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RESUMO

Este estudo, inserido no campo do desenvolvimento de recursos humanos em
saúde (rhs), visou à compreensão das propostas de mudança na educação médica
latino-americana durante os anos 90. Buscou-se identificar e analisar motivações
políticas, concepções teórico-metodológicas, estruturas de sustentação e estratégias
preconizadas/empregadas para implantar e desenvolver processos e resultados.
Para tanto, foi utilizado um arcabouço conceitual e metodológicoapoiado no
referencial teórico da medicina social. As principais categorias de análise utilizadas
são provenientes do planejamento estratégico em saúde. Alguns elementos oriundos do
modelo explicativo da saúde internacional também foram incorporados. Os princípios
do método histórico-dialético constituíram-se no eixo orientador dos procedimentos
realizados no decorrer da pesquisa.
Inicialmente, analisou-se a problemática dos rhs nos processos de reforma do
setor saúde (rss) desenvolvidos desde os anos 80. Dentre outros aspectos, verificou-se
a precariedade das diretrizes voltadas à reorientação da formação médica, mesmo nos
países em que a construção de novos modelos de atenção vem sendo preconizada.
Em seguida, procedeu-se à recuperação de aspectos históricos do movimento
de educação médica latino-americano. Além do resgate do marco conceitual da
educação médica, formulado inicialmente por Juan César García, e do seu
desenvolvimento teórico, essa recuperação propiciou a identificação dos momentos
mais destacados, dos principais sujeitos, atores sociais e das iniciativas mais relevantes
no campo da educação médica latino-americana no período 1950-1990.
O enfoque principal do estudo orientou-se para a educação médica nos anos 90,
mas a análise das reformas do setor saúde desenvolvidas desde os anos 80 e a
recuperação dos marcos históricoas da educação médica foram necessários para
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evidenciar a inserção do tema no campo da saúde, evitar sua abordagem de forma
desarticulada e estabelecer a historicidade dos processos de mudança da educação
médica.
O objeto-sujeito de estudo constituiu-se de um conjunto de quatro propostas
que emergiram no cenário latino-americano no início dos anos 90, a saber: a proposta
UNI (Uma nova iniciativa na educação dos profissionais de saúde: união com a
comunidade), da Fundação Kellogg; a proposta Changing (Mudança na educação e na
prática médica: uma agenda para a ação), da OMS; a proposta Network
(Aprendizagem baseada em problemas em instituições de ensino orientadas para a
comunidade) e a proposta Gestão de qualidade na educação médica, da OPS.
Através do estudo de cada uma das propostas, procedeu-se ao estabelecimento
de suas origens, à sistematização das suas concepções teórico-metodológicas, à análise
dos seus processos de implantação e desenvolvimento, à identificação dos seus
principais sujeitos sociais, atores institucionais e estratégias. Os processos em
andamento introduziram novas realidades no cenário latino-americano das escolas
médicas, caracterizando um "povoamento" do mapa dos países da região. Uma
categorização do conceito de mudança em inovação, reforma e transformação serviu
de base para a análise dos processos e resultados produzidos por cada proposta.
A análise comparada do desempenho teórico-prático das propostas, permitiu
caracterizar-se a iniciativa UNI como a mais consistente e estruturada. Apesar de
apresentar várias debilidades, ela é a responsável pelos processos de mudança mais
avançados e pela produção de alguns resultados intermediários.
A análise comparada das propostas sob a ótica da saúde internacional foi útil
para a compreensão dos seus limites e possibilidades frente aos modelos hegemônicos
de prática e de educação médica.
Ao final, foram registradas algumas "teses", que podem ser úteis ao
aprofundamento teórico-prático dos processos de mudança iniciados.
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ABSTRACT

This study, within the perspective of the development of human resources in
health, was meant to understand the proposals of change in Latin-American medicai
education in the 1990's. It aimed at the identification and analysis of political drives,
methodological

and

theoretical

concepts,

frameworks

and

strategies

to

implementlemploy processes and results.
For this purpose, a conceptual and methodological framework was constructed
and based on social medicine theoretical referentials. The main categories for the
analysis derived from strategical planning in health. Some elements from the
explanatory model for intemational health were also used. The principies underlying
the historical and dialectic method constituted the guiding line for research.
Initially, human resources in health, within the processes of reform in the
health sector developed in the 1980's, were analysed. Among other aspects, it was
verified how precarious political guidelines for reforms in medicai education were,
even in those countries where the construction of new models has been encouraged.
Secondly, a review of historical aspects of the Latin-American medicai
education movement was carried out. Besides the establishment of a landmark for the
concepts in medicai education, as initially formulated by Juan César García, together
with its theoretical developments, this also allowed for the identification of the most
outstanding moments lived by the main social actors and the most relevant actions in
the field of Latin-American medicai education for the period of 1950 through 1990.
The main focus of this study is medicai education in the

1990~s.

The analysis of

human resources in health and records of historical aspects are needed so that the
theme can be health-oriented, approached in a disarticulated way and the history of the
processes in changing medicai education established.
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The object-subject of this study comprehends four proposais which carne into
the Latin-American setting in the eariy 1990: UNI proposai (A New Initiative in the
Education of Health Professionais: Partnership with the Community), sponsored by the
Kellogg Foundation; the Changing proposai (Changing Medicai Education and
Practice, an Agenda for Action), by WHO, the Network proposai, by Network of
Community-oriented Educationai Institutions of Heaith Sciences; and the proposal for
Quality Management in Medicai Education, by PAHO.
Through the study of each one of these proposals, the establishment of their
origin, systematisation of their theoretical and methodologicai concepts, analysis of
their processes of implementation and development, and identification of their main
agents, subjects and strategies were obtained. The on-going processes introduced new
realities to the Latin-American setting of medicai schools, giving a new feature to the
map of the region. A categorisation of the changing concept - as for innovation,
reform, and transformation- worked as the basis for the anaiysis of the processes and
results obtained for each proposal.
The comparative anaiysis of the theoretical and methodological performance of
the proposais enabled the characterisation of UNI proposal as being the most
consistent and best structured. Even though it presents several deficiencies, this
proposal is responsible for the most advanced changing processes and for the
achievement of some intermediary results.
The comparative analysis of the proposals, under the intemational health
perspective, helped understand its limits and possibilities in face of hegemonic models
for the medicai education and practice.
Finally, some "theses" were obtained which may prove useful for deepening the
theoretical and methodological processes of those changes already being put in
practice.
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1 INTRODUÇÃO

Desde meados dos anos 80, no Brasil e na maioria dos demais países da
América Latina, desenvolvem-se processos de reforma do setor saúde. Nesses
processos, reconhece-se o significado dos recursos humanos como fator de
produção e também como principal fator, favorável ou contrário, de mudança. A
necessidade de mudanças nos processos de trabalho, na gestão e na formação de
recursos humanos é amplamente reconhecida e acompanhada de críticas à
inércia do aparelho formador. Particularmente na universidade, permanecem
sendo produzidos profissionais que realimentam modelos assistenciais que
algumas reformas buscam superar. As críticas concentram-se na educação
médica, embora digam respeito também à formação dos demais profissionais.
Neste final de século, a rapidez das transformações sociais e a incerteza
são características de um universo científico e cultural complexo, difícil de ser
compreendido em sua totalidade. A compreensão da realidade e a ação
transformadora enfrentam obstáculos, como a fragmentação e a desintegração do
conhecimento, que devem ser objeto de permanente superação.
Essa dinâmica atinge também o desenvolvimento de recursos humanos
em saúde, campo em que se insere este estudo e que vem apresentando, nos
últimos anos, tendências de ampliação e aprofundamento. A ampliação vem
ocorrendo através da incorporação de questões que anteriormente não eram
consideradas de maior relevância, como as relativas aos processos de trabalho e
de gestão. O aprofundamento vem se dando através da adoção de uma
concepção do recurso humano como sujeito social, situado historicamente no
interior de complexas estruturas sanitárias e sociais.
O campo do desenvolvimento de recursos humanos em saúde, espaço
dinâmico e complexo em que existem múltiplas forças sociais atuando desde
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distintas perspectivas, é constituído por dois grandes componentes, estreitamente
relacionados: o da formação e o do trabalho em saúde. Por várias razões,
expostas adiante, este estudo foi conduzido com a atenção voltada ao
componente formação de recursos humanos em saúde.
Embora reconhecendo que o enfoque multiprofissional representa um
avanço no tratamento das questões relativas aos recursos humanos em saúde
(rhs), optou-se por recortar a problemática, delimitando o tema central deste
estudo à educação médica. Como a categoria médica segue sendo hegemônica
na equipe e mantém seu papel de destaque nas ações de saúde, ela é
indispensável à mudança do setor, apesar de ser a que apresenta maior
resistência.
Professor, desde 1987, do Setor de Saúde Comunitária do Centro de
Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina (CCSIUEL), o autor
desta tese vem se dedicando ao desenvolvimento de atividades no campo da
formação de recursos humanos em saúde, principalmente da educação médica.
Nos 10 anos anteriores, suas atividades profissionais concentraram-se no
planejamento e organização de serviços de saúde ao nível local (Secretaria
Municipal de Saúde de Londrina: 1977-80) e na ação político-parlamentar, com
concentração em políticas de educação e saúde (Assembléia Legislativa do
Paraná: 1983-86).
Em 1990, ocorreram dois fatos diretamente relacionados com a realização
deste estudo. O primeiro deles foi, no XXVIII Congresso Brasileiro de Educação
Médica, a apresentação de uma proposta de ampla articulação da Associação
Brasileira de Educação Médica (ABEM) com outras entidades, visando a
desencadear um movimento de avaliação da educação médica brasileira, com o
qual o autor estabeleceu vínculos desde seu início. O segundo foi a eleição do
autor para o cargo de diretor do CCSIUEL (1990-94).
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No início de 1991, o CCS/UEL recebeu, a exemplo de centenas de outras
instituições

universitárias

latino-americanas,

uma das

cartas-convite da

Fundação W.K. Kellogg para apresentar proposta de participação em um novo
Programa para a América Latina denominado "Uma Nova Iniciativa na
Educação dos Profissionais de Saúde: União com a Comunidade", conhecido
como Programa UNI. Nesse mesmo ano, em resposta à solicitação de
cooperação e apoio técnico, a OPS ofereceu e foi realizada, em Londrina, uma
oficina de trabalho sobre "Planejamento Estratégico de Recursos Humanos em
Saúde".
Ainda em 1991, o CCS/UEL recebeu carta da Fundação Kellogg,
comunicando que a proposta, encaminhada no início do ano, havia sido aprovada
e que o Centro havia sido selecionado, juntamente com outras 14 instituições
universitárias latino-americanas, para participar do Programa UNI. A partir
daquele momento, um intenso processo de discussões e intervenções em tomo
da problemática de desenvolvimento de rhs passou a ocorrer na instituição,
propiciando ao autor (e não só a ele) a (re )inserção cada vez mais aprofundada
no movimento da educação médica nacional e internacional. O autor foi sujeito
deste processo até outubro de 1994, quando deixou de ser diretor do CCS/UEL e
coordenador do Projeto UNI-Londrina.
No exercício das suas funções acadêmicas e institucionais e a convite, ora
da Fundação Kellogg ora da OPS, o autor teve oportunidade de participar de
Fóruns 1 e de visitar centros internacionais relacionados com a problemática da
formação de rhs 2 . Além disso, estudos complementares realizados junto ao
Center for Intemational Health da George Washington University e a maior
1

l

Conferência Integrada Universidade Latino-Americana e Saúde da População, Havana, 1991; 2• Conferência de Educação
Médica, Edimburgo. 1993; I 0 , 2° e 3° Seminários Internacionais do Programa UNI. realizados em Londrina (1992), Monterrey
(1994) e Temuco (1995); t• Conferência Global sobre Colaboração Internacional em Educação e Prática Médica. Rockford.
1994; Encontro Continental de Educação Médica, Punta Del Este. 1994.
Centro de Educação Médica da Universidade de Dundee. Escócia, 1993; Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos
da OMS, Genebra. 1994; Faculdade de Medicina da Universidade de Limburg e secretaria executiva da NETWORK. Maastricht,
1994.
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proximidade física nessa época com a OPS, em Washington, propiciaram novas
análises e discussões em tomo da educação médica e do campo da Saúde
Internacional. Essas atividades permitiram ao autor tomar conhecimento das
outras propostas de mudança na educação médica com presença na América
Latina.
Este breve registro autobiográfico tem a intenção de ressaltar vivências
que vinculam estreitamente a formação e a gestão de recursos humanos em
saúde, contribuindo para a compreensão da educação e da prática médica como
momentos e processos indissociáveis.
Além disso, estes registros servem para determinar o lugar de onde o
autor analisa o objeto de estudo, estabelecendo qual é a sua relação com o
problema da pesquisa, evitando a ficção de uma análise "de fora" ou "de cima"
sobre espaços sociais que, na verdade, não admitem extemalidades. Mesmo
porque a neutralidade do pesquisador, pretensamente garantida pela separação
entre sujeito e objeto do conhecimento, regra fundamental da objetividade
científica, é um mito. Segundo os defensores da objetividade científica, todo
conhecimento contaminado por valores é dito ideológico e não científico. No
entanto, como escreveu BARATA ( 1996): "Não existe ciência pura ou neutra de
um lado e ideologia do outro. Existem diferentes pontos de vista científicos
vinculados a diferentes filiações teóricas e praxistas".
Considerando a necessidade de mudanças na educação médica frente ao
contexto das reformas do setor saúde, definiu-se como objeto central deste
estudo as principais propostas de mudança na educação médica surgidas no
início dos anos 90. São elas: 1. Uma Nova Iniciativa na Educação dos
Profissionais de Saúde: União com a Comunidade - UNI (Fundação
KELLOGG); 2. Mudança na Educação e na Prática Médica: Uma Agenda para a
Ação (OMS); 3. Aprendizagem Baseada em Problemas em Instituições de
Ensino Orientadas para a Comunidade (NETWORK); 4. Gestão de Qualidade na
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Educação Médica (OPS). Estas propostas vêm sendo desenvolvidas com graus
variados de participação por parcela das escolas médicas da América Latina.
Após alguns anos do lançamento dessas propostas, impõe-se a
necessidade de maior compreensão sobre suas lógicas, processos e resultados.
Detecta-se a existência de desconfianças e descrenças quanto à validade e
possibilidade de sucesso de iniciativas de mudança na formação de rhs. Persiste
em muitas áreas, especialmente nas relacionadas ao planejamento e organização
dos serviços de saúde, um pensamento determinístico que atribui ao mercado de
trabalho a prerrogativa de traçar os perfis profissionais e ditar as regras da
formação. Há também uma certa confusão por parte de autoridades e lideranças
universitárias, professores e alunos, quanto à coexistência das propostas no
cenário latino-americano e sobre qual delas adotar.
Sendo a educação médica um terreno de conflitos e de lutas de interesses
e de poder, como acontece em toda situação em que convivem sujeitos sociais
com distintas concepções e compromissos, é importante aprofundar a
compreensão acerca das propostas. Neste estudo, a pergunta principal que se
busca responder é: Vale a pena investir esforços na mudança da educação

médica? O quê diferencia as propostas? Quais são suas bases conceituais,
estruturais e principais estratégias? Quais são seus resultados?
Abordando uma problemática vivenciada, este estudo está revestido da
complexidade decorrente da inserção do autor no objeto analisado, adquirindo
assim os contornos de uma auto-reflexão. A hipótese principal do estudo é que
as mudanças na educação médica são possíveis e que seu grau de profundidade
depende da consistência (concepção teórico-metodológica), da base estrutural
(materialidade institucional e características da gestão) e das estratégias de
intervenção, sendo a proposta UNI o esforço de mudança mais significativo que
vem ocorrendo na América Latina nos anos 90.
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Além disso, pretendeu-se que este estudo fundisse reflexão com ação e
trouxesse contribuições aos que buscam realizar as mudanças necessárias para
uma melhor condição de vida e de saúde das populações. Não só àqueles que já
estão engajados em processos de mudança, mas também aos que buscam
caminhos para iniciar processos, quer atuem nos ambientes acadêmicos, quer
atuem nas esferas de decisão das políticas de desenvolvimento de rhs.
Este estudo não tem a pretensão de ser único nem definitivo. Ele é, talvez,
original quanto ao recorte da problemática. Recentemente, outros estudos (GIL,
1995; CHOMPRÉ, 1996), enfocando a avaliação de projetos e a enfermagem
nos Projetos UNI, trouxeram contribuições importantes para a sua compreensão.
E há ainda outros sendo realizados. Da mesma forma, existem muitas análises
sobre o "Problem Based Learning" (PBL), componente central da proposta da
NETWORK.
Procurou-se também estabelecer um diálogo sobre e entre as propostas de
mudança, sendo este um convite à análise dos seus desafios, avanços,
possibilidades e limites. A continuidade desse diálogo pode contribuir para um
encontro entre experiências e para o desenho de operações conjuntas.
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2 BASE TEÓRICA E METODOLÓGICA

Desde a elaboração do projeto de tese, enfrentou-se dificuldades ao
trabalhar com os conteúdos teórico-conceituais e metodológicos das ciências
sociais aplicadas à saúde e, particularmente, à educação médica. Essas
dificuldades não foram totalmente superadas.
Embora bastante aprimorada, se comparada com a abordagem inicial, a
base teórica e metodológica que se registra a seguir representa mais uma
articulação de elementos conceituais e metodológicos, em grande parte
extraídos de textos de autores variados, do que propriamente a construção de
um marco conceitual específico para a realização da pesquisa.

2.1 Conceitos e Categorias de Análise

Os recursos humanos não são um mero componente de um sistema ou
um fator de produção, uma vez que eles constituem as próprias organizações e
são os sujeitos do processo produtivo, que têm nos fatores materiais e
financeiros, seus instrumentos de trabalho. A recomendação de que "há que
superar a idéia de rhs como um mero insumo, tal como um recurso material ou
financeiro, e recuperar a dimensão do trabalho" (PAIM, 1994) muitas vezes
não é reconhecida, acarretando conseqüências desastrosas para a gestão das
políticas de saúde, dos serviços de saúde, da formação de rhs e das próprias
propostas de mudança em quaisquer dos terrenos exemplificados. Afinal, o
homem e a mulher se relacionam com a natureza, com as instituições e com os
outros homens e mulheres, através do trabalho. Este constitui o elemento
primordial das práticas e consequentemente, de qualquer processo de
transformação.
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Fica evidente assim que, neste campo, os objetos de estudo estão
constituídos por sujeitos. Para se compreender as formas de passagem dos
recursos humanos de objeto a sujeito, tanto no processo educativo como no
processo de trabalho, é importante resgatar a contribuição de L' ABBATE
(1994), que conceitua sujeito como "uma pessoa em busca de autonomia,
disposta a correr riscos, a abrir-se ao novo ( ... ) e na perspectiva de ser alguém
capaz de perceber seu papel pessoal/profissional/social diante dos desafios
colocados a cada momento e assumindo-se como um ser engajado e
responsável pelo que se passa ao seu redor".
A noção de sujeito, individual ou coletivo, que nem sempre é
diferenciada da de ator social, como se constata mais adiante, trouxe a
possibilidade de renovação das perspectivas de análise na área de saúde
coletiva, na qual, nos anos 70 e 80, constantemente se esquecia "de uma noção
da velha dialética que indica que, se por um lado, as coisas ou as estruturas
determinam a vida das pessoas, por outro lado, são estas mesmas pessoas que
constróem as coisas, as normas, os valores, as estruturas" (CAMPOS, 1994).
Nesta mesma linha de pensamento, PAIM ( 1997) declarou que "se
passamos da ênfase nas estruturas - quando nem sempre retínhamos os seus
elementos mais dinâmicos, centrados nos conflitos de classe e na historicidade
para apostar na emancipação de sujeitos sociais, isto não se deve a
resquícios de humanismo pequeno-burguês. Se formos capazes de entender as
classes sociais como suportes das estruturas e os sujeitos sociais como os
suportes das práticas, produtores de ações sociais, sob determinadas relações,
então é possível superar a ambivalência entre o voluntarismo e uma postura
estrutural-paranóide".
A incorporação de uma lógica de sujeitos, aplicada ao campo de rhs,
tem repercussões concretas sobre a formulação, identificação e análise das
propostas de mudança e muitas vezes pode representar mais um problema do
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que uma solução (CECILIO, 1994). Isto porque se pode identificar esse campo
como uma verdadeira arena de tensões, onde diferentes sujeitos sociais
competem. com ou sem regras, para fazer prevalecer suas próprias perspectivas
de análises e seus próprios interesses.
Há autores que não diferenciam os termos sujeito e ator social,
considerando-os como todos os indivíduos, grupos de pessoas ou entidades
jurídicas, que se organizam para fazer prevalecer seus próprios objetivos sobre
o campo de rhs e que "controlam certos recursos de poder (econômicos,
capacidade

de

representação,

de

conhecimento,

de

mobilização,

de

convocatória, de influência) que devem ser considerados nas situações que se
busca transformar" (ROVERE, 1993).
Da mesma forma, MATUS (1993) usa indistintamente os termos ator
social, força social, núcleos institucionais de poder ao dizer que "eles (os
atores) são os únicos produtores coletivos de eventos sociais e, em
conseqüência, são os sujeitos da mudança situacional. Estes atores podem
seguir um processo de produção direta utilizando o poder que têm em si como
instituições ou um processo de produção indireta através das instituições que
controlam".
Neste estudo, o termo ator não assume a conotação de representação
passiva de algo ou alguém, mas se confunde com o conceito de sujeito. Será
utilizado de forma mais relacionada às pessoas jurídicas - ator institucional enquanto o termo sujeito será mais utilizado em relação às pessoas físicas,
individuais ou coletivas -sujeito social.
Esta perspectiva conduz à interpretação de que

as

múltiplas

manifestações, análises e propostas existentes no campo de rhs podem ser
consideradas como resultado das intervenções de sujeitos sociais e de atores
institucionais que dele participam. Desta lógica, decorre também a necessidade
de conceituar quatro categorias interligadas sempre presentes e com maior
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intensidade nos processos de mudança: participação, conflito, poder e
cooperação.
Por participação considera-se o processo de influência e envolvimento
dos indivíduos na democratização da sociedade e/ou das organizações. Ocorre
de forma direta ou indireta, constituindo-se numa forma dinâmica de interferir
no equilíbrio de poder e na resolução de conflitos. "Nesse sentido, ela altera as
relações de poder, porque sua aplicação muda as dimensões e a capacidade de
escolha coletiva" (MOTTA, 1991).
Conflito pode ser visto como a emergência de confrontos entre sujeitos

sociais portadores de diferentes projetos, objetivos ou perspectivas. Além da
incontornável contradição entre capital e trabalho, inerente às organizações do
setor privado, mas também presente, com contornos distintos, no setor público,
há os conflitos decorrentes dos dilemas entre disciplina organizacional x
especialização profissional, planejamento/coordenação x iniciativa/autonomia
individual e outros, próprios dos processos de trabalho.
Além dos conflitos abertos, explícitos, geralmente resultantes de
diferentes interesses, existentes no sistema social e trazidos à organização do
trabalho, não deve ser esquecida a microconflitividade de sujeitos sociais
potenciais ou com baixa capacidade de organização. Estes podem ter baixa
capacidade de influência mas alta capacidade de resistência e, sob certas
circunstâncias, podem rapidamente se organizar e fazer prevalecer seus
objetivos.
Poder é a capacidade que um sujeito tem de fazer com que outro sujeito

execute algo que, espontaneamente, não realizaria. Neste estudo, poder é uma
categoria imprescindível, devido à sua capacidade explicativa acerca das
propostas analisadas de mudança na educação médica, entendendo-se que a
produção de mudanças depende da aplicação de recursos de poder,
particularmente de conhecimentos. O poder é acumulado ou desacumulado
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conforme a eficácia política obtida pela sua aplicação. Como diz MATUS
(1993), "A possibilidade de comparar o poder entre os atores sociais se
concretiza na emergência do conflito ( ... ) este é um processo criativo e quaseestruturado que não admite a certeza e o cálculo matemático preciso".
A cooperação é uma forma de interação complexa e variada. Ela
compreende as tentativas de coordenação, negociação, formação de coalizões,
dissuasão, acordos baseados na credibilidade, etc. Não deixa de ser uma
espécie de diálogo entre sujeitos sociais portadores de distintos projetos, que
têm como meta alcançar diferentes situações-objetivo, durante o qual ocorrem
processos de acumulação e de desacumulação de recursos de poder.
O poder, a participação, o conflito e a cooperação constituem-se
portanto em conceitos relevantes na intervenção dos sujeitos sociais no campo
do desenvolvimento de rhs, ele próprio constituído por sujeitos e suas relações.
Aliás, esta é, segundo TESTA (1992), uma característica não só do campo do
desenvolvimento de rhs, mas de toda a sociedade, pois não é possível definir
um limite que a separe do que esta fora dela. Nas ciências sociais, portanto,
não se podem estudar problemas sociais como objetos isolados. A educação
médica, recorte do campo do desenvolvimento de rhs, pode então ser entendida
como um objeto-sujeito em permanente desenvolvimento no contexto de
realidades históricas e sociais concretas.
Os sujeitos sociais desenham suas ações, enfrentam conflitos, negociam
e disputam poder nas estruturas sociais. Estas são totalidades articuladas,
compostas por conjuntos de relações, internas e externas, que determinam a
função que cumprem os seus vários elementos constituintes.
Partindo da idéia de totalidade social, a teoria marxista construiu o
conceito de modo de produção, uma estrutura global dinâmica, composta por
três dimensões: econômica, ideológica e jurídico-política. Cada uma dessas
dimensões possui uma existência relativamente autônoma e suas próprias leis
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de funcionamento, estando porém determinadas, em última instância, pelo
econômico.
A este respeito AROUCA (1975) escreveu que "empregando uma
metáfora arquitetônica, o materialismo histórico apresenta os elementos
pertencentes a um modo de produção, como constituídos por uma base, que
seria a infra-estrutura, representada pelo processo de produção econômica
[mundo do trabalho] e uma superestrutura, constituída pelas instâncias jurídica,
política e ideológica [mundo da vida]. A infra-estrutura determina, em última
instância, a superestrutura que, no entanto, possui uma autonomia relativa,
determinando em certo grau a reprodução da infra-estrutura".
No entanto, como aponta MACHADO ( 1995), as macro teorizações, as
análises de ordem macro, nem sempre produzem os efeitos explicativos que se
busca quando se trata de desvendar o que se passa no interior de estruturas
sociais particulares. Uma vez que as propostas de mudança, objeto de estudo
desta pesquisa, referem-se a experiências institucionais de formação de
recursos humanos em saúde, particularmente no referente à educação médica,
enfrenta-se o desafio de articular alguns conceitos específicos, coerentes com o
de modo produção apresentado.
Para GARCÍA (1972), a educação médica, entendida como processo de
produção de médicos, constitui-se de dois componentes inseparáveis: o
processo de ensino e as relações de ensino (Figura 1).
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Figura 1 - Esquema do marco teórico da educação médica
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pensamento social em saúde na América Latina .

Processo de ensino pode ser definido como o conjunto de momentos
sucessivos que envolvem atividades, meios e objetos de ensino pelos quais
passa o estudante até transformar-se em médico. Relações de ensino são as
conexões ou vínculos que se estabelecem entre as pessoas participantes do
processo de produção de médicos e são a resultante do papel que estes
indivíduos desempenham no ensino médico. Estas relações podem ser de dois
tipos: a) as que se estabelecem entre os agentes de ensino e todo o processo de
ensino; b) as que se instituem entre os próprios agentes de ensino. O primeiro
tipo configura o que se chama relações técnicas e o segundo, relações sociais.
Os agentes de ensino variam dependendo do modo de produção de
médicos. Referem-se aos indivíduos que participam na educação médica e que
ocupam uma determinada posição nela. Atualmente, o professor universitário é
o mais característico dos agentes de ensino. O estudante de medicina, embora
considerado também um dos agentes, na forma dominante de produção de
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médicos na América Latina, está numa posição dependente que o define mais
como objeto do que como sujeito da educação médica.
Segundo GARCÍA ( 1972): "la categoria de "estudiante" implica una
serie de concesiones con respecto a otros grupos de la sociedad como, por
ejemplo, el eximirse de realizar un trabajo productivo. Esta disociación entre
estudio y trabajo constituye uno de los problemas más importantes de la
educación actual, y su superación, junto con cambios en las relaciones de
ensefi.anza, He vará a profundas transformaciones en la formación de médicos".
A ordem institucional da educação médica, ou seja, a escola de
medicina com suas características internas, tais como sistema de governo,
estrutura administrativa, a articulação que estabelece com o ensino secundário,
emerge do processo de produção de médicos. Isto é, do processo de ensino e
das relações que se produzem no interior do próprio processo.
A forma institucional que um determinado modo de produção de
médicos adquire, constitui a superestrutura do processo; o processo e as
relações de ensino, sua infra-estrutura.
Com base nos resultados do estudo que realizou, GARCÍA (1972)
registra que "( ... ) parece confirmar la teoria que dá importancia a la estructura
de las relaciones que surgen en el proceso de ensefi.anza ( ... ) las relaciones en la
ensefi.anza constituyem el fundamental de todo cambio educacional profundo".
Uma vez que o modo de formar médicos determina 1 a ordem institucional, é
esperado que mudanças no primeiro levem a transformações substanciais na
forma de organização da educação médica.
Esta concepção não implica no desconhecimento da influência que as
características da escola (a superestrutura) possam ter, ainda que de forma

1

A palavra determinação, cujo uso já está consagrado na área das ciências sociais. é portadora de uma desvantagem, pois leva a
um raciocínio de que "isto causa aquilo". Na verdade, o conceito de determinação refere-se à existência de inter-relações
dialéticas e ao estabelecimento de causalidades com base em análises históricas.
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limitada, sobre o processo de produção de médicos (a infra-estrutura). É
possível que mudanças produzidas no processo de ensino possam ser limitadas
(no tempo e no espaço) ou anuladas porque a estrutura interna, acadêmicoadministrativa, da faculdade e/ou da universidade não permite sua aplicação.
Duas situações exemplares de ocorrências, ainda hoje, na realidade dos
processos de mudança, são relatadas na obra citada: "( ... ) el caso donde
esfuerzos para incorporar el estudiante al sistema de servicios de salud chocan
con la resistencia de las actuales estructuras de las escuelas de medicina" e
"( ... ) la llamada ensefianza creativa, en la cual el profesor desempena el papel
de "concejero" o "experto" y donde, en consecuencia, desaparece la diferencia
de poder entre el personal docente y los estudiantes. A pesar de que este
método de ensefianza podría acelerar el proceso de aprendizaje, no ha sido
posible aplicarlo porque lo impide la estructura de las escuelas de medicina,
que se basa en una jerarquía de autoridad en la cual el alumno está
subordinado" (GARCÍA, 1972).
Mas o processo de produção de médicos, com suas relações de
determinação expostas, não é um processo isolado, pois se encontra
intimamente relacionado à estrutura econômica predominante na sociedade,
onde se desenvolve e estabelece relações com outros processos e, em especial,
com a prática médica.
A prática médica está ligada à transformação histórica do processo de
produção econômica. A estrutura econômica determina, como acontece com
todos os demais componentes da sociedade, a importância, o lugar e a forma da
medicina na estrutura social. Semelhante determinação não corresponde a uma
causalidade simples, mas a outra, de tipo estrutural: a determinação em última
instância. Esta consiste na abertura de espaços fora do alcance do econômico,

ou se~a, permite uma autonomia relativa do objeto (no caso, a prática médica)
permitindo a entrada em jogo de novas causas e efeitos. Dentre as quais estão
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as provenientes das relações de força estabelecidas entre os distintos grupos
sociais e o Estado em tomo de demandas relativas à problemática de saúde.
O conceito de determinação em última instância toma-se fundamental
para se evitar o reducionismo economicista que desqualifica a importância da
ação dos sujeitos sociais. Aliás, a visão estreita do estruturalismo que
hipertrofia o determinismo econômico, embora ainda presente no campo da
saúde coletiva, vem sendo bastante criticada por vários autores (CAMPOS,
1992; BODSTEIN, 1992). Ao mesmo tempo, porém, o conceito contribui para
evitar a desqualificação do elemento determinação nas relações entre infra e
superestrutura, pois "( ... ) uma questão que se coloca para nós, ao fazer uma
'autocrítica' de nossa tradição determinista, é a de como evitar cair no extremo
oposto" (OLIVEIRA, 1992). Ou seja, o conceito de determinação em última

instância ajuda a não incorrer no equívoco de se adotar um outro tipo de
reducionismo, a causação circular antideterminista. A identificação de
mediações entre estruturas e processos, entre estruturas e sujeitos, é facilitada
com a valorização do conceito de determinação em última instância.
É nesse contexto que os sujeitos sociais desenvolvem suas práticas. O
conceito de prática dentro do materialismo histórico, que emprega o termo
"práxis" como sinônimo e para diferenciar do uso genérico da palavra prática,
tem implícita a idéia da transformação, através do trabalho humano, dos modos
de produção. Conforme VÁSQUEZ (1977), "( ... ) entendemos a práxis, cerne
da filosofia que se propõe à tarefa de contribuir para a transformação do
mundo, como atividade humana, material e social, transformadora da
sociedade e do próprio homem. Essa atividade real, objetiva, é, ao mesmo
tempo, ideal, subjetiva e consciente. Por isso insistimos na unidade entre a
teoria e a prática, unidade que implica também em certa distinção e relativa
autonomia".
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Interessa registrar também algumas especificações do conceito de
prática: prática técnica (transformação de matérias-primas ou de relações
técnicas de trabalho); prática política (transformação de relações sociais);
prática ideológica (transformação de uma consciência dada em uma nova
consciência); prática empírica (a relação entre a prática técnica e a prática
política em uma dada realidade social); prática teórica (transformação de um
produto ideológico em conhecimento por meio de um trabalho conceitual
determinado). Todas essas são formas específicas de uma práxis total, cujos
resultados são, em última análise, a própria sociedade e seus sujeitos. Estes,
como seres teórico-práticos, desenvolvem suas atividades transformadoras
como seres histórico-sociais (ALTHUSSER, 1967 apud AROUCA, 1975;
VÁSQUEZ, 1977).
Essas práticas, em conjunto ou parcialmente, estão presentes nos
processos sociais e a análise das propostas de mudança na educação médica
latino-americana - processos sociais particulares - não pode prescindir da sua
compreensão e identificação.
Por mudança no contexto deste estudo entende-se as alterações nos
processos, nas relações e nos conteúdos da educação médica. Tomando por
base outros atores que utilizam três planos de análise para localizar os nós
explicativos de um problema (MATUS, 1993; ROVERE, 1993) e para abordar
iniciativas no campo da educação médica (FERREIRA, 1988), desenvolveu-se
uma reflexão que resultou na formulação de três planos de profundidade das
mudanças. Estas são classificadas em inovação, reforma e transformação. A
Figura 2 apresenta esses planos e seus principais elementos de forma
esquemática.
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Figura 2 - Planos de profundidade das mudanças
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Nota: O esquema básico desta figura foi extraído de FERREIRA ( 1988). As modificações introduzidas são de responsabilidade do autor.

A linha vertical, que perpassa os três planos, indica que se trata de um
único objeto-sujeito, a educação médica, submetido a diferentes níveis de
análise e/ou intervenção, conforme a realidade concreta abordada.
Cada plano está constituído, esquematicamente, por três conjuntos de
elementos explicativos, que correspondem a uma visão espacial modernizada
dos mesmos componentes que Juan César García utilizou ao elaborar o marco
de referência já apresentado. O primeiro deles, localizado à esquerda, contém o
enfoque predominante em termos de quantidade, qualidade ou de relevância da
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educação médica e a indicação de qual tipo de relações existentes nos
processos de produção de médicos é predominantemente alterado. O segundo
conjunto de elementos explicativos, localizado no centro de cada plano,
contém os componentes do processo de ensino. E o terceiro conjunto,
localizado à direita, contém os resultados passíveis de serem analisados e/ou
obtidos em cada um dos planos e que caracterizam as inovações, reformas ou
transformações na educação médica.
Conforme aponta FERREIRA (1997), a tríade "quantitativo-qualitativorelevância" corresponde ao predomínio de cada um desses enfoques nos
distintos planos de análise ou de intervenção e, de certa forma, guarda relação
com a história recente do desenvolvimento da educação médica na América
Latina. Na década de sessenta a ênfase na carência de médicos levou a uma
abordagem quantitativa do problema: número de escolas médicas, proporção
professor-aluno ( 1x 1O a 1x20), cargas horárias curriculares e das disciplinas,
relação do número de leitos hospitalares por aluno, relação do número de
alunos por cadáver (4x 1) ou por microscópio (2x 1), etc.
Nas décadas de 70 e 80 a preocupação concentrou-se nas dimensões
qualitativas da educação médica, enfocada sob o prisma da excelência técnica.
A ênfase recai nas ações pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do
ensino e nas ações organizacionais, no âmbito universitário, voltadas a permitir
uma maior exposição ao aprendizado prático nos serviços hospitalares e
ambulatoriais. Finalmente, a "relevância" surge em consequência da estratégia
de Atenção Primária de Saúde (APS) e introduz a concepção de qualidade.
Esta, não mais como sinônimo de excelência técnica que, elevada ao mais alto
grau

de

sofisticação

científico-tecnológica,

desconsidera

critérios

de

acessibilidade e cobertura populacional, mas sim como condição que responde
globalmente às reais necessidades da população.
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No primeiro plano ou plano fenomênico, que também pode ser
denominado como funcional ou dos fluxos, têm lugar as mudanças superficiais
da educação médica. Geralmente pontuais, localizadas, particulares e parciais,
as inovações concentram-se nas atividades, nos meios e nas relações técnicas
entre os agentes de ensino e o processo de ensino. Desenvolvem-se em
paralelo, respeitando o predomínio do tradicional, sem preocupação em
aprofundar a análise dos fatores que determinam o modo dominante de
formação. As intervenções que se enquadram neste plano de profundidade de
mudança resultam em alterações isoladas de processos, ou de conteúdos ou de
relações, com maior ênfase nas alterações de processos. São exemplos deste
tipo de intervenção: a criação e/ou ampliação de carga horária de disciplinas e
os tradicionais projetos de extensão extramurais, que estabelecem áreas de
demonstração ou "laboratórios de comunidade".
No segundo plano ou plano dos sujeitos e atores sociais, que também
pode ser denominado como das acumulações humanas ou feno-estrutural
(relação de forças), tem lugar as mudanças que buscam substituir dimensões
mais abrangentes do processo de produção de médicos por outras que
envolvem elementos essenciais do processo e algum grau de reinterpretação
das bases conceituais da educação médica tradicional. Embora também
introduzam alterações nas relações técnicas, atingem as relações sociais
estabelecidas

na formação

médica, estabelecendo novos critérios de

convivência entre os sujeitos e/ou atores envolvidos, incluindo entre estes os
pacientes ou a comunidade. As intervenções que se enquadram neste plano de
profundidade de mudança resultam em alterações combinadas, em algum grau,
nas relações, e/ou nos processos e/ou nos conteúdos, caracterizando distintas
reformas da educação médica. São exemplos deste tipo de intervenção as
iniciativas de articulação entre ensino-serviços-comunidade, com seus vários
graus de abrangência e profundidade em termos de cobertura populacional,
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níveis de atenção, participação de departamentos/disciplinas, dos profissionais
dos serviços e da comunidade, etc.
No terceiro plano ou plano estrutural, que também pode ser denominado
como das regras básicas ou geno-estrutural (relações sociais essenciais ao
sistema de produção), têm lugar as mudanças que buscam introduzir uma nova
ordem no processo de produção de médicos e nas suas relações com a estrutura
sócio-econômica. Ou seja, engloba todo o contexto e a própria sociedade.
Envolve a essência do próprio processo de produção do conhecimento, a
construção de novos paradigmas e os determinantes histórico-sociais. Embora
tenham lugar novas relações técnicas e sociais, são as relações políticas entre
os sujeitos sociais e os atores institucionais envolvidos que sofrem maior
impacto neste plano de profundidade das mudanças. Pressupõe uma ênfase
especial na substituição da prática médica hegemônica por outra, ajustada à
estratégia de APS, com o desenvolvimento e utilização de tecnologia
apropriada, da articulação bio-psico-social, da intersetorialidade, a superação
da dissociação entre estudo e trabalho, e o controle social.
As intervenções que se enquadram neste plano de profundidade de
mudança resultam em alterações globais dos conteúdos, dos processos e das
relações, caracterizando verdadeiras transformações da educação médica. São
exemplos deste tipo de intervenção: a ocorrida na educação médica latinoamericana nos anos imediatamente anteriores à 2a Guerra Mundial, mas
principalmente nos que a sucederam, com a substituição do modelo europeu
pelo modelo norte-americano (flexneriano) de educação médica, e a ocorrida
em Cuba nos anos 60, com a substituição de um modelo flexneriano,
parcialmente implantado, por um modelo de medicina social que recebeu,
durante seu desenvolvimento e no que se refere à área médico hospitalar, forte
influência do modelo vigente na ex-União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
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Apesar de haver relações de interdependência entre os três planos de
profundidade, cada um deles possui autonomias. Conforme aponta MATUS
(1993), os fenômenos (fluxos) e os atores sociais (feno-estrutura) existem ou
se produzem constantemente dentro dos espaços sociais e entre eles há
qualidades distintas. As inovações não evoluem naturalmente, fruto de
processos de acumulação, para situações de reforma da educação médica. Para
isso, há necessidade de que os atores sociais interessados na introdução de
mudanças mais profundas consigam estabelecer novas relações de força e
imprimir direcionalidade a projetos de intervenção mais abrangentes.
Além disso, há uma relação de retrocondicionamento entre o segundo e
o terceiro plano de profundidade: o segundo existe somente nos espaços
permitidos pelo terceiro. Dessa forma, as regras fundamentais do processo
dominante de produção de médicos determinam o espaço de variedade das
reformas possíveis. Mas, como o plano estrutural também é um produto social,
um produto dos sujeitos sociais, as intervenções neste plano, além de
potencialmente gerarem transformações, também introduzem novos elementos
que modificam os espaços de variedade antes mencionados.
As estruturas do modelo dominante de produção de médicos são muito
estáveis e suas alterações marcam as grandes e profundas mudanças. Elas são
estáveis porque os sujeitos sociais e os atores institucionais mais fortes as
defendem e sustentam. Naturalmente, os defensores das regras gene-estruturais
do sistema educacional, médico e social estão mais ou menos satisfeitos com
elas. Por seu lado, os que querem mudar o jogo, alterando-lhe as regras,
identificam as causas de seus problemas e insatisfações com a vigência
daquelas.
Tudo Isso tem uma importância vital na explicação situacional e no
planejamento das intervenções. Às vezes se quer resolver no plano dos
fenômenos problemas cujas causas essenciais estão no plano dos atores sociais;
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às vezes tenta-se aprofundar mudanças além dos limites permitidos pelas
estruturas; às vezes procura-se produzir mudanças estruturais que estão fora do
alcance das forças dos sujeitos sociais. Essas situações sugerem a existência de
limites, mas também a necessidade de elaborar estratégias que levem em conta
as possibilidades e limitações que se dão nos três planos.
Os problemas e as propostas de intervenção não podem ser bem
analisados e implementados se não houver clareza sobre os elementos
constituintes de cada plano de profundidade das mudanças. Uma coisa é atuar
conscientemente apenas no plano dos fenômenos, das inovações, por não se ter
forças para mudanças mais profundas; outra coisa é fazê-lo por incompreensão
dessa dinâmica. Dinâmica que, dialeticamente, pode implicar em acumulações
e saltos de qualidade, ou em estagnação e retrocessos em relação a imagensobjetivo almejadas.
Os sujeitos sociais podem produzir inovações que, alterando os
conteúdos, os processos ou as relações, impactem sobre as relações sociais e
estas podem abrir o caminho para a produção de fatos e processos que alterem
as estruturas. A estratégia consiste em percorrer uma cadeia de eventos, que
começa pela produção de fatos situados dentro do espaço das capacidades
atuais dos sujeitos interessados e que têm como efeito sua ampliação.
Estreitamente relacionado com os planos de profundidade das mudanças
surge o conceito de estratégia. Com frequência o adjetivo "estratégico" é
utilizado para qualificar uma ação, outorgando-lhe ênfase num sentido
semelhante ao termo "prioritário". Esta é uma banalização da palavra estratégia
que, segundo o enfoque do pensamento estratégico, não corresponde ao seu
uso mais preciso.
Na sua origem e num sentido estrito, estratégia é um termo bélico que
supõe a idéia de uma confrontação real ou potencial. Nenhuma força militar
pode pensar estratégias sem identificar a existência de aliados e de inimigos. A
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incorporação desta terminologia pelo setor saúde atende à necessidade de
identificar códigos comuns em processos que dependem de aliados e
opositores. Em outras palavras, a sociedade e as estruturas micro ou
macrossociais, especialmente quando objetos de transformação, são vistas
como campos de tensão, campos de luta, campos de confronto.
No campo do planejamento, a palavra estratégia vem sendo usada com
um sentido mais instrumental, respondendo ao "como" instrumentalizar
políticas. Segundo ROVERE, ( 1993): "Uma analogia que temos trabalhado
para comprender o desenvolvimento instrumental do enfoque estratégico é o de
"nivel de jogo2", utilizando como analogia os niveis de jogo que oferecem os
programas de computação para jogar xadrez".
Conforme se verifica, o conceito de estratégia tem uso vulgarizado no
planejamento tradicional, que a ele se refere apenas no sentido de "como fazer
as coisas". O planejamento estratégico, porém, enfatiza que, enquanto não se
identificam opositores,

não é possível

identificar/elaborar estratégias,

privilegiando, pois, o enfoque proposto pelos "níveis de jogo" III e IV.
Isto porque, sendo os objetivos sociais sistematicamente conflitivos em
SI

mesmos, eles não são alcançáveis sem mudança na correlação de forças,

atual ou futura, de maneira favorável a algum sujeito social. Estratégia,
portanto, é considerada como o conjunto de movimentos (estratégicos) capazes
de viabilizar avanços significativos na trajetória rumo ao objetivo pretendido.
1

