissionais relacionadas ao núcleo da Saúde Coletiva podem
provocar essas reflexões.
As críticas dos egressos à formação demostraram que, de maneira geral, o aprendizado
durante o Curso de GSSS é suficiente para a prática desses novos sanitaristas, no entanto
identificamos que esse Curso precisa aperfeiçoar o ensino na subárea de Ciências Sociais e
Humanas em Saúde. Além do mais, ressalta-se a necessidade de outros espaços, para além dos
estágios curriculares, que incentivem a relação ensino-serviço desde o início do processo
formativo para que os estudantes tenham amplas experiências no núcleo de práticas da Saúde
Coletiva.
Com essa análise, pretende-se incentivar coordenadores e docentes deste Curso, e dos
demais cursos de graduação em Saúde Coletiva no Brasil, a manterem o monitoramento de
egressos no mercado de trabalho visando identificar os aspectos da formação que influenciam
na inserção e atuação profissionais e, dessa forma, realizar os ajustes necessários nas
metodologias e conteúdos formativos.
Ao que identificamos sobre a formação, inserção e atuação profissionais dos egressos
estudados, é possível caracterizar esses novos sanitaristas como generalistas da Saúde
Coletiva que atuam preferencialmente na área de Gestão da Saúde. Essa área de Gestão da
Saúde poderá ser a maneira como os novos sanitaristas encontrarão espaços no mercado de
trabalho e, talvez, seja essa a identidade profissional deles. No entanto, fazer essa afirmação
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exige outros estudos de âmbito nacional sobre essa tríade – formação, inserção e atuação
profissionais – em diferentes contextos a fim de compreendermos em que medida os egressos
desse Curso no RN se diferenciam e se assemelham aos Bacharéis em Saúde Coletiva nos
demais estados do Brasil.
Além disso, outros estudos precisam ser desenvolvidos sobre a necessidade social de
uma nova profissão da saúde e sobre campo e núcleo da Saúde Coletiva para explorar como
os Bacharéis em Saúde Coletiva e outros profissionais da área da saúde utilizam esses saberes
e práticas no mercado de trabalho. Destacamos, então, algumas perguntas problematizadoras
que podem ser melhor exploradas em outros estudos: em que medida a atuação profissional
dos novos sanitaristas se aproxima dos graduados na área de Saúde Pública em nível
internacional? Como os Bacharéis em Saúde Coletiva e os Tecnólogos em Gestão Hospitalar
se relacionam no mundo do trabalho? Qual a percepção dos contratantes dos novos
sanitaristas sobre esses profissionais no mundo do trabalho, identificam um trabalho
específico e especializado que sustente uma nova profissão da saúde? O espaço de trabalho
dos novos sanitaristas está relacionado a funções gestoras, especificamente, na área de Gestão
da Saúde? Quais mudanças em potencial os novos sanitaristas estão provocando no SUS e em
que medida há relação com a RSB? Quais semelhanças e diferenças há entre a atuação
profissional de um graduado e pós-graduado em Saúde Coletiva, e como estes se relacionam
no mundo do trabalho? E, os novos sanitaristas são novos atores sociais?
Ao término desta pesquisa, já na finalização da revisão do texto, somos surpreendidas
com a aprovação pelo Congresso e respectiva sanção presidencial da Lei de Terceirização
irrestrita, Lei 13.429/2017, o que deverá potencializar os desafios já identificados para a
profissionalização do Bacharel em Saúde Coletiva e sua inserção em carreira pública do SUS.
Esse contexto recente da dinâmica social do país demandará análises e atuação política dos
movimentos sociais para assegurar e retomar direitos trabalhistas subtraídos nessa Lei e em
outras medidas governamentais recentes que anunciam retrocessos e perdas de direitos de
cidadania e deveres do Estado conquistados na Constituição Federal de 1988.
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APÊNDICE A
Os egressos acessaram a plataforma do FormSUS através do link enviado em seus emails e responderam ao questionaram. A seguir, a consolidação do resultado dos
questionários respondidos por 50 (cinquenta) egressos.
Resultado do questionário do FormSUS
Questão 1. Ano de conclusão do curso:
Quantidade

