
    . 

 

WWW.CONVIBRA.ORG 

Management, Education and Health Promotion Conference 
Congress 

 

 

TÍTULO: 

“RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE: REFLEXÕES ACERCA DO PROCESSO 

FORMATIVO PARA O SUS DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS” 

 

Autora: Liliádia da Silva Oliveira Barreto
1
 

 
RESUMO 

 

Este estudo reflete discussões tratadas no âmbito da academia em análise sobre a crise da força de 

trabalho em saúde (FTS) em todo mundo e suas repercussões para o processo formativo do médico, 

especialmente aquela formação vinculada às necessidades de saúde tratadas pelo SUS. Foi realizada 

revisão da literatura com base em leituras produzidas em periódicos de credibilidade científica e textos 

discutidos em sala de aula para configuração da análise, por meio da realização de leituras e 

fichamentos (artigos, relatórios, livros, sites, etc.). Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica, 

fundamentada no método crítico dialético, de abordagem qualitativa. O marco temporal reflete as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho em saúde na contemporaneidade e seus desdobramentos 

com registros apresentados no Relatório Mundial da Saúde de 2006 e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Medicina 2014. Tem por objetivo discutir o cenário da crise global da força 

de trabalho em saúde e seus reflexos para a formação de recursos humanos em saúde voltados para o 

SUS, em especial a formação do médico.  Considera que inovações educacionais inclusas para a 

formação de profissionais de saúde se refletem de forma associada às desigualdades sociais existentes 

entre os países e devem ser absorvidos ao compreender a logica da concepção da saúde global e os 

desafios postos para enfrentamento da crise da força de trabalho em saúde. Os resultados deste 

estudo pretende apresentação de subsídios para ampliação das análises críticas sobre a crise da 

força de trabalho em saúde e a necessidade de um olhar melhor direcionado para esta 

realidade global, além da recomendação de melhoria nos programas propostos de formação 

profissional em saúde que considere o cenário da saúde global e as novas configurações da 

saúde, especialmente no âmbito da formação em saúde para o SUS.  
 

Palavras-Chave: Crise da força de trabalho em saúde. Desigualdade social. Formação para o SUS. 

Inovações na Educação em saúde. Saúde global. 
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1. INTRODUÇÃO 

Inovações na Educação de profissionais de saúde sugeridas em vista das desigualdades 

sociais no mundo para tratamento de doenças e que estão vinculadas às necessidades 

populacionais de tratamento e acesso, sobretudo reformas na formação curricular e nas 

estratégias de veiculação de recursos humanos em mercados de trabalho de menor atração, 

bem como a demanda por novas formas de trabalhar com o conhecimento e tecnologias 

modernas são elementos que motivaram a construção deste texto que busca refletir formação 

profissional em saúde voltada para o SUS e seus desdobramentos no âmbito da crise da força 

de trabalho em saúde no mundo.  

A saúde como um elemento de preocupação mundial tem seu marco historicamente 

observado com o próprio desenvolvimento econômico dos países, formação de mercados, 

abertura de portos e o aumento das desigualdades sociais oriundas deste processo.   

Desde o século XV com a descoberta de novos continentes o impacto das novas 

doenças em populações desprovidas de qualquer imunidade natural, sobretudo no continente 

americano representou uma das causas do maior genocídio ocorrido em toda a história da 

espécie humana (BERLINGUER, 1999) e despertou, consequentemente, a preocupação com 

as condições de saúde no mundo evidenciado pelos riscos reconhecidamente postos para todas 

as populações. 

O processo de industrialização e os sistemas de informação simultânea associados às 

migrações de povos, ao aumento da violência urbana, ao crime organizado, à descoberta de 

novos conhecimentos científicos e tecnológicos e a inserção de diferentes sistemas de poder e 

de produção do trabalho humano, que ao longo dos séculos se intensificaram, representou um 

conjunto de fatores que potencializaram a necessidade dos governos voltarem os olhos para a 

realidade da saúde no mundo, tomarem consciência dos riscos comuns, afirmar a existência de 

direitos fundamentais de todos os seres humanos e de promover ações de cunho internacional 

produzindo e elaborando propostas viáveis de enfrentamento, ultrapassando fronteiras. 

Em vista disso, estudos sobre a educação de profissionais de saúde, especialmente da 

formação do médico tem sido pauta de agendas internacionais há aproximadamente 100 anos 

tendo como um de seus principais pilares o marco referencial liderado pelo Relatório 

Flexner
2
, em 1910. 

                                                             
2
 Estudo publicado em 1910 sob o nome de Medical Education in the United States and Canada – A Report to 

the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, que ficou conhecido mundialmente como o 

Relatório Flexner (Flexner Report) - é considerado o grande responsável pela mais importante reforma das 

escolas médicas de todos os tempos nos Estados Unidos da América (EUA), com profundas implicações para a 

formação médica e a medicina mundial (PAGLIOSA, 2008). 
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Desde então, reformas inovadoras acenderam-se através da integração da ciência 

moderna nos currículos das universidades, especialmente, em escolas de medicina. Estas 

reformas subsidiaram profissionais de saúde com conhecimentos que contribuíram para a 

duplicação da vida e se estenderam durante todo o século XX. 