Un nivel I (de juego) es el que llamaríamos de instrumentación de objetivos o "técnico"'; es característico dei uso de la
planificación tradicional (estrategia es sinónimo de "cómo" lograr los objetivos).
Un nivel 11 aceptaría la detección de ciertos obstáculos y de factores facilitadores, que deben ser tenidos en cuenta. Este nivel
es con frecuencia usado en la administración estratégica con ejercicios como el DOFA (Debilidades, Oportunidades.
Fortalezas y Amenazas) en que se desarrolla la capacidad de enfrentar y/o aprovechar eventos, circunstancias o hechos que se
interponen entre el presente y la situación objetivo.
Un nivel 111, de mayor complejidad, se desarrolla cuando esos obstáculos y factores facilitadores no son hechos o
circunstancias sino sujetos que "piensan" y controlan recursos de poder, es decir. que voluntariamente pueden obstaculizar o
facilitar el alcance de nuestros objetivos. A su vez reservamos este nivel para lo que podríamos llamar confrontación bajo
regias. Regias que pautan la forma y los criterios bajo los cuales se disputa.
Un nivel IV de complejidad se genera cuando las estrategias deben enfrentar situaciones en que las regras mismas son parte de
lo que se disputa, lo que ocurre con frecuencia en los espacios sociales; esto no quiere decir que no haya regias, sino que su
creación, estabilidade imposición implícita o explícita ai otro son parte dei juego" (R O VERE. 1993).
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Avanços estes que, necessariamente, devem ser considerados resultado de
mudança na correlação de forças entre os sujeitos sociais envolvidos.
A rede de relações sociais no campo da educação médica toma-se mais
complexa, na medida em que se acrescentam à análise, a existência de formas
diferenciadas de prática médica e outras instâncias, como a produção científicotecnológica. Cada uma delas adquire, por sua vez, certa autonomia, ainda que,
com frequência, a prática médica hegemônica mantenha um papel dominante
sobre as outras instâncias.
Por hegemonia entende-se o poder político garantido pela dominação
(coerção), mas também pela direção intelectual e moral (consenso); capacidade de
formular uma proposta a partir do ponto de vista de um determinado grupo social,
mas que, conseguindo adesão de outros grupos, se transforma em projeto comum,
superando os corporativismos e as propostas antagônicas. É um conceito
intrinsecamente relacionado à luta ideológica mais geral de uma sociedade de
classes (COUTINHO, 1989). Ideologia, aqui entendida como o conjunto de
concepções, idéias, representações e teorias que se orientam para a legitimação e
reprodução de uma ordem social (geral ou particular) estabelecida, ou para a sua
ruptura e substituição por outra. Esse conjunto inclui o conhecimento científico e
suas teorias, também relacionados, direta ou indiretamente, a uma perspectiva
socialmente determinada.
A prática médica hegemônica impõe suas próprias leis de funcionamento à
formação médica, o que ocorre só até certo ponto. A educação médica possui
relativa autonomia e, por vezes, chega a se confrontar com as exigências
provenientes da prática médica dominante. Sucede da escola médica se
transformar, sob determinadas circunstâncias e devido ao seu próprio papel
legitimador das práticas, em arena de conflitos que ocorrem na prática médica
(por exemplo, no que diz respeito à oficialização de subespecialidades) e/ou nos
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processos de construção de novos modelos assistenciais, preconizados por
reformas do setor saúde.
Por outro lado, não só porque esta pesquisa tem como pano de fundo a
realidade regional latino-americana, mas também porque as instâncias relativas ao
desenvolvimento científico-tecnológico e às práticas médicas, estreitamente
relacionadas

com

o

objeto

de

estudo,

constituem-se

em

instâncias

internacionalizadas, é importante enfocar o conceito de saúde internacional.
Na bibliografia sobre saúde internacional podem ser identificadas
abordagens que a apresentam como disciplina, como modelo explicativo ou,
ainda, como campo de estudo e de prática. Na perspectiva adotada neste estudo,
ela não é uma disciplina, no sentido de conformar um corpo de conhecimentos e
uma metodologia particulares. Ao contrário, é configurada a partir dos
conhecimentos produzidos por diferentes disciplinas, que convergem em tomo de
uma área de problematização específica. O conceito de saúde internacional
adotado diz respeito às duas outras abordagens, modelo explicativo e campo de
estudo e de prática, que não são excludentes. (GODUE, 1992; RODRÍGUEZ,
1992)
O modelo explicativo escolhido incorpora a categoria de totalidade,
introduzindo novas dimensões à análise do processo saúde-doença, dos sistemas
de atenção à saúde e dos processos de formação de rhs. Estas novas dimensões
implicam na consideração (explícita ou não) de um conjunto de determinações
que se dão em escala mundial e que se referem aos processos econômicos,
políticos e sanitários. Explicar o processo saúde-doneça e os sistemas de atenção
implica, na maioria dos casos, Ter em conta o funcionamento do sistema
capitalista em escala mundial e a divisão internacional do trabalho entre os países
e a assimetria das relações de poder derivada de tal estrutura. (FERREIRA et
a/., 1992). Sem perder de vista que as relações democráticas e o nível de
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desenvolvimento da cidadania em um dado país ou região exercem, igualmente,
influência importante nessas relações.
Como campo de estudo e de prática, adota-se um recorte alternativo à sua
definição clássica. Segundo esta, saúde internacional se refere somente à saúde
dos países subdesenvolvidos (por exemplo, as "doenças tropicais"), enfocada pela
ótica da dependência e do assistencialismo. Num enfoque alternativo, denominado
independente-cooperativo, com o qual as análises deste estudo se identificam, usase o termo saúde internacional para designar um campo de investigação e de
intervenção que leva em conta as dimensões internacionais do processo saúdedoença, dos sistemas de atenção e do desenvolvimento de rhs, enfocadas pela
ótica da soberania entre as nações e do desenvolvimento auto-sustentável.
As categorias de análise, os conceitos apresentados e suas inter-relações,
constituem a base teórica que orientou o desenvolvimento desta pesqmsa e
contribuiu para estruturar a apresentação e análise dos seus resultados.

2.2 Método e Técnicas

Como acontece na pesquisa social, na qual não "se aplica um método", o
que aqui se apresenta foi construído no decorrer da própria pesquisa realizada,
podendo então ser visto como um dos seus resultados.
Evidentemente havia, ao iniciarem-se as ações da pesquisa, uma proposta
de percurso metodológico a ser seguido. No entanto, a exemplo do que acontece
no planejamento estratégico-situacional, em que "o cálculo precede e preside a
ação, que induz a novos cálculos" (MATUS, 1993), também no desenvolvimento
da pesquisa novos elementos metodológicos foram sendo incorporados.
O método dialético - modo de se pensar as contradições da realidade e de
compreender a realidade como essencialmente contraditória e em permanente
transformação - constitui-se no eixo metodológico da pesquisa. Conhecido pela
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sua aplicação na análise das transformações sociais, o método vem sendo também
utilizado e recomendado na avaliação de projetos (ROSCHKE &COLLADO,
1994), na análise de processos educacionais (HURTADO, 1982: 189) e das
organizações (MORGAN, 1996:255), dimensões que se entrecruzam neste estudo.
Segundo KONDER ( 1988), os princípios fundamentais do método dialético
compreendem:
. passagem da quantidade à qualidade: princípio segundo o qual, ao

mudarem, as coisas e/ou as pessoas não mudam sempre no mesmo ritmo. O
processo de transformação passa por períodos lentos, em que se sucedem
pequenas alterações quantitativas e por períodos de aceleração, que precipitam
alterações qualitativas, isto é, "saltos", modificações radicais;
. interpenetração dos contrários: o que implica dizer que tudo tem a ver

com tudo, os diversos aspectos da realidade se entrelaçam e, em diferentes níveis,
dependem uns dos outros. Assim, os fenômenos não podem ser compreendidos
isoladamente, um por um, sem levar em conta a conexão que cada um deles
mantém com fenômenos diferentes. Conforme o contexto, prevalece no fenômeno
um lado ou outro da realidade, que é sempre intrinsecamente contraditória. Os
dois lados se opõem e, no entanto, constituem uma unidade;
. negação da negação: princípio que possibilita verificar o fato de que o

movimento geral da realidade faz sentido, quer dizer, não é absurdo, não se esgota
em contradições irracionais, ininteligíveis, nem se perde na eterna repetição do
conflito entre teses e antíteses, entre afirmações e negações.

A afmnação

engendra necessariamente a sua negação, porém a negação não prevalece como
tal. Superadas tanto a afmnação (tese) como a negação (antítese), acaba por

prevalecer uma síntese. É a negação da negação.
Lõwy ( 1995) acrescenta, a esses princípios, três outros elementos centrais

do que ele chama "filosofia da práxis" ou método dialético:
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a) a historicidade das idéias, princípios, teorias e das próprias ideologias, vistas
como produtos sociais transitórios que têm limitações históricas;
b) a totalidade como categoria metodológica, significando a percepção da
realidade social ou organizacional como um todo orgânico, estruturado, no
qual não se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão,
desvinculada da sua relação com o conjunto;
c) a contradição, categoria essencial para qualquer análise dialética, significando
a coexistência dos antagonismos, elemento básico do movimento das coisas na
natureza e na sociedade.
A aplicação destes princípios e dos conceitos apresentados anteriormente
orientam a análise dos contextos político-sanitários e educacionais latinoamericanos, que constituem o entorno social do objeto deste estudo. Também
orientam a análise dos processos "prático-teórico-práticos" que vêm ocorrendo
nas propostas de mudança da educação médica. A integração dialética desses
processos deverá propiciar a identificação - para além dos enunciados - dos
enfoques, das concepções, da direcionalidade, do grau de coerência teóricometodológica e política com que se realizam as ações no contexto de cada
proposta de mudança.
Não é tarefa fácil, mas, fundamental, uma vez que perceber o essencial por
detrás da aparência implica compreender as rupturas e a heterogeneidade,
geralmente consideradas, equivocadamente, apenas como aspectos episódicos de
fenômenos cuja realidade se estabeleceria em termos de coesão e estabilidade.
Segundo BERNARDO (1991), "( ... ) explicar não é descobrir uma causa última,
mas inter-relacionar os fenômenos em um sistema hierarquizado". Ou ainda,
conforme diz KOSIK ( 1995), "Se a aparência fenomênica e a essência das coisas
coincidissem diretamente, a ciência e a filosofia seriam inúteis".
Pelo menos cinco momentos se identificam no desenvolvimento deste
estudo:
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I. momento exploratório - durante o qual foi realizada a revisão

bibliográfica referente ao tema, utilizando-se as bases de dados brasileira e latinoamericana, cujo resultado foi o projeto de tese.
2. primeiro momento de análise mais global - durante o qual foram feitas
as análises sobre as reformas do setor saúde no contexto latino-americano e sobre
as propostas de mudança identificadas, valorizando uma visão panorâmica ou de
maior globalidade.
3. momento de "afinação" teórico-metodológica - durante o qual se
privilegiou uma maior precisão dos conceitos e categorias de análise, bem como
se aperfeiçoou os instrumentos e as técnicas de coleta das informações sobre cada
proposta.
4. momento de coleta de informações e de análise mais especifica -

durante o qual as informações foram coletadas e as análises sobre as propostas de
mudança na educação médica foram feitas com maior detalhamento e
especificidade.
5. segundo momento de análise mais global - durante o qual se voltou a
valorizar uma visão panorâmica, para permitir a análise comparada das propostas
e a formulação das conclusões e considerações finais do estudo.
A apresentação destes momentos permite verificar um movimento
de maior ou menor aproximação do pesquisador/autor em relação ao objetosujeito de estudo. Condição esta resultante tanto do próprio processo de
construção do conhecimento, como da natureza do estudo proposto, pois não se
pretendeu abordar a educação médica do ponto de vista do processo educacional
ou das práticas educativas "strictu sensu", como é característico da maioria dos
estudos sobre formação/capacitação de rhs, que "enfocam a formação escolar;
graduação e pós-graduação, estágios e treinamento em serviço; educação
continuada; IDA; exame e avaliação de métodos, processos e aparatos envolvidos
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na educação universitária; tecnologia educacional e outras" (SCHRAIBER &
PEDUZZI, 1993).
A construção do conhecimento não se dá de urna vez, e sim por reiteradas
aproximações ao objeto,

pois "numa primeira abordagem, de modo geral, o

sujeito não consegue captar um conjunto de relações que lhe dê urna compreensão
adequada do objeto ( ... ) o processo de elaboração do conhecimento pode ser
comparado a urna espiral ascendente, onde há um movimento de ida e volta, de
aproximações sucessivas, que se dá num nível cada vez mais profundo e
abrangente (complexidade e totalidade cada vez maiores). Em cada aproximação
vamos captando novas relações" (VASCONCELLOS, 1994).
Os instrumentos de coleta e registro de informações utilizados foram:
a)

fontes secundárias, representadas por publicações e relatórios referentes
aos processos de reforma do setor saúde nos países latino-americanos e

às propostas de mudança na educação médica, citados no decorrer do
texto;
b) entrevistas semi-estruturadas, pessoais ou via Internet, com autores das
quatro propostas e, numa amostra acidental, com 16 dos 23 diretores
dos Projetos UNI (ANEXO 1);
c) observação não sistemática sobre características, processos e resultados,
aproveitando-se visitas feitas aos Projetos UNI de Man1ia, Botucatu,
Brasília, Monterrey (México), Temuco (Chile), Leon (Nicarágua),
Trujillo (Peru), Barranquilla e Rionegro (Colômbia);
d) anotações sobre observações não sistemáticas acerca da ongern,
pressupostos e características das propostas, durante as visitas
realizadas a OMS (Genebra), a OPS (Washington), a NETWORK
(Maastricht) e das participações nos Seminários Internacionais do
Programa UNI;
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e) anotações sobre o processo de

planejamento,

implantação e

desenvolvimento de esforços de mudança institucional, bem como das
relações, conflitos e negociações produzidas durante o período ( 199094) em que o autor dirigiu o CCS/UEL e coordenou o Projeto UNI-

Londrina.
Finalmente, cabe registrar que, para instrumentalizar a abordagem da
complexa relação entre essência e fenômeno, ou seja, para desenvolver a
capacidade de ver "por trás" ou "por baixo" das aparências, as reflexões sobre o
objeto de estudo e seu entorno foram desdobradas em dois planos de análise. Num
primeiro plano, incluíram-se todas as manifestações das propostas que foram

captadas de forma direta, como, por exemplo: os propósitos declarados, os
conceitos explicitados, as técnicas preconizadas, as ações executadas, os
resultados registrados.
Num segundo plano, foram explorados os diferentes recursos
materiais ou simbólicos que têm lugar na produção de fatos sociais, como, por
exemplo: a identificação dos sujeitos sociais, dos atores institucionais e das suas
motivações; os recursos de poder existentes em cada proposta; as materialidades
institucionais não explicitadas; as capacidades técnicas e políticas existentes; as
relações entre teorias, metodologias e práticas desenvolvidas.
A recuperação de aspectos da história do movimento de educação médica
na América Latina e de cada uma das propostas de mudança estudadas, também
foi facilitada com este desdobramento em dois planos de análise. A análise
histórica não só contribui, de forma substancial, para a compreensão do cenário
onde se desenvolvem as propostas, como também ajuda a compreendê-las e a
relativizar a forte autoridade das realidades atuais que, às vezes, se manifestam
como permanentes e imutáveis.
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3 AS REFORMAS DO SETOR SAÚDE

Neste capítulo busca-se desenvolver a problemática da necessidade de
mudanças na educação médica frente ao contexto das reformas do setor saúde
(rss) em desenvolvimento nos anos 80 e 90 nos países da América Latina.
Em linhas gerais, pode se apontar que no decorrer das duas últimas
décadas há dois momentos bastante distintos nos processos latino-americanos
de rss: a) um momento orientado pelos princípios da democratização e da
universalização; b) um momento orientado por medidas racionalizadoras de
contenção dos custos setoriais. O primeiro predomina no final dos anos 70 e
nos anos 80. O segundo adquire mais densidade política a partir da segunda
metade da década passada e percorre os anos 90. Não há uma delimitação
nítida entre os dois momentos, pois estão fortemente entrelaçados. Respondem
a distintas necessidades, conjunturas, forças sociais e decisões governamentais
que se estabelecem nos países em tempos diferentes, próprios dos respectivos
calendários político-econômicos e político-sociais.
Não se pretende realizar uma análise aprofundada do setor saúde e das
reformas em cada país ou de um estudo comparado entre elas. Há publicações
que dão conta destes objetivos (BID, 1995; REUNIÓN, 1995; OPS, 1996a;
GONZÁLEZ, 1996). A intenção é mais enfocada à apresentação de algumas
características das rss identificando as exigências potenciais ou reais de novos
perfis de recursos humanos, particularmente do médico.

3.1 Um Fenômeno Internacional

Devido a vários fatores, mas especialmente daqueles relacionados ao
gasto público crescente na área da saúde e à crise do "Welfare State", projeto
de hegemonia desenvolvido pelas classes dominantes européias após a 2a

BIBLIOTECA I CIR
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
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Guerra Mundial, os países europeus iniciaram, na década de 80, seus próprios
processos de rss (ALMEIDA, 1995). Nesse período, a agenda da reforma
pautou-se em: manter a cobertura universal; substituir o padrão keynesiano de
sistemas de proteção social com eixo estatal; desenvolver esforços visando a
meta de "Saúde para Todos", da OMS; fortalecer o primeiro nível de atenção e
introduzir os instrumentos de controle global de custos.
Nos anos 90 os processos de reforma passam a abranger maior número
de países e aprofundam suas medidas, voltadas principalmente a compatibilizar
equidade, eficiência e capacidade de escolha dos serviços pela população. Isso,
em um cenário de crescimento econômico mais lento, de envelhecimento das
populações e de contínuo crescimento dos custos derivado da crescente
incorporação tecnológica na prática médico-hospitalar.
Em um estudo que envolveu 17 países, incluídos os países membros não
europeus da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) 1, classificou-se as reformas em "evolutivas" e "estruturais", sendo
estas mais radicais em função da ambição dos seus objetivos, da rapidez da sua
aplicação ou da potência das oposições

que suscitaram. As políticas de

reforma baseiam-se em equidade, controle de custos, incentivos à eficiência,
controle de qualidade, formação dos médicos (grifo do autor) e capacidade de
escolha dos consumidores.
Os principais aspectos da rss nos países europeus desenvolvidos são: a)
centralização nos fatores vinculados à oferta; b) orientação voltada a intervir
nos serviços de atenção médica, devido a prioridade na contenção de gastos; c)
preservação dos elementos básicos de solidariedade (cobertura universal e
financiamento
1

majoritariamente público); d)

introdução de "mercados

São membros da OCDE os países europeus da União Européia mais Noruega, Suíça, Islândia, Turquia, Canadá, Japão, Estados
Unidos, Austrália, Nova Zelândia e México.
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internos" acompanhada de mecamsmos de regulação governamental;

e)

tendência para separação entre funções de financiamento e de prestação dos
serviços; t) introdução de mecanismos de competição entre prestadores
públicos e privados: g) generalização do sistema de pagamento per capita ao
"general practitioner'', principal via de acesso aos sistemas de saúde.
Estas características da rss nos países desenvolvidos

europeus

confirmam análises (POSSAS, 1992; ALMEIDA, 1995) no sentido de que está
havendo, não o desaparecimento do "Welfare State", mas sim sua reorientação.
Fruto da crise que passou a viver com maior intensidade na década de 80, por
ter esbarrado em limites estruturais, este se reorienta no sentido da
"remercantilização" (restabelecer em forma de mercadoria) de diferentes
elementos da vida social, dentre eles os serviços de saúde.
Vê-se portanto que a rss não é uma particularidade latino-americana nos
anos 90, embora seja a região das Américas que, segundo recente documento
(OMS/OPS, 1996), apresenta a maior proporção de países que leva adiante
iniciativas neste terreno. Iniciativas estas que se situam em momentos
distintos, conforme mencionado anteriormente.

3.2 As reformas no Cenário Latino-Americano

Os últimos trinta anos, da metade dos anos 60 até os 90, foram
marcados por profundas transformações na estrutura política e econômica da
América Latina: implantação de regimes burocrático-autoritários, cnse
econômica do capitalismo que atingiu a região no início dos anos 80 e
processos de transição à democracia em um novo contexto mundial, com
predomínio da ideologia liberal e dos efeitos do endividamento externo. Nesse
contexto, o que se coloca em questão, na região, "é a necessidade de
reformulação da relação Estado/sociedade, de forma a viabilizar a retomada do
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crescimento econômico, o controle da inflação e do déficit fiscal, a revisão da
inserção no capitalismo internacional, a garantia da governabilidade e da
estabilidade política" (FLEURY, 1994 ).
Na década atual, as sociedades de capitalismo periférico e retardatário
da

América

Latina

desenvolvimento,

encontram-se

caracterizado

num
pela

momento

especial

consolidação

dos

de

seu

ajustes

macroeconômicos introduzidos como resposta à crise dos anos 80. Além de
persistirem desigualdades graves nas condições de vida e de saúde da
população 2 , verifica-se um aumento da demanda aos serviços e se aprofundam
as iniquidades de acesso aos mesmos, cujos custos crescentes desafiam os
orçamentos públicos e privados. Por iniquidade em saúde entende-se as
diferenças desnecessárias, evitáveis e injustas, nas condições de saúde da
população e em seu acesso aos serviços.
A crescente ineficiência dos serviços públicos gera insatisfações por
parte da população e dos profissionais. Os programas de ajuste econômico
também afetaram o setor saúde, reduzindo orçamentos 3 e aumentando as
desigualdades no acesso aos serviços (MÉDICI, 1989; BID, 1995). A abertura
das economias nacionais, os processos de privatização, de democratização e de
reordenamento das relações Estado-sociedade coincidem também com o
desenvolvimento

dos

processos

de

integração

regional

(NAFfA,

MERCOSUL, PACTO ANDINO, ALCA), que abrem novas oportunidades
~ ''A fines de la década de los ochenta. la expectativa de vida ai nacer para América Latina y el Caribe era de 70 aiios, un

incremento considerable, en relación a los 62 aiios observados en 1975. AI mismo tiempo, la región perdía anualmente cerca
de 233 aiios de vida ajustados por discapacidad (A VAD) por 1.000 habitantes, ubicándose en una situación intermedia entre
los países industrializados y aquellos en desarollo. La mortalidad infantil en las Américas muestra gran disparidad desde 7,5
por 1.000 a 109.8 por 1.000 nacidos vivos y la mortalidad materna variaba entre 3 y 270 defunciones por 1.000 nacidos vivos.
Diez países tenían tasas de mortalidad reducible superiores ai 50%". (BID, 1995).
' "A comienzos de los noventa, el gasto de salud per cápita de América Latina y el Caribe era cerca de $122 y representaba en
promedio el 6% del Pm regional. Mientras tanto, el gasto en salud per cápita fue de $1.945 en Canadá y de $2.763 en los
Estados Unidos, representando el9,1% y el 12,7% de los respectivos Plli. El crecimiento dei gasto total que puede haberse
producido en la Región ocurrió a expensas dei gasto privado. com consecuencias regresivas para los grupos sociales de bajo
ingreso. El gasto público en salud en América Latina y el Caribe redujo del 1,6% ai 1,4% del Pm regional en los aiios
ochenta. ai mismo tiempo que cambió su composición: primero se redujeron los gastos de inversión y luego disminuyeron los
de mateniemiento y suministro de insumos, hasta llegar a casos en que los recursos disponibles eran suficientes solo para
cubrir los costos salariales" (BID, 1995).
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de cooperação (e de conflito) entre os países, inclusive no campo da
saúde.
Nos anos 70 e 80, em todos os países, com exceção dos mais pobres,
surgiu e se desenvolveu uma "indústria" de assistência médico-hospitalar com
custos que crescem de forma exponencial. Não se tem conseguido um controle
eficaz desse segmento e a maioria das políticas voltadas para reduzir custos
vem sendo infrutífera. Inclusive os esforços voltados a melhorar a qualidade do
seu desempenho vêm tendo resultados decepcionantes.
Vários países, como é o caso do Brasil, desencadearam, ainda nos anos
80, processos de reforma que têm suas origens nos anos 70 (ESCOREL, 1987).
Mas é na década atual que se intensificam em numerosos países os processos
de rss. A heterogeneidade histórica, social e política dos distintos países que
compõem a região condiciona diferentes origens, momentos e processos de
reforma. Alguns vêm sendo implementados há vários anos e, portanto, já
apresentam resultados concretos. Outros tiveram início recente e ainda não
apresentam resultados palpáveis em termos de mudanças.
Neste cenário, em 1994, a OPS e a Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (CEPAL) finalizaram a elaboração de um
documento (OPS/CEPAL, 1994) que enquadra a rss no contexto das mudanças
propostas nas relações entre estado, sociedade e mercado no processo de
desenvolvimento regional, em busca de economias mais sólidas e de
sociedades mais equitativas. Esse texto serviu de base para as discussões
ocorridas em Miami, em 1994, durante a reunião dos chefes de Estado do
Continente, referida nos documentos como "Cumbre de las Américas". Essa
reunião estabeleceu um compromisso dos países da região com a rss, entendida
como um mecanismo para garantir o acesso equitativo aos serviços básicos de
saúde, e aprovou uma resolução que, entre outras coisas, propôs uma reunião
especial dos governos americanos com diversas agências de financiamento e
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das Nações Unidas a fim de estabelecer um marco de referência para os
processos de reforma.
Essa reunião especial realizou-se em 1995, durante a XXXVIII reunião
do Conselho Diretivo da OPS, órgão que reúne os Ministros de Saúde dos
países americanos. Foram discutidos os informes sobre as políticas e/ou
reformas de saúde nacionais e um importante documento de referência (BID,
1995) especialmente preparado para a ocasião pelas instituições encarregadas
dos preparativos da Reunião (BID, BirF, CEPAL, OEA, OPS/OMS, UNICEF,
AIO, UNFPA e Governo do Canadá).
Estas

mesmas

instituições

compõem

hoje

um

comitê

de

acompanhamento/monitoração dos processos de reforma, estando em fase de
implantação uma "Rede Interamericana de Reforma do Setor Saúde" aberta à
participação de pessoas e instituições interessadas e destinada a fortalecer a
competência técnico-política de cada país para levar adiante as reformas.
Neste âmbito, a rss é entendida com sendo um processo orientado a
introduzir mudanças substantivas em diferentes instancias do setor saúde, em
suas relações e nas funções que levam a cabo, com o propósito de aumentar a
equidade de seus benefícios, a eficiência de sua gestão e a efetividade de seus
serviços.(BID, 1995)

3.3 Principais Aspectos das Reformas

A análise das experiências de reforma evidencia a diversidade dos
modelos e estratégias adotadas pelos países para alcançar uma cobertura com
serviços de boa qualidade, conforme as realidades nacionais. As rss são
processos complexos cujo desenvolvimento envolve componentes técnicos e
gerenciais, mas também políticos, econômicos, sociais e culturais que não
admitem um único modelo.
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Várias estratégias vêm sendo adotadas para implementar os processos
de reforma e, às vezes, em um mesmo processo combinam-se várias delas.
Algumas reformas derivam de processos de mudança constitucional que
alteram as bases jurídicas dos Estados nacionais e suas relações com a
sociedade. Outros casos baseiam-se em medidas administrativas adotadas
dentro dos marcos legais vigentes. Em alguns países, como o Brasil, o processo
de reforma vem contando com a intervenção importante do Parlamento. No
caso da Reforma Sanitária Brasileira (RSB ), preparada por debates e iniciativas
da sociedade civil, com forte presença do movimento sanitário durante a fase
anterior de luta antiditatorial, o Congresso Nacional, as Assembléias
Legislativas e as Câmaras de Vereadores são hoje palco e, às vezes, atores
institucionais importantes das discussões e decisões setoriais.
Em certos países, com forte tendência de expansão para todos, a
reforma é parte de um processo mais amplo de ajuste da estrutura e função do
Estado. Nestes casos, está sendo aplicada uma lógica econômica que visa
incrementar o papel regulatório do Estado e reduzir sua participação direta na
prestação de serviços. Outras vezes a reforma acompanha a descentralização
global do Estado. Mas também há casos em que a reforma é desencadeada para
enfrentar problemas específicos da assistência médico-sanitária, tais como a
explosão de custos, a ineficiência dos serviços, a iniquidade do acesso, a
insatisfação do usuário e dos prestadores, ou uma combinação destes
componentes.
Os temas da equidade, eficiência e qualidade são centrais na maioria das
iniciativas, ainda que de uma forma meramente declaratória em muitos casos.
Dentre os objetivos dessas iniciativas está o de assegurar a cobertura universal
de serviços básicos de saúde e a focalização do gasto público na atenção a
grupos populacionais marginalizados ou com maior risco. Soma-se a isso a
globalização dos padrões de consumo de serviços e as novas possibilidades,
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abertas pelo desenvolvimento tecnológico em saúde, que pressionam de forma
crescente no sentido da expansão dos serviços prestados.
Com a crescente democratização política nos países da região, os
processos de reforma têm buscado incorporar maior participação sociaL
gerando formas cooperativas de solução dos problemas de saúde e da gestão
dos serviços.
As reformas estão introduzindo novas formas de organização e de
gestão dos serviços, visando melhorar a eficiência e credibilidade do setor. Na
maioria dos casos está sendo buscada uma nova divisão de funções entre o
Estado e a sociedade civil na produção e financiamento dos serviços. Há
iniciativas voltadas à reestruturação dos hospitais públicos, inclusive
universitários, como empresas sociais, com autonomia de gestão e capacidade
de recuperar seus orçamentos mediante convênios com a seguridade social e o
setor privado (PAGANINI & NOV AES, 1994 ). Buscam-se alternativas de
organização dos prestadores de serviços e otimização do "mix" públicoprivado. Realizam-se também programas de garantia de qualidade a fim de
habilitar, categorizar e acreditar os estabelecimentos de saúde.
A maior parte dos países está descentralizando a gestão do setor saúde e
redefinindo o papel dos governos central, estadual e municipal em relação a
saúde (PAGANINI & CAPOTE, 1990; NOVAES et ai, 1995). Os Ministérios
da Saúde diminuem suas responsabilidades como prestadores diretos de
serviços e incrementam suas funções de condução política, regulação e
avaliação. Recursos e capacidade de gestão estão sendo transferidos para as
outras esferas de governo.
Vários processos de reforma têm proposto a necessidade de separar as
responsabilidades do financiamento setorial das de prestação de serviços para
assegurar a eficiência, a qualidade e a competitividade no sistema de saúde.
Para isso criam-se entidades públicas e privadas que têm a responsabilidade de
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arrecadar e administrar os recursos destinados pelo Estado, pelas empresas ou
pelas famílias para financiar a atenção de saúde. Tais entidades têm sob sua
responsabilidade a contratação da prestação dos serviços sob a forma de
"pacotes" de atenção previamente definidos, seja com o setor público ou privado,
que assumem parte dos riscos financeiros da atenção. Em vários casos tem sido
estimulada a competição entre estas entidades financiadoras de serviços, como
mecanismo de oferecer alternativas aos usuários e de forçar a diminuição de
custos.
Outro componente importante da rss refere-se aos processos de
descentralização, de fortalecimento dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS),
que se constitui em uma tática operativa da estratégia de Atenção Primária de
Saúde. Registre-se que a APS, na maioria dos países, não é entendida como
estratégia global de reformulação do sistema de saúde, como preconiza
atualmente a OMS. Sua interpretação é, principalmente, como programa
voltado a satisfazer necessidades eventuais de grupos sociais marginalizados,
com recursos de baixa densidade tecnológica e custos mínimos, incluindo a
retórica da participação comunitária.
Medidas

de

racionalização

da

atenção

também

vêm

sendo

impulsionadas, como é o caso da polêmica cesta básica de cuidados, visando
universalizar o acesso à atenção básica de saúde num contexto de escassez de
recursos. Contudo, não são poucas as análises que consideram essa medida
como uma tentativa de oficialização da iniquidade. Há, desta forma, realidades
contraditórias, decorrentes de interpretações diferentes dos princípios de
equidade, universalidade e integralidade da atenção, resultando, em muitos
casos, na negação dos próprios princípios devido à institucionalização de
tratamentos discriminatórios aos excluídos.
Os principais problemas enfrentados pela rss na região são: a) falta de
consenso entre os atores de cada país e os organismos de cooperação em
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relação aos conteúdos e natureza das reformas; b) frágil viabilidade política,
pois os processos exigem grande capacidade de liderança e de negociação,
recursos escassos em muitos países; c) descontinuidade da ação de importantes
atores,

principalmente

nas

esferas

de

governo,

responsáveis

pela

implementação das reformas; d) dificuldades em se dar conta da complexidade
técnica dos processos, que às vezes dificulta obter apoio político e social
suficiente para vencer a resistência dos opositores às mudanças; e) atenção
insuficiente à participação social nos processos (BID, 1995).
Além destes problemas, identificam-se outros, referentes à escassez de
rhs adequadamente capacitados para levar adiante tanto as tarefas de condução
das mudanças como as de desenvolvimento de novas práticas assistenciais,
ainda que a mudança do modelo de atenção não faça parte, por enquanto, das
diretrizes prioritárias da maioria dos processos de reforma.

3.4 Os Recursos Humanos no Contexto das Reformas

A ma10na dos processos de reforma almeja adequar quantitativa e
qualitativamente a formação e capacitação dos recursos humanos técnicos e
gerenciais para atender novas realidades dos serviços. Há enfoques que são
mais categóricos a respeito, afirmando que "( ... ) el desarrollo y consolidación
de las rss exigen la adequación de la formación de los recursos humanos
necesarios" (SERRANO, 1996), ou que os principais problemas da rss são: "la
deficiencia de recursos humanos debidamente adiestrados para enfrentar las
nuevas necesidades dei sector salud y la falta de integración estructural que
impide la formación de recursos apropriados( ... )" (SILVA, 1996).
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Há referências (PAIM,

1994; CARDONA,

1996; OPS,

1996a)

reiteradas quanto às resistências e dificuldades de mudanças por parte do
aparelho formador de recursos humanos, especialmente das universidades, com
particular ênfase no tocante às escolas médicas.
Observa-se que no campo do desenvolvimento de rhs, a gestão dos
recursos humanos é objeto de atenção prioritária, contemplando estudos
referentes a novas formas de contratação, de remuneração e de avaliação do
desempenho do pessoal de saúde, como os incentivos à produtividade, ou os
pagamentos

prospectivos

segundo

perfil

epidemiológico

e

incidência/prevalência de doenças. Essas formas alternativas visam incentivar
o aumento da eficiência dos serviços, da qualidade da atenção e o controle da
superutilização de tecnologias complexas e de alto custo.
Este enfoque decorre da constatação de que o caráter corporativo e
centralizador do médico na dinâmica do processo de trabalho em saúde faz
com que ele seja o principal organizador da oferta de serviços, pois as novas
técnicas de diagnóstico e de tratamento têm seu uso definido principalmente
pelos médicos.
As mudanças na formação e capacitação de rhs são uma necessidade
declarada por partes das autoridades condutoras das reformas, mas não são
prioritárias, em termos de intervenções realizadas, conforme pode ser
verificado analisando as informações do Quadro 1.
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Quadrol - Políticas mais utilizadas na reforma do setor saúde por sub-região das

Américas -1995

América
Políticas

Área

Cone

Andina

Sul

Caribe
Central

NAFTA

Total

1

21

Descentralizacão Gerencial

ó

ó

4

4

Se~ruro

4

11

3

3

Recuoeracão de Custos

4

12

2

Planos Básicos de Atencão

4

5

2

3

3

17

5

3

4

2

15

3

2

14

Nacional de Saúde

Novas Formas de Contratacão

22
18

Descentralizacão Financeira

3

2

4

Gasto Público Focalizado

2

1

11

2

3

10

2

10

4

3

Autonomia Hosoitalar

2

3

Privatizacão Seletiva

3

4

Políticas de Medicamentos
PAÍSES/TERRITÓRIOS

6

4
7

17

5

5

3

37

Fonte: Informes dos países na Reunião Especial sobre a Reforma do Setor Saúde, Washington, D.C., setembro de 1995
(GONZALEZ. 1996). Traduzido para o português pelo autor.

Como se pode verificar, nenhuma das dez políticas mais utilizadas nas
rss diz respeito ao campo do desenvolvimento dos rhs. Este é um indício da
precária visibilidade deste campo, já apontada por ROVERE (1993). Há clara
sinalização de que o setor educacional, as universidades em particular,
continuam desvinculadas da reorganização dos serviços, da redefinição das
práticas de atenção e dos processos de reforma. No entanto, há demonstrações
da falta, por parte do próprio setor de serviços de saúde, de propostas
consistentes de mudança na formação de rhs, ou as propostas têm baixa
visibilidade e impacto4 •
4

Há casos em que. diante da constatação das divergências entre a Universidade e a rss. decidiu-se por intervenções parciais e de
frágil impacto como ''( ... ) se procedió a reforzar el curriculum de las ciencias soei ales para ayudar a los estudiantes a interpretar
más cabalmente las condiciones de salud dei país." (CARDONA, 1996) ou então "( ... ) reconversión del recurso humano
orientado a la APS através de convenios com AFACIMERA aumentando el numero de resídencias medicas en APS"
(ARGENTINA. 1995).
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Aliás, o papel relevante dos recursos humanos no desenvolvimento das
reformas parece ser mais uma peça de oratória, pois os dois "pilares" da rss são
a organização dos serviços e o financiamento do setor (OMS/OPS, 1996:14). O
que reflete uma secundarização do campo de rhs e uma disparidade quanto ao
nível de importância que se confere a ele nos momentos de diagnóstico,
quando é visto como "um componente essencial" e nos momentos de
intervenção, quando é tratado como mero reflexo da organização dos serviços.
Em alguns casos chega-se a considerar as universidades como meros "aliados
técnicos" da rss (PERU, 1995).