Porcentagem

2012

14

28%

2013

17

34%

2014

19

38%

Total:

50

100%

Questão 2. Você está trabalhando ou trabalhou após a conclusão do Curso?
37
74%
Sim
Não

13

26%

Total:

50

100%

Questão 3. Você trabalha ou trabalhou na área de formação do curso de
Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde?
22
59,5%
Sim
Não

15

40,5%

Total:

37*

100%

*Apenas responderam esta questão os egressos que afirmaram na Questão 2.
Questão 4. Caso não esteja trabalhando pretende trabalhar na área de
formação do curso de GSSS?
11
84,6%
Sim
Não

2

15,4%

169

Total:

13**

100%

**Apenas responderam esta questão os egressos que negaram na Questão 2.
Questão 5. Você gostaria de participar da pesquisa intitulada ‘Sanitaristas no
SUS: quando novos profissionais entram em cena’ através da técnica de Grupo
Focal?
37
75,51%
Sim
Não

13

24,49%

Total:

50

100%
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APÊNDICE B
Roteiro para a primeira sessão do Grupo Focal com egressos do curso de GSSSUFRN.
O Grupo Focal será formado por egressos do curso de Gestão em Sistemas e Serviços
de Saúde que estejam trabalhando ou não no campo da Saúde Coletiva.
Sobre roteiro (duração de encontro prevista para cerca de duas horas – 120’):
1. Apresentação dos participantes.
2. Relatar a dinâmica do Grupo Focal.
3. Relatar a proposta da pesquisa, os objetivos do Grupo Focal e realizar a leitura do
TCLE.
4. Tópico para disparar a discussão
4.1Conte como está sua inserção no mercado de trabalho, dificuldades,
potencialidades e estratégias.
5. Agendamento para as sessões seguintes (Depoimento de Egressos que concordarem
em participar).
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APÊNDICE C
Roteiro para a segunda sessão do Grupo Focal ou entrevistas individuais com egressos
do curso de GSSS-UFRN.
O Grupo Focal e as entrevistas seguiram com apenas egressos do curso de Gestão em
Sistemas e Serviços de Saúde que trabalham ou trabalharam no campo da Saúde Coletiva.
Sobre roteiro (duração de encontro prevista para cerca de uma hora – 60’):
1. Apresentação dos participantes (apenas para a sessão do GF).
2. Relatar a proposta da pesquisa e os objetivos do Grupo Focal.
3. Leitura e assinatura do TCLE (caso seja participante que não tenham participado de
um dos GF anteriores).
4. Discussão.
4.1 Relatar como conseguiu o emprego no campo da Saúde Coletiva (Identificar a
inserção no campo).
4.2 Identificar as atividades desenvolvidas no trabalho (Independente dos cargos,
identificar semelhanças e diferenças na atuação dos egressos, na perspectiva de
identificar o núcleo da Saúde Coletiva).
4.3 Potencialidade e fragilidade da formação para a atuação profissional (o que a
formação limita na prática profissional; o que a formação traz de diferencial para a
prática profissional comparado a outros profissionais que ocupam as mesmas
funções/atividades).
4.4 Os desafios do mundo do trabalho no SUS, na instituição filantrópica ou privada.
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APÊNDICE D
Roteiro para entrevistas com a coordenação do curso de Gestão em Sistemas e
Serviços de Saúde.
As entrevistas serão organizadas sob a forma de conversas. Inicialmente os
entrevistados serão esclarecidos sobre a intencionalidade da pesquisa e sobre a importância da
sua participação, em seguida será realizada a leitura e assinatura do TCLE. Por seguinte
iniciado o roteiro a partir de três questões disparadora da conversa, com itens a serem
explorados sem ordem pré-estabelecida, deixando-se a pessoa entrevistada o mais confortável.
As perguntas disparadoras serão:
1. Conte-me como o curso de GSSS foi criado na UFRN?
2. Por que o curso pertence ao campo da Saúde Coletiva?
3. Qual sua percepção quanto ao profissional formado pelo curso? Como visualiza sua
inserção?
A partir das perguntas disparadoras, a conversa foi desenvolvida livremente e a
pesquisadora norteou-se pelos tópicos a seguir:


Quem idealizou o curso e o porquê da criação.