No século XXI, fomentam-se novas configurações para a formação dos profissionais de 

saúde, discutidas sobre parâmetros nos quais está presente a saúde global que, se configura na 

principal razão pela escassez severa da Força de Trabalho em Saúde (FTS) gerada pela má 

distribuição acentuada dos profissionais de saúde em todo mundo, especialmente em países 

periféricos onde a demanda por necessidades de saúde se distanciam da proposta de formação 

e alocação destes profissionais, especialmente o médico (DAL POZ, 2013). 

 Outras configurações se somam a esta evidência e demarca, historicamente o processo 

de globalização no âmbito da saúde observadas pela abertura das fronteiras ao comércio, os 

fluxos do capital econômico e crescente incorporação tecnológica, ampliação dos meios de 

comunicação, introdução de novas tecnologias digitais, da internet e da presença das redes 

sociais, mudanças climáticas e transformações ambientais, e a crescente migração das 

populações em busca de melhores condições de vida e de trabalho, ou fugindo de 

perseguições políticas ou de desastres naturais e/ou tecnológicos (FORTES, 2014).  

Os sistemas de saúde em todo o mundo também lutam para manter-se diante dos 

desafios, das complexidades e demandas de saúde das pessoas as quais, se somam nesta crise, 

aumentando ainda mais a demanda por trabalhadores de saúde. 

 A educação profissional em saúde infelizmente, não se manteve no mesmo ritmo em 

que estes desafios se apresentam, em grande parte por causa dos fragmentados e ultrapassados 

currículos de formação que se caracterizam pela estagnação do processo formativo vinculado 

ao modelo biomédico que tem o hospital como ponto de solução dos problemas de saúde e, 

portanto, estimulam e orientam para uma formação ineficaz que produz graduados mal 

qualificados (CYRINO, 2014).  

Neste cenário da saúde global, três grandes transições mundiais demarcam sua 

existência e estão descritas pelas mudanças demográficas, epidemiológicas e redistribuição da 

carga de deficiência exercendo uma força poderosa para a mudança nos sistemas de cuidados 

de saúde, nos papéis dos profissionais de saúde, bem como na concepção de educação em 

saúde em cada país (NIGEL CRISP, 2014). 

Os problemas são sistêmicos: competências profissionais incompatíveis para o paciente 

e para as necessidades da população; trabalho em equipe incipiente e pobre; persistente 

estratificação de gênero na ação de estatuto profissional; estreito foco técnico, sem 
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compreensão contextual mais amplo; encontros episódicos, em vez de cuidados continuados; 

orientação hospitalar predominante à custa de cuidados primários; desequilíbrios quantitativos 

e qualitativos no mercado de trabalho profissional; e fraca liderança para melhorar o 

desempenho do sistema de saúde entre países e dentro destes, especialmente na África 

Subsaariana e países de rendimento baixo e médio nos quais faltam planejamento e políticas 

públicas adequadas para enfrentamento do problema (Relatório Mundial da Saúde, WHO, 

2006). 

Propostas de inovações na educação dos profissionais de saúde discutidas redirecionam 

a um novo papel de atuação dos recursos humanos em saúde em cenários de prática, e requer 

discutir uma formação que garanta, simultaneamente, a excelência técnica e a relevância (bio) 

ética e social que redirecione o enfoque usuário para contemplar necessidades de saúde das 

pessoas em diferentes contextos.   

Observa-se que a crise da força de trabalho em saúde tende a incluir esta perspectiva no 

âmbito da formação seja em espaços acadêmicos ou no próprio serviço e este fator se soma a 

outros referenciados pela preocupação de todo mundo sobre a disponibilidade atual e futura 

de trabalhadores de saúde para manter sistemas de saúde eficazes com possibilidade de 

responder aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
3
 (ODMs), à capacidade de liderança 

política entre os países, financiamento adequado e um plano abrangente de sistemas numa 

compreensão de construção de saberes e possibilidades para todos em qualquer espaço e a 

qualquer tempo – esta é a lógica. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 2.1. Objetivo Geral: 

                                                             
3
 Sobre isto, ressalta-se que em setembro de 2000, todos os países representados pelas Nações Unidas se 

comprometeram em trabalhar conjuntamente segundo uma série de objetivos e 18 metas relacionadas com o 

combate da pobreza e seus fatores determinantes e consequências, numa síntese conhecida como Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODMs). Estes objetivos foram traçados para serem concluídas suas metas até o 

ano de 2015. Entre os objetivos voltados para o interesse da saúde se descreve, a saber: a redução da mortalidade 

infantil, melhorar a saúde materna e combater o VHI/SIDA, o paludismo e outras doenças.  Subsequentemente, 

foi direcionado muito investimento para medir o progresso da concretização destas metas, incluindo a ênfase na 

monitorização da cobertura de intervenções de saúde prioritárias e de resultados na saúde da população e mais 

recentemente, a atenção foi dirigida para a abordagem e monitoramento de contribuições, processos e resultados 

dos sistemas de saúde que bloqueiam ou facilitam o progresso. (Manual de Monitoramento e Avaliação de 

Recursos Humanos em Saúde, 2009).   
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Discutir o cenário da crise global da força de trabalho em saúde e seus reflexos para a 

formação de recursos humanos em saúde voltados para o SUS, em especial a formação do 

médico.   