3.5 Tendências e Expectativas em Relação às Reformas, aos Modelos de
Atenção e à Educação e Prática Médica

A rss nos países latino-americanos faz parte da reforma da seguridade
social e a análise desta permite a identificação de dois modelos: o
universallpublicista e o liberal/produ ti vista (FLEURY, 1994 ). Segundo a
autora, estes modelos foram corporificados, como experiências concretas, em
dois casos e momentos específicos: o Brasil da Nova República (segunda
metade dos anos 80) e a segunda fase (anos iniciais da década de 80) de
reformas da ditadura Pinochet, no Chile.
Mas em todos os países, incluindo Brasil e Chile, o que acontece nos
anos 90 são combinações de elementos de ambos os modelos e a própria
transformação de seus conteúdos. Bom exemplo é o caso da universalização
excludente (FAVERET FILHO & OLIVEIRA, 1990), processo de afastamento
da classe média e do setor médico hospitalar privado mais competitivo do
sistema público de serviços. Embora possa ser visto como princípio de
seletividade da clientela em um processo de discriminação positiva, este
processo fragiliza o sistema público, que enfrenta contextos de recessão
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econômica e de redução do gasto social, devido à exclusão dos segmentos com
maior poder de vocalização.
As transformações em curso no campo das políticas sociais apresentam
dois movimentos concomitantes: a) desde o central para o local; b) desde o
público para o privado, podendo-se afirmar que se está processando uma
readequação do padrão de relacionamento entre Estado e sociedade.
No eixo que vai do central para o local encontra-se a estratégia de
construção democrática de sistemas de proteção social universais e controlados
socialmente, enquanto no eixo que vai do público para o privado encontra-se a
estratégia de racionalização voltada para o aumento da produtividade e da eficiência
com redução do gasto público. No cruzamento destes dois eixos encontram-se
várias possibilidades de combinação.
A orientação da maioria das agências financeiras internacionais é
baseada nos princípios da descentralização, privatização e focalização,
acarretando o risco da segmentação das clientelas das políticas sociais. Ao
Estado é reservado o papel de protetor das parcelas mais pobres, aquelas que
deverão ser assistidas pelos sistemas públicos de saúde, enquanto os setores
privados se encarregariam das parcelas de melhor nível de renda, cuja
capacidade adicional de contribuição representa perspectiva de atender aos
interesses de maior lucro.
É evidente que a alternativa a prevalecer vai depender da articulação das

forças sociais em tomo de suas demandas e sua presença nos cenários políticos
nacionais. Embora, como alerta FLEURY ( 1994) "a tendência atual da política
social na América Latina, seja de fornecer os mecanismos e instrumentos
capazes de regulamentar e legitimar a segmentação social existente, não mais
através de um sistema que transforma benefícios em privilégios entre os
incluídos e pune aos demais com a exclusão, mas sim através de um sistema
universal de inclusão segmentada na condição da cidadania".
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As reformas tendem a enfatizar a necessidade de reforçar a capacidade
do setor saúde para mobilizar e negociar a ação de outros setores que podem
ter impacto sobre a situação de saúde da população. No entanto, esta diretriz de
intersetorialidade, na prática, é geralmente confundida com a justaposição de
dois ou mais setores, sem integração conceitual e metodológica entres eles
(multisetorialidade), e não vem se refletindo, por enquanto, em propostas e/ou
estratégias que levem à ruptura das barreiras comunicacionais que impedem o
diálogo entre os diferentes setores.
E isso não ocorre nem mesmo com relação ao setor educacional, que é o
ma1s próximo do setor saúde. Consultando-se os informes apresentados à
Reunião Especial sobre a Reforma do Setor Saúde realizada em 1995, somente
nos casos de Cuba e do Canadá encontram-se formulações consistentes e
aprofundadas quanto à intersetorialidade, nos marcos da proposta do
movimento de cidades saudáveis.
Alguns processos de reforma explicitam tendência a mudar os modelos
assistenciais vigentes, enfatizando a atenção ambulatorial de base promocional
e preventiva. O raciocínio básico é de que o desenvolvimento tecnológico em
saúde torna possível a transferência da atenção do âmbito dos hospitais para o
dos Postos e Centros de Saúde e destes para os espaços comunitários e
familiares, visando reduzir custos, humanizar a atenção e aumentar a
comodidade da população. Embora o enfoque adotado seja predominantemente
de "ambulatorização" de certos cuidados médicos, sem questionar o modelo
médico hegemônico, o tema da mudança de modelo está sendo introduzido nas
reformas. Contudo, este é mais um dos aspectos controversos das reformas e
onde os avanços têm sido menos importantes até o momento.
Um recente documento da OPS (1996b) afirma que "Es peligroso
dedicarse a perseguir la eficiencia de un sistema (de salud) que no funciona
cuando se trata de enfrentar las grandes desigualdades. lntroducir la eficiencia
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"per se" es consolidar la injusticia, cuando lo que se requiere es cambiar el
sistema." Visando sistematizar o processo de ampliação da consciência política
e científica existente na América Latina sobre as áreas críticas e lacunas da
saúde pública, com o propósito de favorecer a formulação de diretrizes que
permitam adotar as decisões necessárias a médio e longo prazo, uma
importante reunião foi realizada em New Orleans, em 1991, promovida pela
Associação de Escolas de Saúde Pública dos Estados Unidos (AESP), pela
Associação Latino-Americana e do Caribe de Educação em Saúde Pública
(ALAESP) e pela OPS. Os documentos apresentados e as discussões havidas
estão registradas em uma Publicação Científica (OPS, 1992a).
A afirmação acima referida faz parte de um dos documentos produzidos
no contexto desse processo de discussão que vem se desenvolvendo desde
1991. As análises e reflexões vêm gerando a configuração de uma "nova saúde
pública", que além de consolidar a rica produção intelectual da área (saúde
pública, saúde coletiva, medicina social) existente nos países latinoamericanos, vem assimilando as influências do "movimento pela promoção da
saúde". Este tem por base o documento de LALONDE (1974) e seu marco
inicial foi a 1a Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada
no Canadá, em 1986, onde foi aprovada a "Carta de Ottawa".
A constatação da importância dos determinantes mais gerais da saúde
tem servido como motivação para que a OMS e a OPS valorizem o tema. Na
América Latina, em 1992, representantes de 21 países participaram da
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Bogotá. A
"Declaração de Santa Fé de Bogotá" destacou a relação entre saúde e
desenvolvimento, a necessidade de ações comunitárias, dos serviços de saúde,
de outros setores sociais e de setores produtivos, postulando a criação de uma
"cultura para a saúde".
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Em 1995 realizou-se, no Brasil, o 1o Congresso Latino-Americano de
Secretários Municipais de Saúde das Américas, com cerca de 1.000
participantes de trinta países, aprovando-se a "Carta de Fortaleza", na qual os
participantes firmaram o compromisso de desenvolver políticas locais que
privilegiem as ações intersetoriais de promoção da saúde. Vale registrar ainda
que é neste contexto que a OMS decidiu criar uma rede de Centros
Colaboradores em Saúde & Desenvolvimento que vem contribuindo para a
produção

teórico-conceitual

do

movimento

da

promoção

da

saúde

(RODRIGUEZ-GARCIA & GOLDMAN, 1994 ).
MENDES ( 1996) trata da construção de um novo sistema de saúde, a
partir de transformações na concepção do processo saúde-doença (ausência de
doença~

qualidade de vida), no paradigma sanitário (flexneriano

social da saúde), na prática sanitária (atenção

médica~

na ordem govemativa da cidade (gerência médica

~

~produção

vigilância da saúde), e
gerência social). Ao

analisar o esgotamento do paradigma da atenção médica, o autor mencionado
defende a "inversão da atenção em saúde" e explícita os projetos estruturantes
dessa nova forma de pensar e fazer saúde: o do campo da saúde (a cidade
saudável) e o do campo dos serviços de saúde (o distrito sanitário), com suas
duas estratégias básicas: a saúde da família e o consórcio de saúde.
No que se refere à estratégia da saúde da fann1ia, que o autor faz
questão de diferenciar da proposta de medicina familiar dos anos 70/80 que,
segundo ele, atinha-se à lógica medicalizadora do paradigma flexneriano, é
apontado um importante dilema: a prevalência da cultura da atenção médica e,
como consequência, a ausência de recursos humanos, especialmente de nível
superior, para viabilização da proposta. Aliás, este foi justamente o principal
argumento utilizado por líderes do movimento municipalista brasileiro de
saúde que, em recente evento nacional, teceram críticas à proposta de inserir o
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Programa de Saúde da Família (PSF) como eixo da ação dos municípios (GIL,
1997).
Como solução para o dilema, MENDES (1996) manifesta que "( ... ) o
que se deve fazer é, concomitantemente, criar o mercado, mediante decisão
política de pagar salários dignos aos profissionais de saúde da família e
procurar as universidades de forma a mudar a qualidade dos recursos humanos
que estão sendo formados. Ou seja, instituir um mercado atrativo e reorientar,
qualitativamente, o fluxo de recursos humanos, capacitando-os para a saúde da
fanu1ia. Sem descuidar de convocar as universidades para a requalificação do
estoque de recursos humanos já acumulado".
CHAVES ( 1982) identificou, provavelmente de forma p10ne1ra no
início da década de 80, o trabalho de LALONDE (1974), tendo incorporado os
conteúdos da promoção da saúde como eixo central de um dos capítulos do seu
livro. Neste, ele introduz a discussão sobre a necessidade de novos paradigmas
no campo da saúde, apresenta uma proposta de mudança nos modelos de
ensino dos profissionais, de mudança na prestação de serviços de saúde e
procura traçar as linhas iniciais de um movimento de unificação entre a
proposta de APS e a proposta da formação do médico de família.
Observe-se que na época da publicação da obra havia uma interessante
polêmica a respeito da proposta de médico de família como produto das
escolas médicas (PAIM, 1985). Chaves preocupa-se em elaborar uma proposta
de construção de um novo modelo de prestação de serviços de saúde através da
combinação da APS e do movimento do médico geral ou de fanu1ia (Figura 3).
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Figura 3 - Visão esquemática do sistema de serviços pessoais de saúde sob a
forma de duas pirâmides imbricadas.

ClJIOADOS TERCIÁRIOS

(.";\ C~tOADOS POR

v.:;) TECNICOS E AUXILIARES
@AUTO - CUIDADO, CUIDADOS PELA FAWILIA

Fonte: CHAVES. ( 1982).

Nesta figura, os níveis de assistência são representados não sob a forma
de uma pirâmide de vários níveis, mas de duas pirâmides imbricadas
procurando, segundo o autor, reconciliar algumas dificuldades semânticas
sobre cuidados primários. O terceiro nível (1.3) é o vértice da pirâmide de
cuidados primários do sistema e é constituído, por definição, por pessoal de
nível universitário. De acordo com a região do mundo, do país, da zona, a
composição da equipe que atua neste vértice variará, sendo contudo
fundamentais a presença do médico e da enfermeira. A segunda pirâmide, na
qual penetra a pirâmide dos cuidados primários, é a dos cuidados secundários e
terciários.
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Finalizando o livro, o autor apresenta sua proposta de estratégia de
mudança para a saúde, que constitui-se no desenvolvimento conjunto de novos
"modelos de ensino" e de novos "modelos de serviço", através da articulação
docente-assistencial em "uma relação dialética, havendo momentos em que o
agente de mudança é o serviço, que retroalimenta mudanças curriculares e
outros momentos em que se adianta o ensino, faculdade ou universidade,
induzindo à mudanças nos serviços por seus achados, demonstrações e trabalho
na área" (CHAVES, 1982).
Interessa, nesta oportunidade, destacar que a questão da mudança do
modelo de atenção, pouco desenvolvida pelos processos de rss, não é recente.
Mas, pelo que se pode perceber, o assunto é melhor desenvolvido, do ponto de
vista teórico-conceitual, somente em alguns poucos países, com destaque para
o Brasil. Aqui, desde

1987, por ocasião do Sistema Unificado e

Descentralizado de Saúde, o assunto já está introduzido no campo das políticas
de saúde, sob a denominação de Distritos Sanitários.
De fato, nos informes apresentados à mencionada Reunião Especial,
além do Canadá, que centra sua proposta na construção de um modelo de
promoção da saúde, somente Costa Rica e Brasil tratam dos novos modelos de
atenção de forma mais aprofundada. A Costa Rica considera o componente
"Readecuación del Modelo de Atención" como o segundo pilar do seu
processo de reforma, ao lado do planejamento/gestão e fortalecimento da infraestrutura e informa que, em linhas gerais, o novo modelo vem sendo
construído através do estabelecimento de aproximadamente 90 áreas de saúde
e 800 "Equipos Básicos de Atención Integral de Salud" constituídos por
médico geral, auxiliar de enfermagem e técnico de atenção primária (COSTA
RICA, 1995). No informe apresentado pelo Brasil, o assunto é abordado como
uma das "mudanças estruturais fundamentais", sendo apresentado como "( ... )
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a adoção de modelos

técnico-operacionais

inovados

e permanentemente

inovadores, transformando o modelo assistencial predominantemente curativo,
individualizado, de minorias, em um modelo de atenção integral, personalizado
e também de alcance coletivo" (BRASIL, 1995).
Recentemente, ao avizinhar-se a data limite para ser atingida a
meta "Saúde para Todos no Ano 2000" (SPT-2000) e no contexto das
discussões desencadeadas pela OMS acerca da "Renovação da Saúde para
Todos", ao lado de constatar que "No es claro si las reformas sectoriales que
están teniendo lugar en la region están conduciendo al logro de la salud para
todos ... ", a OPS incluiu entre suas novas orientações de política para os países
latino-americanos um modelo social de práticas de saúde dizendo que "es
necesario llevar a su justa dimensión la práctica orientada al indivíduo, la
enfermedad y la curación, promovido, pero no alcanzado, por la estrategia de
APS. Por lo tanto, la noción de modelo de atención debe ser entendida como
un componente dei modelo social de prácticas de salud que en cada espaciopoblación se construye en respuesta a sus propios ideales, necesidades o
problemas" (OPS, 1996c).
Particularmente no caso brasileiro, o Governo Federal fez o lançamento
de um plano de metas setoriais denominado "1997 - O Ano da Saúde no
Brasil"

onde

estabelece,

ao

lado

de

medidas

voltadas

à

descentralização/municipalização de recursos e gestão, a ampliação de dois
programas,

o

PASF-Atenção

à Saúde

Familiar e o

PACS-Agentes

Comunitários de Saúde, considerados estratégicos para a estruturação de um
novo modelo assistencial. Independentemente da análise que se possa fazer
sobre o cumprimento efetivo do citado plano de metas, interessa aqui destacar
a inclusão do tema "novo modelo assistencial" no plano da política nacional de
saúde.
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Quanto à educação médica, vista isoladamente ou no contexto da
formação de rhs, não há referências relevantes por parte dos atores centrais
(leia-se Ministérios da Saúde) dos processos de rss. As manifestações oficiais
resumem-se à constatação da inadequação dos atuais perfis profissionais e das
dificuldades de mudança no aparelho formador. Parece não haver o
reconhecimento de que "a educação médica cumpre um papel fundamental na
reprodução da organização dos serviços de saúde e se cristaliza na
reatualização e preservação das práticas específicas, tanto nas dimensões do
conhecimento quanto nas técnicas e conteúdo ideológico" (OPS, 1976). E, se
há reconhecimento, este não tem sido suficiente para que os atores centrais dos
processos de rss formulem propostas de mudança na formação de rhs.
As iniciativas existentes são parciais, localizadas e situam-se nos
marcos da Integração Docente-Assistencial, sobre a qual existem estudos
mostrando seus limites e indicando um esgotamento dessa estratégia, conforme
será analisado no próximo capítulo.
Apesar de reiteradas manifestações sobre a importância da educação e
da prática médica, não existem indícios de análises e propostas de intervenção
consistentes a este respeito nas agendas da rss dos países latino-americanos.
Isto, apesar de existirem estudos (CAMPOS, 1988; BELMARTINO et ai,
1988) demonstrando a influência decisiva e até mesmo determinante
(CAMPOS, 1992) da ação - aparentemente individual e atomizada - da
categoria médica junto às esferas de decisão das políticas de saúde e nos
próprios processos de trabalho de um mercado heterogêneo onde os médicos
criam e recriam suas condições de autonomia. Além disso, os médicos detêm
canais poderosos de construção e difusão das suas políticas corporativas, que
são permanentemente implantadas nos espaços macro e microinstitucionais.
Diferentemente

dos ·processos

europeus

de

rss,

em

que

o

profissionalismo e a autonomia dos médicos estão contemplados entre os
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principais temas das suas agendas (ao lado da descentralização, da gestão e da
privatização ), na América Latina há uma abundância de prescrições a respeito
do que as políticas de reforma devem introduzir no campo de formação de rhs

mas pouca atenção é dada ao como os países podem levá-las adiante.

Isso é preocupante, pois conforme apontam WALT & GILSON (1994),
muitas políticas de saúde concentram sua atenção no conteúdo da reforma e
negligenciam sobre os sujeitos sociais, os processos e os contextos nos quais as
reformas são desenvolvidas. Ou seja, a articulação entre os fatores expansivos
da medicalização, da incorporação tecnológica, do aumento da força de
trabalho e do profissionalismo médico são elementos importantes nos
processos de rss, ainda mais sabendo-se que o setor saúde é utilizador intensivo
de mão-de-obra profissional.
Resta

verificar

como

estas

questões

da

problemática

do

desenvolvimento de rhs e particularmente da educação médica vêm sendo
desenvolvidas no campo do aparelho formador. É do que trata o próximo
capítulo.
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4 A EDUCAÇÃO MÉDICA E AS PROPOSTAS DE MUDANÇA

A história da educação médica na América Latina poderia mostrar o
papel exercido pelas ações empreendidas ao longo do tempo, a nível
continental e regional, sobre o processo atual de produção de médicos e qual o
seu impacto sobre as escolas. Contudo o levantamento bibliográfico realizado
mostrou que esta história não está escrita. Em que pese existir documentação
de muitos dos eventos e processos ocorridos, esse material bibliográfico não
está sistematicamente organizado e não vem sendo objeto de análises,
permanecendo a lacuna histórica já apontada por ANDRADE ( 1979).
Não se pretende preencher integralmente este importante vazio de
conhecimento, mas a compreensão das propostas de mudança na educação
médica latino-americana, existentes nos anos 90, só pode ser obtida tomando
como referência os marcos históricos das décadas precedentes. Os registros
encontrados e as informações obtidas permitiram a recuperação dos
acontecimentos mais importantes, a identificação das principais iniciativas, dos
sujeitos e dos atores mais relevantes envolvidos no desenvolvimento da
educação médica na América Latina na segunda metade deste século.
Com o término da Segunda Guerra Mundial produziu-se uma mudança
no tipo de influência sobre a educação médica latino-americana. Antes da
metade do século, as escolas de medicina da maioria dos países recebiam
influência principalmente da Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino
Unido. À partir de 1945, novas relações econômicas e culturais foram
estabelecidas no mundo todo e a influência européia decresceu, passando a
haver um predomínio norte-americano também na educação médica.
As relações externas e também as relações sociais internas sofreram
transformações importantes nos países da América Latina, fruto da adoção de
políticas de substituição das importações no desenvolvimento capitalista
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hemisférico. Iniciaram-se os processos de industrialização, acelerou-se a
migração rural-urbana, houve a expansão dos sistemas educacionais. No que
diz respeito à saúde, consolidaram-se os sistemas de assistência médica e de
previdência social, promulgaram-se leis que passaram a regular o exercício da
medicina, expandiu-se a rede hospitalar e os médicos começaram a organizarse em associações.
Portanto, é num contexto de profundas transformações econômicas,
sociais, culturais e políticas, de âmbito interno e externo, que novas bases para
o desenvolvimento da educação médica latino-americana são lançadas a partir
da metade do século.

4.1 Os Principais Passos para a Construção de um Marco Conceitual da
Educação Médica na América Latina

Até meados dos anos 50, a transmissão dos modelos de educação
médica estrangeiros - no ínício europeus e posteriormente norte-americanos realizava-se através da ida e vinda de missões especiais, constituídas por
professores e dirigentes universitários. A partir de 1955 a influência passou a
ser exercida através da participação de representantes dos organismos
internacionais, destacadamente da OPS e de fundações norte-americanas, em
reuniões nacionais e regionais.
No decorrer dos anos esta forma de influência se institucionalizou com
a criação de associações nacionais e internacionais. Segundo FERREIRA
(1997), nesse processo deve ser registrado "( ... ) o movimento, que teve uma
influência 'silenciosa' importante, de afluxo de médicos residentes que foram
se especializar nos Estados Unidos e estabeleceram os 'links' para a
americanização e apropriação indiscriminada de tecnologias ( ... ) a longo prazo
este é um fator da maior transcendência para o desenvolvimento da medicina
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moderna na região e pode ser entendido como a verdadeira extensão de
Flexner à América Latina".
Os primeiros eventos nacionais sobre educação médica de que se tem
registro foram realizados em Lima (Peru) e Calí (Colômbia), respectivamente
em 1951 e 1955. Em 1953, em Londres, realizou-se a la Conferência Mundial
de Educação Médica 1, promovida pela Federação Mundial de Educação
Médica (WFME). Na bibliografia analisada, não há considerações sobre a
eventual ligação do evento ocorrido em Londres com os acontecimentos na
América Latina.
Nos Estados Unidos, dois acontecimentos importantes ocorreram em
1952. Um deles, no âmbito da Associação Americana de Escolas de Medicina
(AAMC), diz respeito à aprovação dos objetivos da educação médica no
ensino de graduação (ASSOCIATION, 1994), elaborados com base em um
documento sobre requisitos mínimos para o credenciamento das escolas de
medicina, aprovado em 1951, pela Associação Médica Americana (AMA). O
outro evento foi uma Conferência sobre o Ensino da Medicina Preventiva,
realizada em Colorado Springs, da qual participaram as escolas de medicina
dos Estados Unidos e do Canadá (PREVENTIVE, 1953). Nesta Conferência,
foram feitas críticas à separação entre a medicina curativa e a preventiva, para
a qual, segundo os participantes, havia contribuído a reforma da educação
médica americana, realizada na primeira metade do século com base no
Relatório Flexner. Além disso, foram lançadas as bases do ensino de uma
"medicina integral", visando a consolidar os departamentos de medicina
preventiva

que

já existiam e estimular sua criação nas demais escolas

médicas.
1

Até meados dos anos 70 realizaram-se mais três Conferências sobre as quais não se encontrou registros. Apesar de indagada
pelo autor, a WFME não esclareceu por que não foram levados em conta estes eventos precedentes ao ser realizada outra
"Primeira" Conferência de Educação Médica. em Edimburgo (Escócia), em 1988.
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Esses departamentos deveriam substituir as tradicionais cátedras de
higiene e introduzir no ensino médico os conteúdos de epidemiologia,
administração de saúde e ciências da conduta, até então só ministrados nas
escolas de saúde pública. "Nesta proposta, o conceito de saúde é representado
por metáforas gradualistas do processo saúde-doença, que justificam
conceitualmente intervenções prévias à ocorrência de sinais e sintomas em
uma fase pré-clínica. A própria noção de prevenção é radicalmente redefinida,
através de uma ousada manobra semântica (ampliação de sentido pela
adjetivação da prevenção como primária, secundária e terciária) que termina
incorporando a totalidade da prática médica ao novo campo discursivo"
(ALMEIDA FILHO & PAIM, 1997).
Quanto aos eventos nacionais pwnetros anteriormente citados, com
relação ao de Cali há registro da discussão e adoção das recomendações
aprovadas nos acontecimentos norte-americanos referidos: os objetivos da
educação médica em nível de graduação, a organização das escolas em
departamentos, a criação de departamentos de medicina preventiva, a
coordenação horizontal e vertical do ensino nas diversas disciplinas, o aumento
do número de professores com tempo integral e dedicação exclusiva, o
estabelecimento de internato hospitalar de um ano de duração e a adoção de
sistemas de seleção de candidatos a vagas nas escolas. (ANDRADE, 1979)
Convém recordar que no período compreendido entre 191 O e 1930, as
escolas médicas norte-americanas sofreram importante transformação na sua
organização e no seu processo de ensino. As modificações tiveram por base o
Relatório Flexner (FLEXNER, 1910), cujo conteúdo e impacto na prática e na
educação médica, nos Estados Unidos e na América Latina, graças inclusive ao
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apmo financeiro recebido pelos movimentos de reforma 2 , foram objeto de
análises por vários autores (MENDES, 1984; SCHRAIBER, 1989).
As principais conclusões/recomendações do relatório consistem: na
criação de departamentos, na compartimentalização do ensino das ciências
básicas (criação do ciclo básico), no desenvolvimento da pesquisa no âmbito
destas ciências; na criação de hospitais-escolas, para serem utilizados como
principais

campos

de

treinamento clínico.

Nos

Estados

Unidos

as

recomendações do Relatório foram adotadas praticamente por todas as escolas
durante a Reforma das década de 1O e 20.
Além das escolas médicas, as próprias Escolas de Saúde Pública nos
Estados Unidos e na América Latina, instituídas no início do século com
recursos da Fundação Rockfeller, sofreram também influência do Relatório
Flexner, pois "( ... )as referências paradigmáticas do movimento da Saúde
Pública não expressam qualquer contradição perante as bases positivistas da
medicina flexneriana ( .. )" (FEE, 1987 apud ALMEIDA FILHO & PAIM,
1997).
Somente na segunda metade dos anos 40 é que surge, na escola de
medicina da Universidade de Case Westem Reserve (Cleveland, Ohio), a
concepção de ensino integrado das ciências básicas que, para alguns,
representou um afastamento parcial dos postulados flexnerianos, e que acabou
se disseminando, nas décadas de 50 e 60, entre outras escolas norte-americanas
(LEE, 1962). Segundo FERREIRA (1997), "( ... ) na realidade, o grupo de
Cleveland seguiu em tudo as recomendações flexnerianas, agregando a elas a
integração em sistemas orgânicos. Entretanto, mesmo este aspecto não é
contraditório em relação a Flexner, porque na realidade ele não pregava a

1

As fundações privadas americanas aplicaram, durante o período 1910 a 1930. aproximadamente 300 milhões de dólares na
implementação das recomendações do Relatório Aexner (FREIDSON, 1970 apud MENDES, 1984).
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rigidez e achava que o ideal sena contar com distintas organizações
curriculares".
Registre-se que as escolas de medicina de Cali, de Ribeirão Preto e de
El Salvador foram criadas no início dos anos 50, com apoio das Fundações
Rockfeller e Kellogg, seguindo o modelo flexneriano, acrescido das
recomendações da Conferência de Colorado Springs e das idéias e princípios
contidos nos documentos das entidades norte-americanas, mencionados
anteriormente (ANDRADE, 1979; RODRIGUEZ, 1997 a)0 Seminário precursor de Cali, realizado em 1955, contou com o
co-patrocínio da

OPS,

cujos esforços na época, no campo da educação

médica, estavam orientados principalmente ao desenvolvimento das disciplinas
básicas e ao estímulo à introdução do ensino dos aspectos preventivos, sociais
e à criação de departamentos de medicina preventiva nas escolas médicas
latino-americanas.

Com

este

propósito,

dois

importantes

Seminários

Internacionais foram promovidos pela OPS: um em Vifia dei Mar (Chile) em
1955, e outro em Tehuacán (México) em 1956, que resultaram na
disseminação das propostas da OPS em praticamente todos os países.
Nos anos seguintes, a OPS instalou, com um importante apoio da
então

Escola

Paulista

Regional de Medicina
Desenvolvimento

de

Medicina 3

(BIREME)

e,

(CHAVES, 1997), a Biblioteca
através

do

Programa

de

de Recursos Humanos em Saúde 4, promoveu iniciativas

relevantes no campo editorial iniciando, nos anos 60, a publicação dos Livros
de Texto (Programa PALTEX) e da Revista Educación Médica y Salud,
instrumentos importantes de difusão, em espanhol, de obras recomendadas aos
1

4

Instituição diretamente vinculada ao MEC. A partir de 1995, juntamente com outros cursos superiores mantidos pelo Governo
Federal, foi transformada na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
O Programa originou-se nos anos 50 com a criação de uma Unidade de Educação e Treinamento, transformada
consecutivamente em Departamento de Educação Médica. Departamento de Desenvolvimento de rhs ( 1965), Divisão de rhs
( 1975), Divisão de rhs e f'esquisa ( 1977). Em urna publicação da OPS, encontra-se registrado um interessante relato das ações
desenvolvidas neste campo (CRITICAL, 1992).
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alunos por comitês de professores das diversas disciplinas do curso médico e
de idéias e análises sobre educação médica e saúde. Foi também nos anos 60 e
70 que, refletindo o início de uma preocupação com as questões pedagógicas, a
OPS desenvolveu e manteve, durante 10 anos, um programa de Laboratórios
de Relações Humanas, que envolveu em torno de dois mil professores de
escolas latino-americanas.
Merece registro também a aprovação, em 1962, do Primeiro Plano
Decenal de Saúde das Américas no contexto do Programa Norte-americano
"Aliança para o Progresso", que levantou a problemática da carência de
médicos na América Latina, introduziu a questão do planejamento de recursos
humanos e contribuiu para o início da expansão do número de escolas médicas
em vários países.
Outra importante iniciativa da OPS foi estimular e apoiar a realização
de estudos nacionais sobre rhs e a educação médica em países da região - Peru,
Chile, Argentina e Colômbia - que representaram o começo do enfoque de
planejamento de recursos humanos na formação de pessoal de saúde
(ANDRADE, 1973; CHAVES, 1978).
Nesta área da pesquisa em educação médica, o destaque deve ser
conferido ao estudo realizado por GARCÍA ( 1972) em 1967/68, inicialmente
desenhado para ser uma avaliação dos primeiros dez anos de ação dos
departamentos de medicina preventiva nas escolas médicas da região, mas que
terminou por resultar na pesquisa sobre educação médica na América Latina
mais abrangente (realizado em 107 das 135 escolas latino-americanas
existentes na época) e aprofundada, realizada até hoje. O estudo tratou a
educação médica na sua totalidade e adotou um enfoque teórico-metodológico
que possibilitou estabelecer as relações entre a educação médica e a estrutura
social, no contexto da transformação histórica do processo de produção
econômica.
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Nesse trabalho, GARCÍA situa pontos cruc1a1s da educação médica.
Referem-se eles de um lado, ao caráter essencialmente "escolar" da produção
de médicos e, de outro, às relações entre a produção de serviços e os objetivos
a que se propõem as escolas médicas. No primeiro, aponta-se a dissociação
entre ensino e trabalho e, no segundo, se ressalta a dualidade da escola médica,
que enfrenta a problemática de ser inovadora, em consequência da sua
"proximidade" com o desenvolvimento social e político-cultural, ao mesmo
tempo que é pressionada para se manter conservadora frente aos interesses e
exigências do mercado de trabalho médico, do qual parcela significativa dos
seus professores faz parte.
Esse estudo e os demais trabalhos de GARCÍA (NUNES (org), 1989)
representam o início da construção do marco conceitual da educação médica na
América Latina, processo contínuo que permanece e se transforma até os dias
de hoje.
Mas, além das iniciativas mencionadas, relativas às décadas de 50 e 60,
a OPS também teve importante participação na construção dos instrumentos de
ação política no campo da educação médica na região.

4.2 Formação e Desenvolvimento do Movimento de Educação Médica na
América Latina

Em 1957, sob os auspícios da União das Universidades da América
Latina (UDUAL) 5, realizou-se no México a la Conferência das Faculdades
5

Em 1930, por ocasião de um Primeiro Congresso de Universidades, promovido pela Universidade de Havana (Cuba) propôs-se,
pela primeira vez, a formação de uma Associação Internacional de Universidades. Em 1949, durante o I o Congresso de
Universidades Latino-Americanas, realizado na Universidade de São Carlos (Guatemala), foi criada a UDUAL que, desde
1962, tem sede permanente no campus universitário da UNAM (México). Entre seus objetivos e finalidades, incluiu-se com
destaque "Afianzar los princípios de independencia política y liberación econômica de las naciones latino-americanas( ... ) la
integración cultural de América Latina a través de sus Universidades es una aspiración constante de la UDUAL" (POZO,
1977).
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Latino-Americanas de Medicina. Nesta, aprovou-se a recomendação de
estímulo à criação de Associações Nacionais de Escolas Médicas e o
estabelecimento de intercâmbios entre elas.
Na 2a Conferência, realizada em 1960 em Montevidéu (Uruguai), sob os
auspícios

da

UDUAL

e

contrariamente

à

sua

orientação

político-

organizacional centralizadora, aprovou-se uma recomendação favorável ao
estabelecimento de uma Federação de Associações de Escolas de Medicina.
Antes da 3a Conferência, um grupo de diretores de Escolas foi
convidado 6 a participar da 72a Reunião Anual da Associação Americana de
Escolas Médicas, realizada em 1961, em Montreal. Nessa ocasião, foi
designado um comitê organizador do projeto de uma Federação PanAmericana 7 • Após algumas reuniões, em Cali e em Santiago, este comitê
elaborou um anteprojeto de estatutos de uma Federação Pan-Americana de
Associações de Escolas e propôs a inclusão de sua discussão no temário da 3a
Conferência.
Durante a 3a Conferência de Faculdades Latino-Americanas de
Medicina, realizada em Vifia del Mar, em 1962, os estatutos foram aprovados e
foi eleita uma diretoria provisória8 da Federação Pan-Americana de
Associações de Faculdades (Escolas) de Medicina (FEPAFEM). A Reunião
Especial dos Decanos e Presidentes de delegações que fundou a FEPAFEM,
contou com 103 participantes que representavam 75% das escolas latinoamericanas e a totalidade das norte-americanas além de 25 observadores e
6

7

8

Este convite originou-se na conversação mantida pelo Dr. Luis Munist, Decano da Facultad de Ciencias Médicas da
Universidade de Buenos Aires. com o Dr. Ward Dardly, Diretor Executivo da AAMC, ambos presentes na Reunião da
Associação Médica Pan-Americana de maio de 1960 (TER CERA. 1962).
Comitê constituído pelos Drs. Hemán Alessandri e Amador Negme (Chile), John A. O. Cooper e Thomas Hunter (EUA),
Zeferino Vaz e José Kuri (Brasil), Gabriel Velásquez Palau (Colômbia), José Miguel Torre (México) e Juan A. Orfila
(Argentina).
Constituída de seis membros. sendo três eleitos na Assembléia da reunião de fundação (Gabriel Velásquez. Juan A. Orfila,
Amador Negme). e três escolhidos como representantes da América do Norte. da América Central e Caribe. e da América do
Sul (John A. D. Cooper, José Miguel Torre, Zeferino Vaz). Os trabalhos da diretoria provisória foram presididos, até 1962,
pelo Dr. Amador Negme. na época Secretário da Faculdade de Medicina de Santiago e que foi, posteriormente, o I o Diretor da
BIREME, em São Paulo.
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convidados

especiais de

organizações

internacionais

(OPS,

Fundação

Rockfeller, Fundação Kellogg, Milbank Memorial Fund, Instituto Nacional de
Saúde dos EUA).
A UDUAL jamais reconheceu a legitimidade das deliberações desta
Conferência, cujos Anais não têm a chancela da entidade, argumentando que o
"assunto V" do temário, relativo à criação da Federação,

não constava do

programa aprovado na Conferência anterior. Há contra-argumentos afirmando
que durante a organização da 3a Conferência os diretores das escolas foram
consultados, tendo havido apenas uma manifestação contrária à idéia.
Nos primeiros anos da década de 60 e após o exemplo pioneiro da
Colômbia, que criou sua Associação Colombiana de Faculdades de Medicina
(ASCOFAME) em 1959, foram criadas as Associações do México (AMFEM)
e da Argentina (AFACIMERA), seguidas pelas do Brasil (ABEM) e Chile
(ASOFAMECH).
Todas essas entidades foram criadas sob a influência do 1o diretor
executivo da FEPAFEM - o Prof. Emani Braga, ex-funcionário da Fundação
Rockfeller - e contaram com recursos, canalizados via Federação, provenientes
do Milbank, Rockfeller, Kellogg e outras organizações, para custear as
despesas de manutenção e salário dos diretores executivos nos seus anos
iniciais. Em 1967, além da Associação norte-americana (88 escolas), criada em
1876 e da Associação Canadense (12 escolas), existiam 9 Associações
Nacionais ou Sub-Regionais Latino-Americanas que agrupavam 99 escolas de
um total de 107 (BRAGA, 1967).
A instalação e eleição da pnmetra diretoria regular da FEPAFEM
ocorreu em 1964, em Poços de Caldas, durante a 4a Conferência Latino-
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Americana de Educação Médica 9 , em evento conjunto ao 2° Congresso
Brasileiro de Educação Médica. Registre-se que, no período 1962-1966, a sede
e a secretaria da FEPAFEM situavam-se no Rio de Janeiro, inicialmente em
dependências da Representação da OPS e, logo em seguida, junto à Escola
Nacional de Saúde Pública, compartilhando com a ABEM a mesma infra, . e pessoa110 .
estrutura f tstca
Nesse período, era diretor executivo da FEPAFEM o Dr. Ernani Braga
que, por ocasião da la Conferência Geral (Pan-americana) de Educação
Médica, em 1966, desligou-se da FEPAFEM para atender convite da OMS
em Genebra 11 . Com a escolha do substituto, ocorreu a mudança da sede para
Bogotá 12 •
Durante a ma10r parte dos trinta e cinco anos de sua existência, a
FEPAFEM foi presidida por líderes da educação médica do Chile, Argentina e,
recentemente, do Brasil (ANEXO 2).
Há evidências de que, na distribuição de poder interno na FEPAFEM,
alguns diretores executivos desempenharam papel proeminente, inclusive o
atual, destacando-se Ernani Braga e José Félix Patino (ANEXO 3).
Para o desenvolvimento de suas atividades até 1966, a FEPAFEM
obteve o apoio de várias agências internacionais, principalmente da USAID,
' Até hoje há controvérsias acerca desta Conferência, que não contou com a participação de representantes da UDUAL. Esta.
por outro lado. ao dar continuidade às suas Conferências. contabilizao evento de Poços de Caldas, pois a seguinte, em 1967.
realizada em Lima. é considerada como 5' Conferência.
10
Na época, como primeiro diretor executivo (1963-66) da ABEM. atuava o Dr. José R. Ferreira, que havia sido secretárioexecutivo da Comissão de Planejamento da Formação de Médicos (precursora da atual Comissão de Especialistas do Ensino
Médico) do MEC. e que posteriormente foi vice-reitor da UnB (1966-68), assessor regional em educação médica na
OPS/Washington (1969-74) e chefe do Programa de Desenvolvimento de RHS da OPS, em Washington (1974-95).
Atualmente é coordenador da cooperação internacional da ENSP!FIOCRUZ.
11
O Dr. Ernani Braga substituiu em Genebra o Dr. Mario Chaves que, ao retornar ao Brasil, assumiu as funções de diretor
executivo associado de uma Oficina Delegada da FEPAFEM no Brasil (criada em virtude do número de escolas no país). que
funcionou. com subsídio da Fundação Kellogg. de 1968 a 1972.
12
A mudança, segundo os registros, foi motivada por dificuldades para o desempenho das atividades no Brasil e por existir na
Colômbia urna Associação Nacional bem estruturada. Na verdade, há informações de que as articulações pró-mudança da sede
da FEPAFEM de parte do Dr. Félix Patiiio realizaram-se durante o jantar, em uma das noites da Conferência. No dia seguinte
as manchetes dos jornais colombianos noticiavam a renúncia do Reitor da Universidade Nacional e o fato de que este
assumiria importante função no desenvolvimento da educação médica no continente. Aos participantes do evento. surpresos,
não restou muita alternativa senão aceitar o fato consumado. inclusive à delegação brasileira. que acalentava a idéia de ter o
Prof. Mario Chaves no cargo de diretor executivo, em substituição ao Pro f. Ernani Braga e com a concordãncia deste. Desta
forma presenciou-se a transferência da sede da FEPAFEM para Bogotá.
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do Projeto HOPE, da Fundação Rockfeller, da Fundação Kellogg, da Fundação
Milbank, da OPS, do BID, da Common Wealth Foundation.
A partir de 1966, a FEPAFEM iniciou a convocação de conferências
bianuais de educação médica de caráter pan-americano

(ANEXO 4) e a

UDUAL continuou patrocinando conferências, também bianuais, de caráter
latino-americano.
Mesmo depois da criação da FEPAFEM em 1962/64, a UDUAL, ao
convocar as subsequentes Conferências Latino-Americanas de Escolas de
Medicina, não facilitou a agregação dos que participavam dos eventos em uma
entidade independente. Segundo RODRIGUEZ ( 1997 a), "Las Facultades y
Escuelas de Medicina Latinoamericanas por largo tiempo trataran de
constituirse en Asociación, cosa a lo cual se oponía, sobre todo el secretario
general de UDUAL el Dr. Efren del Pozo, considerando que eso debilitaria el
caráter unitário de UDUAL". Mas a instalação de regimes autoritários em
vários países, nos anos 60 e 70, que vitimaram ou desarticularam muitas
lideranças acadêmicas progressistas da área médica, também contribuiu para
que a entidade não fosse criada.
Somente

depois

de

muito

realizadas

(ANEXO 5) é que os

realizada

em

Honduras,

tempo

e

de

participantes

aprovaram

a

criação

várias
da
de

Conferências

12a Conferência,

uma

entidade.

Estimulados pela criação da Organização das Faculdades e Escolas de
Odontologia (OFEDO) da UDUAL, ocorrida em 1980, pelo crescimento dos
movimentos de redemocratização em vários países e pela vitória da revolução
sandinista ( 1979), aprovou-se a criação de uma entidade. Na 13a Conferência,
realizada na Nicarágua, em 1984, durante a vigência do governo sandinista, foi
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eleita a primeira diretoria 13 da Associação Latino-Americana de Faculdades e
Escolas de Medicina (ALAFEM).
Registre-se,

para compor o quadro de atores institucionais do

movimento de saúde na América Latina, a criação da Associação LatinoAmericana de Escolas de Saúde Pública (ALAESP), da Associação LatinoAmericana de Medicina Social (ALAMES) e da Associação Latino-Americana
de

Faculdades

e

Escolas

de

Enfermagem

(ALADEFE),

criadas,

respectivamente, em 1974, em 1984 e em 1986.
O temário das Conferências promovidas pela UDUAL e pela ALAFEM
permite entrever uma orientação política distinta da FEPAFEM. Esta hipótese
é reforçada quando se observa o país de origem dos seus sucessivos
presidentes (ANEXO 6).
Uma análise detalhada referente aos locais, datas e temas tratados nos
eventos (ANEXOS 4 e 5), bem como referentes às ações desenvolvidas pelas
entidades e ao posicionamento político dos seus dirigentes (ANEXOS 2, 3 e 6),
permite uma compreensão aprofundada quanto às linhas políticas de ação e aos
mecanismos de intervenção de diversos atores do movimento latino-americano
de educação médica.
No entanto, não é este o objetivo desta tese. Para este estudo, basta
identificar a formação e desenvolvimento de um movimento de educação
médica na América Latina composto por, pelo menos, duas grandes correntes e
que, desde seu início, caracteriza-se por ser polêmico e conflituoso. Os
processos de criação e de desenvolvimento das ações da FEPAFEM foram, até
recentemente, alvo de polêmicas e de suspeição sobre sua condição de entidade
manipuladora e manipulada por certos setores da sociedade e do governo
11

No intervalo entre as duas Conferências. uma Comissão Organizadora elaborou um projeto de estatutos e enviou cópias a
todas as escolas latino-americanas desconhecendo, obviamente, as Associações Nacionais, pois a proposta era constituir
uma entidade de escolas. A Comissão era constituída pelos decanos Drs. Rodrigo Yépez (Equador), Antonio Meza Quadra
(Peru), Fabio Salananca (Nicarágua), Jorge Villegas (México/UAM-Xochimilco), Aníbal Gómera (São Domingo) e Nelly
Sigaut (representante da UDUAL). A reunião de trabalho desta Comissão foi apoiada pela OPS (UDUAL, 1983).
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norte-americano, em aliança com alguns líderes latino-americanos da educação
médica, em defesa de interesses e políticas neo-colonialistas. Em contrapartida,
sempre houve referências veladas à ALAFEM como sendo instrumento da
política externa cubana.
Conforme assinala ANDRADE (1979), "Este conflicto sefiala una
profunda división en cuanto a la actitud frente a la influencia norteamericana
en la educación médica en América Latina, ai mismo tiempo que permite
comprender algunos de los mecanismos puestos en juego para ejercerla. En
efecto, la FEPAFEM, fortalecida por la asistencia económica de fundaciones
privadas de los Estados Unidos, ha podido desarrollar una estructura operativa
permanente y adelantar programas que ejecuta a través de las asociaciones
nacionales a ella afiliadas. La UDUAL, en cambio, al no disponer de suficiente
apoyo económico, se ha tenido que limitar a continuar patrocinando
conferencias bianuales en tanto que en el período que media entre ellas, su
actividad en relación con la educación médica se reduce notablemente".
Ainda durante os anos 70, no ambiente acadêmico de muitas escolas
médicas da região e de algumas associações nacionais de educação médica,
irrompe uma intensa polêmica acerca da questão demográfica e das
políticas/programas de controle da natalidade. A FEPAFEM, principalmente
em virtude da ação da sua diretoria executiva, assumiu um papel que passou a
ser fortemente questionado.
As mesmas posições políticas existentes nas esferas dirigentes da
FEPAFEM e da ALAFEM também ocorriam ao nível das escolas,
evidentemente com variados graus de conflito. No período 1983/87, de criação
e estruturação da ALAFEM, são mais altissonantes as expressões das
divergências, que se manifestam nos temários das suas Conferências e em
declarações do tipo: "( ... ) las universidades de América Latina debían unirse,
coordinar y actuar en forma conjunta ( ... ) para hacer frente a la penetración Y
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dominación cultural dei imperalismo de Estados Unidos de Norteamerica ( ... )
con la excepción de la experiencia solidaria de Cuba ( ... ) la cooperación que
hasta ahora ha existido, ha obedecido a los intereses de los estados capitalistas
dependentes y de la metrópoli imperalista, y no a las verdaderas necesidades de
las universidades y de la población latino-americanas" (UDUAL, 1984).
Durante todo esse período de 40 anos, desde a sua formação e
desenvolvimento, o movimento de educação médica na América Latina contou
com o apoio da OPS. Ora apoiando a FEPAFEM, a ALAFEM, e as
Associações Nacionais, ora apoiando escolas, grupos de educadores, pessoas e
organismos com posições político-ideológicas e educacionais distintas, com
frequência a OPS trabalhou com as várias correntes simultaneamente. Apoiou
a realização da 3a Conferência em Vi fia del Mar ( 1962), que aprovou a criação
da FEPAFEM, bem como a 13a Conferência em Manágua ( 1984), que aprovou
a criação da ALAFEM.
Fica evidente, fruto da política do Programa de Desenvolvimento de
Recursos Humanos e das posições políticas do seu corpo diretivo e técnico,
que a ênfase da participação nas atividades levadas adiante pelo movimento
variou, segundo as políticas e propostas das entidades. Como se verá mais
adiante, ao se analisar alguns dos acontecimentos da década de 80, as
iniciativas

conjuntas

tiveram,

invariavelmente,

conotações

político-

ideológicas, em que pese existirem também decisões decorrentes de
divergências teórico-metodológicas e de desencontros pessoais entre líderes do
movimento. Ou seja, nada mais do que a manifestação no âmbito internacional
de divergências e conflitos que existiam nos âmbitos nacionais e ao nível de
cada escola médica.
Todos esses cenários são arenas de lutas políticas decorrentes de
contradições nas práticas médicas e na educação médica, baseadas em distintas
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concepções de sociedade, de políticas sociaiS, de políticas de saúde e de
educação médica.