Articulação com as graduações em Saúde Coletiva do Brasil.



Mudança na nomenclatura do Curso.



Competências e habilidades que fazem estes profissionais se diferenciarem dos
demais profissionais da saúde.



Possíveis campo de atuação.



Potencialidades e desafios para a inserção profissional.
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APÊNDICE E
Relação das instituições que possuem curso tecnólogo de Gestão Hospitalar por Unidade da
Federação, instituição de ensino e modalidade do curso, presencial ou a distância.
UNIDADE DA INSTITUIÇÃO
FEDERAÇÃO
ACRE
FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO –
FAB.
AMAPÁ
FACULDADE BRASIL NORTE – FABRAN.
AMAPÁ
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MACAPÁ.
PARÁ
FACULDADE
METROPOLITANA
DA
AMAZÔNIA.
PARÁ
ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA.
PARÁ
FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ.
PARÁ
FACULDADE PAN AMAZÔNICA.
PARÁ
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE
BELÉM - FMN DE BELÉM.
RONDÔNIA
FACULDADES
INTEGRADAS
APARÍCIO
CARVALHO – FIMCA.
RORAIMA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA.
TOCANTINS
FACULDADE DE PALMAS – FAPAL.
TOCANTINS
FACULDADE CATÓLICA DOM ORIONE –
FACDO.
ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL –
UNCISAL.
ALAGOAS
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE
ALAGOAS.
ALAGOAS
FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ –
FACIMA.
BAHIA
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO –
UNIJORGE.
BAHIA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA
BAHIA.
BAHIA
UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS.

BAHIA
BAHIA
BAHIA
CEARÁ
CEARÁ
CEARÁ
CEARÁ

MODALIDADE
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
A DISTÂNCIA

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRESENCIAL
E
A
DISTÂNCIA
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA – FSBA.
PRESENCIAL
INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR. PRESENCIAL
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PRESENCIAL
CIDADE DE FEIRA DE SANTANA.
FACULDADE DE TECNOLOGIA INTENSIVA.
PRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS – PRESENCIAL
UNICHRISTUS.
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO PRESENCIAL
CEARÁ - ESTÁCIO FIC.
FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE – PRESENCIAL
FVJ.
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CEARÁ

FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO
CEARÁ.
CEARÁ
FACULDADE NORDESTE – FANOR.
CEARÁ
FACULDADE DE TECNOLOGIA LOURENÇO
FILHO.
CEARÁ
FACULDADE DE TECNOLOGIA APOENA –
FTA.
CEARÁ
FACULDADE
METROPOLITANA
DA
GRANDE FORTALEZA – FAMETRO.
MARANHÃO
FACULDADE LABORO – LABORO.
MARANHÃO
FACULDADE GIANNA BERETTA.
PARAIBA
INSTITUTO
PARAIBANO
DE
ENSINO
RENOVADO.
PARAIBA
INSTITUTO
PARAIBANO
DE
ENSINO
RENOVADO.
PERNAMBUCO UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DE
PERNAMBUCO -UNICAP.
PERNAMBUCO FACULDADE BOA VIAGEM – FBV.
PERNAMBUCO INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ENSINO
SUPERIOR.
PERNAMBUCO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO
IPOJUCA – UNIFAVIP.
PERNAMBUCO FACULDADE DO RECIFE – FAREC.
PERNAMBUCO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE
OLINDA – IESO.
PERNAMBUCO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE
NASSAU – UNINASSAU.
PERNAMBUCO FACULDADE
JOAQUIM
NABUCO
DE
OLINDA - FJN – OLINDA.
PIAUÍ
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE
TERESINA – IEST.
PIAUÍ
FACULDADE DO PIAUÍ – FAPI.
RIO GRANDE UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
RIO
DO NORTE
GRANDE DO NORTE.
RIO GRANDE UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP).
DO NORTE
RIO GRANDE FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E
DO NORTE
CULTURA.
SERGIPE
FACULDADE ESTÁCIO DE SERGIPE.
SERGIPE
FACULDADE SERGIPANA – FASER.
DISTRITO
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA –
FEDERAL
UCB.
DISTRITO
CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO.
FEDERAL
DISTRITO
FACULDADE LS.
FEDERAL
FACULDADE DE IPORÁ – FAI.
GOIÁS