2.2. Objetivos Específicos: 

 Refletir sobre a crise global em saúde e  novas configurações da formação do 

profissional médico; 

 Identificar os paradigmas hegemônicos que historicamente nortearam a formação 

profissional em saúde e a utilização do modelo de currículo baseado em competência; 

 Conhecer a proposta do SUS para formação de profissionais de saúde que substitui o 

modelo tradicional e inclui a utilização de currículo baseado em competências. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1.  A Crise Global da Força de Trabalho em Saúde 

A dinâmica do campo dos recursos humanos em saúde (RHS) no âmbito nacional e 

internacional se repercute em preocupações urgentes voltadas para dar respostas às 

necessidades de saúde da população mundial.  Documentos
4
 que demonstram haver uma crise 

global da força de trabalho em saúde caracterizam-na por um conjunto de problemas 

relacionados às necessidades sociais contemporâneas formado por um déficit global estimado 

em mais de 4 milhões de profissionais de saúde  em todo o mundo (WHO, 2006).  

 Reforçando estes dados a Aliança Global Health Workforce (GHWA) apresenta que 

essa escassez é agora de mais de 7 milhões.  De acordo com as principais informações 

relatadas pela GHWA há um déficit global de 12,9 milhões de trabalhadores de saúde 

estimada para 2035 em relação ao limiar de 34,5 profissionais de saúde qualificados por 

10.000 pessoas. 

Razões que explicam ou tentam argumentar os motivos que revelam o cenário para a 

existência desta crise são descritas pelas consequências negativas de ajustes financeiros e 

                                                             
4 Segundo o Manual para Monitoramento e Avaliação de Recursos Humanos de Saúde (2009) “Uma série de 

fóruns de alto nível sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio relacionados com a Saúde (12), o 

relatório de estratégia de recursos humanos de saúde da Iniciativa Conjunta pelo Aprendizado (13), a principal 

publicação da OMS, Relatório mundial de saúde 2006: trabalhando juntos pela saúde (4), as resoluções das 

Assembleias Mundiais da Saúde sobre desenvolvimento de pessoal de saúde (14), e o lançamento da Aliança 

Mundial sobre o Pessoal de Saúde (15), assim como certos mecanismos de parceria regional, tais como a Aliança 

de Ação Ásia-Pacífico sobre Recursos Humanos de Saúde (16), fizeram parte de um grupo de atividades 

internacionais chamando a atenção de decisão e intervenientes nacionais, regionais e internacionais, incluindo os 

órgãos de comunicação social, a sociedade civil e o público em geral, para a importância vital de recursos 

humanos de saúde em todo o mundo, especialmente a crise de RHS na África subsaariana” (p.05). 
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reformas em programas apoiados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial na década de 1980 que culminaram com a importante redução da capacidade dos 

países em investimentos em áreas sociais fundamentais como a saúde e a educação. 

 Somam-se a isto, a emergência no tratamento de doenças com grande impacto sobre a 

população e a acelerada epidemia do HIV/AIDS neste mesmo período que contribuiu 

grandemente para o aumento da demanda por mais profissionais de saúde (DAL POZ, 2013). 

Onde há maior falta de profissionais, há também menor investimento na capacidade técnica e 

de avaliação dos problemas de saúde com aquisição de conhecimentos necessários para 

orientar, acelerar e melhorar as condições de atendimento à população por parte de seus 

governos. 

Numa breve explicação sobre o que caractriza esta crise há o reconhecimento de que 

estes problemas apontados não se expressam exatamente como uma novidade. 

Segundo o Relatório Mundial da Saúde (WHO, 2006) o terrível déficit de 

trabalhadores de saúde em muitos lugares está entre os obstáculos mais significativos para o 

alcance dos três Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) relacionados à saúde: 

reduzir a mortalidade infantil, aumentar a saúde materna e combater o HIV/AIDS e outras 

doenças, como a tuberculose e a malária.  

A respeito do que acontece em vários países, esta crise tem suas marcas também em 

dados estatísticos que revelam haver menos do que a metade da força de trabalho em saúde de 

que necessitam os países para atender adequadamente às necessidades essenciais de saúde de 

suas populações. 

 Não são apenas os prestadores de serviços de saúde que estão em falta – existem 

déficits em todas as categorias de trabalhadores de saúde, incluindo técnicos de laboratório, 

farmacêuticos, especialistas em logística e gerentes. A impressionante mobilização de fundos 

de doadores para alcançar os ODMs relacionados à saúde, e em particular, combater o 

HIV/AIDS, criou um novo ambiente no qual o déficit de recursos humanos substituiu as 

questões financeiras como o obstáculo mais sério à implementação de planos nacionais de 

tratamento (WHO, 2006). 