4.3 A Educação Médica Latino-Americana nos anos 70/80 e o Movimento
Mundial de Educação Médica no Final dos Anos 80

Logo no início do período há um acontecimento no campo setorial que
merece ser destacado. Trata-se do 2° Plano Decenal de Saúde das Américas,
aprovado em 1972 pelos Ministros da Saúde, o qual ratificou a saúde como
direito de todos, identificou os rhs como elementos fundamentais para a
atenção médica integral e reiterou o apoio ao ensino das Ciências da Saúde que
vinha sendo promovido pela OPS. O 2° Plano Decenal dedicou muitas das suas
recomendações à prática e à educação médica, ressaltando que esta deve tratar
a saúde como função biológica e social, serem multidisciplinares e
estabelecerrem relações dos organismos de saúde pública e privados com as
universidades, por meio da regionalização docente-assistencial, da medicina de
comunidade e da participação precoce do estudante nos serviços (OPS/OMS,
1973).
No campo específico da educação médica, em consequência do
crescimento econômico, do desenvolvimento das áreas sociais e da maior
demanda do mercado de trabalho em muitos países da região, ocorreu o
aumento acelerado do número de escolas médicas, principalmente no final dos
anos 60 e início dos 70, cuja intensidade descresceu no decorrer da década de
80. Nos anos 70,

esse processo foi objeto de iniciativas visando ao seu

controle.
Duas reuniões internacionais foram convocadas com este propósito. A
primeira, em 1976, sobre Princípios Básicos para o Desenvolvimento da
Educação Médica na América Latina e no Caribe, realizada em Caracas, foi
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promovida pela OPS e FEPAFEM. Nesta reunião assinalou-se que a prática
médica e o sistema de atenção à saúde prevalentes eram determinantes em
relação à educação médica. Na oportunidade, análises foram feitas em relação
aos seguintes pontos: a formação de médicos em relação às políticas de saúde,
à prática e à atenção médica; o número de alunos e o crescimento e
funcionamento das escolas; o ensino por disciplinas; o ensino uniprofissional e
multiprofissional; o ensino hospitalar e o extra-hospitalar.
A segunda reunião, em 1977, sobre Requisitos Mínimos para a Criação
de Escolas de Medicina, realizada em Salvador (Brasil), foi promovida pela
OPS, FEPAFEM e Fundação Rockfeller. Nesta oportunidade, os participantes
tentaram traduzir em termos operacionais as proposições conceituais
elaboradas na reunião do ano anterior. Fizeram-se críticas à criação
indiscriminada de escolas, cujos currículos obsoletos ignoravam a articulação
entre ensino e sistemas de atenção à saúde, obedecendo, em certos casos, a
interesses econômicos ou sociais de grupos de poder locais.
Foram considerados obsoletos muitos dos critérios estabelecidos até
então como requisitos mínimos para o funcionamento das escolas, e em
substituição àqueles se preconizou um modelo prospectivo, destacando-se os
seguintes aspectos: o ponto de partida para o processo formativo reside no
processo de atenção à saúde; deve haver a superação das dicotomias
teoria/prática,

básico/clínico

e

preventivo/curativo;

precisam existir a

integração multidisciplinar e a inserção do processo de ensino em toda a rede
de serviços. Neste sentido, foi apontado que "entre las estrategias que llevan a
transformaciones reales se pueden mencionar la integración docenteassistencial,

que

involucra

una

amplia

participación

de

orgamsmos

responsables de la prestación de servidos, así como una apropiada distribución
de las actividades educativas en todos los niveles de atención y no solo en el
hospital especializado" (INFORME, 1979).
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A estratégia de Integração Docente-Assistencial (IDA), conforme
assinalam vários autores (RODRIGUEZ, 1983; VIDAL & QUINONES, 1986;
CHAVES, 1993; MARSIGLIA, 1995), apareceu durante os anos 70 como
proposta substituta aos "laboratórios de comunidade" referidos a pequenos
grupos populacionais, utilizados pela maioria dos departamentos de medicina
preventiva como áreas de demonstração.
A IDA surgiu como proposta alternativa visando à inter-relação entre
todos os setores da escola médica e parcela significativa dos serviços de saúde,
em um contexto regionalizado, com todos os níveis de atenção. Vários foram
os projetos que buscavam superar o efeito demonstrativo dos "laboratórios de
comunidade" e envolver a escola como um todo.
As três situações mais marcantes, na segunda metade da década de 60,
foram Sobradinho (Brasília), Cayetano Heredia (Lima) e Cuba em sua primeira
fase de reforma da educação médica, com as policlínicas existentes até hoje.
Em vários documentos é possível encontrar a descrição detalhada da proposta
IDA, embora nem sempre se aplique seu nome, havendo variantes como
regionalização docente-assistencial, articulação docente-assistencial e a
integração docente-assistencial-investigativa (FERREIRA, 1997).
A temática sobre "integração docente-assistencial" e as relações entre
instituições educativas e de serviços foi reiteradamente discutida nos anos 70 e
80. Constituiu-se como uma das tendências da área de formação de rhs na
América Latina e foi levada em conta como critério essencial no planejamento
de muitas mudanças educacionais 14 , apresentando enormes variações: desde a
simples utilização dos serviços como espaços de prática, até tentativas de

14

A IDA conslitui-se, por exemplo. em uma das principais linhas de atuação da Fundação Kellogg na América Lalina. A
articulação docenle-assislencial é o eixo da proposla de mudança apresenlada por CHAVES ( 1982). O Dr. Mario Chaves foi o
primeiro direlor de Programa ( 1972-1985) da Fundação Kellogg a residir fora dos Es1ados Unidos. Anleriormenle havia sido
funcionário da OPS/Washinglon ( 1954-63), da OMS/Genebra ( 1963-67) e, conforme já regislrado. direlor execulivo associado
da FEPAFEM ( 1968-72) no Rio de Janeiro. Alualmenle é consultor do Programa UNI da Fundação Kellogg.
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reorganização do processo educativo ao redor de um novo modelo de
organização dos serviços.
Ainda nos anos 70, a ação dinâmica de Juan César García, preocupado
com a mobilização dos recursos humanos nacionais e com a promoção do
conhecimento regional, levou a OPS a uma significativa atividade: realização
de seminários de estudos em muitos países; apoio à instalação dos Mestrados
em Medicina Social no Rio de Janeiro, no México e em Quito; promoção de
uma série de "talleres" de Educação em Ciências da Saúde (FERREIRA,
1992).
Estes seminários contaram com a participação de convidados de todo o
continente, tornando possível o acúmulo de informações e análises sobre os
processos em curso, a identificação das insuficiências das propostas em
andamento para o desenvolvimento da educação médica, a introdução de novos
enfoques na orientação da formação em ciências sociais aplicadas à saúde e à
própria transformação da educação médica.
Esse processo de reflexão propiciou também a inconclusa produção de
ANDRADE (1979) em torno da formulação de um "Marco Conceitual da
Educação Médica na América Latina". Neste trabalho, o autor procurou
identificar os conteúdos conceituais implícitos no processo de formação dos
médicos que configurariam o marco conceitual 15 da educação médica latinoamericana, construído a partir de quatro hipóteses.
ANDRADE postulou, em uma primeira hipótese, que o marco
conceitual da educação médica encontra-se no centro de uma intrincada rede
de relações e resulta da interação entre os diversos elementos que dela
participam, dentre os quais se destacam, por sua importância: as estruturas
social, econômica e da prática médica em cada país; o currículo; as relações
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internas do processo de produção de médicos, a ideologia dominante no âmbito
profissional e a estrutura de poder internacional (Figura 4 ).

Figura 4 - Relações externas do marco conceitual da educação médica em

países dependentes
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Nota: as linhas mais grossas assinalam a direçAo da influincia dominante.
Fonte: ANDRADE, (1979)

Como segunda hipótese, o autor sustentou que a organização dos
conteúdos curriculares e a natureza das experiências educativas contribuem,
para a configuração do marco conceitual, com peso igual ou mawr que a
transmissão verbalizada de conceitos na relação professor-aluno.
Uma terceira hipótese referia-se a que as relações de ensino e trabalho
entre professores e alunos variam, em última instância, em decorrência de
mudanças na sociedade, as quais exercem sua ação através de vários
mecanismos, dos quais se destacam as modificações ocorridas na prática
15

Entende-se marco conceitual como ..a apresentação de um fenômeno ou acontecimento atendendo só as suas linhas ou
características maís significativas. de modo a facilitar um certo nível de generalidade que o toma aplicável a distintas
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médica e as variações no número e procedência social dos alunos admitidos
nas escolas de medicina.
A quarta hipótese preconiza que os alunos percebem, de maneira
consciente ou inconsciente, os paradigmas 16 que permeiam o processo de
ensino-aprendizagem e a estrutura escolar, adotando-s ou não, conforme tais
paradigmas reforçam ou conflitam com o restante da estrutura social e com o
papel que cada um aí desempenha ou pretende desempenhar.
Por outro lado, além do trabalho de GARCÍA ( 1972), realizaram-se
importantes estudos sobre as propostas de medicina integral, desenvolvidas
pelo movimento preventivista e de medicina comunitária (AROUCA, 1975;
DONNANGELO. 1975; DONNANGELO & PEREIRA, 1976).
Através da análise dos conteúdos propositi vos e dos processos
desenvolvidos, foi possível identificar essas iniciativas como movimentos
racionalizadores de reforma da educação médica, com potencial para introduzir
modificações parciais, mantendo o essencial dos modelos hegemônicos de
formação e de prática. A proposta de uma medicina integral permaneceu no
âmbito da retórica, o que indicava a força dos seus limites transformadores no
contexto latino-americano, levando AROUCA (1975) a definir a situação
como própria de um "dilema preventivista".
A proposta da medicina comunitária, surgida pouco depois do início do
movimento preventivista, também se originou nos Estados Unidos, visando a
reduzir tensões sociais em áreas marginalizadas das principais cidades do país.
Com ela se recuperava parte do conteúdo do movimento preventivista,
particularmente a ênfase nas ciências da conduta (sociologia, antropologia,

1
"

situações dentro de uma área semelhante" (GARCIA. 1971 ).
Tudo indica que o autor utiliza o sentido do senso-comum para o termo "paradigma", na acepção de padrão de referência ou
modelo a ser seguido. Não é o caso da teoria Kuhniana do paradigma científico (KUHN. 1995). Uma boa discussão sobre
este tema se encontra em recente texto de ALMEIDA FILHO & PAIM ( 1997).
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psicologia), destinadas "a possibilitar a integração das equipes de saúde nas
comunidades 'problemáticas', através da identificação e cooptação dos agentes
e forças sociais locais para os programas de educação em saúde ( ... ) deixando
mais uma vez intocado o mandato social da assistência médica convencional"
(ALMEIDA FILHO & PAIM, 1997).
Em síntese, os estudos caracterizam a medicina comunitária, como a
participação da comunidade nas ações de uma medicina integral, constituindose em uma nova estratégia do Estado no campo da saúde. A medicina
comunitária não aparece, neste contexto, como um novo movimento teóricoideológico no campo da saúde, tal como anteriormente havia sido a medicina
preventiva e social.
Com o endosso da OPS e o apmo de fundações norte-americanas,
programas de saúde comunitária foram implantados, principalmente no Brasil,
Colômbia e Chile, na expectativa de que o seu efeito-demonstração pudesse
influenciar positivamente o desenho de novos sistemas de saúde. Mas, segundo
os autores referidos, os programas/projetos corriam o risco de contribuir para
inaugurar modelos simplificados, baratos e de precária qualidade para
segmentos marginalizados da população
Nessa mesma década, noutra vertente teórico-metodológica, mas com
ação nos mesmos espaços locais e nacionais, registrou-se a publicação de obras
(CHAVES, 1978; SONIS, 1978) que abordavam também a problemática da
formação de recursos humanos, dos sistemas de atenção à saúde, da medicina
comunitária e da educação médica, exercendo importante influência em
inúmeros projetos da área.
No caso específico do Brasil, nos anos 70, houve a constituição de uma
Comissão de Especialistas do Ensino Médico no âmbito do Ministério da
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Educação 17 • Ao mesmo tempo, segmentos renovadores da educação médica
participaram da construção das bases de um novo movimento sanitário.
Esses segmentos contribuíram com o trabalho teórico para a crítica ao
sistema de saúde e para a formulação de propostas, com vistas à sua
reorganização. Apoiaram e participaram das experiências pioneiras de extensão
de cobertura e participação comunitária na (re)organização de sistemas
descentralizados e hierarquizados de saúde ao nível municipal (Londrina,
Campinas, Niterói), microrregional (Montes Claros), estadual (Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo) e macrorregional (Plano de Interiorização de
Ações de Saúde e Saneamento-PIASS, no Nordeste). Além disso, participaram
da construção de entidades como o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(CEBES) e a Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva
(ABRASC0) 18 , fundados respectivamente em

1976 e em 1979, que

desempenharam importante papel na mobilização nacional em tomo da saúde
nos anos 70 e principalmente nos anos 80.
No âmbito internacional registrou-se ainda, no final da década de 70, o
lançamento pela OMS da consigna Saúde para Todos no Ano 2000 (SPT2000) - aprovada

na Assembléia Mundial da Saúde de 1977 - e

o

estabelecimento da APS - aprovada na Conferência Internacional de AlmaAta - como estratégia privilegiada de operacionalização das metas de extensão
de cobertura e participação comunitária da SPT-2000. Mais tarde, nos anos 80,
17

18

Essa comissão elaborou, nos anos 70. cinco ..documemos do Ensino Médico", intitulados: N° I - A expansão da rede
escolar/1972: N° 2- O ensino médico e instituições de saúde/1974: N° 3 - Internato e Residência/1976: N° 4- Aspectos
atuais do ensino médico no BrasiVI977 e N° 5- Hospital de Ensino- diretrizes para o seu funcionamento/1979 (BRASIL,
1989).
Uma das motivações para a criação da ABRASCO foi a dificuldade encontrada para romper o domínio político
(conservadores em aliança com parcela dos setores liberais) há muitos anos existente na ABEM. visando a participação, na
sua direção. dos professores e alunos com idéias e propostas de oposição à ditadura, ao ensino médico tradicional, ao
controle de natalidade, etc. Um fato, que contribuiu inclusive para a criação, em 1979, da ABRASCO, foi a derrota da chapa
de oposição que concorreu à diretoria da ABEM durante o seu XVI Congresso, realizado em 1978, em Londrina. Não foi
por mero acaso que o candidato derrotado a Presidente. Professor Benedictus Philadelpho de Siqueira - se elegeu segundo
presidente da nova entidade (CORDEIRO, 1997). Outro fato imponante para a criação dessa entidade, que contou na sua
fase inicial com o apoio da Fundação Kellogg, foi a ameaça feita pelo Governo Federal, da época. de extinção das bolsas de
Residência em Medicina Preventiva e Social, transferindo-as para a área de Medicina Geral e Comunitária, objeto de
acirradas polêmicas durante os anos 70 no seio do movimento sanitário brasileiro (SIQUEIRA, 1997).
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com o enfoque de um modelo distritalizado com níveis hierarquizados de
atenção, a proposta dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS) integrou-se às
iniciativas de reforma setorial da saúde no Brasil e em alguns outros países
latino-americanos.
Em 1979 realizou-se em Kingston (Jamaica) uma reunião, promovida
pela OMS e pela OPS, congregando os dirigentes de aproximadamente vinte
escolas médicas consideradas inovadoras 19 , a maioria localizada em países
desenvolvidos.
Nos Estados Unidos registra-se a existência, desde o início do século, de
treze Comissões Nacionais orientadas para o estudo de mudanças na educação
médica, detectando-se uma intensificação dessas iniciativas nas décadas de 80
e 90 (ENARSON & BURG, 1992). Na Figura 5, além das curvas de
diminuição e de crescimento do número de escolas e das proporções
escola/habitantes e habitantes/alunos de primeiro ano, estão assinalados os
eventos marcantes ocorridos no campo da educação médica nos Estados
Unidos (margem inferior) e na América Latina (margem superior).

19

Na realidade latino-americana. a literatura da área registra a existência durante os anos 60-70, em alguns casos
transitoriamente, de experiências que inovam em termos de superação das barreiras disciplinares. das estruturas acadêmicas
uniprofissionats, do isolamento quanto às comunidades, de novas relações professor-aluno, etc. São citados os casos da:
Escola de Medicina "José Vargas" da Universidade Central da Venezuela, da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, do
Curso Experimental de Medicina da USP, da Faculdade de Medicina da UFMG, da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Carlos (Guatemala). dos cursos de medicina em Cuba. do "Pian A-36" e da Unidade Xochimilco da UNAM
(México). da Faculdade de Medicina da Costa Rica. da Faculdade de Medicina de Calí (Colômbia). São todas experiências
consideradas "autóctones". Ou seja. produto de reflexões e proposições nascidas no interior das próprias realidades, embora
registre-se. em alguns casos. circunstâncias que apontam a influência parcial do conceito de ensino integrado das ciências
básicas da Case Westem Reserve (LOBO & FERREIRA. 1970; ANDRADE, 1979; CASTRO & SALGADO, 1987;
RODRIGUEZ. 1990; SOBRAL, 199\).

80

Figura 5 -Evolução de número de escolas médicas e acontecimentos
marcantes no campo da educação médica ocorridos na América Latina e nos
Estados Unidos durante o Século XX.
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Conforme se pode verificar, há um elevado número de iniciativas norteamericanas na década de 80 e primeiros anos da atual, principalmente quando
comparada à década de 70. Mas o principal diferencial foi o fato de que "( ... )
as iniciativas dos anos 80 e 90 foram todas de caráter geral, revendo a fundo o
processo de formação do médico, enquanto as iniciativas anteriores foram mais
pontuais, referidas à educação pós-graduada, educação continuada, inovações
como McMaster, etc." (FERREIRA, 1997).
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Também a América Latina é cenário, na década de 80, de importantes
acontecimentos e processos, entre os qums se destacam: a) estudos de
avaliação

da

proposta

IDA,

com

ênfase

para

o

realizado

pela

FEPAFEM/OPS/Kellogg; b) aplicação de uma nova proposta, desenvolvida
pela OPS, denominada Análise Prospectiva das Profissões de Saúde; c)
convocação, pela UDUAL, de uma Conferência Integrada de Ciências da
Saúde e a realização de debates preparatórios pela ALAFEM e outras
entidades, com apoio da OPS; d) convocação e realização, em 1988, da la
Conferência Mundial de Edimburgo, precedida da realização de estudos que a
preparariam, realizados pela FEPAFEM, com apoio da Fundação Kellogg.
A

avaliação

da

IDA

contou

com

contribuições

individuais

(RODRIGUEZ NETO, 1979; KISIL, 1985) e os resultados de um estudo
institucional desenvolvido pela FEPAFEM/OPS/Kellogg (CHAVES et ai,
1984). Em síntese, há concordância entre os autores quanto à validade da
articulação entre as práticas de ensino e de serviços, mas há variações quanto à
avaliação da eficácia das experiências desenvolvidas.
RODRIGUEZ NETO (1979) assinalou que a IDA corresponde mais a
um discurso reformista e voluntarista, sendo irreal pretender a transformação
dos serviços de saúde através de reformas pedagógicas. Contudo, reconhece
que há a possibilidade de constituir-se em estratégia viável, desde que
contribua para aproximar a formação dos profissionais de saúde da construção
de novas realidades sociossanitárias e venha a estabelecer uma integração
docência-trabalho.
As contribuições de KISIL ( 1985) e CHAVES et ai ( 1984) têm por
base, essencialmente, as mesmas experiências 20 (33 projetos em 8 países),

20

O Prof. Marcos Kisil na época do estudo da FEPAFEM/OPS/Kellogg atuou como assessor na realização do trabalho. A partir
de 1985, substituindo o Dr. Mario Chaves, assumiu o cargo de diretor de Programas para a América Latina e Caribe da
Fundação Kellogg. função que desempenha atualmente.
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distinguindo-se o pnme1ro por suas características mms acadêmicas. Das
análises conclusivas de ambos, extrai-se que a IDA apresentafortalezas como:
revela-se uma maneira efetiva de racionalizar o uso de recursos; contribui para
a formação de uma massa crítica de líderes nos setores de educação e de saúde;
propicia o desenvolvimento do trabalho em equipe; contribui para desmistificar
a exclusividade da atenção hospitalar. Algumas debilidades da proposta são:
por ser inovadora é desestabilizadora, sendo elevado o risco de rechaço por
parte das estruturas tradicionais; a sua dependência de líderes carismáticos; a
probabilidade de ser encarada como atividade marginal, pois envolve, na maior
parte das experiências, apenas certos setores da escola médica, geralmente os
departamentos de preventiva; o fato de ser excessivamente acadêmica; o de
apresentar desenvolvimento insuficiente de novos modelos de práticas; a
dependência de recursos externos; a ausência ou precariedade de processos de
auto-avaliação.
Pouco antes do trabalho de campo do estudo de avaliação da IDA, a
OPS desenvolveu a concepção e os instrumentos de outra proposta de mudança
na educação médica e dos demais profissionais de saúde, denominada Análise
Prospectiva (FERREIRA, 1986).
Essa proposta considera que a visão predominante quanto à qualidade
da educação médica está vinculada ao grau de competência dos profissionais
no desempenho de suas atividades junto ao mercado de trabalho existente. E
que esta visão, por estar referida a uma situação momentânea, é limitada e
limitante, não levando em conta as mudanças que, de forma permanente,
realizam-se em todas as esferas da realidade. A proposta pretende a superação
dessas limitações em benefício de uma nova visão, referida a um marco
conceitual que considere, prospectivamente, o contexto socioeconômico e
político, o desenvolvimento técnico-científico, a situação de saúde, os padrões
profissionais, a estrutura e as normas de funcionamento dos serviços de saúde.
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Entendida não como mero instrumento de avaliação ou gerador de
estudos comparativos, mas como instrumento de indução da reflexão e
autocrítica em cada escola, a partir do que esta poderia formular suas próprias
estratégias de transformação, a proposta foi aplicada isoladamente por escolas
de enfermagem, de odontologia, de saúde pública e, em uma ação conjunta da
OPS com a recém-criada ALAFEM, em 60 escolas de medicina de 12 países
latino-americanos. O marco geral de referência, as categorias, atributos,
indicadores e o desenvolvimento do estudo estão registrados em uma edição
especial da Revista Educación Médica y Salud (FERREIRA et ai., 1988).
Os resultados mais importantes do estudo 21 podem ser sintetizados da
seguinte forma: a) incipiente planejamento conjunto entre escolas e serviços de
saúde sobre a realidade de saúde da sua área de influência; b) escassa
experiência de pesquisa sobre as necessidades prioritárias de saúde; c)
desarticulação dos conteúdos programáticos; d) influência contraditória dos
modelos de prática médica na educação; e) financiamento limitado e
orçamentos insuficientes.
Durante o mesmo período de aplicação da Análise de Prospectiva,
existiu no continente mats

uma sucessão de debates em tomo da

convocação da 1a Conferência Mundial de Educação Médica, realizada em
1988, em Edimburgo. A Conferência convocada em 1985 pela Federação
Mundial de Educação Médica 22 , considerava que sem o apmo ativo dos
médicos é inconcebível realizar-se as mudanças nos sistemas de saúde
preconizados pela estratégia da APS e que o problema central das instituições

21

De todos os países. foi a Venezuela que realizou o estudo mais participalivo. Reuniu não só professores e alunos de cada
escola. mas também ex-alunos e autoridades dos serviços de saúde. Publicaram-se vários livros a respeito. O Brasil não foi
incluído por que havia sido feito recente inquérito geral das escolas médicas, através da representação da OPS e porque a
ABEM estava envolvida com a realização do Projeto EMA.
22
A Federação Mundial de Educação Médica. sediada na época em Edimburgo. tinha como Presidente o Dr. Henry Walton
(1984-1996). Em julho de 1996 assumiu a Presidência da entidade o Dr. Hans Karle e sua secretaria foi transferida para o
Instituto Panum da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Copenhagem (Dinamarca). Na época da Conferência
de 1988. participava do seu comitê Executivo (constituído por representantes das seis regiões: Europa. Sudeste Asiático,
Africa. Oriente Médio, América e Pacífico Ocidental) o Dr. Pablo Pulido. diretor-executivo da FEPAFEM. representando as
Américas.
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formadoras e dos educadores médicos é como preparar os médicos para o
papel que desempenharão em

sistemas de

saúde em transformação

(CONFERÊNCIA, 1986).
O problema acima apresentado foi desdobrado, pela Comissão de
Planejamento 23 da Conferência, em seis temas: 1) Prioridades educacionais
para escolas médicas; 2) Estratégias educacionais para escolas médicas; 3)
Integração da escola médica com o sistema de atenção à saúde; 4) Recursos
para a educação médica: físicos, financeiros e humanos; 5) Ingresso no curso
médico e necessidades dos países; 6) Relações entre ensino de graduação, de
pós-graduação e educação continuada.
A

FEPAFEM,

para encaminhar as

discussões

preparatórias

à

Conferência de 1988, decidiu criar um projeto, denominado "Educação Médica
nas Américas" (EMA). A participação de dezoito dos países americanos foi
decidida na XI Conferência Pan-Americana de Educação Médica, realizada no
México, em 1986, por proposição da ABEM, que já havia discutido os tópicos
do programa da Conferência por ocasião do seu XXIV Congresso24 .
Nas palavras de CHAVES & ROSA (1990) "( ... ) o EMA representou
um verdadeiro corte transversal na educação médica ao final da década de 80,
traduzindo talvez o mais amplo consenso de que se dispõe hoje, nas Américas,
para um amplo esforço de melhoria da qualidade dessa educação( ... )".
A Conferência finalizou com a aprovação de um documento, a
Declaração de Edimburgo (ANEXO 9) que, segundo os coordenadores do
EMA, incorporou as contribuições da América Latina, por não existirem
divergências ou diferenças significativas entre seus conteúdos.

13
14

Desta Comissão. constituída pelo Presidente da Federação e mais cinco pessoas, fazia parte o Prof. Mario Chaves.
Embora não faça parte central das análises deste estudo, a relação dos Congressos Brasileiros de Educação Médica realizados
e a relação das diretorias da ABEM. confeccionadas a pedido do autor, pela diretoria executiva da ABEM, estão sob a forma
de ANEX076 e ANEXO 8, à disposição de eventuais interessados.
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Após a Conferência de Edimburgo, o Projeto EMA promoveu, em uma
segunda etapa dos seus trabalhos, envolvendo dezessete países latinoamericanos, a análise e a formulação de planos de ação. Na ocasião, se
recomendou que os resultados dos estudos das escolas médicas, em nível
Inlcro, com o uso de instrumentos de auto-avaliação, como a análise
prospectiva, fossem considerados na formulação desses planos (CHAVES &
ROSA, 1990).
A conclusão desta etapa ocorreu no início de 1989 e está igualmente
publicada na obra acima referida. Resultou na proposta da transformação do
Projeto EMA em um "Programa EMA de Cooperação Internacional",
constituído de quatro subprogramas: o primeiro, orientado para o ensino de
graduação; o segundo, dirigido para a pós-graduação e a educação continuada;
o terceiro, voltado para a pesquisa e a informação em ciências da saúde, e o
quarto, de articulação com as demais profissões de saúde e com o meio externo
(CHAVES & ROSA, 1990).
O Relatório do EMA foi apresentado na XII Conferência PanAmericana, em 1989, em Montreal. Além do seu registro nas atas do referido
evento, não há menção posterior ao assunto por parte da FEPAFEM.
Segundo depoimentos obtidos, esta situação ocorreu devido: "( ... )
provavelmente à escassez de recursos financeiros e ao fato de que o diretorexecutivo da FEPAFEM assumiu, na época, o cargo de Ministro da Saúde da
Venezuela (FERREIRA,

1996); "( ... ) as conclusões do estudo foram

apresentadas na Conferência da FEPAFEM realizada em Montreal, mas não
mereceram maior atenção" (CHAVES, 1996b); "o EMA foi um estudo com
caráter mais de diagnóstico e não houve recursos para dar prosseguimento"
(SIQUEIRA, 1996).
Porém, além das razões mencionadas, há motivos para se supor que
existiam outras que inviabilizaram a continuidade da proposta. Uma delas é a
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própria debilidade política da FEPAFEM, além da financeira 25 . Outra residiria
na inexistência do amplo consenso aventado em torno da metodologia, da base
conceitual e das propostas contidas no EMA, bem como nas conclusões de
Edimburgo/88.
Com efeito, a análise de documento elaborado na época da 1a
Conferência de Edimburgo permite a identificação de profundas divergências
referentes não só ao enfoque dado ao temário da Conferência como, embora
indiretamente, em relação à metodologia do trabalho desenvolvido pelo Projeto
EMA. Conforme está registrado no documento supramencionado: para esta
abordagem em um forum internacional como este, é necessário destacar a
relatividade dos critérios valorativos aplicados, quando se analiza numa
amplitude mundial

um fenômeno social (a educação

médica) dessa

complexidade ( ... ) a grande variedade de situações nacionais faz com que as
respostas que são reais e possíveis para uns, podem resultar teóricas e
acadêmicas, quando não totalmente inadequadas para outros.(FERREIRA,
1988)
O

documento

apresenta

como

alternativa

de

estratégia

de

desenvolvimento da educação médica, a metodologia da Análise Prospectiva
que, conforme já foi mencionado, vinha sendo aplicada na época por várias
escolas latino-americanas.
Por outro lado, as atividades desenvolvidas pelas entidades criadas
(ALAFEM, OFEDO, ALADEFE) na primeira metade da década de 80,
levaram à convocação, em 1988,

pela UDUAL, com o apoio técnico-

financeiro decisivo da OPS, de uma Conferência Integrada das Ciências da
Saúde. Esta, como parte de um projeto denominado "SALUDUAL", teve os
25

O que. aliás não é atributo exclusivo das entidades supranacionais. pois as nacionais também sofrem da escassez de recursos.
confonne se pode verificar pela irregularidade da Revista Brasileira de Educação Médica. lnfonnações disponíveis dão
conta de que a entidade none-americana afiliada à FEPAFEM. responsável pelo maior apone de recursos da entidade.
deixou de pagar sua quota nos últimos anos. Em 1996. a diretoria-executiva da FEPAFEM concedeu uma anistia
generalizada a todas as entidades nacionais em débito.
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seguintes objetivos: "a) inserir o potencial da Universidade Latino-americana
na meta social SPT 2000 através da estratégia da APS; b) contribuir ao
trabalho conjunto das Associações de Ciências da Saúde da UDUAL,
aumentando sua capacidade técnico-científica em função da saúde da
população; c) cooperar com a OPS/OMS e os países no fortalecimento e
desenvolvimento dos SILOS para avançar na transformação dos Sistemas
Nacionais de Saúde".
Verifica-se, portanto, que durante o período (anos 70/80) as propostas e
experiências oriundas do preventivismo, da medicina comunitária, da medicina
geral e/ou de família, da integração docente-assistencial e outras, foram objetos
de análises e reflexões. Em uma crítica apreciação a respeito, durante o
XXVIII Congresso Brasileiro de Educação Médica, em Cuiabá, 1990,
FERREIRA ( 1990) considerou: "O fato é que o continente se debruçou sobre
reformas curriculares que, em geral, funcionaram como "tampão", ou como
diversionistas dos problemas essenciais da educação médica ( ... ) enquanto a
periferia fazia seu barulhento piquenique curricular, promovendo ambulatórios
integrais, ensino na rede, internato rural, o banquete estava sendo desfrutado
dentro da rede hospitalar ( ... ) o resultado não podia ser outro senão o
baixíssimo impacto de todos esses movimentos sobre a essência da educação
médica".
Na linha de pensamento inaugurada por Juan César García, o autor
acima referido considera que os movimentos de mudança da educação médica
desenvolvidos no período não levaram em conta a contradição estrutural da
educação médica, que consiste na irreprodutibilidade social das práticas
hegemônicas dos docentes de medicina que, no caso concreto da educação
médica latino-americana, continua sendo o da prática médica liberal ( ... ).
Assim, o eixo da educação médica cumpre sua missão, que é a de amoldar o
estudante à ideologia e às práticas socialmente mais valorizadas, das quais os
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professores de medicina são os principais protagonistas". O grande "nó da
questão", é que, enquanto os docentes são os profissionais de sucesso ou
almejam sê-lo em um seleto mercado e, portanto, reproduzem valores que
conhecem, as perspectivas do mercado de trabalho para os futuros profissionais
são outras.
Segundo RODRIGUEZ ( 1990), as principais tendências de reorientação
da educação médica na América Latina nos anos 70 e 80 foram: a) redefinição
do

objeto

de

estudo,

representada

pela

substituição

de

práticas

educativas organizadas em tomo de um corpo de conhecimentos centrados nos
objetivos de cada uma das disciplinas (doença, atendimento individual e
predominantemente

curativo),

por

processos

formados

em

tomo

de

conhecimentos referidos à saúde da população, nos marcos de uma concepção
de processo saúde-doença; b) desenvolvimento de enfoques interdisciplinares;
c) desenvolvimento da integração docente-assistencial, concebida como um
verdadeiro processo de serviço à comunidade, no qual as ações de saúde
devem ser vistas como objetos de pesquisa, geradoras de novos conhecimentos
e de novas práticas de atenção; d) incorporação e reconceitualização das
ciências soctats nos processos educacionais, ainda predominantemente
complementar e fragmentada na maioria das escolas, mas cuja superação é
apontada pelo desenvolvimento da

medicina social;

e)

inserção da

universidade, de forma crítica, nos processos de transformação dos sistemas de
saúde.
Num estudo das relações entre educação e prática médica na ordem
social capitalista SCHRAIBER ( 1989) reconhece a natureza contraditória da
escola médica e procura mostrar como as propostas existentes de reforma da
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educação médica 26 realizam a redução das contradições estruturais a meros
desajustes de conteúdo basicamente técnico.
Partindo dos tipos de racionalidade subjacentes às propostas que analisa,
a autora as agrupa em duas modalidades, às quais denomina: a) modalidade de
educação integrativa (a que correspondem, principalmente, as temáticas da
Medicina Integral, Preventiva e de Farru1ia); b) modalidade de educação
voltada para a cobertura das "necessidades de saúde do conjunto

da

população" (a que correspondem as temáticas, principalmente, da Medicina
Comunitária e de Integração Docente-Assistencial).
A primeira modalidade, abordando as necessidades sociais sob o ângulo do
cuidado médico-individual, centra-se na urgência de modificação do caráter
fragmentário da qualificação dos profissionais formados pela escola, a partir,
fundamentalmente, de uma mudança de atitudes, que acarreta a recomposição
do ato médico. A estratégia das propostas de reforma com esta orientação
reside na superação do parcelamento curricular agrupando conhecimentos
novos ou já existentes, alterando o conteúdo e organização das disciplinas
curriculares e adotando novas técnicas didáticas e novos lugares de ensino
(junto à família e à comunidade).
A segunda modalidade, abordando também as necessidades soctats,
agora sob o ângulo da extensão do cuidado médico, centra-se na mudança do
padrão de atividades escolares, pretendendo compatibilizá-lo àquele estimado a
partir das "necessidades de saúde", meio de se reorganizar a prática médica,
fundamentalmente, através de um compromisso da escola com a extensão da
cobertura dos serviços médicos à população. A estratégia principal das
propostas de reforma referidas a esta modalidade constitui-se na reavaliação da

:• A autora inclui entre estas as temáúcas da Medicina Integral. Medicina Preventiva. Medicina Generalista. Medicina
Comunitária. Integração Docente-Assistencial e fonnulações produzidas pelo campo do Planejamento de Recursos Humanos em
Saúde.

90

distribuição do cuidado médico na sociedade. Redefine o cuidado médico
prioritário (atenção primária, vista como nível de atenção e não como
estratégia de mudança do sistema de saúde) com base no padrão quantitativo e
qualitativo das patologias.
Segundo a autora, essas propostas de reforma, nas duas modalidades em
que foram agrupadas, são condenadas ao insucesso, porque "( ... ) as relações
entre prática e educação médica não podem ser concebidas como relações de
recíproca autonomia, e muito menos como relações em que as características
da prática médica resultem dos padrões educacionais, mas, muito pelo
contrário, é a dinâmica própria da prática médica que explica a dinâmica
relativamente subordinada da educação médica"(SCHRAIBER, 1989).
Mas, conforme alerta a autora, não se deve compreender esta
subordinação como absoluta e mecânica.

Nem se desconhecer que,

historicamente, ocorrem processos de reorganização dos serviços de saúde que
têm potencialidades no que se refere a rearranjos efetivos na prática médica.
Por essa razão as propostas de reforma na educação médica podem vir a
representar o reflexo necessário de tais reorganizações. De qualquer forma,
"( ... ) só o reconhecimento das próprias contradições reais da prática e da
educação médica, no interior de situações concretas, é que permitiria propor
(novas) práticas que, desenvolvendo as contradições, podem levar ao encontro
de formas de superação dessas mesmas contradições" (SCHRAIBER, 1989).
Recentemente, relacionando a situação da Residência Médica no Brasil
com o desenvolvimento da educação médica, FEUERWERKER (1997)
afirmou que "pensar a Residência Médica como parte do processo de formação
dos médicos, pode ser um passo essencial para interferir, de fato, na definição
do perfil dos profissionais médicos". Esse papel, o da formação de
especialistas, não era enfatizado, no início da formulação do marco teórico da
educação médica, conforme se pode verificar através do seu esquema,

91

apresentando anteriormente (Figura 1), no qual só está assinalada a articulação
entre educação médica e a educação de segundo grau.
Além disso. nesse estudo. a autora identificou problemas existentes nas
propostas de mudança na educação médica dos anos 80, entre os quais: a) uma
compreensão insuficiente das consequências do processo de capitalização do
setor saúde sobre a educação médica; b) a subestimação da importância de se
trabalhar por transformações dentro das escolas médicas, motivada pela
convicção de que era preferível agir na organização dos serviços de saúde e na
prática assistencial, já que estas teriam maior poder de determinação sobre a
primeira; c) a insuficiência da abordagem dos problemas propriamente
pedagógicos da educação médica; d) a superestimação do potencial que a
mudança de cenários de aprendizagem tem para transformar o conteúdo e a
orientação do processo de formação profissional, o que só adquire
possibilidades se vier acompanhada de mudanças nas práticas de atenção à
saúde; e) o equívoco de pretender mudanças na escola médica via processos
inovadores desencadeados a partir de um ou alguns departamentos isolados; f)
a reduzida capacidade de influência sobre o ensino médico que a introdução de
disciplinas como a sociologia, as chamadas ciências do comportamento e
outras demonstrou ter, em razão da perspectiva por ela adotada.
Enfim, como se observa, as décadas de 70/80 foram plenas de
acontecimentos e de processos no terreno da educação médica, no campo
teórico e no campo prático, tanto em âmbito nacional como internacional. E
prepararam o terreno para o desenvolvimento, nos anos 90, de novas propostas
de mudança da educação médica latino-americana.
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4.4 Anos 90: Acontecimentos Relevantes e o Surgimento de Novas Propostas
de Mudança

Os acontecimentos relevantes na educação médica latino-americana são:
em 1991 a coordenação do Programa para a América Latina e o Caribe, da
Fundação Kellogg, comunicou e convidou as instituições universitárias da área
da saúde detentoras, no mínimo, de cursos de graduação de medicina e de
enfermagem, a participar de Uma Nova Iniciativa na Educação do
Profissionais de Saúde: União com a Comunidade, referida mais comumente
pela sigla UNI. Neste mesmo ano, realizou-se em Havana a etapa final da
Conferência Integrada Universidade Latino-Americana y Salud de la
Población.
Em 1992, a OPS difundiu, através das Associações Nacionais de
Educação Médica e da FEPAFEM, um documento de referência com o título
"As Mudanças na Profissão Médica e sua Influência sobre a Educação
Médica", especialmente elaborado para as discussões preparatórias da 2a
Conferência Mundial de Educação Médica.
Em 1993, realizou-se a 2a Conferência Mundial de Educação Médica,
em Edimburgo e a ga Reunião Bianual da Network of Community-oriented
Educational Institutions for Health Sciences, em Sherbrook (Canadá). E, em
Cartagena (Colômbia), realizou-se a Conferência Andina sobre Educação
Médica, promovida pela ASCOFAME e pela OPS. Esta, a exemplo de
reuniões ocorridas no Brasil, México, Cuba, Peru, se inseriu no processo de
aprofundamento das discussões preparatórias do Encontro Continental de
Educação Médica, promoção conjunta da FEPAFEM e da ALAFEM, realizado
em Punta del Este, em 1994.
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Em 1996 a OPS decidiu interromper a publicação da Revista Educación
Médica y Salud (1966-96) e foi criado o "Steering Committe on Medicai
Education in the Americas Region".
Alguns dos acontecimentos mencionados fazem parte ou se relacionam
estreitamente com uma ou mais das quatro propostas de mudança que
constituem o objeto-sujeito de estudo desta pesquisa. Comentários acerca deles
serão efetuados na medida em que forem sendo analisadas, nos próximos
capítulos, cada uma das propostas. Contudo, dois eventos - a "Conferência
Integrada Universidade Latino-Americana e a Saúde da População" e a "28
Conferência Mundial de Educação Médica"- serão abordados a seguir.
A Conferência Integrada "Universidade Latino-Americana e a Saúde da
População", que contou com centenas de participantes provenientes de 23
países latino-americanos, teve forte caráter multiprofissional e interdisciplinar,
representando o momento de sistematização e aprofundamento dos estudos e
análises produzidos na etapa preparatória.
Nessa etapa, que se realizou entre 1988 e 91, três reuniões sub-regionais
preparatórias tiveram lugar. A primeira, coordenada pela ALADEFE, foi
realizada no Equador, com o tema "Papel da universidade na elevação do nível
de saúde da população" e três subtemas: educação e nível de saúde da
população;

orientação programática biológica e

social

na educação;

incorporação de nova tecnologia e nível de saúde da população.
A segunda, coordenada pela ALAFEM, foi realizada em São Domingo,
com o tema "A universidade e a prática da saúde" e três subtemas: contexto e
determinantes da relação universidade e práticas de saúde na América Latina; a
universidade como formadora de profissionais; o papel do desenho curricular
dentro das estratégias de mudança na universidade.
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A terceira reunião, coordenada pela OFEDO, foi desdobrada em dois
momentos, acontecidos na Venezuela e no Equador, e teve como tema central
"A contribuição da universidade à atenção primária e aos SILOS".
Do excelente material consolidado na publicação extraíram-se algumas
contribuições mais próximas ao objeto de estudo desta tese.
Do Relatório Geral do Núcleo Básico I: "Los modelos pedagógicos
requieren grandes modificaciones: avances hacia un trabajo articulado por ejes
temáticos en lugar de unidades disciplinarias; contacto precoz dei personal en
formación con las condiciones de vida y trabajo de la población, asumiendo
compromisos institucionales en la búsqueda de alternativas a los problemas de
salud, y recorriendo los estudiantes a los diferentes niveles de atención"
(UDUAL, 1991).
Segundo NÁJERA (1991), não é a educação que conforma a sociedade,
mas sim a sociedade, que ao conformar-se de certa maneira, constitui a
educação de acordo com os valores que a orientam. Mas este "( ... ) no es un
proceso mecánico, la sociedad estructura la educación en función de los
intereses de quién tiene el poder, para tener en ella un factor fundamental para
su preservación. ( ... ) La educación para la transformación significa: alejarse de
la especialización mezquina y luchar por un alto nível de educación científica,
política y cultural para todos".
Do Relatório Geral do Núcleo Básico II: "el grupo negó la relación de
determinación entre las reformas curriculares y el cambio en las prácticas en
salud, pero admitió por otra parte el significado que estos procesos pudieran
tener en la apertura de espacios de lucha ideológica y técnica, que permitieran
apoyar en un futuro los procesos de cambio social" (UDUAL, 1991).
Ao abordar a crise da universidade, BRITO ( 1991) manifestou que a
melhor defesa da universidade é avançar rumo a um novo movimento de
reforma, cumprir seu compromisso social na formação de rhs, na pesquisa e na
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prestação de serviços. "La generación de propuestas universitarias que avancen
en esa línea no sólo debe provenir de la propia universidad, como sucedió
hasta ahora, sino que deben comprometer a los servidos y las prácticas en
salud
Em 1991, tendo por base a 1Y Conferência Latino-Americana de
Faculdades e Escolas de Medicina27 , realizou-se a etapa final desta
Conferência Integrada.
Do seu Relatório Geral, embasado numa crítica análise do contexto
socioeconômico e político da região, destaca-se os seguintes trechos: "La
comunidad debe ser objeto y sujeto de la acción de la Universidad, esto es,
debe ser protagonista, participante y destinataria de

las actividades

universitarias; llevar adelante una consecuente incorporación de lo social en el
abordaje teórico y práctico de los problemas de salud implica avanzar en la
búsqueda de la integralidad dei conocimiento biológico y social para
implementar metodológica y estratégicamente la atención de los problemas de
salud; articulación docencia, servido e investigación, fundamentada en el
principio de aprender haciendo y aprender transformando en las condiciones
reales de los servicios. En este proceso la investigación será el eje orientador
de cambio y transformación de la realidad; actitud de autocrítica permanente
de la Universidad en el cumplimiento de su misión, frente a su trabajo
conceptual, metodológico y operativo" (CONFERENCIA, 1992).
A Conferência foi,

sem dúvida,

um processo

importante de

(re )afirmação ideológica e aprofundamento teórico-conceitual das questões
vigentes na América Latina no contexto do amplo temário tratado. Mas,
decorridos seis anos da sua realização, não se tem conhecimento de avaliações
27