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
A DISTÂNCIA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
A DISTÂNCIA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
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GOIÁS
GOIÁS

FACULDADE MONTES BELOS.

INSTITUTO
UNIFICADO
DE
ENSINO
SUPERIOR OBJETIVO.
GOIÁS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
GOIÁS.
GOIÁS
FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA –
FACEC.
GOIÁS
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO
VERDE.
MATO GROSSO FACULDADE FASIPE – FASIPE.
MATO GROSSO CENTRO
UNIVERSITÁRIO
CÂNDIDO
RONDON – UNIRONDON.
MATO GROSSO UNIVERSIDADE DE CUIABÁ.
MATO GROSSO CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA
DO SUL
DE CAMPO GRANDE.
MATO GROSSO FACULDADE MATO GROSSO DO SUL –
DO SUL
FACSUL.
MATO GROSSO FACULDADE CAMPO GRANDE – FCG.
DO SUL
ESPÍRITO
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR E
SANTO
FORMAÇÃO AVANÇADA DE VITÓRIA –
FAVI.
ESPÍRITO
FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO – FACES.
SANTO
MINAS GERAIS FACULDADE PITÁGORAS DE TECNOLOGIA
DE BELO HORIZONTE - PIT-FATEC.
MINAS GERAIS CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA –
UNIFORMG.
MINAS GERAIS CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE
BELO HORIZONTE.
MINAS GERAIS FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS
PADRE ARNALDO JANSSEN – FAJANSSEN.
MINAS GERAIS FACULDADE DE MINAS – FAMINAS.
MINAS GERAIS FACULDADE PROMOVE DE TECNOLOGIA –
FPTEC.
MINAS GERAIS INSTITUTO BELO HORIZONTE DE ENSINO
SUPERIOR – IBHES.
MINAS GERAIS FACULDADE
DE
CIÊNCIAS
SOCIAIS
APLICADAS DE BELO HORIZONTE –
FACISABH.
MINAS GERAIS FACULDADE DE ENSINO DE MINAS GERAIS.
MINAS GERAIS FACULDADE DE TECNOLOGIA EGÍDIO JOSÉ
DA SILVA.
MINAS GERAIS FACULDADE ISEIB DE BELO HORIZONTE –
FIBH.
RIO
DE UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA.
JANEIRO

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
E
A
DISTÂNCIA
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RIO
JANEIRO
RIO
JANEIRO
RIO
JANEIRO
RIO
JANEIRO
RIO
JANEIRO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO

SÃO PAULO
SÃO PAULO

SÃO PAULO
SÃO PAULO

SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO

DE UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO – UCB.

PRESENCIAL

DE CENTRO
UNIVERSITÁRIO
UNIVERSUS PRESENCIAL
VERITAS.
DE CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMÍNIO DA PRESENCIAL
SILVEIRA.
DE FACULDADE GAMA E SOUZA.
PRESENCIAL
DE FACULDADE UNYLEYA.
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
SENAC
–
SENACSP.
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO –
CEUCLAR.
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO
PAULO – UMESP.
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL –
UNICSUL.
FACULDADE DE MEDICINA DO ABCFMABC.
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA
DE SANTO ANDRÉ.
UNIVERSIDADE BRASIL.
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP.