Estudo realizado nos EUA em 2010 por uma Comissão independente em 

comemoração aos 100 anos de existência do Relatório Flexner sobre a Educação dos 

Profissionais de Saúde para o Século XXI, liderada pelos médicos e professores Julio Frenk e 

Lincoln Chen com a participação de mais 18 profissionais e acadêmicos de vários países 

demostram que quanto aos aspectos financeiros de investimentos para recursos humanos em 
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saúde, destaca-se a extrema modéstia de investimentos na formação da força de trabalho em 

saúde.  

Até então, pouco ou quase nenhuma preocupação houve por parte dos países em 

investimentos na área de recursos humanos em saúde, e seus custos gastos com a educação de 

profissionais é de apenas 1,8% investidos no âmbito da formação em saúde no mundo, 

retirados de um montante de cerca de US$ 100 bilhões por ano com grandes disparidades 

entre países.  

Quase 50% dos países no mundo têm uma ou nenhuma escola médica, 35% do 

número total de escolas médicas do mundo estão localizadas no Brasil, China, Índia e nos 

EUA, cada um destes países com mais de 150 escolas médicas, enquanto 36 não têm nenhuma 

escola médica. Vinte e seis países da África subsaariana têm uma ou nenhuma escola médica.  

Constata-se haver em todo o mundo 2.420 escolas de medicina, 476 escolas ou 

departamentos de saúde pública e um número indeterminado de instituições educacionais de 

nível superior de enfermagem, formando cerca de um milhão de novos médicos, enfermeiros, 

parteiras e profissionais de saúde pública a cada ano. 

Para além do número de instituições formadoras de profissionais da saúde para atender 

às demandas globais, constata-se também sua má distribuição tanto entre países como dentro 

deles. Diante de tais desequilíbrios, não é surpreendente que as faculdades de medicina não 

consigam, nesse contexto, desempenhar satisfatoriamente suas atribuições de realizar um 

atendimento de qualidade em países onde se encontram populações assoladas pelo pesado 

fardo das doenças infecciosas emergentes e reemergentes (HORA, 2013). 

Na maior parte dos países, faltam dados específicos quanto ao custo da formação de 

profissionais de saúde e o custo de oportunidade de formar diferentes profissionais nesta área. 

Os dados apontam também que estão em falta sobre fontes de receita para as instituições e 

qualidade da educação estimada em um o custo médio por graduado em USD 113.000 para 

estudantes de medicina e USD 46.000 para enfermeiros, referenciado que o custo mais alto 

estimado por graduado está nos EUA e o mais baixo na China (Frenk J. et al 2010).  

 A escassez global pela falta de profissionais de saúde, melhor distribuição destes e 

acesso da população a eles é um problema que afeta a quase todos os países com déficit 

significativo de falta de profissionais qualificados especialmente em zonas rurais, áreas 

periféricas urbanas ou de difícil acesso (WHO, 2006) justificadas, em grande parte, pelos 

baixos salários e inadequadas condições de trabalho, moradia e educação permanente, 

equipamentos e materiais de trabalho deficientes, isolamento profissional quando designado 

(lotado) e esquecido pela falta de oportunidades para a promoção e o desenvolvimento 
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profissional e pela falta de segurança no trabalho aquecido pelo não provimento de proteção 

para atendimento de casos como o vírus do HIV/AIDS, ebola e violências entre outros que 

surgem.  

Estes problemas se agravam se somados à motivação dos profissionais de saúde para o 

processo de migração realizado entre países e dentro destes no ciclo de rejeição por zonas 

rurais ou urbanas de difícil acesso.  A exemplo, o Canadá que possui um sistema de saúde 

público de referência mundial e com número suficiente de profissionais de saúde no país, 

enfrenta dificuldades de alocação de seus profissionais em regiões rurais e remotas com 

excessiva concentração nos principais centros urbanos (RODRIGUES, 2011). 

Esta prática, especialmente, tem se tornado um problema em países em 

desenvolvimento assumindo dimensões ainda mais amplas uma vez que, por um lado, estes 

países já contam com estoques reduzidos de profissionais e, por outro, detêm baixa 

capacidade institucional para promover a preparação de efetivos que possam suprir as 

demandas domésticas (DAL POZ, 2013).  

Processos migratórios, internos e externos, repercutem de forma dramática na 

organização de sistemas nacionais de saúde em quase todos os países e, especialmente na 

África Subsaariana, por conta da indisponibilidade de dados e informações consistentes e pela 

dificuldade de calcular o impacto da migração de médicos destes países (WHO, 2006).  