Além desta Conferência, organizada pela ALAFEM, se realizaram simultaneamente, a 6' Conferência de Faculdades e
Escolas de Odontologia, organizada pela OFEOO; a 3' Conferência de Faculdades e Escolas de Enfermagem, organizada
pela ALADEFE; a 15" Conferência de Diretores e Instituições Docentes em Saúde Pública; o 2" Encontro Latino-americano
de Entidades Estudantis de Medicina e a I' Conferência Integrada de Estudantes da Área de Saúde.
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acerca do significado desse evento latino-americano no contexto do setor
saúde, particularmente da educação médica, nos países da região.
Não há sinais de que os objetivos mencionados anteriormente, do
projeto SALUDUAL, tenham sido plenamente alcançados. No caso particular
da ALAFEM, sua fragilidade atual pode ser vista como sinal de que o
"aumento da sua capacidade científico-técnica", propiciado pelo processo de
realização da Conferência Integrada, não foi suficiente para imprimir maior
inserção e dinamismo da sua intervenção junto às escolas médicas. Mas sua
maior visibilidade política, ainda que transitória, foi suficiente para
estabelecer, no decorrer dos anos seguintes, uma ação colaborativa com a
FEPAFEM. A aproximação entre ALAFEM e FEPAFEM ocorreu no contexto
da realização da 2a Conferência Mundial de Educação Médica.
Esta, conhecida no panorama internacional como tendo sido o "II World
Summit on Medicai Education", se realizou em Edimburgo (Escócia) em 1993.
Dos 240 participantes, provenientes de 80 países, 42 ( 17%) pertenciam à
região das Américas, constituindo-se, dentre as seis regiões da OMS e da
WFME 28 , na delegação mais numerosa. Dentre os 42 haviam 21 latinoamericanos, na maioria diretores de escolas médicas, convidados e financiados
pela OPS/FEPAFEM e pela Fundação Kellogg.
A Conferência, organizada e coordenada pela WFME, contou com o
apmo da OMS/OPS, da UNICEF,

da UNESCO, do Programa de

Desenvolvimento das Nações Unidas, do Banco Mundial, da Fundação
Kellogg, da Fundação Robert Wood Johnson e de várias outras organizações
do Reino Unido. O seu tema central "A mudança na profissão médica:

28

A OMS e a WFME têm a mesma divisão do mundo para o desenvolvimento das suas ações: Américas, Europa, África,
Mediterrãneo, Pacífico e Ásia.
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implicações para a educação médica" foi resultado de sugestão feita pela OPS
e aceita pela WFME.
A OPS, visando a estimular a participação latino-americana no evento,
encomendou alguns documentos básicos a educadores médicos, cientistas
sociais e economistas, posteriormente publicados em uma edição especial da
Revista Educación Medica y Salud (SCHRAIBER et ai, 1994; BYRNE &
ROZENTAL, 1994; LIP, 1994}, e elaborou um documento intitulado "As
transformações da profissão médica e sua influência sobre a educação médica"
(OPS, 1992b).
Nesse documento, são abordados os temas da Conferência: a) a crise
econômica; b) o desenvolvimento tecnológico; c) a necessidade da equidade.
Nele, a prática e a educação médica são abordadas como realidades sociais,
intimamente relacionadas com os processos de desenvolvimento. É em função
da organização e dinâmica do Estado, da economia, do desenvolvimento
científico, tecnológico e das necessidades sociais que a prática médica é
estruturada ou modificada. Por sua vez, estes mesmos condicionantes, seja
diretamente ou através da prática profissional, orientam e moldam os
conteúdos, as estratégias e os mecanismos do processo da formação médica.
São feitas críticas ao Projeto EMA e à 1a Conferência realizada em
Edimburgo afirmando que, neles, a análise centrou-se nas dimensões
educacionais (curriculares) da prática universitária, nas implicações individuais
da prática profissional e na extensão dos espaços institucionais de formação,
significando suas conclusões, essencialmente, linhas para uma maior eficiência
educacional no marco de um modelo educativo não questionado.
A situação institucional da educação médica na América Latina é
caracterizada como crítica, orientada basicamente à busca de inovações
educativas e de recursos financeiros, preocupações que respondem mais às
necessidades de funcionamento e requerimentos corporativos internos das
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escolas, que às efetivas necessidades de seu entorno social. Ressalta-se que as
escolas vêm revelando uma crise de liderança e de governabilidade, de baixa
capacidade de planejamento e de gestão administrativa, além da falta de
autocrítica sobre a própria educação médica, restringindo-se a eventuais e
superficiais reformas curriculares.
Nesse documento, a OPS e a FEPAFEM tecem críticas ao modelo de
integração docente-assistencial, com a ressalva de que, na América Latina, em
muitos casos, encontram-se experiências que caracterizam um compromisso
global da universidade com os serviços e com a população.
Mas, as propostas de "aprendizagem baseada em problemas" e de
·'ensino orientado à comunidade", eixos das propostas da NETWORK, por
exemplo, são vistas como abordagens mais integradoras que as tradicionais,
mas insuficientes e sujeitas a distorções, pois "( ... ) o ensino orientado à
comunidade não pode significar uma medicina diferenciada, de médicos
pobres para populações pobres ( ... ) nem substituir um imprescindível arsenal
científico, teórico e metodológico, necessário para permitir que os estudantes
conheçam as realidades sociossanitárias, pelo mero contacto com a
comunidade, como se este, por si só, tivesse o poder de revelar a dinâmica
social" (OPS,1992b). Quanto a aprendizagem baseada em problemas é
ressaltado que esta não pode restringir-se às manifestações superficiais de
fenômenos isolados, mas devem, necessariamente, aprofundar as explicações
dos problemas de saúde, discutindo-os em sua integralidade, o que requer a
incorporação e fortalecimento das ciências básicas e sociais.
As contribuições sobre o documento, provenientes das escolas e
Associações, foram consolidadas pela FEPAFEM e pela OPS, e o novo texto
(FEDERAÇÃO, 1993) revela-se mais completo do que o documento de
subsídios elaborado anteriormente e as críticas a outros enfoques estão
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suavizadas.

Em suas conclusões, o documento de posicionamento das

Américas, de autoria da OPS e FEPAFEM, registra que:
a) há necessidade de gerar um novo modelo científico, biomédico e social que
projete e fundamente um novo paradigma educativo, em função do
indivíduo e da sociedade~
b) ) há necessidade de um novo sistema de valores que transcenda a influência
da mudança da prática, reconstrua a ética do exercício profissional e garanta
a função social do atendimento às necessidades da saúde da população;
c) há vantagens no desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e de
metodologias problematizadoras;
d) é fundamental que o desenvolvimento da integração docência-assistênciapesquisa tome a estratégia da APS como objeto de pesquisa e aprendizagem
e verifique o compromisso da universidade com a sociedade, afastando-se
da utilização dos espaços comunitários como campos de prática unicamente;
e) a superação da contradição entre formação de especialistas e médicos gerais
extge que a educação médica enfrente criticamente a determinação
tecnológica do critério médico de qualidade, que envolve tanto a ética
profissional como a equidade. É nesse sentido que se dão as possibilidades
de resolver este velho dilema da educação médica. É necessário continuar a
formar melhores especialistas e, ao mesmo tempo, é necessário resgatar e
fortalecer a formação geral na graduação, colocando-os adequadamente nas
equipes de saúde, promovendo igualmente suas funções e reconhecimento
sociais.
A OPS e a FEPAFEM convocam, através do documento, as escolas de
medicina a assumirem um novo contrato social, que legitime sua razão de ser
perante a sociedade e a comprometerem-se a levar adiante, com a contribuição
esperada dos debates da 2a Conferência de Edimburgo, um intenso processo
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que permita a construção de novas relações entre a universidade, os serviços de
saúde e a sociedade.
Contudo, durante a Conferência, o documento, apesar de ter sido a única
c.~l\\.n'o\l\.~ã~ ó.a~ \I!'S\~l\a\.~ ó.a OM.~ e ó.a ''}H;M..~ e\\\te~\le \)t~\1\ô.\\\~\\\~ ô.\'l~

organizadores por escrito e em inglês, só foi apresentado no último dia. Tendo
sido muito pouco discutido, sequer faz parte dos "Proceedings" da mesma
(WORLD, 1994 ). Nessa publicação, consta somente um texto de procedência
latino-americana (KISIL, 1994), objeto de exposição durante uma das mesasredondas, apresentando o Programa UNI.
Em seu "relatório de viagem", o coordenador do Programa de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da OPS registrou que, na sua opinião,
a marginalização da contribuição da OPS/FEPAFEM deveu-se a: "( ... ) la
predominancia de miembros del "Commonwealth", relegando a un plan
inferior una representación del mundo subdesarrollado; la posición de defensa
corporativa, representada por personalidades vinculadas a importantes
experiencias educativas de los ultimos 25 afíos; el rechazo de grupos más
conservadores que encontraban en la posición latinoamericana una tendencia
contrahegemónica" (FERREIRA, 1993).
Quanto às conclusões da Conferência, além de reafirmarem os
princípios norteadores de uma preconizada "Reforma da Educação Médica",
contidos na "Declaração de Edimburgo", de 1988, aprovaram várias
recomendações visando superar os obstáculos, devido ao conservadorismo da
profissão médica, da universidade, e as complexidades da mudança necessária.
Com o intuito de contribuir para o avanço das mudanças aprovaram-se 22
recomendações agrupadas em cinco temas 29 : Prática Médica e Política de

29

Além de um único artigo que faz uma síntese dessas recomendações (SOBRAL, 1994b), a íntegra das mesmas, traduzidas
para o português só foi divulgada, graças a uma parceria entre a área de RHS da Representação da OPS no Brasil e o Centro
de Ciências da Saúde da Universidade Estadual Londrina - Centro Colaborador da OMS em Educação e Prática Médica, em
uma publicação de circulação reduzida (Série Desenvolvimento de Recursos Humanos N° 7), em 1994.
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Saúde; Resposta Educacional; Continuum da Educação Médica; Parcerias na
Aprendizagem e Cenários para a Aprendizagem.
Enfim, estes dois importantes eventos/processos internacionais no
campo da educação médica - o de Havana, em 1991 e o de Edimburgo, em
1993 - serviram para a acumulação de conhecimentos e de recursos de poder
por parte de atores do movimento latino-americano de educação médica.
Tratam-se de acontecimentos que serviram como oportunidade para a
construção e/ou divulgação das propostas de mudança, objeto de análise dos
próximos capítulos.
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5 UMA NOVA INICIATIVA NA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE: UNIÃO COM A COMUNIDADE - A PROPOSTA "UNI"

5.1

Breve Histórico

Nos últimos anos da década de 80 a coordenação do Programa da
Fundação W.K.Kellogg para a América Latina e o Caribe promoveu uma série
de estudos sobre o trabalho desenvolvido na formação de recursos humanos
nas áreas de medicina, enfermagem, odontologia e administração de saúde,
buscando identificar as prioridades deste campo para a década de 90.
Os estudos tiveram diferentes métodos, profundidades e enfoques,
sendo o EMA, anteriormente abordado, o mais difundido. Os demais tiveram
um caráter mais exploratório e se destinaram ao consumo interno da própria
Kellogg. Todos incorporaram elementos de avaliação crítica quanto aos
caminhos percorridos nas décadas precedentes, às fortalezas e debilidades
encontradas e quanto às alternativas para um desenvolvimento auto-sustentado
da formação de rhs na América Latina.
As reflexões mais importantes geradas pelos estudos, conforme registros
de KISIL & CHAVES (1994a) e TANCREDI (1995a; 1995ct) podem ser
resumidas em:
(a) a estratégia IDA, embora tenha viabilizado contribuições para o
desenvolvimento da formação de rhs, principalmente nos anos 70 e início dos
anos 80, não foi suficiente para introduzir mudanças mais profundas,
abrangentes e duradouras. Haveria pois sinais de seu esgotamento indicando a
necessidade de sua reformulação, levando-a, por exemplo, a transcender o
trabalho de um departamento ou grupo acadêmico e de uma profissão, a fim de
envolver toda a estrutura de uma escola ou faculdade

e equipes
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multiprofissionais ao longo de todo o desenvolvimento dos cursos de
graduação;
(b) os esforços da universidade no campo da extensão caracterizam-se,
geralmente, pela negligência no estabelecimento de relações com o sistema de
servtços de saúde, dado serem descontínuos, fragmentados e disporem de
precária infra-estrutura. Nos projetos de extensão universitária, apesar dos
esforços desenvolvidos, predomina a desintegração entre atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
(c) a participação da comunidade, de forma co-responsável, conjuntamente às
instituições de ensino e às de serviço consiste num dos pontos fracos das
experiências ocorridas. A comunidade é tratada, geralmente, como beneficiária
passiva dos serviços e não como agente ativo nos projetos/processos
desenvolvidos;
(d) a educação multi profissional praticamente não existe, apesar de várias
instituições universitárias latino-americanas disporem de um arcabouço
estrutural (Centros ou Faculdades de Ciências da Saúde) voltado à sua
viabilização;
(e) a ausência de sistemas de saúde baseados na comunidade, orientados à
solução dos problemas prioritários de saúde e integradores das funções de
assistência, pesquisa e ensino, persiste um dos maiores obstáculos à reforma da
educação dos profissionais de saúde, permitindo-lhe continuar sendo
desenvolvida predominantemente nos estabelecimentos hospitalares de alto
grau de complexidade. Contudo, os serviços de saúde, inspirados pela
Declaração de Alma Ata ( 1978), desenvolvem de forma crescente programas
de extensão de cobertura, com base na estratégia de APS, resultando em
processos nem sempre devidamente valorizados e aproveitados pelas
instituições de ensino.
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Levando em conta reflexões como as descritas acima e acompanhando
iniciativas similares, denominadas "Community Partnerships with Health
Professions Education" (RICHARDS, 1996), desencadeadas pela Fundação
Kellogg, mais ou menos simultaneamente, nos Estados Unidos (7 projetos) e
na África do Sul (7 projetos), a coordenação do Programa para a América
Latina da Fundação decidiu, em 1990, dar início a um novo Programa.
Visando à maior articulação entre o ensino das várias profissões de
saúde e a incorporação da comunidade nos esforços de colaboração entre as
instituições educacionais e de serviço, o programa recebeu o nome de "Uma
Nova

Iniciativa

na

Educação

dos

Profissionais

de

Saúde:

União

com a Comunidade" (UNI). Seus objetivos, apresentados sumariamente,
são: a) contribuir para a reorientação da formação profissional ao nível dos
cursos de graduação; b) fortalecer a construção de Sistemas Locais de Saúde;
c) promover o desenvolvimento comunitário em matéria de saúde.
Segundo KISIL & CHAVES ( 1994b), líderes do grupo precursor do
Programa 1, a expectativa na época do seu lançamento era de que o Programa
UNI contribuísse para o desenvolvimento de:
a) modelos de educação dos profissionais de saúde, articulando academia,
serviços e comunidade, com base em SILOS e no trabalho em equipe
multi profissional;
b) modelos de SILOS, centrados no enfoque familiar, contemplando
tecnologias apropriadas tanto para a prestação de serviços como para a
formação profissional;

1

Em dezembro de 1990, em Atibaia (SP), realizou-se uma reunião de consultores, provenientes do México, Colômbia, Chile,
Argentina, Venezuela, Peru e Brasil, para tratar de aspectos conceituais e operativos do Programa prestes a ser lançado. Dela
participaram: Alice Reis Rosa, Alfonso Mejia, Ariel Gomez, Enrique Ruelas, Francisco Yepez, Francisco Tancredi, Gonzalo
Vecina Neto, llta Lange, Jorge Izquierdo, Marcos Kisil, Mario Chaves, Maria Mercedes Villalobos, Manlio Sardi, Nestor
Perrone, Paulo Motta, Roseni Chompré e Sebastião Loureiro (PERRONE, 1993).
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c) modelos de participação comunitária nas ações relativas ao setor saúde,
inclusive nas relacionadas à educação dos profissionais de saúde;
d) novos líderes na área da saúde.
A proposta UNI contou, na sua fase de concepção, com a participação
de líderes do movimento de educação dos profissionais de saúde (medicina,
enfermagem, odontologia) e do movimento de reforma do setor saúde
existentes na América Latina, particularmente do movimento pela Reforma
Sanitária Brasileira.
Segundo CHAVES & KISIL (1994) "( ... ) o UNI representa um
movimento multinacional (talvez " uma proposta internacional" fosse melhor
dito) articulado de cooperação técnica entre países do Terceiro Mundo( ... ) No
processo dialético de interação universidade-serviços, pode-se dizer que a
universidade, num dado momento propulsora de idéias que foram incorporadas
pelos serviços em suas agendas, tem sofrido, nos últimos anos, uma perda de
liderança. Não será demasiada pretensão pensar que o Programa UNI poderá
marcar( ... ) uma nova síntese e o início de um amplo movimento de mudança,
com benefícios significativos para a sociedade e para as profissões de saúde".
Em 1991, a Fundação Kellogg enviou carta-convite a 680 Faculdades
de Medicina, de Enfermagem, de Odontologia, às Escolas de Saúde Pública e
aos cursos de administração de saúde da América Latina, anunciando
publicamente a proposta e informando os critérios de seleção das instituições
que manifestassem interesse através do envio de uma carta de intenção como
resposta. Na mesma oportunidade, registrou-se que a proposta estava em
construção e que haveria apoio técnico e financeiro para a elaboração futura
dos projetos, cujos esboços, apresentados através das cartas de intenção,
fossem selecionados.
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5.2 Concepção Teórico-Metodológica

A proposta UNI foi desenhada contemplando dois elementos essenciais:
os projetos locais UNI e o programa de apoio aos projetos. O segundo
elemento representa um novo enfoque no desenvolvimento das iniciativas da
Fundação Kellogg, significando, além de um suporte para o sucesso dos
projetos,

uma

oportunidade

para

o

desenvolvimento

de

novas

responsabilidades e capacidades para o "staff' da Fundação.
Cada projeto UNI se constitui de três componentes: universidade,
serviços de saúde e comunidade. Na Figura 6, estão representados os
componentes e as estratégias de ação que resultam da articulação dentre eles,
dois a dois, pré-existentes em experiências que antecedem a proposta UNI.

Figura 6 - Componentes dos projetos UNI e estratégias de ação pré-existentes

Integração
Docente-Assistencial

Extensão
Universitária

Atenção
Primária
à Saúde
Fonte: CHAVES & KISIL. 1994.

Os oito critérios de seleção, referidos na carta-convite inicial da
Fundação Kellogg, constituem a primeira aproximação teórico-conceitual e
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metodológica da proposta UNI. Eles podem ser visualizados, correlacionados
aos resultados esperados e aos três componentes, através do Quadro 2.

Quadro 2 - Critérios de seleção e resultados esperados dos projetos UNI

l. Identificação de uma comunidade geopaf~Camen
tc detimõllda..,. qual o ptojeto se dcsu\lolvert em
ullião oom a mesma c oom o llstema local de saúde; partidpaçâo efeliva da comllllidade e de seus
tepreSentantca c Ude!e& DU elapaa de plaejalllCII10, execuçAo e a valiaçio do projeto.

M<.xll>b de Uniio com a
Comlmidlde. cnYOIYalda. de J*IO
dista. o alllo-aJkladD e pldcipaçio
efeliva aa gr::s1âo do SILOS e de paltC
da lJoweasid8do .. do& ServiçoiJ o

1.

bablllloem equipal.m~
De8cavoiYimen10 de IW'I'DS I~
com11Di14rlos Pllflt ~em saúde.
2. Car.üer nitidamente aca4Umico do projeco, in- 2. Modelo& Aadlmklos de Unlio com
cluindo atividades de educação para o& ealudaaa ComUDidade e de Anlc:ulaçio COftl
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de uúdc, 010 junto • comullidade,
dadee.. Cl*lOia cxa - - , abnftacDdo, no mlnimo,
em equipee proOsslouis ou
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c
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11m& pane !Upifk:aliva de telllempo acadilnlco;
serviços.
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criúrb •n•dados que apan:cem
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110 campo de Slstelnas Locai8 de
Saódc.
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COMUNIDADE

UNIVERSIDADE

SERVIÇOS

Fonte: CHAVES & KISIL, 1994.

Um projeto UNI não consiste no equivalente ao somatório dos três
componentes e das suas relações bilaterais, como à primeira vista se poderia
supor. Mais do que soma, trata-se de superação, o que implica em movimentos
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simultâneos de continuidade e de ruptura com características das estratégias
pré-existentes. Um quadro exemplificador desta proposição é o elaborado por
TANCREDI (1995c) a respeito das diferenças entre os projetos IDA e os
projetos UNI.
Quadro 3 - Quatorze diferenças entre projetos IDA e UNI
IDA

UNI
I

Envolve todos os departamentos dos ciclos básico e clínico.

2

Dois ou mais cursos/faculdades envolvidos no mesmo
conjunto de atividades.
Propõe a formação geral, holística do médico/do
profissional de saúde, independente da sua vocação futura.

uni-departamental. Em geral medicina preventiva, pediatria,
enfermagem comunitária ou odontologia social
Envolve somente um curso ou faculdade. Em geral, medicina
ou enfermagem.
Favoreceram a dicotomia médico generalista X médico
especialista e as acusações de que os IDA pretendiam formar
médicos sanitaristas com baixa qualidade técnica.
Criaram novos cenários de ensino além do hospital, sem
necessariamente criar novas metodologias de ensino
adequadas aos novos cenários.
o planejamento e condução dos projetos foram
essencialmente uma iniciativa da Universidade.
Adotaram uma concepção de ensino multidisciplinar.
A exposição de estudantes aos novos cenários deu-se de
forma espasmódica (estágios em períodos concentrados ao
longo do curso), tardia (estágios de internato) ou voluntária
(atividades extra-curriculares)).
Criaram os "'Centros de Saúde-Escola", um braço de extensão
da universidade na comunidade, freqüentemente gerenciado e
mantido pela universidade e, não raro, desarticulado do
sistema de saúde.
Podiam prescindir de uma organização racional do sistema de
saúde, na medida em que os Centros de Saúde-Escola
estavam respaldados pelo Hospital Universitário ou outros
serviços da própria Universidade.
Os profissionais dos serviços atuam marginalmente com o
recurso docente.
Enfatizaram as ações e o ensino da atenção primária.

11

12 Elegeram preferencialmente comunidades marginalizadas e

12

carentes. estimulando no aluno a percepção de que a
medicina de comunidade ou familiar é algo idealizado para
populações carentes.
A comunidade foi beneficiária dos serviços, mas sua
participação freqüentemente foi passivo-receptiva.
Alunos e professores freqüentemente usaram a comunidade
como objeto de estudos e observação.

13

I

2
3
4
5
6
7

8

9

lO

11

13
14

3
4
5
6
7

8

9

lO

14

Propõe novos cenários de ensino e a adoção de novas
metodologias de ensino-aprendizagem e de avaliação do
estudante.
A paternidade e responsabilidade pela condução dos
projetos é tripartite (Universidade-Serviços-Comunidade).
Propõe um enfoque interdisciplinar e multiprofissional.
Propõe uma exposição curricular (obrigatória) ao longo de
todo o curso de forma continuada.

O aprendizado se dá no sistema local de saúde. Não há
"'Centro de Saúde-Escola"; todas as unidades da rede são
cenários potenciais de ensino e são administrados pelo
Sistema Local de Saúde.
Exige uma organização racional do sistema de saúde para
que o estudante vivencie o que se passa nos diversos níveis
de atenção e não tenha uma visão fragmentada da atenção
primária de saúde.
A universidade é estimulada a incorporar os profissionais de
serviço como recurso docente.
O aprendizado se dá nos diversos níveis de atenção do
sistema local de saúde.
Elegem um setor geográfico onde está representado um
corte da comunidade, com diferentes estratos sociais
evitando a falsa relação medicina familiar = populações
marginalizadas.
A comunidade é envolvida desde o princípio como parceira
da iniciativa, buscando-se uma participação ativa.
Exige um compromisso dos professores e alunos com a
comunidade. a qual realmente participa do projeto como
sujeito.

Fonte: TANCREDI. 1995,.

Segundo CHAVES & KISIL ( 1994), "O UNI não é mera continuidade
das experiências anteriores. ( ... ) é bem mais do que isso. Possui novas
dimensões. O UNI representa uma nova gestalt, agregando aspectos
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específicos à soma das experiências anteriores, como o de eqmpe
multiprofissional,

ênfase

na

dimensão

pedagógica,

enfoque

familiar,

estreitamento da relação com a comunidade e desenvolvimento sincrônico de
líderes para atuar nos três componentes". As novas dimensões mencionadas
foram melhor identificadas e explicitadas no decorrer do desenvolvimento do
programa e estão apresentadas em documento específico, elaborado pela
equipe de avaliação do Programa (FUNDAÇÃO, 1995b).
Essas dimensões, apresentadas a seguir, podem ser entendidas como
conceitos ou campos potenciais do desenvolvimento teórico-prático das ações
dos projetos:
Parceria: é a aliança entre atores diferentes para a conquista de fins
comuns, constituindo uma modalidade de co-gestão, a partir da qual os
vínculos entre os parceiros se dão em pé de igualdade ou semelhança.
Modalidade de gestão superadora dos poderes próprios de cada parceiro,
orienta-se para o desenvolvimento dos componentes e do conjunto,
contribuindo na democratização dos processos. O estabelecimento de relações
horizontalizadas entre universidades, serviços de saúde e comunidades objetiva
criar espaços reais de troca, interlocução e transformação mútua. A parceria
envolve mudanças nas posturas e nos valores existentes nos três componentes
como, por exemplo, a ruptura das barreiras de comunicação, do isolamento
entre as instituições e sua aproximação da realidade social.
Desenvolvimento de lideranças: é

um

aspecto

estratégico

e

instrumental para promover e institucionalizar as mudanças e inovações dos
projetos. Trata-se de desenvolvimento de lideranças para a mudança. Esta
expressão refere-se às pessoas ou grupos dotados de visão de futuro e do
cenário a construir; capazes de trabalhar com divergências; capacitados para
reconhecer seus contextos e as tendências globais e locais; possuidores não só
de flexibilidade para adaptar-se ativamente, como de atitudes de serviço e,
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portanto,

instrumentalizados

para

exercer

papel

de

condução

dos

projetos/processos.
Institucionalização:

refere-se

ao

enraizamento

dos

processos

e

inovações, geradas pelos projetos, nas instituições envolvidas. Em grande
medida, depende do alcance e das adesões conquistadas, das adequações das
políticas institucionais, do desenvolvimento normativo-legal e das estratégias
para a sustentabilidade econômico-financeira.
Segundo T AN CRED I ( 1995b) "Institucionalização das inovações e
sustentabilidade dos processos de transformação são os dois maiores desafios
de projetos sociais e, com uma frequência assombrosa, são negligenciados( ... ).
A institucionalização é a incorporação das

práticas

inovadoras

nos

procedimentos de rotina da organização. A expressão sustentabilidade tem
interpretação variada, associada à idéia de renovação do financiamento do
projeto, à capacidade do projeto de gerar seus próprios recursos ou à
diversificação

das

fontes

de

financiamento

do

projeto".

Portanto

institucionalização e sustentabilidade referem-se, na proposta UNI, aos
processos de mudança e não aos projetos em si, o que se aproxima da idéia de
mudança permanente e organizações inteligentes.
Desenvolvimento da comunicação e do trabalho em rede: implica em
vínculos ou articulações com outros projetos e organizações similares, para o
intercâmbio e transferência de experiências. A comunicação é um aspecto
instrumental decisivo neste trabalho que pressupõe a reflexão, a sistematização
das lições aprendidas e a disseminação, com vistas à replicação dos modelos.
Cada projeto precisa desenvolver um trabalho interno na área de
comunicação social para facilitar a sua própria implementação. Num primeiro
momento, a comunicação visa a aumentar as adesões. Posteriormente, serve
para consolidar a identidade da proposta e fortalecer as relações de parceria.
Além disso, os projetos precisam desenvolver um trabalho de comunicação
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para audiências externas, visando à promoção de mudanças nas políticas
públicas das áreas afins ao campo de desenvolvimento de rhs.
O trabalho em rede implica no intercâmbio permanente entre os
projetos, entre as pessoas e organizações nele envolvidas, tanto quanto na
inter-relação destes com outras iniciativas e/ou instituições nas quais se
identificam interesses ou objetivos comuns. Semelhante trabalho pressupõe e
revela capacidade dos sujeitos em olhar para além de si e das suas realidades
específicas, em ter abertura, humildade e generosidade para aprender com
outras experiências. Exige também, de seus participantes, preparação para
mostrar a sua própria experiência e contribuir para o surgimento e
implementação de outras experiências e processos.
Desenvolvimento da avaliação interna dos projetos: é uma estratégia
importante para melhorar o processo de tomada de decisões, para a
reprogramação e para a disseminação. É uma ação contínua e permanente que
requer espaços, momentos e recursos específicos.
Os processos de avaliação interna devem ser construídos nas fases de
formulação e de implementação dos projetos. Devem ser concebidos e
instalados junto às direções dos projetos, de maneira a apoiar os processos de
tomada de decisão e garantir a direcionalidade das ações desenvolvidas. Deve
envolver os parceiros de maneira equitativa e propiciar o crescimento críticoreflexivo de toda a equipe nos níveis político, gerencial e operacional.
Pertinência: é a coerência das atividades de planejamento e de execução
dos projetos em relação ao ideário UNI. Diz respeito à harmonia e ao
equilíbrio das ações em cada componente, ao desenvolvimento dos modelos e
ao avanço global dos projetos. Registre-se que, nos documentos-base
elaborados para subsidiar o planejamento e a gestão dos projetos (T ANCREDI
& KISIL, 1994; MOTTA, 1994), ocorre um "mix" de conceitos e categorias do
campo do planejamento estratégico, da área de gerência de projetos e da
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gerência estratégica. Mais adiante, na análise da proposta, aprofunda-se a
análise a este respeito.
Desenvolvimento acadêmico:

refere-se às mudanças produzidas e

incorporadas nas instituições universitárias envolvidas nos projetos. Diz
respeito às mudanças ou inovações nos conteúdos temáticos (o que se ensina),
nas metodologias de ensino-aprendizagem (como e onde se ensina), na
preparação didático-pedagógica dos professores e dos profissionais dos
serviços (quem ensina) e nas formas de avaliação dos alunos e da docência.
Conforme registra ROSA ( 1994 ), as premissas que compõem o
desenvolvimento acadêmico, preconizado pela proposta UNI, decorrem dos
resultados do Projeto EMA e da 1a Declaração de Edimburgo, configurando-se
numa iniciativa voltada a apoiar a realização das prioridades e estratégias
educacionais,

estabelecidas

teoricamente

naqueles

documentos.

Na

compreensão da autora mencionada, "( ... ) os projetos UNI devem funcionar
como estímulo ao processo de mudança dos cursos de graduação que,
gradativamente, por ajustes sucessivos, a partir do modelo de serviço, devem
alcançar maior grau de orientação comunitária, maior coerência entre seus
elementos constitutivos, maior consequência entre os perfis educacionais e os
ocupacionais, considerados os perfis de morbidade e mortalidade da
população".
As mudanças esperadas nos conteúdos temáticos referem-se aos seus
enfoques (direcionalidade social, epidemiológica, familiar), à articulação entre
os conteúdos dos ciclos básico e clínico, à incorporação de conteúdos
específicos para os novos cenários de ensino-aprendizagem (comunidade e
serviços de primeiro e segundo níveis de atenção) e ao desenvolvimento de
conteúdos comuns para alunos de diferentes cursos. Já as mudanças das
metodologias de ensino-aprendizagem se referem ao grau de introdução da
interdisciplinaridade, de práticas educativas multiprofissionais, à diversificação
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dos cenários, à participação de profissionais dos serviços, de atores
comunitários e à utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.
Desenvolvimento dos serviços: refere-se à estruturação de SILOS na
área de atuação dos projetos, a adequações estruturais e mudanças nas
modalidades de atenção, ao grau de incorporação das atividades de ensinoaprendizagem e de pesquisa nas redes, particularmente nos serviços de
primeiro nível, às formas de participação social na gestão dos serviços e no
desenvolvimento das ações de saúde.
O enfoque, adotado no documento-base para o desenvolvimento desta
dimensão, guarda estreita relação com a produção técnica da OPS sobre SILOS
e é. basicamente, uma proposta de mudança de práticas institucionais,
profissionais e sociais relacionadas à saúde. Utilizando o conceito de prática
como instrumento para transformação de uma dada realidade concreta, através
do trabalho socialmente organizado, LOUREIRO ( 1994) afirma que esta, no
que diz respeito à saúde, "( ... )pode ser uma prática de transformação de certas
técnicas de prevenção, promoção ou recuperação da saúde. Pode ser, também,
um processo de reorganização do poder institucional, ou uma mudança nas
formas com que se expressa a participação da comunidade organizada".
Registre-se que, no texto referido, se faz clara recomendação do planejamento
estratégico-situacional como metodologia para elaboração de projetos.
Desenvolvimento comunitário: diz respeito ao fortalecimento das
comunidades residentes nas áreas de atuação dos projetos, particularmente em
questões de saúde, mas também envolve outros aspectos sociais no tocante à
melhoria da qualidade de vida. Trata-se do desenvolvimento das faculdades
próprias da comunidade para reivindicar, intervir e participar da gestão das
instituições. Implica na identificação das organizações sociais existentes, no
desenvolvimento de ações de capacitação nas práticas de auto-cuidado
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(individual, coletivo e do meio ambiente) e na geração de espaços e formas de
participação nas estruturas institucionais.
Conforme assinala IZQUIERDO ( 1994), a dupla natureza do ator
"comunidade", destinatário e, ao mesmo tempo, protagonista, nos projetos
UNI, é fonte potencial de conflitos e confusões. O desenvolvimento
comunitário e a participação social preconizados na proposta UNI não são
equações simples, mas complexas e vinculadas; trata-se de modificar
concepções, atitudes e modalidades de atuação não só dos atores comunitários,
mas também das instituições acadêmicas e de serviços, de modo a que se
facilite o surgimento de espaços para que a participação se concretize e
produza resultados.
Na Figura 7, estão representados graficamente os principais sujeitos
envolvidos num projeto UNI, os espaços que ocupam e as interações entre eles.

Figura 7 - Concepção de um Projeto UNI: atores sociais, espaços de ação e suas relações
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Além dos espaços universitário e comunitário, de ação imediata e
definidores concretos dos campos de atuação e interrelação dos sujeitos
envolvidos, há um terceiro, de ação mediata, "( ... )que em linguagem sistêmica
poderia ser denominado de supra-sistema e, em linguagem de gerência, de
contexto externo ( ... ) do qual fazem parte todos os aspectos institucionais que
predefinem os limites de flexibilidade permitidos aos projetos UNI para
promover as mudanças. O terceiro espaço é, pois, o que impõe os limites à
autogestão do projeto local em todos os seus componentes. ( ... ) Mas, embora
tenha que conviver com as limitações impostas pelo contexto externo, o
projeto terá, numa ação de médio e longo prazo, a possibilidade de influenciar
políticas, normas, regulamentos, na medida em que seu êxito possa ser
claramente demonstrado" (CHAVES & KISIL, 1994).
Além dos projetos locais, o outro elemento essencial ao desenho da
Proposta UNI, conforme mencionado, diz respeito ao programa de apoio a
projetos. Uma das características dessa proposta é a de que ela não se limita à
concessão de doações para a implementação dos projetos. Também se propõe a
levar adiante um amplo programa de suporte, visando a favorecer a capacitação
das pessoas e instituições envolvidas, a ampliar as possibilidades dos projetos
terem sucesso e a sistematizar as experiências adquiridas para a disseminação
de novas alternativas na educação dos profissionais de saúde.
O programa de apoio, gerenciado diretamente pela coordenação do
Programa UNI, fundamenta-se em cinco premissas orientadoras da sua atuação
e dos próprios projetos:
1. Protagonismo

ativo

dos

grupos

condutores

dos

projetos,

num

reconhecimento de que a equipe dirigente e todos os demais participantes
são sujeitos dos processos. O protagonismo ativo, principal ferramenta para
se alcançar a organização autogerenciada, deve contemplar:
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a) capacitação, entendida como desenvolvimento individual e grupal de
capacidades e habilidades;
b) ampliação do espaço de poder, entendida como real alargamento da
esfera de alcance das decisões e intervenções.
2. Gradualismo dos processos de implementação de soluções para as
necessidades dos projetos. Implica na abordagem progressiva de problemas
de complexidade crescente, sempre de acordo com a capacidade dos
sujeitos e de forma a nunca ultrapassar sua capacidade de condução.
3. Paralelismo e simultaneidade das atividades de diagnóstico, programação,
implantação e avaliação, com predomínio de uma delas conforme os
momentos específicos da vida dos projetos.
4. Enfoque interdisciplinar das propostas de solução para os problemas
enfrentados no desenrolar dos projetos. Significa levar em conta todos os
aspectos dos problemas, suas implicações e repercussões em todos os níveis
e esferas.
5. Evolução sincrônica dos componentes e sistematização dos processos e
resultados, viabilizando o aperfeiçoamento da proposta e do seu potencial
de disseminação.
As dimensões, os conceitos e as premissas apresentadas compõem um
conjunto interdependente que se convencionou chamar de "ideário UNI" e
constituem o eixo diretor tanto do desenvolvimento dos projetos como da sua
avaliação.
O diagrama exposto na Figura 8 procura estabelecer, esquematicamente,
um nível de articulação entre os elementos do ideário, representando hipóteses
acerca de como se produzirão as mudanças esperadas, base de sustentação dos
projetos UNI.
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Figura 8 - Diagrama da concepção teórico-metodológica da proposta UNI
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Fonte: Fundação. 1995•.

A teoria da mudança, que sustenta a proposta, fundamenta-se na
interação entre as dimensões, conceitos ou campos teórico-práticos de
desenvolvimento dos projetos, já expostos, e nas premissas do programa de
apoio mencionadas acima.
Em síntese, a proposta assume que as mudanças nas universidades se
produzirão através de uma série de inovações: nos conteúdos curriculares, nas
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metodologias de ensino-aprendizagem, etc. As mudanças nos serviços serão
efetivadas, mediante outras inovações: a orientação epidemiológica, a ação
intersetorial, a participação social nos processos de gestão, etc. As mudanças
nas comunidades ocorrerão através do fortalecimento das capacidades e
habilidades das pessoas e organizações, etc.
A parceria entre pessoas e organizações da universidade, dos serviços e
da comunidade propiciará interações que induzirão e favorecerão as mudanças
em cada componente e no conjunto. Os processos de gestão (planejamento,
execução, avaliação) dos projetos, das instituições e organizações sociais
envolvidas, constituem pilares fundamentais para se levar adiante as mudanças
graduais propostas. Também desempenham papel importante a capacitação de
líderes, o trabalho em rede, a comunicação e a institucionalização. Todas as
dimensões têm relevância, pois o que parece ser instrumental pode se
transformar, por momentos, em estratégico e desencadear transcendentes
alterações para o conjunto.
A concepção teórica de mudança incorporada pelo ideário UNI
considera que a disseminação das lições aprendidas na evolução dos projetos
pode promover mudanças sociais ou sistêmicas. Na Figura 9, observa-se à
direita os momentos principais que os projetos de âmbito local apresentam
durante seu ciclo de vida e, à esquerda, os elementos centrais de um processo
de mudança sistêmico.
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Figura 9 -Interconexão entre os processos de mudança a nível/oca/ e a nível sistêmico
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Fonte: FUNDAÇÃO ( 1997,).

No centro, como que "grampeando" as circunferências que simbolizam
os dois níveis, observa-se a disseminação. Partindo do presuposto de que as
lições aprendidas durante o ciclo de vida de um projeto local podem ser úteis
não somente para os seus sujeitos, mas também para outros sujeitos sociais que
se defrontam com problemas similares, a disseminação dessas lições pode dar
início a processos de mudança social. Para que isso ocorra, há necessidade de
intervenções estrategicamente planejadas, contemplando a influência sobre
formuladores de políticas, estudos de viabilidade, a análise, desenho e
desenvolvimento de novos sistemas (por exemplo, de educação médica num
determinado país) e a implementação de atividades. Um sistema de avaliação
permanente identificaria novas demandas e desencadearia novos ciclos de
mudanças.
Considera-se que o próprio desenvolvimento duradouro das mudanças
obtidas pelos projetos a nível local depende de esforços bem sucedidos e da
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aprovação de novas políticas públicas. Em outras palavras, o sucesso dos
projetos depende da sua capacidade de desencadear mudanças sistêmicoestruturais (FUNDAÇÃO, 1997 c).