A DISTÂNCIA
PRESENCIAL
A DISTÂNCIA
A DISTÂNCIA
A DISTÂNCIA
PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRESENCIAL
PRESENCIAL
E
A
DISTÂNCIA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO – PRESENCIAL
UNIPAULISTANA.
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
DAS PRESENCIAL
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS –
FMU.
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PRESENCIAL
DE SÃO PAULO.
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – PRESENCIAL
UNICID.
E
A
DISTÂNCIA
UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PRESENCIAL
PAULO – UNIAN.
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI.
A DISTÂNCIA
UNIVERSIDADE DE FRANCA.
A DISTÂNCIA
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES.
PRESENCIAL
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS.
A DISTÂNCIA
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO.
PRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO.
A DISTÂNCIA
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES PRESENCIAL
LAGOS – UNILAGO.
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE A DISTÂNCIA
RIBEIRÃO PRETO.
FACULDADE DAS AMÉRICAS – FAM.
PRESENCIAL
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SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO

SÃO PAULO

SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ

PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO.
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO
RIBEIRA – FIVR.
FACULDADE DE TECNOLOGIA CARLOS
DRUMMOND DE ANDRADE.
FACULDADE DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE –
FTNCDA.
FACULDADE
DE
TECNOLOGIA
EM
HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO
DE SÃO PAULO – HOTEC.
INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO – FIPEN.
FACULDADE VALOREM.
FACULDADE DE TECNOLOGIA FINACI –
FINACI.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS
DA SAÚDE – FECS.
FACULDADES INTEGRADAS CAMÕES –
FICA.
UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR.
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ –
UNICESUMAR.
FACULDADE DOM BOSCO - DOM BOSCO.
FACULDADE DOM BOSCO – FDB.
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL
– UNINTER.

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
A DISTÂNCIA
A DISTÂNCIA

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
E
A
DISTÂNCIA
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FOZ PRESENCIAL
DO IGUAÇU – IESFI.
FACULDADE PARANAENSE – FAPAR.
PRESENCIAL
FACULDADE DE TECNOLOGIA INTEGRAL – PRESENCIAL
CETI.
FACULDADE HERRERO.
PRESENCIAL
FACULDADE DE TECNOLOGIA MACHADO PRESENCIAL
DE ASSIS – FAMA.
FACULDADE DE TECNOLOGIA INSPIRAR.
PRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO FADERGS – PRESENCIAL
FADERGS.
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS PRESENCIAL
SINOS – UNISINOS.
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS – PRESENCIAL
UCPEL.
FACULDADE ANHANGUERA DE PELOTAS.
PRESENCIAL

PARANÁ
RIO GRANDE
DO SUL
RIO GRANDE
DO SUL
RIO GRANDE
DO SUL
RIO GRANDE
DO SUL
RIO GRANDE FACULDADE RIO CLARO.
DO SUL
RIO GRANDE FACULDADE SERRANA.
DO SUL
RIO GRANDE FACULDADE DO PLANALTO.

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
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DO SUL
RIO GRANDE
DO SUL
RIO GRANDE
DO SUL
RIO GRANDE
DO SUL
SANTA
CATARINA
SANTA
CATARINA
SANTA
CATARINA
SANTA
CATARINA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA PRESENCIAL
GAÚCHA - CAXIAS DO SUL – FTSG.
FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SAÚDE - PRESENCIAL
IAHCS – FATESA.
FACULDADE MENINO DEUS – FAMED.
PRESENCIAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA.
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA
GRANDE FLORIANÓPOLIS – IESGF.
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE
SANTA CATARINA.
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST –
FACVEST.

PRESENCIAL

PRESENCIAL
A DISTÂNCIA

PRESENCIAL
E
A
DISTÂNCIA
SANTA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PRESENCIAL
CATARINA
CHAPECÓ – FACESC.
Fonte: Elaboração da autora. Dados disponíveis em: http://emec.mec.gov.br/emec/nova.
Obs.: em negrito instituições públicas.
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ANEXOS
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ANEXO A
Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/UFRN para a
pesquisa Sanitaristas no SUS: quando novos profissionais entram em cena.
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