 A Comissão independente liderada por Julio Frenk e Lincoln Chen (2010) apresenta 

também que mais de 23% dos médicos que atuam nesse país graduaram-se fora e, destes, 64% 

em países pobres ou em desenvolvimento. Calcula-se que um total de cerca de 5.334 médicos 

da África subsaariana estão neste grupo e representam mais de 6% do quantitativo de médicos 

desta Região. Ressalte-se que 86% são oriundos de três países – Nigéria, África do Sul e Gana 

–, e 79% foi graduado em apenas dez escolas médicas.    

As 47 nações que compõem a África subsaariana têm um total de 87 escolas médicas, 

sendo que 11 países não possuem nenhuma instituição formadora destes profissionais e 24 

países dispõem de uma única escola cada. A população do subcontinente soma mais de 660 

milhões de pessoas, com uma relação de menos de 13 médicos por cem mil habitantes, ou um 

total de 82.949 profissionais. 

Comparando-se esta relação com os países desenvolvidos, verifica-se que o Reino 

Unido tem 164 médicos por cem mil habitantes e os EUA tem mais de 279 médicos por cem 

mil habitantes, ou quase 800.000 médicos para uma população de 284 milhões (HORA, 

2013).  
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Entretanto, observa-se que o problema de maior gravidade em países como os EUA 

está no processo formativo das escolas que não absorvem em seus currículos um ganho 

significativo de mudanças na qualificação dos profissionais, especialmente o médico. 

Existem problemas logísticos enormes para reformulação do currículo como um todo, 

de uma forma genérica e se agrava pelo curto tempo da formação curricular formatado em 

quatro anos de graduação com o último ano em grande parte, dedicado à competição por 

Residência retirando dos estudantes a preocupação, por assim dizer, com a educação médica. 

Além disso, os Estados Unidos perderam o que o Brasil felizmente ainda conserva - o 

internato rotatório - que praticamente desapareceu na formação curricular proposta nos 

Estados Unidos (CYRINO, 2014). 

Neste sentido, a centralidade dos recursos humanos para a implementação de sistemas 

de saúde vem sendo cada vez mais reafirmada por estudiosos deste campo. 

Estudos baseados em evidências mostram que a possibilidade de superação da 

dramática situação de saúde de uma parcela significativa da população mundial está associada 

à disponibilidade de uma relação mínima de recursos humanos por número de habitantes 

(SILVA, 2012). 

 Neste âmbito, uma reforma educacional para os cursos de medicina e para todas as 

demais profissões de saúde se evidenciam com propostas que problematizam criticamente a 

formação em saúde para o século XXI, com analise sobre a possível relação existente entre a 

sua formulação e as mudanças operadas nas relações sociais capitalistas e a discussão sobre os 

principais conceitos contidos no modelo, os quais se inserem discussões sobre a saúde global 

e as evidências da complexidade dos fenômenos que atingem a todos.  

Iniciativas que procuram responder a estes desafios postos na identificação da crise da 

força de trabalho em saúde podem ser citadas a exemplos dados no Brasil. Estudos do índice 

de escassez de médicos no país vêm induzindo políticas públicas de alocação de profissionais 

para superação das desigualdades na distribuição regional e microrregional. Estima-se, que 

em torno de 7% dos municípios brasileiros não contam com médicos residindo em seus 

limites, e em torno de 25% contam com a razão de um médico para mais de 3.000 habitantes. 

Do ponto de vista regional, observa-se que as regiões Norte e Nordeste, com 8% e 28% da 

população do país, concentram 4,3% e 18,2% dos médicos, respectivamente, enquanto o 

Sudeste, com 42% da população, concentram 60% dos médicos (CYRINO, 2010). 

As dificuldades metodológicas para analisar o campo da formação de recursos 

humanos são evidenciadas nos diferentes países e se refletem em ausência de informações ou 

dados dispersos que consolidam com maior ênfase a crise estabelecida da força de trabalho 
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em saúde no âmbito da formação profissional e respostas para atender às demandas do 

mercado em saúde. 

Entretanto, a relação ideal entre o número de médicos e a população; a concentração 

em regiões mais favorecidas em detrimento da desconcentração em áreas mais pobres; a 

desarticulação entre o setor Saúde e o setor Educação apresenta-se como desafios a serem 

enfrentados pelos dirigentes dos vários países. 

A formação de médicos em países pobres e em desenvolvimento representa um 

importante investimento social que deve ser revertido para a melhoria da qualidade de atenção 

à saúde. No entanto, diversos fatores têm contribuído para que esse investimento social não se 

reverta para os sistemas locais de saúde. 

A formação de capital intelectual de uma nação deve se constituir em uma das 

preocupações básicas de todo governo. O quadro é preocupante nos diversos países e em 

diferentes continentes.  

Percebe-se que na crise haver necessidades urgentes de planejamento de sistemas de 

saúde que atendam às demandas contemporâneas das necessidades de saúde das pessoas 

exigindo para isto, um reordenamento de políticas públicas que atendam e respondam a esta 

realidade e procure responder às desigualdes sociais existentes. 

Tem-se aqui o que se queria demonstrar. 