5.3 Implantação e Desenvolvimento

Dentro do prazo estabelecido pela carta-convite, a Fundação Kellogg
recebeu cerca de 150 cartas de intenção, com propostas preliminares de
desenvolvimento da formação de rhs. Destas, após análise realizada por um
comitê assessor, constituído pela coordenação do Programa para a América
Latina e Caribe, quinze foram, inicialmente, selecionadas. O comunicado desta
decisão foi dirigido às seguintes universidades:
1. Universidade Autônoma de Nuevo Leon, Monterrey, México

2. Universidade de Colima, México
3. Universidade Autônoma Metropolitana, Xochimilco, México
4. Universidade Nacional Autônoma de Nicarágua, León, Nicarágua
5. Universidade del Valle, Calí, Colômbia
6. Universidade de Antioquia, Medellín, Colômbia
7. Universidade Nacional de Trujillo, Trujillo, Peru
8. Universidade do Chile, Santiago, Chile
9. Universidade de la Frontera, Temuco, Chile
10. Universidade Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina
11. Universidade de la República, Montevidéu, Uruguai
12. Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil
13. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Botucatu, Brasil
14. Fundação Municipal de Ensino Superior, Man1ia, Brasil
15. Universidade de Brasília, Brasília, Brasil
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Pode-se considerar que, com este comunicado, se encerrou uma
Primeira Fase 2 da Proposta UNI, caracterizada pela concepção e formulação
inicial dos seus marcos teórico-metodológicos, da sua difusão e pela busca de
adesões e de protagonistas (pessoas e instituições) dispostos a enfrentar o
desafio.
A Segunda Fase, de agosto de 1991 a Setembro de 1992, consistiu no
desenvolvimento de modelos e na formação inicial de lideranças, o que se
consubstanciou através dos processos de elaboração dos quinze projetos UNI.
Conforme havia sido antecipado na carta-convite, a Fundação Kellogg
promoveu três seminários intemacionais 3, que tiveram caráter de oficinas de
trabalho. Nestas ocasiões, as equipes provenientes de cada uma das instituições
ou consórcios de instituições selecionadas, tiveram a oportunidade de discutir e
aprofundar a compreensão acerca dos conteúdos teórico-conceituais e
metodológicos da proposta, bem como de realimentar os processos de
elaboração dos respectivos projetos.
Um dos principais objetivos desta fase foi tomar possível o apoio aos
grupos representativos de cada pré-proposta selecionada, com a finalidade de
que

eles,

no

processo

realidades/necessidades

e

de

definição

e

de

planejamento

reconhecimento
e

execução

de
de

suas
ações,

desenvolvessem suas próprias potencialidades e gerassem projetos de mudança
quanto à formação de rhs, galgando, progressivamente, níveis maiores de
capacitação, organização e auto-gestão.

2

O autor identifica cinco Fases no desenvolvimento da proposta UNI, o que não corresponde necessariamente à periodização
definida, até o momento. pela coordenação do Programa UNI.
3
Os Seminários foram realizados em Nova Friburgo, Brasil (25 a 29 de agosto); em Puebla, México ( 19 a 24 de outubro) e em
Viõa dei Mar. Chile (10 a 13 de dezembro). O primeiro seminário foi sobretudo informativo. O segundo foi de resposta,
aprofundamento e criação de pautas comuns. O terceiro. ao contemplar temas como '"Processo de desenvolvimento de uma
proposta". '"Estrutura para o processo de mudança" e "Avaliação de um projeto de mudança", foi de pré-finalização da geração
das propostas.
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No decorrer desta Segunda Fase, que incluiu ainda momentos de
trabalho com os consultores para negociação, reformulação e aprovação dos
projetos ocorreram as primeiras iniciativas de disseminação da proposta UNI,
apresentada aos participantes da XIII Conferência Pan-Americana de Educação
Médica, promovida pela FEPAFEM na Costa Rica, e aos participantes do
XXIX Congresso Brasileiro de Educação Médica, promovido pela ABEM em
Campinas.
Os projetos receberam doações cujo total chegou a U$ 23,7 milhões e
foi feita uma previsão de 45 meses de duração. A Terceira Fase, de
implantação. iniciada em outubro de 1992, estendeu-se até julho de 1994.
Ao final deste período, conforme está registrado no Informe de
avaliação dos Projetos, "El ideario UNI, a nível de los proyectos, va
impregnando el discurso de los actores significativos en el campo de la
educación y de los servi cios de salud ( ... ) Se percibe en cada uno de los
proyectos la existencia de nuevos valores, códigos y lenguajes compartidos y
se puede apreciar la calidad de los esfuerzos para transformar ese nuevo
discurso en formas de prácticas innovadoras en el ámbito de las academias, los
sistemas de servicios y los grupos comunitarios, así como las dificultades que
conlleva la transformación de paradigmas para constituirse en pautas de
condutas consolidadas( ... )" (FUNDAÇÃO, 1995a).
Por iniciativa da coordenação do programa, enquanto transcorria o
período de implantação dos quinze projetos, a Fundação Kellogg analisou e
aprovou outros oito, a saber:
1. Universidade Autônoma de Yucatan, Merida, México
2. Universidade Centro Ocidental "Lisandro Alvarado",
Venezuela
3. Universidade de Zulia, Maracaibo, Venezuela
4. Universidade dei Norte, Barranquilla, Colombia

Barquisimeto,
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5. Universidade Central do Equador, Quito, Equador
6. Universidade Mayor, Real y Pontifícia, Sucre, Bolívia
7. Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil
8. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil

As etapas de elaboração, negociação e aprovação dos novos projetos
tiveram percurso semelhante ao percorrido pelos primeiros. Sua implantação
ocorreu a partir de 1994, quando se encerrou a Terceira Fase do Programa
UNI. Seu término está previsto para fins de 1997. Esses projetos receberam
doações que totalizam U$ 9,9 milhões.
Portanto, a Quarta Fase da proposta, transcorrida entre agosto de 1994 e
julho de 1996, de Acompanhamento, Avaliação e Desenvolvimento dos quinze
primeiros projetos foi, simultaneamente, de implantação do segundo grupo de
oito projetos. A distribuição geográfica dos 23 projetos UNI em onze países
latino-americanos pode ser visualizada na Figura 1O.

Figura 10- Distribuição geográfica dos projetos UNI na América Latina

-

B rull
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Em levantamento realizado em 1995, os 23 projetos envolviam: 103
cursos universitários (Quadro 4), 2308 professores e 21077 estudantes
universitários, 224 unidades de saúde dos três níveis de atenção, 1584
profissionais de saúde e 624 organizações comunitárias. A população total
estimada, residente nas áreas dos 23 SILOS em construção pelos projetos, era
de 3.793.860 habitantes.

Quadro 4 - Cursos universitários participantes dos projetos UNI
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Ao término da Quarta Fase (julho 96), a coordenação do Programa
informou aos projetos sobre a possibilidade de continuidade do apoio por mais
três anos ( 1996-99). Após a análise das propostas encaminhadas, doze delas
foram aprovadas, recebendo novos recursos, num total aproximado de U$ 8,4
milhões. Os projetos cujas propostas de continuidade não receberam aprovação
foram: Montevidéu, Santiago e UAM-Xochimilco. Dentre os motivos para esta
decisão se destacam: frágil instalação no interior das instituições envolvidas,
especialmente das universidades e impossibilidade de superação dos limites
das experiências de extensão universitária ou IDA pré-existentes.
A Quinta Fase da proposta UNI, atualmente em desenvolvimento, é
considerada como de consolidação, de institucionalização das mudanças, bem
como de disseminação, visando à replicação das experiências e a influir sobre
as políticas públicas de educação e de saúde. O Quadro 5 recupera e registra as
fases do processo de implantação e desenvolvimento da proposta UNI.

Quadro 5- Fases da implantação e desenvolvimento da Proposta UNI
FASE

NATUREZA/CARACTERÍSTICAS

PERÍODO

De concepção, de formulação e difusão iniciais

1990-J ulho 199 I

2

De desenvolvimento de modelos e elaboração dos
projetos

Agosto 91-Setembro 92

3

De implantação dos projetos

Outubro 92- Junho 94

4

De acompanhamento, avaliação e desenvolvimento dos
projetos

Julho 94- Junho 96

5

De consolidação e institucionalização das mudanças nas
instituições envolvidas nos projetos; de avaliação,
sistematização e disseminação dos resultados da
ro osta

Julho 96- 1999
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No decorrer das Fases 3 e 4, foram intensas as atividades promovidas
pelo programa de apoio aos projetos (ANEXO 10). Algumas responderam à
demandas manifestadas pelos projetos, individualmente ou em grupos; outras
resultaram de

iniciativa da própria coordenação do

acompanhando

a

evolução

dos

projetos,

detectou

programa que,
debilidades

e/ou

oportunidades.
Além de promover as atividades de apoio, a coordenação do Programa
UNI constituiu, em 1993, uma equipe de consultores 4, vários deles com
participação desde a Fase de concepção da proposta, encarregada de elaborar e
efetuar a avaliação do Programa. O plano preliminar de avaliação foi discutido
com os diretores dos projetos e os coordenadores das equipes de avaliação
interna visando a analisar a metodologia proposta para a avaliação do
Programa e estabelecer a sua interação com os processos de avaliação interna
formulados no âmbito de cada projeto.
A escolha da estratégia avaliativa foi muito influenciada pela
experiência da unidade de avaliação 5 da Fundação Kellogg, nos Estados
Unidos, que aplicou pela primeira vez 6 , em 1988, um novo desenho avaliativo,
denominado "cluster evaluation" 7 • Desde então, essa estratégia vem sendo
aplicada em várias áreas de trabalho da própria Fundação, e também tem sido
4

Nestor Perrone, Olga Niremberg, Amanda Galli, Maria Mercedes Vilallobos, Jay McAulife, Roseni Chompré, Oswaldo
Tanaka e Laura Feuerwerker. Esta equipe é coordenada pelo coordenador do Programa. Francisco B. Tancredi.
5
Esta unidade é parte integrante da Vice-Presidência de Comunicação e Planejamento Estratégico da Fundação. Segundo
MILLETT (1996) "As one of the world's largest foundations, whose expenditures exceeded US$ 260 million in 1993-94,
including aproximately US$ 20 to US$ 25 million to support evaluation activities, it is fair to say that prograrn evaluation is a
major investrnent at lhe WKKF. lt is an integral part of what lhe foundation does, and it is an activity that is taken very
seriously".
6
"Neither the conception nor birth of "cluster evaluation" is docurnented in the evaluation literature, little of wich has yet
reached professional joumal or books. Common wisdom is lhat it was first conceived and used by Ron Richards, a Kellogg
prograrn director. in 1988, and further conceptualized and operationalized by lhe former and current directors of evaluation at
the Foundation, Dr. Jim Sanders and Ricardo Millett" (WORTHEN & SCHMITZ, 1997).
7
Além das dificuldades de compreensão conceitual e metodológica dessa nova estratégia avaliativa, a própria novidade do
termo "cluster" foi motivo de confusão entre os atores dos projetos. Segundo WORTHEN & SCHMITZ ( 1997), "clusters may
be forrned for various reasons, and lhe common lhread binds lhem togelher may be one of purpose, strategy, or population, to
narne only a few possibilities. For example, ali projects in one cluster may share a common mission (improving groundwater
education, ora common population (children in foster care). But sometimes, as one cluster evaluation opined, "when you've
seen one project in a cluster, you've seen one project in a cluster".
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utilizada por outras agências, públicas e privadas, nos Estados Unidos e na
Europa. Para se fazer uma idéia da disseminação dessa nova proposta
avaliativa, aplicável a programas complexos, constituídos por "multi-site
projects", vale registrar que, em 1994, a Associação Americana de Avaliação
criou um grupo de estudos especial sobre avaliação de cluster.
Conforme expõe SANDERS ( 1997), avaliação de cluster é um tipo de
avaliação de programas. É avaliação de programas constituídos por projetos
em várias localidades, com objetivos comuns de mudança ( ... ) tem algumas
características básicas: (a) é holístico; (b) é orientado para resultados; (c) busca
obter lições generalizáveis e (d) envolve comunicação intensa e colaboração
entre parceiros. O ANEXO 11 apresenta uma sístese do processo metodológico
desenvolvido para a avaliação do cluster UNI.
Recentemente, a coordenação do Programa UNI tomou a iniciativa de
desencadear um processo de sistematização. Dois seminários realizaram-se em
agosto e setembro de 1997, reunindo a coordenação do Programa UNI,
membros do "staff' da Fundação Kellogg na América Latina, representantes
dos projetos, membros da equipe de avaliação do cluster UNI e especialistas
externos. Os seminários buscaram promover o aprofundamento teóricoconceitual e metodológico, tanto do ideário UNI como dos processos efetuados
e dos resultados alcançados pelos projetos.
O dimensionamento do grau de avanço obtido pela proposta e seu
impacto, real ou potencial, no cenário latino-americano, fazem parte das
preocupações atuais de todos os atores que participam do seu desenvolvimento.
Os seminários visaram a iniciar um processo de esclarecimento e
aprofundamento teórico abordando questões do tipo:
•

As mudanças vêm ocorrendo na direção desejada? Qual a natureza
dessas mudanças? Qual o seu impacto?
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•

Quais mudanças ocorreram nos espaços onde se desenvolvem os
projetos? Como e por que ocorreram? Quais foram as estratégias
empregadas?

•

Quais lições podem ser extraídas do sucesso ou msucesso das
experiências?

•

O que é necessário para conferir sustentabilidade aos processos de
mudança?
A discussão conjunta destes tipos de questões, envolvendo todos os

sujeitos da proposta, deverá resultar, a curto e médio prazos, na sistematização
das experiências, na produção de conhecimentos e no equacionamento teórico
mais aprofundado da proposta UNI, elementos essenciais à disseminação e
promoção ampliada de mudanças na educação dos profissionais de saúde.

5.4 Processos e Resultados

Os processos e resultados da proposta UNI apresentados a seguir têm
por base os Informes de Avaliação do Cluster UNI (FUNDAÇÃO, 1997 a;
FUNDAÇÃO, 1997b), as análises produzidas no decorrer do desenvolvimento
do programa de apoio (FUNDAÇÃO,

1997 c) e observações pessoais

decorrentes da experiência vivida junto ao projeto de Londrina e a outros
projetos UNI visitados. Os processos e resultados dizem respeito ao:
1. desenvolvimento integrado de novos modelos acadêmicos, de sistemas
locais de saúde e da comunidade;
2. desenvolvimento da gestão do Programa UNI, dos projetos locais e dos
processos de mudança ocorridos nos três componentes: universidade,
serviços e comunidade.
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5.4.1 Desenvolvimento integrado de novos modelos acadêmicos, de sistemas

locais de saúde e da comunidade

Os três campos a que se refere este desenvolvimento integrado
correspondem aos três componentes e também, a três das nove dimensões da
estratégia de avaliação adotada na proposta. Embora apresentados a seguir
separadamente, para fins de maior clareza e como resultado de uma ainda
incipiente construção epistemiológica (que reflete, pelo menos em parte, o
desenvolvimento mais segmentado do que integral dos campos), eles devem
ser entendidos como parte de um conjunto.

Novos Modelos Acadêmicos

As mudanças preconizadas e que contribuem para a conformação de
novos modelos acadêmicos dizem respeito a: a) conteúdos temáticos; b)
metodologias de ensino-aprendizagem; c) capacitação pedagógica dos
professores; d) avaliação dos processos de aprendizagem e da docência. Há, no
conjunto das experiências apoiadas pela proposta, mudanças em graus variados
de profundidade e de interdependência acerca desses aspectos, que se traduzem
a nível dos currículos e das estruturas acadêmico-administrativas.
Registram-se processos de incorporação de novos conteúdos, com
enfoque epidemiológico, familiar e de articulação biológico-social, em
resposta ou como parte integrante da diversificação dos cenários de ensinoaprendizagem e das práticas multiprofissionais. Os novos cenários criados em
ambientes comunitários e nos serviços de saúde de primeiro e segundo níveis
de atenção, são utilizados ao longo dos cursos, com maior concentração nas
disciplinas clínicas. Segundo FUNDAÇÃO (1996), diferentemente do que
acontecia em 1993, em 1996 todos os cursos de medicina tinham no mínimo
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5% da carga horária curricular nestes cenários, havendo nove com mais de

10%. Apesar de existir um processo de crescimento da carga horária curricular,
desenvolvida nesses novos cenários ainda há o franco predomínio dos cenários
tradicionais, constituídos pelas salas de aula, laboratórios acadêmicos,
ambulatórios e enfermarias dos hospitais universitários de terceiro nível de
atenção, espaços privilegiados, segundo o paradigma flexneriano, de produção
da saúde e do ensino.
Segundo a proposta, nos espaços comunitários e nos serviços de
primeiro e segundo níveis de atenção, aumenta a possibilidade do paciente ser
sujeito e não somente objeto da atenção dedicada pelos profissionais e
aumentam também as condições de interação multiprofissional. Os espaços
comunitários são os locais onde a atuação dos alunos, professores e
profissionais dos serviços se volta à construção dos meios necessários a que a
comunidade viabilize sua participação ativa como sujeito do processo de
produção da saúde.
Nesse contexto,

vêm

ganhando relevância

as

experiências de

autocuidado (de caráter individual e coletivo; sobre problemas biomédicos e
socioambientais ), na medida em que significam passos rumo à maior
apropriação e autonomia da população em relação à sua própria saúde. Nas
unidades de saúde de primeiro e de segundo níveis de atenção, além da
possibilidade mais concreta de participação dos profissionais dos serviços em
atividades de ensino e pesquisa, aos alunos e professores são apresentadas
oportunidades de atuação sobre problemas de saúde identificados pela
população e do desenvolvimento de uma atenção mais integral e integrada.
Os novos conteúdos temáticos que vêm sendo incorporados exigem,
pela própria natureza dos problemas enfrentados, processos de crescente
aproximação e domínio da interdisciplinaridade, bem como de movimentos de
superação das clássicas dicotomias dos conteúdos das ciências básicas e dos
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ciclos clínicos. Em alguns projetos, a interdisciplinaridade é assumida como
instrumento metodológico para ajudar na construção de novas práticas de
ensino e de pesquisa no campo da saúde, em decorrência da crescente
complexidade das situações a serem enfrentadas, da incorporação tecnológica e
das novas modalidades de prestação de serviços.
Quanto às metodologias de ensino-aprendizagem, as experiências são,
em sua maioria, mais restritas, localizadas em disciplinas ou grupos de
disciplinas, tanto básicas como clínicas e, em algum casos, de integração de
ambos os ciclos. Até setembro de 1997, somente em três projetos - Calí,
Marília e Londrina - ocorreram processos mais abrangentes de mudança nos
conteúdos e estruturas curriculares. Nos últimos dois casos, vêm existindo
processos que combinam as metodologias Problem Based Learning (PBL) e
problematizadora como eixo central dos novos currículos. Há também
iniciativas que adotam as modalidades de "problem-solving", de estudotrabalho e de ensino-pesquisa-ação.
Verifica-se,

em

muitos

casos,

confusões

teórico-conceituais

e

metodológicas, decorrentes do pouco acúmulo de conhecimentos e de práticas
no campo das novas concepções educacionais da escola crítica-reflexiva8 . É
muito grande o peso da tradição dos modelos pedagógicos sustentados na
concepção educacional de transmissão do conhecimento. Mas, na maioria dos
projetos, se introduzem concepções pedagógicas que colocam o estudante
como sujeito que aprende a aprender, que enfocam e priorizam o trabalho de
facilitador do professor-tutor, que valorizam o estudo independente e a
interrelação entre aprender e fazer. Algumas experiências adotam, com clareza,
a definição conceitual de ensinar-fazendo e aprender-trabalhando, superadora
da dicotomia teoria-prática, criando condições favoráveis para a ação-reflexão-

8

Este assunto é tratado mais detalhadamente nas Considerações Finais (Capítulo 10)
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ação como modelo de intervenção nos processos de ensino-aprendizagem e no
trabalho colaborativo e solidário entre sujeitos sociais da universidade, dos
serviços e da comunidade.
Quanto à capacitação pedagógica dos docentes e à adoção de novas
metodologias de avaliação do seu trabalho e dos alunos, há experiências que
apontam para maior apropriação e utilização do conhecimento didáticopedagógico, reconhecidamente deficitário nas instituições, em particular nos
cursos

de

medicina.

Em

muitos

casos,

foram

criadas

estruturas

horizontalizadas, do tipo Núcleos de Apoio Pedagógico, que se ocupam de
prestar assessoria aos processos em andamento.
Do ponto de vista estrutural, além dos núcleos citados, os novos
modelos acadêmicos que se desenvolvem contemplam o fortalecimento dos
colegiados de curso (comitês de currículo), a criação de comissões
permanentes de desenvolvimento curricular integrado (de vários cursos) e de
outros instrumentos voltados à horizontalização das relações e democratização
das administrações acadêmicas. Também cabe registrar que, em alguns
projetos, estes novos modelos em desenvolvimento significam: a diminuição
da importância das estruturas extensionistas (comissões de extensão dos
departamentos, das faculdades); a desativação de Postos e Centros de SaúdeEscola, através da sua transferência para os sistemas locais de saúde (Londrina
e Man1ia); a extinção, em um caso (Marília), dos departamentos na estrutura
acadêmico-administrativa, substituindo-os por grupos interdisciplinares de
trabalho (GITs).
Em alguns cursos ou instituições envolvidas verifica-se o crescimento
da participação e envolvimento estudantil na discussão das mudanças.
Observa-se também o estabelecimento de alianças entre segmentos docentes
renovadores, oriundos parcialmente da área de saúde pública/coletiva/medicina
preventiva e social, de pediatria, de certas áreas da clínica médica e de certas
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áreas básicas. As oposições mais acentuadas se localizam em áreas da clínica
cirúrgica, na clínica médica e, em alguns casos, na própria área de saúde
pública. Neste último caso, as motivações para semelhante posicionamento
giram em torno da ocupação de espaços técnico-políticos na estrutura do
projeto (lembrar que esta área sempre foi detentora da condução das
experiências precedentes de articulação docente assistencial) e de divergências
político-institucionais.
No que diz respeito à inserção institucional dos projetos no plano das
estruturas de condução das universidades, verifica-se o predomínio de
vinculações diretas com os gabinetes dos diretores de faculdades e/ou dos
Reitores, havendo, em menor número, vinculações estabelecidas junto às Próreitorias de extensão, de ensino de graduação ou de pesquisa.

O desenvolvimento dos sistemas locais de saúde

As mudanças preconizadas e que contribuem para a construção dos
SILOS, base operacional do desenvolvimento das ações dos novos modelos
acadêmicos, dizem respeito a: a) incorporação de atividades docentes; b)
adequações estruturais; c) novas modalidades de atenção. O objetivo consiste
na conformação de sistemas locais de saúde com características acadêmicas (o
que não é sinônimo de dizer-se de "natureza acadêmica"). Assim, tais sistemas
se tornam capazes de responder às necessidades sentidas e identificadas pelas
populações nas áreas onde exercem influência, servindo como campo de
atuação das universidades para o desenvolvimento de atividades de ensinoaprendizagem,

integradas

às

atividades

de

atenção

à

saúde

e

de

desenvolvimento comunitário.
Há, no conjunto das experiências: processos de incorporação de funções
docentes em unidades de saúde de primeiro e segundo níveis de atenção;
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procedimentos e processos de territorialização nas áreas geodemográficas,
discriminando sub-áreas de risco e/ou prevalência de problemas de saúde;
processos voltados ao aperfeiçoamento dos subsistemas de informação
epidemiológica e de gerenciamento da atenção, geralmente utilizando infraestrutura computacional; mecanismos de referência e, em um número reduzido
de projetos, de contra-referência de pacientes entre unidades de diferentes
níveis de atenção.
Ainda em estágios incipientes observa-se a existência de

novas

modalidades de atenção, tanto promocionais (vigilância epidemiológica e
sanitária) como curativo-reabilitadoras (cirurgia ambulatorial, internação
domiciliar), havendo, inclusive, a estruturação de equipes de saúde que se
dedicam à atenção nos espaços comunitários e domiciliares. Além disso,
verifica-se o fortalecimento da capacidade gerencial nos primeiro e segundo
níveis de atenção e a geração de espaços e mecanismos de participação
comunitária no desenvolvimento de ações (grupos de autoajuda) e na gestão
das unidades de saúde.
Em alguns casos, registram-se melhorias no acesso e na cobertura das
unidades que compõem os SILOS, embora se verifiquem ainda muitas
debilidades na construção de "portas de entrada" eficazes para um (ainda)
idealizado sistema de saúde hierarquizado, que permanece dicotomizado,
principalmente em relação aos serviços de terceiro nível, o que compromete a
resolutividade e a equidade. Verificam-se também deficiências na estruturação
e funcionamento do trabalho multiprofissional, no entanto a presença de alunos
e de professores (estes em menor intensidade que o desejável) e
principalmente, a ação de sujeitos/agentes comunitários vem levando à
ampliação do conceito de saúde, estimulando os serviços a enfrentarem
problemas mais abrangentes e de alcance intersetorial.
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A incorporação de profissionais dos serviços em atividades de ensino
ainda é incipiente em muitos projetos, refletindo dificuldades operacionais e
também as resistências do corpo acadêmico, mais precisamente docente, em
reconhecer a contribuição desses profissionais no processo de formação.
Verifica-se que a parceria com a comunidade e a universidade vem
impulsionando os serviços para que se incorporem novas práticas, embora a
integralidade da atenção sofra limitações importantes em decorrência dos
perfis e capacidades profissionais prevalentes. Também são incipientes o
enfoque familiar e a abordagem de questões relacionadas à ética e à
humanização. Os projetos que mais avançaram nas mudanças dos modelos de
prestação de serviços foram aqueles que investiram no fortalecimento da
gerência do SILOS. O esforço desses projetos, no sentido da criação de cargos
intermediários de direção ao nível das unidades e da capacitação de seus
ocupantes, vem propiciando condições para a redefinição de responsabilidades
e compromissos dos serviços junto aos demais parceiros.
De maneira geral, os serviços vêm sendo questionados e pressionados
pela comunidade, o que, apesar dos conflitos gerados, vêm resultando em
continuidade e aprofundamento da parceria. Por outro lado, os serviços têm
demandado maior apoio e participação da universidade na educação
permanente dos seus profissionais, obtendo, na maior parte das vezes,
respostas insuficientes.

O desenvolvimento comunitário

As mudanças preconizadas, que contribuem para o desenvolvimento
comunitário, dizem respeito a: a) identificação e interação com as organizações
comunitárias; b) fortalecimento das organizações comunitárias em capacidades
e habilidades para o cuidado da saúde; c) novas formas de participação. O
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objetivo deste processo é a participação ativa da comunidade e de suas
organizações em todos os assuntos que dizem respeito à saúde, desde o
envolvimento na realização de ações de saúde, na participação nos conselhos
de gestão das unidades até a interferência na definição das prioridades e
inversão de recursos no setor. O que contribui para o desenvolvimento da
cidadania, fortalecimento das organizações e conquista de níveis crescentes de
autonomia nos processos sociais em geral.
Apesar de existir o pressuposto da participação ativa da comunidade
desde o início do processo de formulação dos projetos, na maior parte deles
esta só começou com as propostas já aprovadas e já em processo de
implementação. Coube à comunidade o procedimento mais complexo de
conquista de espaços nas parcerias em construção. A tradição de relações mais
igualitárias entre serviços e universidades contribuiu para o estabelecimento da
parceria entre eles, o mesmo não ocorrendo com relação à comunidade. O
acesso e compreensão dos sujeitos comunitários em relação ao ideário e aos
conteúdos dos projetos se fez de maneira heterogênea e, muitas vezes, parcial.
Em vários casos, somente com o Encontro Internacional de Lideranças
Comunitárias UNI (Brasília, 1996), houve esclarecimento sobre a importância
e potencialidade da proposta UNI em relação ao desenvolvimento e à
participação comunitária. Em várias situações, só a partir desse evento as
comunidades se sentiram esclarecidas e fortalecidas para reivindicar os seus
direitos de parceiras nos projetos.
Observam-se processos de incorporação da temática de saúde nas
agendas e pautas políticas de ação das organizações; transferência de ênfase da
criação de grupos voluntários (hipertensos, diabéticos, adolescentes, etc.) para
a conformação de conselhos/comitês/grupos de gestão nas unidades de saúde;
pequena presença de ONGs locais com atuação nas áreas dos projetos,
predominando

as

entidades

de

natureza

associativa

por

vizinhança;
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fortalecimento das capacidades de identificar problemas, formular propostas e
buscar apoio para soluções.
Nos locais em que a comunidade trabalha articuladamente com outros
tipos de organizações, como as ONGs, ou em que se atingiu maior
organicidade entre movimentos e organizações da área através, por exemplo,
de Conselhos Comunitários Regionais, existe um trabalho intersetorial mais
desenvolvido e as relações de parceria com a universidade e com os serviços se
mostram mais estáveis e profícuas. Os estudantes, em muitos casos, constituem
o elo forte de ligação entre universidade e comunidade. Verificam-se
contribuições importantes da comunidade no terreno da ética das relações dos
profissionais de saúde com os pacientes/comunidade e na redefinição dos
papéis de cada um desses atores na produção da saúde.
A participação crescente dos membros das comunidades em atividades
de extensão de cobertura, de promoção da saúde e, em alguns casos, de
vigilância epidemiológica, são relevantes para a melhoria das situações de
saúde das respectivas populações. Em um número menor de situações,
verificam-se também formas mais evoluídas de participação, quando se põem
em jogo as capacidades de exercício de direitos da cidadania. Ou seja, quando
se constata a intervenção dos atores comunitários nas decisões e na avaliação
da qualidade dos serviços, bem como nas discussões sobre temáticas relativas
ao desenvolvimento dos modelos acadêmicos.

5.4.2 Desenvolvimento da gestão do Programa UNI. dos projetos UNI e dos
processos de mudança ocorridos nos três componentes

A gestão do Programa UNI significa, essencialmente, a execução das
atividades de apoio aos projetos e daquelas relativas à avaliação do cluster
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UNI. O volume aproximado de recursos financeiros despendidos pela
Fundação Kellogg nestas atividades é deUS$ 5,5 milhões.
A gestão dos projetos, indissociavelmente relacionada à dos processos
de mudança ocorridos (e em curso) nas universidades, nos serviços de saúde e
nas comunidades, diz respeito à intrincada e complexa gama de ações
desencadeadas com vistas a alcançar os objetivos propostos.
Os processos desencadeados e os resultados obtidos na esfera de gestão
da proposta (gestão de Programa + gestão dos projetos e dos processos),
considerada, para fins deste estudo, como o seu quarto componente, de
natureza instrumental-estratégica. para alguns observadores externos 9 e para
outros sujeitos internos, é o componente "que faz a diferença". Tais processos
podem ser analisados através do desenvolvimento das seguintes dimensões:
parceria, liderança, institucionalização, comunicação e trabalho em rede,
avaliação e planejamento.

Desenvolvimento da parceria

Considerada, na fase atual de desenvolvimento do programa, por muitos
dos sujeitos da proposta, como a sua "marca registrada" ou a sua "idéia-força",
a parceria, inicialmente, era preconizada como um aspecto instrumental a ser
construído entre os atores (pessoas e organizações) das universidades, dos
serv1ços e das comunidades ao nível dos projetos locais. No decorrer dos
processos, ganhou novas dimensões. Refere-se não só às relações técnicopolíticas que foram estabelecidas ao nível dos projetos, mas também às
relações destes entre si e do programa com os projetos e com outros sujeitos e
atores, externos à proposta UNI.
9

É o caso. por exemplo. de depoimento do Dr. Rodrigo Guerrero. especialista convidado para panicipar do I• Seminário de
Sistematização do Programa UNI. reali z.ado em agosto de 1997.
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Contudo, a essência da parceria, no contexto da proposta, refere-se às
relações trilaterais e holísticas no âmbito dos projetos. Reconhece-se que o fato
da doação dos

recursos

aos

projetos

"institucionais", co-autores dos mesmos),

(portanto,

aos

três

parceiros

ter sido feita através das

universidades, acarretou elementos adicionais de complexidade para a
construção de parcerias legítimas. Muitos dos processos desenvolvidos e os
resultados encontrados na evolução integrada dos três componentes, no
entanto, foram viabilizados graças à co-gestão (política, gerencial e operativa)
tripartite dos projetos. Para esta, foram decisivas as exigências (carta
compromisso firmada pelos três parceiros; obrigatoriedade de comissões
paritárias) da coordenação do Programa UNI, que desde o início sempre fez
questão de afirmar, por exemplo, quanto aos recursos financeiros, que as
universidades os recebiam em nome de todos os parceiros e que estes se
destinavam ao desenvolvimento dos três componentes.
A parceria implica em redistribuição de poder e não há notícia de que
esta tivesse sido obtida, onde vem ocorrendo,

de forma tranquila. As

alternâncias de poder formal nas organizações participantes dos projetos,
decorrentes das suas próprias regras de funcionamento, constituíram momentos
de turbulência nas relações de parceira estabelecidas, mas serviram também
como momentos de aperfeiçoamento do diálogo, da gestão estratégica e do
aprendizado democrático.
Há reconhecimento de que as ações em parceria produziram influências
mútuas, provocando alterações nos vínculos e nas modalidades de ação dos
diferentes sujeitos sociais. Serve de exemplo dessas influências mútuas a
melhor compreensão e capacitação de atores comunitários, com relação às
ações de autocuidado e às demandas frente aos poderes públicos. Também os
profissionais dos serviços valorizam, de forma geral, os estímulos e
oportunidades de atualização que lhes são oferecidas através do contato com os
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alunos e os professores. Estes, quando realizam práticas nos novos cenários,
também valorizam as experiências adquiridas, como meio de adequação dos
conteúdos curriculares, propiciado pela incorporação de temas/problemas com
maior relevância.
Verifica-se que o estilo de condução dos projetos e sua estrutura
organizativa exercem decisiva influência na construção das parcerias, havendo,
portanto, uma interação dinâmica entre ambas as dimensões. A condução
democrática e a estrutura colegiada, criando oportunidades para a partilha de
informações, a transparência nas decisões e a busca do consenso são apontadas
como elementos transcendentes. Mas, além disso, assinala-se que é preciso
tomar as parcerias vantajosas e interessantes para cada um dos parceiros,
estabelecendo-se agendas comuns que contemplem as pautas específicas, e
propiciem colaboração recíproca na superação dos problemas particulares de
cada parceiro e do conjunto.
A prática na execução dos projetos também revela que a possibilidade
de participar efetivamente em todos os níveis de condução (político, gerencial,
operativo) interfere diretamente no nível de apropriação dos parceiros em
relação ao ideário UNI. Quanto mais os sujeitos das universidades, dos
serviços e das comunidades se envolvem e reconhecem como suas as idéias e
propostas levadas à frente pelos projetos, maiores os graus de compromisso e
maiores as possibilidades das mudanças acontecerem. Essa apropriação tem
sido fundamental para gerar adesão e força para mudar.
As atividades em parceria têm natureza distinta: algumas são próprias
de cada componente, desenvolvidas entre os sujeitos internamente (por
exemplo entre professores e alunos ou entre disciplinas de diferentes cursos, ou
entre profissionais de diferentes serviços ou ainda entre líderes ou
organizações comunitárias); outras consistem em atividades conjuntas dois a
dois- universidade-serviços, universidade-comunidade, serviços-comunidade-
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e outras envolvem os três parceiros principais da proposta. Ou seJa, há
momentos de acumulação de forças no interior de cada componente e há outros
em que a interação entre eles desencadeia ou reforça movimentos de reflexão e
de mudança.
Observa-se, em muitos casos, que as oportunidades mms comuns de
compartilhamento de problemas e de reflexões, entre sujeitos que atuam nos
três componentes, surgem ao nível operacional, no trabalho de campo.
Provavelmente, em virtude das relações a este nível serem menos formais,
menos estruturadas, é aí que os representantes da comunidade e também os
alunos encontram maior possibilidade de se manifestar e interagir em pé de
igualdade com os demais. São ainda poucos os casos de participação, de
representantes da comunidade e dos serviços de saúde em comitês ampliados
de currículo e em comitês de análise e aprovação de projetos de pesquisa.
No recente 1o Seminário de Sistematização do programa UNI, (São
Paulo, agosto de 1997), algumas importantes contribuições adicionais foram
registradas: a) a parceria deve considerar, para a operacionalização das suas
ações, o conceito de equidade mais do que o de igualdade; b) a parceria deve
ser tratada em sua multidimensionalidade, considerando seus conteúdos
políticos, culturais, estruturais e subjetivos; c) a parceria nos projetos UNI deve
ser vista como fim e como meio para provocar mudanças; d) a parceria deve
ser compreendida como uma modalidade de integração situacional, sustentada
na diversidade de missões, na identidade de propósitos e na união de esforços,
devendo ser desenvolvida com base em valores éticos; e) o desenvolvimento
da parceria se dá por meio de processos coletivos e conflitivos de acumulação
de poder entre diferentes sujeitos sociais em aliança que desenvolvem lutas
contra-hegemônicas nos três componentes da proposta UNI.
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Desenvolvimento de lideranças

Considerada dimensão instrumental e estratégica para promover e
institucionalizar as

mudanças,

a

liderança chegou

a

ser

"elevada",

temporariamente, à condição de "componente" da proposta UNI (Figura 11 ).
Isso ocorreu em 1995, por ocasião do processo de preparação e realização do
3° Seminário Internacional do Programa UNI (Temuco, Chile), cujo tema
central foi "A Liderança e a Institucionalização nos Projetos UNI".

Figura 11 - O Trabalho em rede (Networking) e o programa de apoio da
Proposta UNI

SILOS

Tnbalho
em Rede

Componente
Comunidade

F - : FUMMÇÃO, 19954.
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Verificam-se dificuldades, no nível dos projetos, para a adequada
conceituação e desenvolvimento da liderança para a mudança, mas novas
atitudes e práticas, visando à identificação de líderes potenciais e sua
capacitação, passaram a ser realidade em muitos casos. Ao poucos, os sujeitos
dos projetos foram tomando consciência da importância da capacitação de
lideranças capazes de mobilizar as forças necessárias para a implementação das
mudanças. Ainda persiste, em muitos projetos, uma deficiente identificação de
líderes "negativos", opositores ou,

conforme

preferem as

lideranças

comunitárias de Leon/Nicarágua, "líderes críticos que nos exigen más"
(PROYECTO. 1997). Isto retlete uma compreensão ainda parcial dos
processos de mudança, processos eminentemente políticos que tem a ver,
diretamente, com a correlação de forças estabelecidas.
Aparentemente, o "status quo" estabelecido (por exemplo, do modelo
hegemônico da produção de médicos) mantém-se como se por inércia,
"naturalmente". A essência dos processos, contudo, reveste-se de permanente e
nem sempre leal, disputa de projetos entre seus atores e líderes. Desenvolver a
liderança no contexto da proposta UNI significa, portanto, procurar aumentar a
capacidade das pessoas, dos grupos e das organizações comprometidas com o
ideário UNI na condução dos processos de mudança no âmbito dos projetos e
nos contextos externos. Verifica-se que a energia gerada pelos avanços dos
projetos e do programa mobiliza pessoas, grupos e organizações, que se
articulam e se organizam para desencadear novas iniciativas e processos.
Em alguns projetos, a gestão não conseguiu
tradicional de liderança e as suas conotações

superar a concepção

carismáticas, centradas nas

características pessoais de certos sujeitos. Mas, na maioria, o desenvolvimento
de lideranças se reveste de conotação mais grupal, ainda que sem as
características de um processo planejado e estrategicamente conduzido.
Predominam capacitações "naturais",

no contexto

mesmo das

ações
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desenvolvidas pelos projetos. Verifica-se que, no componente comunitário, são
encontrados
capacitações

processos
em

mats

relações

planejados

e

organizados,

interpessoais,

planejamento

contemplando
estratégico,

comunicação, trabalho em equipe e dinâmica de grupo, trabalho com conflitos,
processos de tomada de decisão e valores éticos.
A capacitação de líderes, no bojo da proposta, tem resultado no
surgimento contínuo de novos sujeitos, inclusive entre os estudantes, que vêm
atuando e ocupando espaços não só nos cenários do projeto e do programa,
mas nos relativos aos movimentos nacionais e internacionais de educação
médica e dos demais profissionais de saúde. O mesmo pode ser dito em relação
aos movimentos de reforma do setor saúde e aos movimentos populares, com
especial ênfase sobre estes últimos 10 .

Desenvolvimento da institucionalização

Os processos de institucionalização verificados na proposta UNI são
complexos e,

pela

própria

envergadura

das

mudanças

preconizadas,

observam-se, na maioria dos casos, resultados intermediários e poucos
resultados finais.
As mudanças organizacionais e soctats pretendidas implicam em
mudanças de paradigmas e sua consolidação depende de acumulações teóricoconceituais, metodológicas e políticas. Algumas variáveis em jogo nesses
processos têm a ver com aspectos contextuais, como as particulares situações
políticas, legais, econômicas e sociais dos espaços locais e nacionais, onde se
10

Os casos maJS evidentes de atuação de líderes comunitários em espaços maJS amplos vêm occorendo na Nicarágua e no
Brasil. Neste. por exemplo. na recente (1996) lO" Conferência Nacional de Saúde. vários delegados do segmento ..usuários ..
eram participantes de proJetos UNI.

145

desenvolvem as ações dos projetos e que outorgam maior ou menor viabilidade
à continuidade e expansão dos processos gerados. Outras variáveis dizem
respeito às próprias estratégias desenhadas pelos projetos, em prol de uma
dinâmica auto-sustentável dos processos.
A evolução

da

institucionalização

vem

ocorrendo

através

de

mecanismos estruturais (aumento do número de serviços de saúde, de unidades
de apoio acadêmico, de conselhos de saúde), processuais (por exemplo, novos
currículos dos cursos de graduação) e culturais (atitudes e práticas). Os casos
mais bem sucedidos acontecem onde se compreendem as mudanças como
processos permanentes que devem continuar além da vida útil dos projetos
UNI, e onde providências se tomam para a sustentabilidade desses processos,
sem a dependência de recursos externos.
De maneira geral, observam-se alcances satisfatórios, significativos
graus de adesão de importantes autoridades institucionais e de atores
significativos. Verifica-se a abertura das organizações para incorporar pessoas,
novas idéias e novas normas como, por exemplo, as flexibilizações dos tempos
acadêmicos, as expansões horárias dos serviços e a ampliação de funções. Tem
ocorrido, na maioria dos casos, a celebração de convênios e/ou acordos de
cooperação que formalizam os vínculos de parceria.
No que se refere à sustentabilidade, do ponto de vista econômicofinanceiro, os processos desencadeados dizem respeito à absorção dos custos
das mudanças por parte das instituições Isto, aliás, fazia parte dos
compromissos estabelecidos com a Fundação Kellogg já no início dos projetos.
Apesar de se verificar, no contexto da proposta, uma clara compreensão
de que não se trata de buscar a institucionalização do projeto em si, mas sim
dos

processos de

mudanças desencadeados, enfrenta-se, principalmente

junto às esferas acadêmicas, expectativas relativas à continuidade indefinida
dos projetos (e dos apoios externos). É provável que isso decorra da cultura
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acadêmica dominante sobre projetos e aconteça em razão da escassez de
recursos ordinários, que caracteriza a vida diária das organizações parceiras da
proposta, particularmente nas esferas comunitária e universitária.

Desenvolvimento da comunicação e do trabalho em rede

Verifica-se que a maioria dos projetos incorporou, em graus variados,
ações de comunicação (interna e externa) e de trabalho em rede (em âmbitos
nacional, sub-regional e internacional).
Em relação aos aspectos de comunicação, há experiências de
capacitação e/ou profissionalização na área de Comunicação & Saúde que vem
se desenvolvendo no últimos anos, particularmente no campo da saúde coletiva
brasileira (CYRINO & CYRINO, 1997). Existe um amplo espectro de canais
de comunicação utilizados pelos projetos, embora boa parte sem regularidade:
produção de boletins, folhetos, revistas, livros, jornais, audiovisuais, material
radiofônico e televisivo, murais, TV interativa, Internet, etc. Permanece
incipiente, no entanto, a produção e publicação de artigos nas revistas
científicas nacionais ou do exterior, apesar das facilidades colocadas à
disposição pelo programa de apoio da proposta. Além disso, há indícios de que
a definição das audiências para o

material produzido é precária, o que

prejudica a distribuição e a eficácia das ações desenvolvidas no campo da
comunicação externa.
Em relação ao trabalho em rede, há processos e resultados relevantes,
para os quais tem sido decisiva a ação do programa de apoio e o papel
protagônico de alguns projetos. Nos países, há duas redes em funcionamento: a
colombiana e a brasileira. No caso desta última, houve um importante
processo, iniciado em 1993, de aproximação dos projetos UNI com a já
existente Rede IDA (MARSIGLIA, 1995). Esse processo culminou em 1996,
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com a refundação da Rede, que passou a se denominar UNIIDA 11 • Através
dela, eventos nacionais vêm sendo realizados, orientados à formulação de
estratégias para ampliar audiências, estabelecer alianças e influir nas esferas de
definição das políticas públicas de saúde e educação (RANGEL &
VILASBÔAS, 1996; TEIXEIRA & PAIM, 1996; FEUERWERKER &
MARSIGLIA, 1996; BELACIANO, 1996; ALMEIDA, 1996). Também neste
processo, os projetos UNI brasileiros estabeleceram vínculos com a CINAEM,
apoiando e participando da realização dos estudos de avaliação das escolas
médicas (AMARAL, 1996).
A nível sub-regional, verifica-se a organização da Rede Bolivariana de
projetos UNI 12 , com ações iniciadas em 1996 e ainda sem maiores resultados,
além da criação de espaços de intercâmbio das experiências desenvolvidas por
seus membros.
A nível internacional, a aproximação da proposta UNI com a Network
of

Community-oriented

Education

Institutions

for

Health

Sciences

(NETWORK) foi iniciada pelo programa de apoio em 1993 (PERRONE,
1993) e resultou num processo de adesão de vários projetos àquela Rede. A
partir de 1996, houve a criação do capítulo latino-americano da NETWORK,
coordenado pelo diretor do Projeto UNI de Temuco (Chile) e a ampliação do
número de projetos/instituições universitárias que participam dessa Rede.
Atualmente, essa coordenação é responsável pela publicação do boletim
Uniletter, iniciada e mantida entre 1995 e 96 pela coordenação do programa 13 ,
que continua apoiando, agora só financeiramente, a referida publicação.

11

A Rede UNIIDA dispõe de uma Secretaria Executiva. atualmente localizada em Salvador, Bahia. Vários coordenadores de
projetos UNI são membros dos seus conselhos consultivo e editorial.
12
A rede Bolivariana. coordenada atualmente pelo Projeto UNI de Rionegro. é constituída pelos nove projetos UNI existentes
na Colômbia. Venezuela. Peru, Equador. Bolívia e Nicarágua.
13
Recentemente. a coordenação do programa iniciou a criação de um "site" na Internet, cujas informações preliminares podem
ser acessadas via WWW.WKKF.ORG
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Outro resultado relevante do desenvolvimento da comunicação e do
trabalho em rede foi a designação, pela OMS, em 1994, do Centro de Ciências
da Saúde da Universidade Estadual de Londrina, e em 1996, da Faculdade de
Medicina da Universidade de la Frontera (Temuco), como Centros
Colaboradores em Educação e Prática Médica.
Por outro lado, os estudantes e atores comunitários participantes da
proposta têm feito esforços no sentido de construir redes específicas. No caso
dos estudantes, estimulados e apoiados pelos dois Encontros Internacionais
promovidos 14 , houve uma maior sistematização dos esforços, produzindo-se
resultados parciais, como um projeto de intercâmbio estudantil latinoamericano e um catálogo das pesquisas realizadas nos projetos. No entanto,
observam-se dificuldades de consolidação destas ações e verifica-se pequeno
apoio efetivo por parte dos dirigentes dos projetos na discussão e tomada de
providências para apoiar os atores destes dois segmentos. A própria inserção
destes atores nas redes existentes, numa perspectiva de atuar como sub-redes,
ainda que temporária, não vem sendo abordada de forma consistente.
Nos recentes seminários de sistematização do Programa, apontou-se que
a timidez de vários projetos na inserção do trabalho em redes tem a ver com
fatores de contexto e barreiras culturais, inclusive no que se refere ao domínio
de outros idiomas. Além disso, também se considerou que há necessidade de se
agregar ações de disseminação ao tradicional propósito de intercâmbio de
experiências. Para isso, é necessário que se assuma uma postura pró-ativa em
torno de projetos de ação política, que devem ser definidos. Ou seja, indica-se
que além das práticas técnicas, deve-se assumir práticas ideológicas e políticas.
14

A iniciativa de propor a realização do t• Encontro Latino-Americano de Estudantes UNI foi dos estudantes de Londrina
associados ao IFMSA (lntemational Federation of Medicai Students Association).
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E isso não somente como incumbência individual dos dirigentes dos projetos,
que é ao nível onde está circunscrito atualmente o trabalho em rede, mas como
ação coletiva dos sujeitos sociais em cada projeto.
Desenvolvimento da avaliação

Os processos e resultados da avaliação dizem respeito a dois níveis: ao
cluster de projetos e à avaliação interna de cada projeto. O primeiro, de
responsabilidade da coordenação do programa, teve suas características
centrais expostas anteriormente. Seus relatórios constituem, inclusive, a base
de referência dos processos e resultados apresentados nas páginas anteriores.
Recentemente, no início de 1997, a coordenação do Programa UNI
encomendou um estudo de meta-avaliação, ou seJa, uma "avaliação da
avaliação" (SANDERS et al., 1997).
Esta iniciativa é, em si mesma, uma inovação em termos de condução
de programas, pois se desconhecem estudos semelhantes na América Latina. A
meta-avaliação realizada aponta debilidades e fortalezas da avaliação do
cluster UNI e apresenta algumas recomendações para seu aperfeiçoamento.
Dentre elas, algumas se referem a alterações na abordagem e clareza do papel
da avaliação de cluster, outras são relativas aos métodos de trabalho e à
redação e comunicação dos relatórios.
Quanto aos processos de avaliação interna, verifica-se que cerca de
metade dos projetos conseguiu instalar "culturas de avaliação" ao longo dos
anos de seu desenvolvimento. Boa parte deles conta com equipes que
coordenam as atividades avaliativas nos respectivos componentes.
A maioria dos modelos de avaliação interna adotados assemelham-se
bastante, quanto às dimensões, subdimensões

e variáveis, ao modelo de

avaliação do cluster UNI. A falta de capacitação específica prévia na área e o
estágio embrionário dos modelos auto-avaliativos, além de suas debilidades,
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parece ter favorecido, durante e após o Seminário de Avaliação realizado em
1993, a inibição do desenho de modelos próprios mais adequados às
dinâmicas, características e necessidades individuais dos projetos.
Além disso, parte significativa das avaliações internas ainda não
adquiriu o caráter de prática permanente, desenvolvendo-se basicamente nos
finais dos períodos fiscais, coincidindo com a entrega dos relatórios formais de
prestação de contas à Fundação Kellogg. Isso sugere que a avaliação se
desenvolve mais em função de demandas externas do que internas.
O estilo de condução dos diretores dos projetos vem sendo determinante
na valorização e legitimação das atividades avaliativas. A possibilidade de
avaliações participativas depende da disposição dos dirigentes dos projetos em
aceitar a crítica sobre os erros ou problemas da gestão e da existência de
autocrítica para a revisão de condutas e decisões.
Por outro lado, os processos de avaliação interna não têm conduzido à
prática de sistematização das ricas experiências empíricas acumuladas. Além
de debilidades na capacitação metodológica específica, parece haver
insuficiente acúmulo de reflexões teórico-conceituais acerca das problemáticas
enfrentadas pelos projetos. A superação desta limitação é fundamental para que
as experiências possam ser institucionalizadas e disseminadas.

Desenvolvimento do planejamento

Os processos de planejamento a nível dos projetos enfrentam
dificuldades consideráveis. Embora a maioria tenha por prática a elaboração de
planos operativos anuais, estes são, pela sua própria natureza, essencialmente
operacionais, embasados primordialmente em enfoques normativos.
Durante a fase de elaboração dos projetos (1991192), foram utilizados
conhecimentos provenientes do planejamento estratégico em saúde. Mas estes
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estavam misturados a conteúdos do planejamento normativo e da gerência
estratégica a qual, como se sabe, é um campo de conhecimento da área de
administração que, apesar do termo estratégico, pouco tem a ver com enfoque
do planejamento estratégico em saúde.
O condicionante mais sério e comprometedor, relacionado aos
processos de planejamento na implementação dos projetos, parece residir na
reconhecida falta de tradição em ações de planejamento por parte das escolas
universitárias da área de saúde.

Nas universidades, os espaços de

planejamento, predominantemente de enfoque tradicional, se circunscrevem às
assessorias de planejamento das Reitorias. Nas unidades intermediárias, como
é o caso das Faculdades, não existem estruturas e capacidades planificadoras.
A única exceção situa-se nos departamentos de saúde pública/saúde
coletiva/medicina social que, mesmo assim, não dispõem

de experiência

acumulada no planejamento de ações sobre problemáticas educacionais.
Geralmente concentram suas ações no planejamento de ações sobre
problemáticas de saúde.
No decorrer das suas atividades, vários projetos tomaram iniciativas
(cursos, seminários, oficinas de trabalho) visando à capacitação de seus
membros em planejamento estratégico e gerência de projetos. Não são ainda
conhecimentos e práticas consolidadas e disseminadas nos componentes dos
projetos, mas são ingredientes que passam a fazer parte do cotidiano de muitas
instâncias e atores.

5.5 Análise da Proposta

Do ponto de vista teórico-conceitual e metodológico, a proposta se
apresenta bem formulada e é consistente, pois possui um alto grau de coerência
interna, em virtude da articulação existente entre suas dimensões e entre seus
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principais conceitos. Mas, entre os próprios autores da proposta, reconhece-se
que há insuficiências, as quais se busca superar através das contribuições
provenientes dos projetos, dando prosseguimento, de forma ampliada, ao
processo de construção coletiva do ideário da proposta.
Contudo, é no tocante à sua coerência externa que a proposta apresenta
insuficiências mais sérias. Apesar de ter identificado um contexto latinoamericano propício para a proposição apresentada, quer no que se refere às rss,
quer no que se refere às necessidades do campo da formação de rhs, a proposta
UNI não vem valorizando a historicidade dos movimentos existentes neste
último campo e não vem se preocupando com a atualização permanente da
análise dos contextos externos, tanto ao nível do Programa UNI como dos
projetos UNI.
Um das causas dessas insuficiências é o fato da proposta não se
fundamentar em quaisquer dos marcos teóricos da educação dos profissionais
de saúde na América Latina. É possível que o único trabalho conceitual mais
elaborado existente a este respeito se localize no campo da educação médica,
conforme registrado nos capítulos 2 e 4. Ele não é suficiente para dar conta das
especificidades que decorrem da natureza multiprofissional da proposta UNI,
mas possui elementos que poderiam ajudar no processo de fortalecimento
teórico-conceitual e metodológico da proposta, especialmente quanto à
compreensão das complexas relações entre a educação dos profissionais de
saúde, as práticas profissionais e a estrutura social.
No ideário UNI reconhece-se o condicionamento que a estrutura social
exerce sobre a educação e prática dos profissionais de saúde, mas, quanto às
relações entre estas últimas duas dimensões, predomina uma concepção de
indeterminação ou de mútua determinação, o que resulta no mesmo. Ou seja,
numa noção de causalidade circular, em que conceitos como o de determinação
em última instância não têm lugar.

153

Uma outra debilidade traduz-se em uma concepção limitada do que
seria o âmbito de intervenção dos projetos em relação aos serviços de saúde:
houve grande concentração nos serviços de primeiro nível e também pouca
ênfase no desenvolvimento de novos modelos de atenção, embora estes façam
parte dos propósitos e objetivos do ideário UNI. Aliás, vale registrar que a
dimensão dos serviços de saúde ou da prática profissional é a única que não
consta do nome da proposta, o que pode ser um indicador que reforça o que foi
dito anteriormente.
Outra debilidade teórico-conceitual da proposta se refere à concepção de
mudança e seus mecanismos de realização. Verifica-se um "borramento" dos
conceitos de inovação, mudança, reforma e transformação, em realidade não
explicitados em nenhum momento. Os dois primeiros, utilizados mais
freqüentemente, são tratados ora como sinônimos, ora como coisas distintas.
Essa confusão conceitual contribui, pelo menos parcialmente, para muitas das
dificuldades verificadas no desenvolvimento dos projetos, pois gera ou
propicia ambigüidades quanto à direcionalidade e prioridade das ações.
Quanto aos mecanismos de produção de mudanças, a proposta tem o
mérito de apresentar uma articulação entre o nível local, representado pelo
ciclo de vida dos projetos e o nível de sistema social, identificando a
disseminação como mecanismo importante para influenciar as políticas
públicas. A identificação das relações entre desenvolvimento organizacional e
desenvolvimento social se constitui numa contribuição importante para o
entendimento dos processos de mudança na educação médica e define um
âmbito de atuação - o social - anteriormente não usual para os protagonistas
de projetos dessa natureza.
Um dos aspectos mais positivos dos processos desencadeados pelo UNI
tem sido possibilitar a constituição de novos sujeitos sociais (ao nível dos três
componentes), mais fortalecidos e articulados do que antes. Aumentar sua
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capacidade de compreensão política, de articulação com outros segmentos, de
intervenção nos processos sociais reais e a partir daí, de acumular forças em
tomo de propostas de transformação será fundamental.
No entanto, a compreensão predominante em relação aos processos de
mudança algumas vezes não contribui para que isso aconteça. Isso porque a
ênfase recai sobre a disseminação e não sobre o fortalecimento da capacidade
de intervenção dos sujeitos sociais. Como se a disseminação ativa de uma boa
idéia e de bons resultados fosse suficiente para mudar as relações de poder que
sustentam o status quo.
Embora seja nítido o predomínio de conceitos e enfoques próprios da
teoria de sistemas, mesmo neste terreno há lacunas importantes para serem
preenchidas. CHAVES ( 1997) vem buscando introduzir conteúdos da teoria da
complexidade e da teoria do caos nas análises e discussões em tomo da
atualização e aprimoramento teórico-conceitual da proposta. Com base em
enfoques provenientes dessas teorias ele tem manifestado, por exemplo, que o
triângulo original da proposta UNI deveria ser substituído por diagramas que
contemplem outros elementos da realidade. (Figura 12)

Figura 12- O setor saúde visto pela ótica da teoria da complexidade
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Para simplificar, Chaves representou neste diagrama apenas oito
sistemas, que estabelecem entre si 28 relações bilaterais e várias outras
triangulares, quadrangulares, pentagonais, etc. As linhas simples, duplas ou
triplas representariam o grau de intensidade das relações que podem ser
estabelecidas entre os elementos.
Segundo ABREU JR (1996) "( ... )os nomes caos e complexidade, como
designação da busca de novas abordagens para lidar com a realidade, andam
tão juntos que chegam a se confundir. O mundo apresenta interações tão
dinâmicas, que as formas tradicionais de tratar o conhecimento mostram-se
muito aquém da compreensão da realidade dessas interações". No seu livro, o
autor busca "( ... ) apresentar o conhecimento como construção transdisciplinar
em que participam e se transformam reciprocamente personagens e cenário:
homem, sociedade, conhecimento e cultura ( ... ) A complexidade desse
processo está na própria organização. Quanto mais aberta, mais dinâmica.
Quanto mms dinâmica, mais interações acontecem e mais complexidade
surge".
Independentemente das potencialidades do enfoque anterior, sobre as
quats não se dispõe, no momento, de elementos suficientes de análise 15 , o
aperfeiçoamento teórico-conceitual e metodológico da proposta deverá ocorrer,
provavelmente, como produto da interação entre as reflexões, análises e
conhecimentos produzidos pelos autores que atuam ao nível do programa UNI
e ao nível dos projetos locais. Isto acarretará uma combinação de enfoques,
visto que em vários projetos predominam concepções e práticas oriundas do

15 o
assunto ~.
101 abordado recentemente, durante o Congresso da ABRASCO. Segundo ALMEIDA FILHO ( 1997), "as
proposições que fundamentam uma teoria da complexidade nada têm a ver com um suposto movimento de retomada do
irracionalismo na ciência contemporânea (confonne a critica habennasiana) (. .. )apesar do seu evidente potencial renovador, um
exame critico destas abordagens indica um certo "risco epistemológico", particularmente para as ciências do social-histórico.
Refiro-me aqui à atraente e perigosa possibilidade de matematizar todas as relações obje10 de inquirição científica. apresentando
modelos não-lineares como alternativa analítica para os casos não aderentes às fonnas convencionais de explicação.
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campo da medicina social latino-americana, de linhagem marcadamente
histórico-dialética ou estruturalista.
Do ponto de vista da sua estruturação, a proposta UNI apresenta muitas
fortalezas e algumas debilidades. Conforme pôde ser verificado através da
apresentação acerca da implantação, do desenvolvimento, dos processos e
resultados obtidos até o momento, a proposta UNI se reveste de uma
materialidade institucional concreta. Está presente em dez países latinoamericanos 16 , vem mobilizando dezenas de cursos universitários, de serviços
de saúde e centenas de organizações comunitárias.
O volume de recursos financeiros envolvido no desenvolvimento da
proposta é expressivo. Não se dispõe de informações relativas à contrapartida
que as instituições locais aportam para a execução das atividades, mas a soma
das doações feitas pela Fundação Kellogg aos projetos (U$ 49,1 milhões) e das
despesas realizadas pelo programa de apoio (U$ 7,8 milhões) caracteriza,
seguramente, o maior aporte de recursos externos canalizados nos anos 90 para
o campo de desenvolvimento de rhs da América Latina 17 •
O arcabouço básico da proposta UNI é constituído por dois elementos
centrais - os projetos locais e o programa de apoio - e pelos três componentes
obrigatórios de cada projeto - universidade, serviços de saúde e comunidade.
As relações que se estabelecem entre elementos e componentes têm dois
referenciais estruturantes, que neste estudo receberam as denominações de: a)
desenvolvimento integrado de novos modelos acadêmicos, de sistemas locais
de saúde e da comunidade e b) desenvolvimento da gestão do Programa UNI,
dos projetos locais e dos processos de mudança.
16

Até 1996 eram onze países, mas com a não aprovação do prolongamento do apoio ao projeto de Montevidéu, para o período
1996-99, o Uruguai deixou de fazer parte da proposta.
17
Para efeito de comparação apresentam-se os seguintes dados: até 1985, portanto durante cerca de 40 anos de atuação na
América Latina, a Fundação Kellogg destinou doações num total de US$ 97 milhões (ARNETT, 1986). Por outro lado,
segundo o jornal Washington Post (24/01/97, p. A18) as doações (internas e para o exterior) anuais das três maiores
Fundações Norte-Americanas, em 1996, foram deUS$ 295 milhões (F. Ford), US$ 226 (F. Kellogg) e US$ 136 (F. Robert W.
Johnson).
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Os dois referenciais estruturantes são interdependentes e as ações
desenvolvidas na construção da proposta têm, direta ou indiretamente,
interações com as várias dimensões que os constituem. Esta afirmativa não é
abstrata, pois está calcada na apresentação e análise dos processos e resultados
efetuadas anteriormente.
Neste arcabouço, as mawres debilidades acontecem na estrutura da
avaliação e do planejamento. Por estrutura se entende, neste contexto, a
armação teórico-conceitual e metodológica específica e as competências ou
capacidades operacionais acumuladas. Embora estejam situadas principalmente
ao nível dos projetos, estas debilidades também se fazem sentir no âmbito da
coordenação do Programa.
No que se refere à avaliação, providências já vem sendo tomadas com
vistas ao seu aprimoramento. O estudo de meta-avaliação, realizado no início
de 1997 e o convite a consultores externos para participar de visitas aos
projetos e dos recentes seminários de sistematização, são iniciativas que
apontam para novas definições neste terreno. Mas seu encaminhamento
depende de uma melhor caracterização dos aspectos somativos e formativos
que se deseja (ANEXO 12) contemplar, bem como de uma avaliação sobre os
passos percorridos, para o que poderia ser útil a análise com base em um
padrão evolutivo da avaliação de programas. (Figura 13)
Quanto aos processos de avaliação interna, ao nível dos projetos, esta é
uma debilidade já parcialmente reconhecida pelos sujeitos da proposta UNI,
mas cujos encaminhamentos, visando à sua superação, ainda não estão
devidamente equacionados. O desafio neste nível, o dos projetos locais, é
igualmente complexo. Trata-se de desenvolver processos avaliativos que
contemplem aspectos formativos e somativos, pois continua havendo
necessidade de subsidiar a gestão dos projetos e, ao mesmo tempo, cresce a
demanda pela consolidação, sistematização e disseminação dos resultados
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alcançados. Um desenho que, talvez, dê conta desse desafio seria a realização
de avaliações, do tipo somativo, sob a forma de estudos específicos executados
por avaliadores externos, liberando as equipes dos projetos para a execução de
avaliações do tipo formativa.
Figura 13 - Relação entre avaliação formativa e somativa durante o
tempo de vida de um programa
~ntase

Relativa

Avaliação Forrnativa

I

AvaliaçAo Somativa
Tampo da Vida do Programa

Fonte: WORTHEN, 8 R & SANDERS, J.R. & FITZPATRICK. J.L (1997)

No que se refere ao planejamento, apesar de algumas iniciativas de
capacitação em planejamento estratégico e em gerência de projetos, detecta-se
fragilidades importantes. Há um limitado desenvolvimento dos conteúdos
teóricos e metodológicos destas duas importantes ferramentas quanto a sua
aplicação na formação de rhs e na gestão de projetos sociais complexos. De
uma certa forma, a proposta UNI é refém desta realidade.
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Apesar de se verificar um maior domínio por parte de dirigentes dos
projetos acerca dos conteúdos e práticas propiciadas por essas duas
ferramentas, ainda não existe acúmulo suficiente para uma produção teórica
mais consistente a respeito. Mas, a experiência acumulada pelas equipes
dirigentes dos projetos e das instituições envolvidas, com alguma dose de
autodidatismo, representa fonte de conhecimentos que pode ser explorada,
revelada e sistematizada do ponto de vista teórico-prático.
Quanto às estratégias desenvolvidas pela proposta, a análise do seu
discurso, dos processos teórico-práticos e dos resultados intermediários obtidos
identifica, como principais, as seguintes: a) parceria entre sujeitos sociais das
universidades, dos serviços de saúde e das comunidades; b) comunicação e
disseminação;

c)

pró-atividade da Fundação Kellogg

e

dos

grupos

formuladores/executores dos projetos; d) programa de apoio permanente às
iniciativas de mudança e, e) trabalho em rede.
As estratégias delineadas acima podem ser entendidas como grandes
linhas estratégicas, constituídas por "n" movimentos estratégicos, voltados a
influir na correlação de forças existente nos cenários em que se desenvolvem
as ações da proposta. Visam a criação de condições favoráveis à implantação
de mudanças nos processos, nas relações e nos conteúdos do modo de
produção de médicos. Através do ANEXO 13 pode-se analisar alguns
subconjuntos de movimentos estratégicos desenvolvidos pelos projetos UNI.
Os sujeitos sociais e os atores institucionais que participam da proposta,
agentes imprescindíveis na formulação e execução das estratégias, constituem
um

conjunto

bastante

diversificado

de

pessoas

e

organizações.

Majoritariamente vinculados ao setor público e às propostas reformistas do
setor saúde em seus países, estes sujeitos e atores surgem ou ganham mais
força, na sua maioria, durante os processos de elaboração, implantação e
desenvolvimento dos projetos UNI. Os recursos de poder desses atores vêm

160

sendo suficientes para a produção de fatos e processos de mudanças
institucionais. Muitas vezes são inovações, mas há situações de acúmulo de
poder e mudança da correlação de forças que têm resultado em processos de
reforma na educação médica.
A sustentabilidade dos processos de mudança mais profunda ainda não
se pôde verificar. Ao nível institucional, há situações, como as de Calí, de
Man1ia e de Londrina, que despontam com perspectivas de institucionalização
das reformas em implantação.
O desenvolvimento dos processos e resultados parciais, verificados até o
momento no contexto da proposta UNI, permite apontar a possibilidade de
novos modelos acadêmicos estarem sendo construídos. Modelos estes referidos
não só à educação médica, mas à formação de profissionais de saúde de
maneira geral. A Figura 14 procura expor a representação gráfica desta
situação.

Figura 14- Representação gráfica do modelo acadêmico em construção pela
proposta UNI
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As circunferências, representando os espaços em que ocorrem os
processos e resultados intermediários identificados e analisados, possuem áreas
de confluência, representativas dos espaços de concretização de processos e
resultados, produzidos pela atuação em parceria dos sujeitos de dois ou três dos
componentes da proposta.
Assim, os novos modelos acadêmicos em construção se constituem de
realidades que estão se configurando no espaço 1 (academia + serviços +
comunidade), mais as contidas no espaço 2 (academia+ serviços), mais as que
fazem parte do espaço 3 (academia + comunidade). O restante do espaço da
"circunferência universidade" pode ser visto como o de práticas do modelo
hegemônico, embora práticas inovadoras também tenham aí o seu lugar. Os
movimentos de aproximação entre as circunferências delimitam os espaços de
intersecção e, portanto, de maior ou menor construção dos novos modelos 18 •
A mesma representação gráfica pode ser utilizada para analisar a
construção dos novos modelos de atenção dos serviços de saúde, parte
integrante dos novos modelos acadêmicos (espaços 1 e 2), mas que abarcam
também dimensões que não se relacionam com os processos de produção de
médicos e/ou dos demais profissionais de saúde. O mesmo ocorre em relação
ao desenvolvimento do componente comunitário, também participante
(espaços 1 e 3) da construção dos novos modelos acadêmicos.
Enfim, a construção dos novos modelos, um dos objetivos da proposta
UNI, acontece nestes espaços que, embora não sejam novos 19 , constituem-se
em campos de ação de sujeitos sociais que, no modelo hegemônico, não
dispõem de recursos de poder para exercer suas práticas, a não ser as
" A disposição das circunferências na Figura 31 não foi feita ao acaso. Baseia-se na apreciação que o autor faz do processo
19

existente em Londrina no final do mês de setembro de 1997.
Também no modelo acadêmico hegemônico há relações com a comunidade e com os serviços de saúde. Mas a comunidade é
tratada como pacientes individualizados ou. no máximo, grupos de riscos e encarada como objeto. Os serviços são os dos
segmentos liberal e privado, campos de prática de parcela importante dos médicos que também são professores.
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ideológicas que, desacompanhadas de práticas empíricas, políticas e teóricas,
resultam em baixa eficácia dos processos de luta contra-hegemônica.
Por outro lado, a intervenção em cenários mais abrangentes, nacionais
ou internacionais, ainda é incipiente. A este respeito, a exceção corre por conta
dos projetos UNI brasileiros que, através da Rede UNIIDA, da CINAEM e do
Conselho Nacional de Saúde, vêm buscando condições e instrumentos para
influir nas esferas de definição das políticas públicas de educação superior e de
saúde, em âmbito nacional.
Nas universidades envolvidas com a proposta, verifica-se a retomada de
reflexões teórico-conceituais e políticas em tomo da educação médica e de
iniciativas de participação nos movimentos e entidades nacionais (em alguns
casos, internacionais), relacionadas a este campo. Aos poucos observam-se
movimentos que caminham rumo à superação da desmobilização institucional
e dos sujeitos sociais, situação que se verificava no final dos anos 80. Os
depoimentos dos diretores dos projetos revelam que a proposta UNI vem
desempenhando papel decisivo para a retomada e reinserção das instituições e
para a constituição de novos sujeitos sociais com ativa participação nos
processos de mudança.
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6 MUDANDO A EDUCAÇÃO E A PRÁTICA MÉDICA: UMA AGENDA
PARA A AÇÃO- A PROPOSTA "CHANGING" 1•
6.1 Breve Histórico
Em 1991, através de uma publicação específica, a OMS promoveu o
lançamento público de uma proposta intitulada "Changing Medicai Education:
an Agenda for Action" (WORLD, 1991).
A OMS tem uma história de envolvimento com a educação médica e
com o desenvolvimento de recursos humanos em saúde desde a sua criação,
ocorrida alguns anos após o término da 11 Guerra Mundial 2, muito embora a
relevância maior da sua atuação seja no campo da organização dos serviços de
saúde e no controle de endemias. A partir dos anos 70 o assunto passou a
merecer maior atenção por parte dos seus dirigentes, em razão de demandas
originadas pelos processos de reforma do setor saúde nos países europeus, os
quais ganharam intensidade nesse período.
No continente europeu os sistemas de saúde recebem influência
crescente de: 1) populações mais esclarecidas sobre as questões de saúde e
mais questionadoras das decisões médicas 3 ; 2) autoridades que passam a exigir
prestação de contas e melhor retomo dos investimentos no setor saúde e, 3) da
própria profissão médica que adquire consciência progressiva acerca da erosão
da sua imagem e do seu "status" social. Como consequência, há uma crescente
busca por mais transparência nos procedimentos médico-assistenciais e na
relação custo-efetividade das intervenções de saúde. Há também um anseio

1
1

A escolha do nome da proposta está ligada ao título do periódico da OMS que divulga o desenvolvimento da mesma.

- Um fato pouco conhecido, mas que tem certa imponância para o entendimento das relações entre OMS e OPS no campo da
educação médica. é que a criação da OPS, em 1902, antecedeu. em quase meio século. a criação da OMS, ocorrida em 1948.
3
As expectativas da população vêm sendo expressadas através de processos democráticos, nos quais nenhum grupo
profissional, e em especial os médicos, está imune à opinião pública e à crítica. (WILLIS, 1988)
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generalizado por abordagens mais holísticas que dêem conta das necessidades
sociais e da saúde, demandando novos padrões de atendimento.
Nessa perspectiva e julgando que os médicos devem estar aptos a
desempenhar importante papel na construção dos novos sistemas de saúde, a
prática médica deverá, segundo a opinião do coordenador da proposta
(BOELEN, 1993), responder a cinco requisitos essenciais:
1) avaliação e melhoria da qualidade da assistência prestada, atendendo
às necessidades globais do paciente, através de um atendimento
integral à saúde;
2) uso adequado das novas tecnologias, levando em consideração
aspectos financeiros, éticos e o benefício a ser auferido pelo paciente;
3) promoção de estilos de vida saudáveis, através do domínio de
habilidades de comunicação e da conscientização das pessoas e
grupos sociais acerca da importância da auto-proteção e do autocuidado;
4) conciliação entre os requerimentos de

saúde,

individuais e

comunitários, buscando o equilíbrio entre as expectativas dos
pacientes e da sociedade;
5) capacitação para o trabalho em equipe tanto em atividades intra como
extra-setoriais.
Estes cinco requisitos configuram o que vem sendo divulgado como as
características para o médico de amanhã, alcunhado de "médico cinco
estrelas": 1) Care provider; 2) Decision-maker; 3) Communicator; 4)
Community-leader e, 5) Manager (BOELEN, 1993).
Com base nas conclusões de inúmeras reuniões, congressos e grupos de
consulta e também em atenção à solicitação dos países-membros, a OMS
decidiu lançar a nova proposta. Além disso, conforme está registrado "A
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Declaração de Edimburgo é uma clara expressão das orientações para a
mudança que são necessárias" (WORLD, 1991).
A proposta orienta-se para a educação médica em nível de graduação e é
dirigida aos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
6.2 Concepção Teórico-Metodológica
A proposta "Changing" se baseia numa abordagem sistemática e
integral das mudanças necessárias. Fazendo referência ao modelo tradicional
de formação médica, BOELEN (1994) afirma que este "( ... ) se fundamenta
meramente na missão educacional da escola médica de formar bons técnicos".
A proposta identifica também um "velho modelo de análise", através do
qual, segundo ela, um anacrônico binômio "pratica médica - educação
médica" e suas mútuas relações, têm inspirado muitas e insuficientes
adaptações nos conteúdos curriculares. O resultado mais comum é um ensino
médico, às vezes mais eficiente e científico, mas, fruto de um limitado enfoque
de "excelência profissional", sem ter consciência das mudanças que vêm
ocorrendo na sociedade e no sistema de saúde. "Após décadas de experiências
em reformas educacionais, as limitações do modelo tradicional de educação
médica devem ser reconhecidas. Esse modelo se baseia em dois pressupostos:
a) quanto mais se ensina, mais é aprendido, e b) quanto melhor se aprende,
melhores práticas são executadas" (BOELEN, 1994).
É apontada a limitação desse modelo tradicional, que supõe uma relação

linear entre a ação educativa, o comportamento do aluno e, mais tarde, entre
esse comportamento e a prática desenvolvida. Não são levados em
consideração os outros determinantes,

tais como a remuneração, o

reconhecimento social, a satisfação profissional e as condições de trabalho,
que influenciam fortemente as práticas médicas.
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A proposta "Changing" fundamenta-se em um "novo modelo de
análise" (Figura 15), segundo o qual a educação médica é vista num contexto
que fortalece a perspectiva do profissional formado vir a prestar uma atenção
eficiente ("cost-effective") e de alta qualidade. O "novo modelo de análise" é
baseado na concepção de que a escola médica deve ter missão mais congruente
com as aspirações político-sociais das comunidades locais e da sociedade. "A
educação médica é cara e sua avaliação vem sendo requerida pelos governos e
pela sociedade, especialmente nos últimos anos, quando os recursos são cada
vez mms limitados. A nova missão da escola médica deve contemplar a
formação de profissionais competentes e também a construção de novos
modelos de atenção à saúde" (BOELEN, 1994).
Enfim, o "novo modelo de análise" apresentado, contempla o
reconhecimento de relações bidirecionais entre educação médica, prática
médica e sistema de atenção à saúde, superando um "velho modelo de análise",
que limitava-se ao campo interno da escola médica.
Figura 15- O "novo modelo de análise" da educação médica e suas relações.
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Fonte: Boelen, 1994.

Ao trabalhar com o conceito de "responsabilidade social" da escola
médica, a proposta assume que esta, além da transmissão de novos
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conhecimentos, habilidades e atitudes, tem responsabilidades acerca do destino
profissional dos médicos formados. Em vista disso, uma nova definição de
educação médica é apresentada. "É a arte e a ciência de ( 1) preparar os futuros
médicos para atuar apropriadamente na sociedade e (2) influenciar o ambiente
no qual os futuros profissionais irão trabalhar, com vistas à satisfação dos
consumidores, das autoridades sanitárias e dos próprios profissionais"
(BOELEN, 1994).
Embasada no novo modelo de análise, com vistas a cumpnr estas
responsabilidades e garantir que o investimento educacional resulte no melhor
retorno. a proposta "Changing" preconiza, com maior ênfase e explicitação a
partir de 1993, que a escola médica deve se envolver com o desenvolvimento
do sistema de saúde, atuando em parceria com outras organizações (other
bodies or constituencies) do setor saúde e outros setores sociais. Entre outras
áreas, explicita as relacionadas à formulação de políticas de saúde e à pesquisa
em serviços de saúde, especialmente com respeito ao desenvolvimento de
modelos alternativos de prática. Reconhecendo que o fluxo de influências entre
os elementos do modelo é bidirecional, a proposta supõe que as novas
organizações dos serviços e as novas práticas impactarão sobre os programas
curriculares e sobre a missão das escolas.
Em síntese, a proposta "Changing" é constituída por três componentes:
1) desenvolvimento e estabelecimento de padrões de qualidade para a
educação médica e de instrumentos para sua avaliação;
2) identificação e desenvolvimento de estratégias de mudança na
educação médica;
3) monitoramento global dos processos de mudança.
O primeiro componente, visto como pré-requisito para os outros dois,
implica na compreensão do significado de uma "educação médica de
qualidade". Embora seja reconhecido pela proposta que pode haver variações
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de região para região e no decorrer do tempo, quatro áreas precisam ser
contempladas: a) a participação ativa na promoção da qualidade e cobertura
dos serviços; b) a garantia da relevância da educação e da pesquisa para os
problemas de saúde prioritários; c) o compromisso com a aplicação e a
disseminação dos processos de aprendizagem eficientes; d) o sólido
envolvimento na garantia de qualidade e avaliação tecnológica. Estas áreas
devem ser desenvolvidas e influenciar no estabelecimento de padrões na
educação médica, servindo como metas das estratégias de mudança.
A proposta alerta que se trata de evitar ser muito prescritivo, uma vez
que não se recomenda currículos uniformes para as escolas médicas e,
tampouco, padrões mundiais de certificação profissional. Reconhece que é
prerrogativa de cada país determinar o modelo da educação médica e as
condições para licenciar a prática e certificar o exercício profissional.
O segundo componente da proposta refere-se às estratégias de mudança.
É apresentada uma relação inicial delas, afirmando-se que sua adoção não deve

ser vista como mutuamente excludente. Dentre as existentes, destacam-se:
1. Implantação de currículos experimentais
2. Utilização de tecnologia de informação e de comunicação
3. Introdução do ensino baseado em problemas
4. Ênfase na educação médica continuada
5. Abordagem dos problemas prioritários de saúde pública nos currículos
6. Focalização nos interesses do consumidor
7. Iniciativa universitária
8. Obtenção de consenso nacional;
9. Otimização dos recursos humanos disponíveis em saúde.
Além de descrever cada uma delas, a proposta apresenta indicações
sobre como selecionar uma estratégia em particular e como empregá-la,
afirmando que a formulação e a implementação das estratégias devem ser
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consideradas como objetos de projetos de pesquisa-ação. E que protocolos,
neste sentido, deverão ser utilizados.
Quanto ao terceiro componente da proposta, o monitoramento global
dos processos de mudança, é dito que uma rigorosa abordagem metodológica
deverá ser aplicada, para se garantir a apropriada avaliação e comparação das
diferentes estratégias que venham a ser ou estejam sendo usadas.

6.3 Implantação e Desenvolvimento

A proposta "Changing" vem exercendo

sua ação com base em um

calendário (Figura 16) que concentra, nos primeiros cinco anos (contados a
partir de 1991), atividades de promoção da proposta, de seu desenvolvimento
metodológico e de pesquisa-ação.

Figura 16- Projeção das ações nos primeiros cinco anos da proposta Changing.
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Fonte: WORLD, 1991.

A estratégia desenhada para a implementação das ações da proposta
prevê a construção de uma ampla "armação" de parcerias. Inclusive no que diz
respeito à obtenção dos recursos necessários para o desenvolvimento das
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ações. estimadas inicialmente em U$ 2.5 milhões. dos quais U$ 100 mil para
ações de promoção. U$ 150 mil para desenvolvimento metodológico. U$ 250
mil para apoiar a realização de duas reuniões internacionais~ e U$ 2 milhões
para apoiar projetos, de quatro a cinco anos de duração, em aproximadamente
vinte escolas médicas.
Como estrutura operacional iniciaL além do escritório seu coordenador5
em Genebra, a proposta aponta como elementos importantes: os seis escritórios
regionais da OMS 6 , os oito Centro Colaboradores da OMS no campo da
educação médica e do desenvolvimento de rhs 7 e as três ONGs internacionais
que mantém relações ofíciais com a OMS no campo do desenvolvimento da
educação médica. a saber: a Network of Community-oriented Educational
Institutions for Health Sciences (Maastricht, Holanda), a World Federation for
Medicai Education e a International Federation of Medicai Students'
Associations (Amsterdam. Holanda).
A partir de 1992, a coordenação da proposta deu início à publicação de
um boletim, de periodicidade semestral, editado em inglês, com o título
"Changing Medicai Education and Medicai Practice" 8 . Através dele se verifica
que as manifestações iniciais de adesão à proposta têm origem em
universidades, escolas médicas, setores de ministérios da saúde, tanto de países
desenvolvidos como em desenvolvimento. Destacam-se dentre elas as
provenientes do Centro de Educação Médica da Universidade de Dundee
4

A Segunda Conferêncta Mundtal de Educação Médica. em Edimburgo, e a Ftrst Global Conference. em Rockford. Ulinois.
USA.
5
Charles Boelen é coordenador do "Educaúonal Developement of Hurnan Resources for Health Program" desde 1988, tendo
subslituído o Dr. T. Füliip.
6
Os seis escritórios correspondem a cada uma das regiões em que. mundialmente. estão agrupados os países. para efeito da
atuação das organtzações das Nações Umdas: Africa (AFRO). Americas (AMRO). Mediterrãneo Onental (EMRO). Europa
<EURO). Sudeste Asiático <SEARO) e Pacífico Ocidental IWPRO).
Os oito centros colaboradores então existentes. estavam localizados em Israel. Cartadá. Holanda. Nigéria. Tailândia. Estados
Umdos. Egito e França. Dentre eles. seis são baseados em msmuições-líderes da Network (Beersheva. McMaster. Maastricht.
New México. lllonn e lsma.tlia).
8
Interessante observar que. até o número 4 (dezembro de 1993). as palavras "Medica! Practice" linham menor relevância no
título do boletim. A partir do número 5 estas adquiriram a mesma disposição (tipo e tamanho das letras) que as palavras
"Medica! Education", coincidindo com a evolução teórico-conceitual da proposta.
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(Escócia), do Departamento de Educação Médica da Universidade de Illinois e
da Escola Médica da Universidade de New South Wales, na Austrália.
Também a Educational Commission for Foreign Medicai Graduates
(ECFMG)9 manifestou seu interesse e disposição em cooperar na implantação
da iniciativa.
Os processos desenvolvidos para a implantação da proposta dão
destaque, nos seus anos iniciais, ao aprofundamento teórico-conceitual e
metodológico-operativo, nos quais se incluem:
1. a realização de uma reunião sobre "Assessment of Quality Medicai

Education", na Itália, em 1991 (BOELEN et ai, 1992);
2. a realização de um Grupo de Estudos sobre "Problem-solving
education for the health professions", em Genebra, em 1992
(WORLD, 1993);
3. a realização de um grupo de consulta sobre "Preparing protocols for
change in medicai education", em Seattle, Estados Unidos, em 1992
(BOELEN et ai., 1995).

Todas essas iniciativas contaram com a participação de atores/autores
das propostas '"Network" e "Gestão de Qualidade", com mais destaque para os
da "Network". Por outro lado, encontram-se pontos de identidade com a
proposta UNI, conforme se pode verificar pela Figura 17.

9

A ECFMG é sediada na Philadelphia. Estados Unidos, e é mantida pela Associação Médica Americana e pela Associação
Americana de Escolas Médicas. Em 1994, em Genebra. apresentou uma proposta de se implantar internacionalmente um
exame de cenificação profissional. conhecido nos Estados Unidos como o ..exame do board".
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Figura 17- Relações entre as instituições educacionais e o ambiente externo.

Contexto
Sóciopolítico

~-S-is-te_m_a_d_e_sa_ú_~--~~~~~------~~~~~----C-om_~__\~--~--~~\
Fonte: WORLD. 1993.

Segundo os autores da proposta, as relações da escola médica, do ponto
de vista organizacional, podem ser enquadradas em duas esferas: uma interna e
outra externa. A interna diz respeito a estrutura, padrões de funcionamento e
modalidades de comunicação da escola. A externa diz respeito a todas as
forças externas que podem potencialmente afetar o funcionamento da escola
médica. Assim, "( ... ) para estabelecerem parcerias, dois subsistemas no
ambiente externo são vitais: o sistema de saúde e a comunidade. O primeiro
inclui componentes como os serviços de saúde, as organizações profissionais,
o financiamento e as regulamentações governamentais. A comunidade inclui a
área geográfica onde atua a instituição educacional, sua população e a
realidade socioeconômica, política e cultural" (WORLD, 1993 ).
Além destes pontos de identidade, há outros como, por exemplo, a
publicação, na primeira edição do "Changing", de matéria informando sobre o
lançamento dos "Community partnerships program", da Fundação Kellogg 10 •

10

Além desta. também houve a publícação de matérias. encomendadas pela coordenação da proposta ..Changing", proveníentes
dos proJetos UNI de Londrina (Changmg n•. 5). de Temuco (Changing n•. 6) e de Monterrey (Changíng n•. 10). A proposta da
OPS foí publicada nas edíções n•. 6 e 7.
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Em termos das suas bases operacionais de apoio, a proposta preconizou
uma expansão de 12 para 39 Centros Colaboradores em Educação Médica
(Figura 18).