 

3.2. A formação Profissional em Saúde no âmbito do SUS 

 

Sugere-se para contextualizar a análise desta reflexão, o retrato do perfil sócio - 

histórico das Políticas Públicas de Saúde no Brasil dos últimos 30 anos que aponta para as 

novas configurações de regulamentação desta política com mudança do paradigma 

flexneriano
5
 de tratamento para a inserção do modelo sanitarista

6
 do cuidado em saúde com 

                                                             
5
 Segundo SCHERER (2005), no caso do setor de saúde brasileiro, o modelo legalmente instituído e praticado 

até 1988 estava estabelecido na Lei 6.229/75, criando dicotomias entre curativo e preventivo, individual e 

coletivo, por meio de práticas assistenciais fortemente centradas em hospitais, restritas aos contribuintes 

previdenciários. Esta concepção de modelo de atenção à saúde seguia, em parte, a herança do pensamento 

médico ocidental do século XVIII, descrito por Foucault (1999), fundado no desenvolvimento da clínica e no 

surgimento do hospital, como forma de compreender a doença a partir da disfunção de seus elementos orgânicos 

e como espaço privilegiado de intervenção e sistematização de um saber sobre esta doença. De outra parte, as 

influências da Escola Norte-Americana, via modelo flexneriano, fundamentado na especialização da medicina 

orientada ao indivíduo, tiveram profundas repercussões não só na formação médica, mas, sobretudo na estrutura 

organizacional e funcional do sistema público de saúde.  
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orientações de mudança na gestão e formação em saúde que se vincula às necessidades de 

ampliação de habilidades para a inserção de competências. Inclui também, na organização do 

serviço e na formação dos profissionais de saúde, a ideia de articulação de um cenário que 

integre ensino-serviço-comunidade. 

Documentos que regulamentam a política da saúde no Brasil, a exemplo da Lei nº 

8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde (LOS) e Lei nº 8.142/1990, além de inúmeros decretos, 

portarias conjuntas e portarias normativas do Ministério da Saúde, discutem sua organização 

tomando como base a Constituição Federal de 1988 que define saúde como direito de todos e 

estabelece as responsabilidades e competências da gestão incluindo o ordenamento político-

administrativo descentralizado e participativo com vistas à implantação de um modelo 

assistencial sanitarista das ações tratadas na rede de atenção do cuidado em saúde (CF, 

art.200, III e IV). 

Esta prerrogativa legal aponta para a necessidade do repensar a saúde dentro do que 

seu conceito propõe. Sugere a lei que o modelo de saúde seja organizado com vistas não só 

para a gestão do serviço como também para a formação de profissionais com propostas 

curriculares que possam democraticamente instituir o exercitar do senso crítico das condições 

de vida, saúde e trabalho da população, potencializando alternativas e possibilidades de tratar 

a todos com dignidade e cidadania, no que implica mudar o perfil do atendimento do cuidado 

em saúde. 

Neste cenário são incluídas necessidades de potencializar atitudes e habilidades 

profissionais conjuntas com a percepção técnica do fazer e, impõe-se como condições de 

trabalho o desenvolvimento do senso crítico, ético e humanizado, capacidade de ser flexível e 

propositivo às mudanças. Sobre tudo, deve haver o exercício da capacidade de desenvolver 

leituras críticas dos diferentes cenários da prática em saúde em que se convive e das 

condições de vida da população usuária dos serviços de saúde para além da atuação e do saber 

operativo. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), espaço criado na perspectiva do atendimento nos 

moldes do que a lei expressa propõe a retirada da ênfase na ideia de tratamento de doenças 

para inclusão do modelo sanitarista do cuidado com a saúde dos cidadãos priorizando os 

aspectos preventivos e promocionais da saúde, de forma a integralizar a percepção do 

                                                                                                                                                                                              
6
 A história recente da Saúde Pública brasileira tem sido descrita com o movimento da reforma sanitária, cujo 

marco fundamental foi a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Nela foram deliberados os 

princípios e diretrizes incorporados na Política Nacional de Saúde, aprovados na Constituição de 1988. 

Demarca-se, legalmente, um novo modelo de atenção à saúde, em substituição ao existente (SCHERER, 2005). 
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atendimento na continuidade do acompanhamento pela criação do vínculo e proximidade 

possível na rede de serviços de saúde procurando intervir nas desigualdades sociais posts. 

A educação em saúde torna-se, portanto, referência quando se discute formação e 

atuação dos profissionais, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sob 

diversas perspectivas da formação, ressalta-se a preocupação com as novas configurações da 

saúde pública no Brasil, que muda o enfoque da saúde como modelo de tratamento e insere a 

proposta do cuidado em saúde. 

Desde a Constituição Federal do Brasil de 1988 e sua lei de regulamentação de 1990 – 

Lei Orgânica da Saúde se faz presente a instituição legal do uso do direito e da inserção da 

cidadania, do anseio popular por um serviço de qualidade gratuito, de amplo acesso e 

resolutividade dos problemas. Em contrapartida, se observa também uma insatisfação 

profissional para compor as exigências e necessidades deste cenário no qual haviam sido 

criados espaços reivindicatórios, a exemplo do que significou a Reforma Sanitária que em 

meio a controvérsias, se pode reconhecer seu legado instituído das mudanças. 

Neste contexto há de se observar a inserção de várias propostas de mudanças que 

legitima e estimula um repensar das ações e prestação dos serviços postos para a população.  

Como bem sintetiza Teixeira et al (1998) na década de 1990, o sistema de saúde 

brasileiro tornou-se  palco de disputa entre modelos assistenciais diversos, com a tendência de 

reprodução conflitiva dos modelos hegemônicos, ou seja, o modelo médicoassistencial 

privatista (ênfase na assistência médico-hospitalar e nos serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutico) e o modelo assistencial sanitarista (campanhas, programas especiais e ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária), ao lado dos esforços de construção de modelos 

alternativos. 

Este cenário apontava para a formação de recursos humanos em saúde vinculados ao 

desenvolvimento de habilidades e competências com ênfase na formação para o SUS, a 

exemplo do descrito na Lei de Diretrizes Nacional de Educação Médica (2001) que 

relacionava competências e habilidades específicas do médico com variações para outras 

profissões de saúde sem definição clara de seu significado e compreensão citando como 

competência  

  

[...] a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, 

com utilização dos recursos disponíveis e exprimindo-se em inciativas 

e ações que traduzem desempenhos capazes de solucionar, com 

pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à 

prática profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, 
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traduzindo a excelência da prática médica, prioritariamente nos 

cenários do SUS (Capítulo II/ Artigo 8º parágrafo único). 

 

A Legislação recente, da qual consta as Diretrizes Curriculares Nacional do Curso de 

Medicina - Parecer CNE/CES nº 116/2014 aponta para a necessidade de integralizar a 

proposta ensino-serviço-comunidade na formação dos profissionais de saúde de forma 

interdisciplinar e em equipes e, inclui cenários de práticas em saúde como elemento central de 

construção de saberes.  

Propõe formação que assegure a compreensão de diferentes conhecimentos com a 

inclusão de um perfil profissional com abrangência de atuação nos diferentes níveis de 

atenção à saúde, com ações nos âmbitos individuais e coletivas e prática na determinação 

social do processo de saúde e doença (art.3º). Obriga que todos os estudantes de medicina 

passem no mínimo 30% do período de internato, a parte prática da graduação, atuando na 

atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) diferenciando-se do texto anterior da 

diretriz curricular datada de 2001 que apenas sugeria uma possibilidade de inserção na 

Atenção Básica. 

Estrategicamente se pode observar notoriedade da necessidade do senso crítico, ético e 

humanizado e um redirecionamento formativo que inclui capacidade de ser flexível às 

mudanças postas e propositivo nos diferentes cenários da prática profissional em saúde ao que 

se sugere o desenvolvimento de competência.  

Atualmente, as DCN’s do Curso de Medicina (2014) reforçam com maior evidência 

esta prerrogativa ao inclui definição clara da concepção de competência, orientação dos 

currículos por competência com implicação da inserção dos estudantes, desde o início do 

curso, em cenários da prática profissional, com a realização de atividades educacionais que 

promovam o desenvolvimento dos desempenhos (capacidades em ação), seguindo contexto e 

critérios de estímulo ao estudante para o desenvolvimento crescente da autonomia e domínio 

em relação às áreas de competência; parceria entre a academia e os serviços de saúde no 

processo de ensino-aprendizagem e organização curricular focalizada no desenvolvimento das 

áreas de competência, com a integração e exploração dos conteúdos a partir de situações-

problema reais ou simulados da prática profissional.  

 

4.  METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo Revisão Bibliográfica, no qual a coleta de dados parte 

de fontes secundárias, por meio de um levantamento bibliográfico e documental, sobre a crise 
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global da saúde e as novas configurações discutidas sobre a formação médica – mudança de 

paradigma para a formação de recursos humanos em saúde no Brasil. 

 Toma nas bases de referência o Relatório Mundial de Saúde de 2006 que discute e 

apresenta o cenário da crise global da força de trabalho em saúde e procura fornecer clareza 

desta crise com apresentação de evidências, o estudo liderado pelos médicos e professores 

Julio Frenk e Lincoln Chen realizado nos EUA em 2010 em comemoração aos 100 anos de 

existência do Relatório Flexner sobre a Educação dos Profissionais de Saúde para o Século 

XXI que demonstra entre outros aspectos, a realidade financeira dos investimentos em 

recursos humanos em saúde, e para a discussão da formação profissional de recursos humanos 

em saúde voltada para o SUS, utiliza-se de documentos e registros legais que se apresentam 

pela Portaria/MS nº 1996 de 20 de agosto de 2007 que dispõe sobre novas diretrizes e estratégias para 

a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), as diretrizes 

curriculares nacionais do curso de medicina (2001 e 2014) entre outros documentos que 

subsidiaram a análise. 

O marco temporal reflete as mudanças ocorridas no mundo do trabalho em saúde na 

contemporaneidade e seus desdobramentos para a formação dos profissionais de saúde ocorridas a 

partir de discussões que apontaram no final do século passado para a formação baseada em currículo 

por competência e uso de metodologias ativas de aprendizagem.  

Considera-se na metodologia a análise das mudanças geradas no processo formativo 

dos cursos de medicina e a descrição das principais alterações decorrentes desta experiência 

na formação de recursos humanos voltada para o SUS. 

O material recolhido para viabilizar o processo investigativo seguiu a orientação de 

critérios estabelecidos por indicadores relacionados ao Currículo Baseado em Competência e 

na utilização de metodologias ativas de aprendizagem. Faz parte também destes indicadores 

aqueles adequados às necessidades do SUS.  

Tomam-se estes elementos como referência para a construção da fundamentação 

teórica e análise dos dados que configuram o estudo. Outras informações incluídas foram 

feitas conforme necessidade da investigação, seguindo os resultados da pesquisa e orientação 

de responder aos objetivos traçados.  

 

4. RESULTADOS 

Como parte dos resultados apreendidos no estudo, observa-se ser essencial o 

desenvolvimento de trabalhadores de saúde capacitados, motivados e apoiados por seus países 

em termos de formação profissional, planejamento para formulação de ensino de qualidade 
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que corresponda às necessidades populacionais, para superação e enfrentamento dos desafios 

postos pelas desigualdades sociais presentes.  

Observa-se também que as desigualdades sociais se refletem nas necessidades de 

saúde da população com carga de doenças e epidemias não assistidas demograficamente em 

todas as regiões do continente convivendo com novos e complexos problemas de saúde 

identificados pelas contradições de suas formas atingindo a todos e rompendo barreiras entre 

países ricos e pobres. 

Sistemas de saúde designam necessidades de investimentos que olhem para as 

distorções das complexas variações dos problemas apresentados para entender a saúde global, 

suas formas de enfrentamento, e designar melhores condições de trabalho para os 

profissionais de saúde dentro dos países com preferência e permanência em trabalhar em seus 

locais de formação e moradia de origem. 

Em contrapartida, tem-se dos governos e estados a não provisão de condições 

adequadas e atrativas para reversão deste quadro provocando processo migratório de 

profissionais para outras regiões e para diferentes países fora da região de onde foram 

investidos os recursos para sua formação e qualificação profissional.  

Consequentemente, a promoção da escassez de mão de obra promove a carência da 

população por cuidados de saúde e o aumento da proliferação de doenças endêmicas, 

infectocontagiosas e viróticas que, historicamente são tratadas e se agravam especialmente em 

países economicamente menos abastecidos com forte demarcação na região da África 

Subsaariana.  

Estes problemas se elevam e exigem um repensar das condições de trabalho dos 

profissionais de saúde, do paradigma da saúde global e os desafios postos para mudanças 

necessárias na forma de organizar currículos de formação com inserção de inovações na 

educação destes profissionais que amplie seu olhar para além do biológico, do clínico e do 

hospital e traga em si uma postura crítica e política para um exercício profissional interativo, 

propositivo de inclusão de saberes científicos, técnico-operativo e ético- político.  

Os resultados deste estudo pretende apresentação de subsídios para ampliação das 

análises críticas sobre a crise da força de trabalho em saúde e a necessidade de um olhar 

melhor direcionado para esta realidade global, além da recomendação de melhoria nos 

programas propostos de formação profissional em saúde que considere o cenário da crise 

global da saúde e as novas configurações da saúde, especialmente no âmbito da formação em 

saúde para o SUS.  
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5. CONCLUSÃO 

Ao reconhecer que a comunidade mundial tem recursos financeiros e tecnologias suficientes 

para lidar com a maioria dos desafios em saúde, chega-se à conclusão de que, muitos sistemas 

nacionais de saúde são fracos, indiferentes, injustos – até inseguros. 

No reconhecimento da vontade política para implementar planos nacionais, junto com 

a cooperação internacional para alinhar recursos, utilizar conhecimentos e construir sistemas 

de saúde robustos para o tratamento e a prevenção de doenças, e a promoção da saúde da 

população é sugerido, e se descreve o caminho para enfrentamento dos desafios postos para a 

crise global da FTS.  

Considerando as prerrogativas que o problema apresenta, o estudo contribui ao propor 

uma investigação trabalhada no espaço da formação profissional em saúde que evidencie 

problemas no âmbito das configurações da crise global da força de trabalho em saúde e 

fomente o repensar das necessidades de saúde como ponto-chave para se reconfigurar a 

prática dos profissionais de saúde e formação profissional em saúde, especialmente do 

médico.  

Posteriormente, poderá também ser subsídio para novas práticas de profissionais e 

equipes de saúde na perspectiva de trazer para a sociedade informações e práticas 

diferenciadas que imprimam o direito à formação com qualidade e cidadania considerando as 

realidades de contextos e as desigualdades sociais presentes que atingem a todos.  
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