Figura 18- Distribuição existente (em 1991) e programada dos Centros
Colaboradores da OMS em educação médica.
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Fonte: Changing n•. I. junho de 1992.
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Conforme se pode verificar, nas Américas existiriam 12 Centros, dos
quais 4 na América Latina, região que não dispunha de nenhum (BOELEN,
1997). Hoje, existem 30 Centros Colaboradores, dos quais 1O estão localizados
nas Américas e, destes, quatro na América Latina: dois no Brasil (Londrina e
Belo Horizonte), um no Chile (Temuco) e um no México (Cidade do México).
Observa-se que dois deles, o de Londrina, designado/credenciado em 1994 e o
de Temuco, em 1996, são universidades que desenvolvem projetos UNI. Desde
1995, o boletim Changing vem sendo publicado em português pelo Centro
Colaborador localizado em Londrina, que utiliza, para isso, recursos do projeto
UNI, distribuindo o boletim para as escolas médicas brasileiras e para as de
Portugal e países africanos de língua portuguesa.
Além do boletim, os eventos internacionais de educação médica
serviram e continuam servindo como meios de difusão da proposta
"Changing", a exemplo da 2a Conferência Mundial de Educação Médica e da
Conferência Mundial, promovida em 1995, pela ASCOFAME, na Colômbia.
Aliás, foi por ocasião deste evento, do qual o coordenador da proposta
participou como conferencista convidado, que ela passou a ser mais conhecida
na América Latina.
Vale mencionar que, em 1994, a OMS promoveu, em parceria com o
Centro Colaborador de Rockford, Illinois, o "First Global Conference on
International Collaboration on Medicai Education and Pratice". Esse evento foi
o ápice da proposta durante o período, tanto em termos de promoção da sua
visibilidade internacional 11 como em relação aos resultados alcançados.
O objetivo da Conferência era definir áreas

de

pesquisa e

desenvolvimento na interface entre serviços de saúde, prática médica e
11

Os cerca de 200 participantes provieram de 80 escolas médicas localizadas em 56 países. Praticamente todos os Centros
Colaboradores. representantes dos escritórios regionais da OMS, da WFME, da Network, das Fundações, inclusive a Kellogg,
estiveram presentes.
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educação médica. Ou seja, cumpria o papel de constituir os grupos de projetos
previstos no terceiro componente da proposta Changing. Foram identificadas
as prioridades, promovida a pré-constituição dos grupos de pesquisa-ação
interessados no trabalho colaborativo e apontados os mecanismos de
coordenação desse trabalho (WORLD, 1995).
Em síntese, a idéia foi promover, através da Conferência e seus
desdobramentos, parcerias entre universidades, governos e profissionais de
saúde, com vistas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa colaborativa,
orientados para aprofundar as relações entre educação, prática médica e
serviços de saúde, uma vez que a coordenação destas interfaces teria elevado
potencial para desencadear as mudanças preconizadas (WORLD, 1995).
Além disso, durante essa Conferência, foi estabelecida uma "lista de
debates", via internet, da proposta "Changing", denominada "Global Forum
on Medi cal Education and Practice GLB-HLT", que facilita o intercâmbio de
informações e o diálogo entre os participantes da proposta e outros
interessados.
Em 1995, durante a 48a Assembléia Mundial de Saúde, o tema da
mudança na educação médica foi discutido, aprovando-se uma resolução
intitulada "Reorientating medicai education and medicai practice for health for
all" (ANEXO 14). Esse foi um elemento importante para a disseminação da
proposta, significando ao mesmo tempo, com todas as relatividades que
revestem as deliberações dos organismos internacionais, uma oficialização e
comprometimento dos governos dos países membros em apoiar a proposta
"Changing" e desenvolver iniciativas nacionais com vistas à sua concretização.
A Resolução referida apela aos países no sentido de que sejam
desencadeadas reformas na educação e na prática médica, com vistas a
aumentar a relevância, a qualidade, o custo-efetividade e a equidade na saúde.
A ênfase na educação e prática médicas é justificada como sendo estratégica,
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uma vez que, acredita-se, as mudanças na área médica impactarão o restante da
força de trabalho em saúde.
Em 1996, procurando contribuir para a operacionalização da Resolução
e, portanto, dar andamento aos processos relativos à proposta Changing, a sua
coordenação elaborou e passou a difundir um novo documento, com o título
"Doctors for health: a who global strategy for changing medicai education and
medicai practice for health for all" (WORLD, 1996). Nesse documento, além
de ser registrada uma resumida avaliação dos processos e resultados
alcançados pela proposta, é apresentada uma nova versão dela que consiste,
essencialmente, numa revisão dos seus componentes, que agora passam a ser
quatro, a saber: (1) o componente político; (2) o componente técnico; (3) o
componente "informação"; (4) o componente "coordenação".
Pode-se

identificar,

nos

dias

atuais,

uma

segunda

fase

de

desenvolvimento da proposta, na qual se propõem: 1) a criação de um
"intemational board", formado por um pequeno grupo de renomados
especialistas que atuarão como conselheiros da proposta; 2) a mobilização de
líderes políticos e autoridades do setor de saúde nos países, com vistas a obter
seu apoio ativo na realização de reformas da saúde, da prática médica e da
educação médica, compatíveis com os respectivos contextos socioeconômicos,
culturais e políticos; 3) as atividades de pesquisa-ação, conduzidas como
estudos de caso, não mais através da constituição de um grupo de 20 casos,
como anteriormente previsto, mas sim de três grupos de 20 casos, sobre os
seguintes temas: "A responsabilidade social das escolas de medicina",
"Médicos que as sociedades necessitam" e "Rumo a uma saúde integral".
Esses grupos de pesquisa, denominados "Intemational Working Parties"
(IWPs), representam o eixo da implementação da proposta "Changing" nesta
nova fase, conforme matéria especial publicada na edição n°. 10 (dezembro 96)
do boletim "Changing". Através desta se pode tomar conhecimento do estágio
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atual de cada um dos IWPs que, na realidade, se constituem como projetos de
pesquisa-ação multicêntricos, que empregam protocolos semelhantes.
Quanto ao primeiro grupo de pesquisa (IWP 1), responsável pelo tema
"A responsabilidade social das Escolas de Medicina", foi produzido um
documento-base, procurando contribuir para o estabelecimento das bases
teórico-conceituais e metodológicas específicas para o desenvolvimento deste
estudo. Neste, define-se que "Os quatro valores usados para avaliar o progresso
na conquista da responsabilidade social - relevância, qualidade, custoefetividade e equidade- devem ser igualmente enfatizados pela escola médica
e pelo sistema de saúde. A compreensão das inter-relações entre esses valores
permite, aos planejadores e às autoridades de saúde, conceber como direcionar
os programas de ação" (BOELEN & HECK, 1995). A Figura 19 mostra os
valores dispostos em um diagrama.

Figura 19- Os quatro valores da responsabilidade social dos sistemas de saúde.
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O cruzamento dos eixos é o ponto mms baixo e as extremidades dos
eixos os pontos ótimos na escala dos valores. A figura representa um sistema
de saúde ideal. equilibrado na atenção às necessidades dos indivíduos e das
populações. Note-se que o círculo não alcança a periferia extrema dos eixos,
pois consideram os autores que em todos os países há limites contextuais
intransponíveis para o sistema de saúde.
A Figura 20 mostra como os diferentes sistemas de saúde podem
favorecer um ou mais valores em detrimento do(s) outro(s).

Figura 20- Os valores da responsabilidade social em diferentes sistemas de saúde
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Os vários exemplos caracterizam padrões de sistemas de saúde
insatisfatórios 12 e que justificam as ações de reforma. Supõe-se que a
compreensão das implicações desses valores e a maneira como eles se
relacionam. no contexto do desenvolvimento dos sistemas de saúde, permitirá
às escolas médicas perceber o alcance dos desafios que elas enfrentam na
busca de maior responsabilidade social.
O grupo está constituído por escolas de todas as regiões do mundo 13 e é
coordenado pela "University of Cincinnati College of Medicine".
Os objetivos do IWP 1 são: a) avaliar e promover a responsabilidade
social das escolas de medicina e de outros cursos quanto aos problemas
prioritários de saúde e necessidades da sociedade. O que pode ser feito através
do ensino, da pesquisa e da prestação de serviços, em termos de planejamento,
ação e impacto. conforme a "grade de responsabilidade social" elaborada
(Figura 21 ); b) elevar a consciência e a percepção acerca das oportunidades de
uso do prestígio e força do mundo acadêmico, em prol da saúde para todos e da
reforma do setor saúde.

12

Example I: The healt care sysrem has worked well to achieve a system that provides services to ali. even addressing the
heallh care príority areas. butlhe quality and cost-effecriveness o f the services are poor. Such a sysrem may exist where there
is a national health service wilh minimal input from lhe consumers and no competition to stimulate cost-effecliveness and
quality.
Example 2: The heallh care system is consurner-dríven. demanding quality - ar high cost - but neglecting to meet príority
health care needs and lhe need for equity. Such a system exists in many industrialize<! countries where there is no impetus
(such as from govemment or prívate-sector planners and organizers) to plan for or meet the needs of society. including those
of lhe underserved.
Example 3: The heallh care system is characterized by a consurner dríven system in which costs are constrained by
competition or regulation. As in example 2. lhe sysrem. which is ernerging in many industrialized countnes. look.s after lhe
interests of its ..custorners .. only. resulting in minimal attention to health care priorities and underserved populations.
Example 4: The heallh care system makes good use of its resources while providing high-quality care for most o f its citizens.
but has not planned effectively to meet priority heallh care needs. This example is seen in many countries where the heallh
sector fails to rake a comprehensive approach aiming at an optimal coordination of nurnerous inputs to protect and improve
health.
13
Da América-Latina só participa a Faculdade de Medicina da Universidade de Antioquia, Medellín. Colômbia.
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Figura 21 -A grade da responsabilidade social
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Os resultados esperados deste IWP 1 são: a elaboração de um
instrumento para avaliar o grau de responsabilidade social das escolas médicas,
a indicação de áreas que requeiram mudanças e uma contribuição direcionada à
introdução do conceito de responsabilidade nas universidades.
Quanto ao segundo grupo de pesquisa (IWP 2), responsável pelo tema
"Médicos que as sociedades necessitam", ele está em constituição. Não houve
a elaboração de um documento-base, embora já esteja definida sua
coordenação, sob responsabilidade da Faculdade de Medicina de Maastricht,
na Holanda.
Seus

objetivos

preliminares

são:

estudar os

novos

papéis

e

responsabilidades dos médicos nas sociedades em transformação, nos novos
serviços e sistemas de saúde em construção, com base no trabalho em equipe
com os outros profissionais; aumentar a percepção das necessidades de
reorientação das práticas médicas e a educação médica.
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O terceiro grupo de pesquisa (IWP 3 ), responsável pelo tema "Rumo à
saúde integral", também não está constituído. Não há documento-base e nem
coordenação escolhida. Os objetivos preliminares são: reduzir a fragmentação,
promover a interação entre a assistência médica individual e a saúde pública e
realizar o estudo de modelos coerentes com este enfoque; analisar as
implicações desses modelos para as mudanças na prática e na educação
médica. Prevê-se a constituição deste IWP para o segundo semestre de 1997 ou
no primeiro de 1998.
No

momento,

a

coordenação

da

proposta

"Changing"

mtcta

preparativos para a realização, em 1998, de uma reunião internacional
destinada a avaliar os resultados globais das suas ações.

6.4 Análise da Proposta

Do ponto de vista teórico-conceitual e metodológico, esta proposta é
bastante frágil. Não apresenta um corpo conceitual consistente e o "novo
modelo de análise" acerca da educação médica e suas relações é bastante
limitado. As relações internas não são abordadas e, no que se refere às relações
externas, não há menção às estruturas sociais e à influência das relações
internacionais no campo da saúde, o que é, até certo ponto, incompreensível,
dada a origem da proposta.
Embora haja o reconhecimento de que as relações entre educação,
prática médica e sistema de saúde são importantes para o estabelecimento de
planos de intervenção, em nenhum momento se aprofunda na análise das
determinações entre estas dimensões. Apesar disso, em certos textos se detecta
um enfoque de subordinação da educação em relação a forma como os serviços
de saúde estão organizados e, consequentemente, à prática médica.
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Por outro lado, o conceito de "responsabilidade social" da escola
médica, ao empregar as categorias relevância, qualidade, custo-efetividade e
equidade de uma forma criativa e internamente coerente, permite que se
vislumbre um novo patamar teórico-conceitual para a proposta. Na medida em
que este conceito serve como referencial para o desenvolvimento dos trabalhos
de um dos grupos de pesquisa, sua aplicação, processos e resultados futuros
podem resultar na superação de algumas das lacunas apontadas.
Do ponto de vista de sua estruturação operacional, a proposta apresenta
algumas fortalezas e muitas debilidades. A implantação e desenvolvimento da
"Changing" não chegou a desencadear, até o momento, processos e resultados
significativos nos países da América Latina. Pelo que se depreende da leitura
do seu último boletim informativo (Changing no 11, de junho de 1997), a
situação não é diferente nas demais regiões do mundo onde, em razão da
inexistência de representações regionais mais estruturadas (a OPS é exceção), a
OMS atua diretamente através da sua sede em Genebra e, com menor ênfase,
através dos seus escritórios regionais.
De uma certa forma, a proposta vem conseguindo construir uma
materialidade institucional, pois houve uma rápida ampliação do número de
Centros Colaboradores da OMS em Educação e Prática Médica em todas as
regiões do mundo. Alcançou-se, inclusive, a meta de identificar e credenciar
quatro instituições latino-americanas. Contudo, não há iniciativas de
articulação das suas ações por parte da coordenação da proposta Changing. A
publicação e distribuição, em português, do boletim "Changing Medicai
Education and Practice" foi uma iniciativa da direção do Centro Colaborador
localizado em Londrina. A frustração da expectativa inicial de uma
contrapartida financeira da OMS para manter a publicação, e a pequena
receptividade obtida após quatro edições (dois anos) levou a direção do Centro
Colaborador de Londrina a comunicar que interromperá sua publicação.
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Também não se verifica o envolvimento dos Centros Colaboradores
latino-americanos nos grupos de pesquisa colaborativa, estratégicos no
contexto da proposta. Esta situação compromete, de uma certa maneira, o
futuro da proposta na América Latina, uma vez que os Centros Colaboradores
deveriam, em tese, desenvolver atividades em rede e participar ativamente da
implantação e desenvolvimento das suas atividades.
Do ponto de vista da sua sustentação financeira, a proposta não obteve
os apoios esperados para viabilizar o orçamento original de U$ 2,5 milhões. A
única doação foi obtida, recentemente, junto à Fundação Kellogg, no valor
de U$ 250 mil, destinados a implementar a constituição e a operacionalização
do terceiro grupo de pesquisa colaborativa. (BOELEN, 1997)
Ou seja, a proposta vem contando somente com recursos orçamentários
regulares da OMS, alocados no seu Programa de Desenvolvimento de
Recursos Humanos, que são insuficientes. Esta situação é uma forte razão para
que duas das três pesquisas-ação colaborativas, preconizadas como eixos da
operacionalização da proposta, não tenham sido implementadas conforme seu
cronograma inicial.
Quanto à Resolução da OMS, que pode ser entendida como uma
iniciativa voltada a contribuir para a estruturação da proposta, não há, até o
momento, indícios de que os governos dos países latino-americanos tenham
levado as sua recomendações em consideração no âmbito das políticas
nactonats.
A respeito das estratégias de mudança, embora sua identificação e
desenvolvimento se constituísse num dos componentes iniciais da proposta,
não há registro de qualquer evolução a respeito. A não ser a listagem de
estratégias apresentada no documento de lançamento da proposta, extraídas, a
maioria delas, de documentos da Network e de estudos norte-americanos, não
existe qualquer aprofundamento acerca do assunto.
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Segundo BOELEN (1997), as estratégias principais que ele preconiza
são: articulação ensino-serviço, pesquisa-ação e parcerias. Mas, o estágio
incipiente de implantação da proposta dificulta a realização de análises a
respeito, sob risco de se abordar a questão de forma abstrata.
Do ponto de vista das parcerias a serem estabelecidas pelas escolas
médicas, há nítida ênfase de orientação para as entidades da profissão médica,
apesar de vagas referências a "outras instituições". Existe um documento
(WORLD, 1993) no contexto da proposta, que faz referência a parcerias com a
comunidade e os serviços de saúde, mas a esta abordagem não se dá
prioridade. A proposição de parceria preferencial com os profissionais
médicos, diretamente ou através das suas entidades representativas, é coerente
com a postura assumida pela proposta, ainda que de forma obscura, segundo a
qual a prática médica determina a educação médica.
Finalmente, uma questão não fica devidamente esclarecida. Diz respeito
às relações existentes entre a proposta e a "Educational Commission for
Foreign Medicai Graduates" (ECFMG). Além de ter havido uma parceria entre
ambos, em 1994, por ocasião da realização de uma Reunião de Consulta,
realizada em Genebra, com o tema "Toward a global consensus on quality
medicai education: serving the needs of populations and individuals" 14 , o
boletim Changing tem aberto reiteradamente espaço para matérias de interesse
da ECFMG. Isso tudo, apesar de haver o registro, nos documentos iniciais da
proposta, de posicionamento contrário à iniciativas

de padronização

internacional do exercício profissional.

1

~ Nesta reunião foi apresentada a proposta de um "board examination" internacional. A íntegra das discussões oconidas estão
publicadas num suplemento especial do Joumal of the AAMC (GASTEL; WILSON & BOELEN, edit., 1995). A
representação brasileira na ocasião (Ora. !rene Abramovich, do CFM) manifestou-se contra, juntamente com outros
panicipantes (dentre os quais o Dr. José R. Ferreira, representando a OPS). As informações de que se dispõe indicam que a
idéia foi, pelo menos temporariamente. abandonada. Mas o volume de recursos envolvido (U$ 700 por candidato) na
implementação de uma idéia deste tipo permitem suposições de que o assunto voltará a ser debatido.
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7 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS EM INSTITUIÇÕES
DE ENSINO ORIENTADAS PARA A COMUNIDADE - A PROPOSTA
"NETWORK"

7.1 Breve Histórico

Embora esta proposta remonte ao final dos anos 70/início dos 80, ela só
passa a ter presença significativa na América Latina no início dos anos 90. A
criação da Network of Community-oriented Educational Institutions for Health
Sciences, mais conhecida como "NETWORK", ocorreu em reunião realizada
de 4 a 8 de junho de 1979, na "University of West Indies", em Kingston
(Jamaica). A reunião foi promovida pelo Health Manpower Development
Program 1 da OMS/Genebra e pelo Programa de Desenvolvimento de Recursos
Humanos da OPS/Washington.
Os antecedentes dessa iniciativa, conforme está registrado pela própria
Network, situam-se: a) na decisão da Assembléia Mundial da Saúde, de 1977,
que estabeleceu a meta de "saúde para todos no ano 2000"; b) na Conferência
de Alma-Ata, de 1978, que apontou a atenção primária de saúde como
estratégia prioritária para se atingir a meta definida no ano anterior e para cujo
desenvolvimento os recursos humanos desempenham papel chave; c) na
existência de vários programas ou experiências inovadoras no campo da
formação de rhs, especialmente em escolas médicas, distribuídos pelas várias
regiões do mundo, sem haver, contudo, intercâmbio entre eles.
Reconhecendo a necessidade de

fortalecer

esses

programas ou

experiências inovadoras, a OMS e a OPS decidiram promover um encontro

1

Chefiada. na época. pelo Dr. Tamas Fülop.
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entre os seus dirigentes para explorar as possibilidades de intercâmbio e de
disseminação, com vistas a reforçar a implementação da APS.
Foram convidadas vinte instituições, dez provenientes de países
desenvolvidos e outras dez de países em desenvolvimento, selecionadas
respectivamente pela OMS e pela OPS. Compareceram dezesseis instituições,
consideradas fundadoras da NETWORK (ANEXO 15). Conforme pode ser
verificado, dentre os participantes se encontram seis instituições latinoamericanas, das quais, na verdade, somente duas, UAM-Xochimilco e Cuba,
desenvolviam inovações na formação médica2 • Dos presentes à reunião, onze
haviam participado, na semana anterior, de um workshop em Hamilton,
Canadá, promovido pela Universidade de McMaster3 .
A análise dos programas das instituições representadas na reunião,
permitiu identificar que, dentre suas principais características, destacavam-se
as relativas à orientação comunitária (community orientation) e ao uso de
abordagens de ensino baseado em problemas (problem based learning). A
diversidade de significados, encontrada a respeito destas características
centrais, levou os participantes a uma primeira tentativa de estabelecer um
consenso em torno de definições operacionais acerca de três conceitos:
educação baseada na comunidade, educação orientada à comunidade e
aprendizagem baseada em problemas.
Considerou-se que a educação baseada na comunidade (community-based
education) envolve a utilização da comunidade, durante toda a experiência
educativa, como um importante cenário no qual a aprendizagem tem lugar. Esta
2

A justificativa pata a presença do Dr. J. P. Pontes, por exemplo, era de que a UFRJ era sede do NUTES-CLATES (Núcleo de
Tecnologia Educacional em Saúde- Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional em Saúde), um programa apoiado
pela OPS.
3
Em McMaster desenvolvia-se, desde a implantação do seu curso médico, em 1969, a experiência pioneira (SCHMIDT, et a/.,
1989) no campo das inovações em educação médica, cujas principais características eram"( ... ) self-directed leaming, problem
based leaming, and small group tutorialleaming ( ... ) there is an emphasis on diagnostic evaluation. on the selective use of
leaming resources, and on integrated leaming and educalional planning" (NEUFELD & BARROWS, !974).
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necessita ser distinguida da educação orientada à comunidade (communityoriented education) que, enfocando igualmente grupos populacionais e
indivíduos, leva em conta as necessidades de saúde da comunidade, sem
necessariamente isto significar o trabalho em uma determinada comunidade. Já
a aprendizagem baseada em problemas (problem-based leaming) se refere a
uma metodologia de ensino que integra as várias disciplinas, como um modo
de solução de problemas ( problem-solving mode ), em tomo dos problemas de
saúde dos indivíduos, das comunidades e da sociedade (WORLD, 1979).
Conforme estava previsto pelos promotores da reunião, os participantes
chegaram a um acordo sobre os benefícios mútuos que poderiam advir do
desenvolvimento de uma ligação mais estreita entre essas instituições. Na
época, a maioria estava engajada em processos educacionais orientados para a
comunidade, que enfocavam o ensino baseado em problemas. Essa ligação
poderia também viabilizar a expansão gradual para outras escolas das
metodologias e enfoques adotados. Decidiu-se, portanto, pela criação de uma
Rede 4 e se definiu a Universidade de Limburg, Maastricht, Holanda, como sede
da sua secretaria-executiva.
Também se resolveu que seriam promovidas Reuniões Gerais, a cada dois
anos, tendo a segunda sido realizada em Belagio, na Itália. O apoio para a
realização das atividades, nos anos iniciais, foi obtido junto à OMS 5 , à
Fundação Rockfeller, ao Governo da Holanda e à Faculdade de Medicina e de
Ciências da Saúde da Universidade de Limburg.

4

5

"Various organizational possibilities were reviewed and debated, but it was quite clear that ali members wished at this stage to
develop a network rather than an "association", with the institutes involved being participants in the network rather than
formally enrolled "members". The emphasis then was to be on informality rather than on formality, for certainly ali present
deplored the notion that this development might take the form of, or be seen by others as, some type of exclusive "club"
(WORLD, 1979).
A OPS só participou da reunião na Jamaica, para a qual contribuiu com a indicação de instituições a serem convidadas, e com
recursos financeiros, parcialmente provenientes do PLADES (Programa Latino Americano de Desenvolvimento Educacional
em Saúde), que contava com subsídios da Fundação Kellogg.
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O Comitê Executivo condutor das atividades da Network, em seu período
inicial de funcionamento, era constituído por: Dr. J. Greep (Holanda), Dr. R.
Villarreal (México), Dr. D. Maddison (Austrália), Dr. F. Mustard (Canadá) e
Dr. C. Ordofiez (Cuba).
Os objetivos estabelecidos para a nova organização foram: ( 1) melhorar a
cooperação entre serviços de saúde e o desenvolvimento da força de trabalho
em saúde ( health manpower); (2) melhorar a APS e o nível de sáude na área de
atuação das escolas; (3) expandir a abordagem do ensino orientado a
comunidade e da aprendizagem baseada em problemas para o formação de
outros profissionais de saúde; (4) aumentar o número e a eficácia de
professores capacitados para desenvolver a abordagem preconizada; (5)
aumentar o número de líderes que apóiem a abordagem preconizada e, (6)
expandir o número de organizações que apóiem a proposta.
As atividades mais relevantes, durante os anos iniciais, se relacionaram
com o aprofundamento da sua base teórico-conceitual, através da realização de
estudos e da promoção de seminários de análise das experiências desenvolvidas
por seus membros, inicialmente dezesseis.

7.2 Concepção Teórico-Metodológica

Embora reconheça o valor do estabelecimento de relações entre as
universidades, os serviços de saúde e a comunidade para a implantação de
processos de mudança na educação dos profissionais de saúde, a proposta
"NETWORK" privilegia a construção de modelos orientados à comunidade
("Community-oriented") e a adoção da metodologia da aprendizagem baseada
em problemas ("problem based leaming"- PBL).
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Esses são os dois conceitos centrais do arcabouço teórico-metodológico
da proposta. A "educação orientada para a comunidade" é característica das
instituições cujos objetivos e princípios básicos são determinados pelas
necessidades da comunidade, cujos currículos adotam um enfoque integral da
saúde e desenvolvem atividades comprometidas com a meta de saúde para
todos. A "aprendizagem baseada em problemas é um método pelo qual o
estudante ou o trabalhador de saúde utiliza a situação de um paciente, uma
questão da assistência à saúde ou um tópico de pesquisa, como estímulos para
aprender. Após análise inicial do problema, os estudantes definem seus
objetivos de aprendizagem e buscam as informações necessárias para abordálo. Após, relatam o que encontraram e o que aprenderam. A aprendizagem
baseada em problemas na educação dos profissionais de saúde tem três
objetivos: a aquisição de um corpo integrado de conhecimentos, a aplicação de
habilidades para resolver problemas e o desenvolvimento do raciocínio clínico.
Além destes dois conceitos, há um terceiro, igualmente importante no
contexto da proposta: o de educação centrada no estudante. Este se refere à
estratégia instrucional que se vincula à capacidade e motivação do estudante.
Ele, com o apoio do professor, deve ter total responsabilidade pelo seu autoaprendizado. A ênfase nesta estratégia é a busca ativa de informações e
habilidades pelo estudante. A ele compete definir as melhores formas e o ritmo
de estudar, bem como a avaliação do progresso da sua formação.
A orientação comunitária, na maioria dos casos, se concebe como a
incorporação, nos conteúdos curriculares, dos problemas prioritários de saúde,
ou de atividades desenvolvidas em ambientes comunitários ou, ainda, em
alguns casos, pela estruturação de serviços universitários de saúde de primeiro
nível de atenção, que funcionam de forma muito semelhante à extensão
universitária. Em essência, a concepção que preside a orientação comunitária
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da proposta se vincula ao compromisso de tomar a educação dos profissionais
de saúde mais relevante em relação às necessidades da sociedade, definidas,
essencialmente, através dos perfis epidemiológicos das populações.
Quanto ao segundo grande pilar da proposta Network, a aprendizagem
baseada em problemas (PBL), VENTURELLI (1997), se baseia no educador
Paulo Freire para dizer que "( ... ) hay necesidad de enfocar la innovación
educacional de forma a dar una idea de contexto y dirección hacia el
cumplimiento de los princípios generales de la educación de adultos ligados a
las necesidades de la sociedad ( ... ) el proceso sea centrado en el estudiante,
basado en prioridades de salud, que integre la información y las ciencias, que
tenga contacto directo con las comunidades - es decir, basado en la comunidad
- con evaluaciones formativas que mejoran el rendimiento dei indivíduo y
permiten darle relevancia y proyección a la educación."
Segundo se depreende da leitura do material produzido pela Network
(através da sua coordenação e das instituições vinculadas à Rede), não há uma
metodologia PBL. Há diferenças por exemplo, entre os modelos desenvolvidos
por McMaster (Canadá), por Maastricht (Holanda), por New Castle (Austrália)
ou por Illinois (Estados Unidos). Ao analisar uma das mais recentes e
importantes obras a respeito, publicada por BOUHUIJS, SCHMIDT & VAN
BERKEL (1993), WILKERSON (1994) comenta que "alguém pode questionar
que o PBL é definido e aplicado de forma diferente nos vários capítulos do
livro; esta é a sua riqueza".
Mas, em essência, a metodologia que implica em currículos integrados
(entre ciclos básico e clínico) organizados por módulos de ensino (em
substituição a currículos estruturados em e por disciplinas), com relações mais
horizontais e democráticas entre alunos e professores, fundamenta-se em uma
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filosofia educacional superadora da pedagogia da transmissão e que adota a
pedagogia crítico-reflexiva na construção do conhecimento.
A Figura 22 registra os principais conceitos existentes no corpo teórico da
proposta NETWORK.
Figura 22 - Elementos conceituais básicos da educação inovada proposta

pela NETWORK

ACE
Aprendizagem centrada no estudante

AGP

Aprendizagem em grupos pequenos

ABP
Aprendizagem baseada em problemas

Fome: VENTURELLI. 1997.

Segundo DES MARCHAIS (1993), "Acima de tudo, a mudança do
paradigma da educação médica vem se tomando um pré-requisito para elevar o
nível de saúde das comunidades. A educação centrada no estudante, a
aprendizagem baseada em problemas e a educação orientada à comunidade
deverão fazer parte de todos os cumculos médicos do Século XXI. "
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Em estudo realizado sobre dez escolas inovadoras, pertencentes à rede
Network, verificou-se que a melhor abordagem operacional, para se concretizar
a educação orientada à comunidade, se dava através de parcerias entre escolas,
comunidades e serviços de saúde e, também, através da presença de professores
"no terreno", desenvolvendo atividade nos serviços e nos ambientes
comunitários. (RICHARDS & FÜLÓP, 1987).
Em 1989, houve uma atualização das estratégias de atuação da
NETWORK, atualmente pautadas por: ( 1) ênfase no apoio e fortalecimento das
instituições através do intercâmbio, disseminação de informações, melhoria da
comunicação e das publicações; (2) ênfase nas parcerias entre universidades,
governos e comunidades com vistas à metas SPT-2000; (3) prioridade em
pesquisa e desenvolvimento, particularmente sobre questões de relevância para
a educação dos profissionais de saúde; (4) criação de capítulos regionais de
Network.
Merece também ser registrada a ênfase especial que a proposta confere
à participação e envolvimento estudantil nos processos de mudança das escolas
médicas. Neste sentido, a Network, desde o início dos anos 80, estabeleceu
vínculos com a Intemational Federation of Medicai Students Associations
(IFMSA), instituiu uma Student Network Organization (SNO) na sua estrutura
(uma espécie de sub-rede) e apóia um intenso programa de intercâmbio de
estágios (student electives) entre as Instituições-membro.
Segundo mensagem divulgada através da home-page da Rede
(www.unimaas.nl/-network/welcome.htm), "( ... ) os estudantes podem ganhar
experiência estudando em outra escola, em outro país, em diferentes condições
culturais. O intercâmbio propicia aos estudantes a compreensão acerca de
perspectivas diferenciadas sobre a atenção à saúde e à educação ( ... ) sobre
valores, idéias e conhecimentos".
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7.3 Implantação e Desenvolvimento

Antes de abordar, especificamente, a implementação da proposta
Network na América Latina, objeto de interesse deste estudo, e que, conforme
já assinalado, só ocorre com maior significado na década de 90, vale registrar
alguns marcos do seu desenvolvimento anterior.
Nestes seus 18 anos 6 de existência, a Network promoveu dez reuniões
bianuais, cujas datas, temas centrais e localização estão expostos no Quadro 6.

Quadro 6. Relação das Reuniões Bianuais promovidas pela Network
DATA

1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997

TEMA CENTRAL
Reunião de fundação da Rede
Educação Médica para a saúde
Saúde para todos através da APS
A avaliação de currículos inovadores nas ciências
da saúde
Avanços e desafios na educação das profissões de
saúde
Instituições acadêmicas e sistemas de saúde como
parceiros no desenvolvimento da saúde
Parceria entre comunidade e universidade: o
desafio para o desenvolvimento da saúde
Educação centrada no estudante
Avali ação de qualidade na educação das
profissões de saúde
Envolvimento das comunidades na educação das
profissões de saúde: desafios, oportunidades e
armadilhas

LOCAL
Kingston, Jamaica
Bellagio, Itália
Havana, Cuba
Ismailia, Egito
Pattaya, Tailândia
Kerkrade, Holanda
lllorin, Nigéria
Sherbrooke, Canadá
Manila, Filipinas
Cidade do México,
México

Com o passar do tempo, no intervalo entre as reuniões bianuais, foram
aumentando de intensidade e abrangência os workshops e seminários,
promovidos em várias regiões, na maioria dos casos enfocando o PBL.
6

Equivocadamente, o material de divulgação da reunião bianual da NETWORK. realizada no México (outubro, 1997), aponta
que esta teria sido a Conferência do vigésimo aniversário da Network.
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Em 1987, por exemplo, realizou-se uma Conferência em Albuquerque,
Novo México, Estados Unidos, promovendo a análise das escolas médicas que
vinham desenvolvendo mudanças curriculares iUiportantes e que eram
designadas de inovadoras. A publicação, resultante dessa Conferência
(WORLD, 1987), registra várias estratégias recomendadas para a implantação
de mudanças educacionais em instituições que já tenham cursos médicos
estabelecidos (VENTURELLI, 1997).
Apesar dessas estratégias serem abrangentes, a adoção do PBL era a
central, como aliás fica evidente pela leitura da citação, feita por Venturelli,
das palavras proferidas por T. Fülõp por ocasião da conferência de
Albuquerque "( ... ) no momento atual, a inovação educacional que centra o
processo no estudante, integra e usa os problemas prioritários como base
educativa, é a melhor ou a única forma para promover a mudança nas
instituições com vistas ao cumprimento da meta SPT-2000 mediante a APS".
Essa metodologia passou a ocupar maior espaço no cenário
internacional quando a tradicional e renomada escola médica de Harvard, nos
Estados Unidos, após dois anos de desenvolvimento de um currículo
experimental paralelo, com base em PBL, decidiu, em 1986, transformar o
currículo regular, adotando oficialmente a metodologia na escola (BOK, 1989).
Há estudos mostrando que, atualmente no mundo todo, cerca de 60 escolas
médicas (de um total aproximado de 1350) têm os anos iniciais dos seus
currículos, geralmente até a quarta série, "funcionando em PBL" (HART,
1995).
Conforme registra BARROWS ( 1997), durante os anos 70 e início dos
anos 80, apesar de várias tentativas, era impossível qualquer discussão ou
apresentação sobre PBL nas reuniões anuais da Associação Americana de
Escolas Médicas. Os interessados no tema realizavam encontros informais,
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paralelos, durante ou logo após as reuniões oficiais da Associação. Mas, nos
últimos dez anos, são numerosos os trabalhos apresentados sobre o assunto, em
eventos nacionais e internacionais.
Na América Latina, o primeiro workshop sobre PBL promovido pela
Network ocorreu, com apoio da OPS, somente em 1989, em Montevidéu, com
a participação de representantes de instituições de 10 países: Argentina (5),
Brasil (5), Canadá (2) e Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, México, Cuba, Estados
Unidos (1 cada).
Antes disso, além da 3a Reunião realizada, em 1983, em Cuba, houve
somente a participação da Network (através do Dr. R. Villareal) na Nicarágua,
em 1982/83, a pedido do Governo sandinista, que buscava estabelecer modelos
de articulação entre os serviços de saúde e a universidade, com vistas a
desenvolver a atenção primária de saúde.
Fruto da regular periodicidade dos seus eventos e de uma intensa
produção editoriaC, observa-se um contínuo crescimento do número de
instituições que se interessam em participar da Network.
A evolução do quadro de membros da Network é a seguinte (Quadro 7):

Quadro 7 - Evolução do número de membros da Network
ANO

CATEGORIAS
PLENO

ASSOCIADO

CORRESPONDENTE

TOTAL

1979

16

1989

40

1991

54

80

33

167*

1996

57

133

64

254

* Africa (22), Américas (45), Eastem Mediterranean (21 ), Europe (39), South-East Asia (20), Westem Pacific (20).

7

Além da publicação semestral do boletim Newsletter. a Network tem promovido a edição de vários livros e coletâneas
(Annuals) de artigos. Estes foram substituídos, desde 1995, por uma revista, a "Education for health: change in training &
practice". editada em l...ondres. Recentemente, foi criado um site na internet
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Na América Latina, até 1990, registra-se a participação de somente 6
instituições 8• Observa-se depois disso um rápido crescimento, chegando,
atualmente, a 32 Instituições (Figura 23), muitas das quais fazem parte da
proposta UNI.

Figura 23 - Distribuição geográfica dos membros da Network na América
Latina em 1997.

8

Instituto Superior de Ciências de Havana, UAM-Xochimilco, Faculdade de Medicina de Montevidéu, Faculdade de Medicina
de Temuco, Escola Colombiana de Medicina em Bogotá e Faculdade de Medicina de Nuevo Leon. Monterrey, México.
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Outrossim, as relações entre a Network e a

Fundação Kellogg na

América Latina evoluíram com base nos seguintes acontecimentos:
- Em 1990/91, por proposição de Ron Richards (ex-diretor do
departamento de educação médica da Faculdade de Medicina da Universidade
de Illinois-Chicago e, na época, coordenador do programa norte-americano
"community partnerships", da Fundação Kellogg), estabelece-se uma assessoria
da Network à Fundação;
- No final de 1993, retribuindo uma visita dos Drs. Marcos Kisil e Mario
Chaves a Maastricht, ocorrida em 1992, o então secretário-geral da Network,
Dr. Zohair Nooman, visita o Projeto UNI de Londrina e a coordenação do
Programa UNI, em São Paulo. Iniciam-se os entendimentos com vistas a uma
aproximação entre as duas iniciativas;
- Ainda em 1993, a coordenação do Programa UNI apóia a participação
de numerosa delegação de representantes dos projetos UNI da África, da
América Latina e dos Estados Unidos, na ga Reunião Bianual da Network,
realizada em Sherbrooke.
- Em 1994, em Monterrey (México), em seguida ao 2° Seminário
Internacional do Programa UNI, realiza-se uma reunião entre a coordenação do
Programa UNI, alguns diretores de Projetos UNI e dirigentes da Network.
Estabelecem-se as bases para um trabalho conjunto, principalmente na área
editorial, além do apoio à realização de workshops sobre PBL na América
Latina.
Até o início dos anos 90 a Network, que sempre contou com educadores
médicos da América Latina no seu Comitê Executivo9 , não havia conseguido

9

Dr. Cosme Ordoiiez. de Cuba (1979-87); Dr. Pablo Carlevaro, do Uruguai (1987 -91) e Dra Adelita A ores, do México (199195). No mesmo período desempenharam as funções de Secretário-Geral da Network as seguintes pessoas: Jacobus Greep, de
Maastricht (1979-88), Zohair Nooman, de lsmailia/Egito (1989-95) e Ezmat Ezzat, também de Ismailia (1995-.... )
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estabelecer uma presença mais ativa na região 10 . Como fruto dessa interação,
foi criado o seu capítulo latino-americano 11 •
Em 1996, é publicado, em inglês, pela Network, o livro sobre o Programa
UNI (KISIL & CHAVES, 1996) e se realiza um workshop em Londrina sobre
avaliação curricular e PBL, com a participação de dezenas de escolas médicas.
Em 1997, inicia-se a publicação do boletim da Network (Newsletter) em
português e espanhol e se realiza em Temuco, mais um workshop, com a
participação de educadores indicados pela Network 12 •
Durante a 10a Reunião bianual da Network, realizada no México, foi
expressivo o número de instituições latino-americanas que participaram do
evento, muitas delas com a apresentação de temas livres sobre os processos de
mudança que vêm sendo implementados.
Nos últimos anos, um processo de discussão instala-se no seiO da
proposta, em tomo de algumas questões importantes e de cujo desfecho
depende o encaminhamento futuro das suas ações. EZZAT ( 1996), por
exemplo, diz que "Através dos anos, um leque de experiências tem sido
desenvolvido pelos membros da rede ( ... ) não temos um registro preciso delas
( ... ) a despeito do sucesso de programas orientados à comunidade e das
atividades de aprendizagem nesses programas, o impacto nos sistemas de saúde
e na qualidade de vida das comunidades é ainda pequeno ( ... ) poucas pesquisas
vêm tendo início, voltadas a entender melhor o papel da interação entre
serviços de saúde e educação no desenho de novos modelos de prática,
compreendendo a relevância, a qualidade, custo-efetividade e a equidade em
10

Além da assessoria prestada à Nicarágua. em 1982/83, só há o registro de uma cooperação com a Universidade de El
Salvador. através da Universidade de Limburg, no período 1988-92. Trata-se do apoio para a instalação de um laboratório de
habilidades básico-clínicas e assessoria para o desenvolvimento de mudanças curriculares.
11
Essa criação aconteceu em 1995, durante a 9"' Reunião bianual. tendo sido escolhido o Dr. B. Stockins (Chile) para coordenar
o capítulo.
12
Essas atividades vêm sendo apoiadas financeiramente pela Fundação Kellogg, através de um "grant" de aproximadamente
U$ 250mil.
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saúde." MAJOOR (1996), após manifestar que "( ... ) os currículos das escolas
de saúde devem ser orientados para a relevância da atuação dos futuros
profissionais nos serviços de saúde," chama a atenção para a necessidade das
instituições participantes da Network estreitarem seus laços com as
organizações profissionais e governos, visando influir e dar início, desde já, às
tarefas de reorganização dos sistemas de saúde e das práticas médicas do
futuro.
É ainda MAJOOR (1996) que, relembrando discussões ocorridas no

Seminário da Network realizado na África, em 1996, chama a atenção sobre a
prioridade conferida à educação médica na Network e propõe que "( ... ) se a
Rede deseja contribuir para a formação dos profissionais de saúde em geral,
deve tomar providências para corrigir esse desequilíbrio que favorece o
tratamento das questões da educação médica."
Atualmente,

os

dirigentes e

membros

da

Network discutem

redefinições quanto à estrutura e funcionamento da Rede. Além disso, analisam
algumas questões decisivas para o seu futuro desenvolvimento. Dentre estas,
destacam-se as seguintes: (a) como desenvolver estruturas organizacionais e de
gerência que promovam a ativa participação da comunidade nos processos
educacionais; (b) como obter o efetivo compromisso dos professores dos
cursos da área de saúde, na implantação das mudanças; (c) como garantir a
equidade nos processos de parceria; (d) como fazer com que a universidade
contribua mais para o desenvolvimento de parcerias, gerando novos
conhecimentos, realizando pesquisas sobre os sistemas/serviços de saúde e
formulando novas estratégias educacionais.
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7.4 Análise da Proposta

Do ponto de vista teórico-conceitual, a proposta é limitada ao
componente educacional do processo de formação. Neste terreno, ela é
consistente. Articula, coerentemente, categorias que embasam iniciativas de
mudança didático-pedagógica. A metodologia desenvolvida, a aprendizagem
baseada em problemas, é bem formulada e há estudos que indicam suas
potencialidades na formação de profissionais melhor preparados para vários
aspectos da prática profissional, tais como:

habilidades interpessoais,

aprendizagem contínua, raciocínio clínico e satisfação profissional (SCHMIDT
et al., 1992; FRIEDMAN et al., 1992).
No que se refere aos componentes externos à universidade, praticamente
não há uma construção teórico-conceitual que fundamente as ações da
proposta. Os dois conceitos que se situam neste contexto - a communityoriented e a community-based education - não são precisos e despontam como
responsáveis, pelo menos em parte, pelas dificuldades que as escolas inseridas
na proposta vêm enfrentando. Tampouco há qualquer abordagem acerca das
relações entre educação dos profissionais e/ou escola, sistema de saúde e
estrutura social.
Do ponto de vista da sua estruturação, a proposta tem muitas fortalezas e
algumas debilidades. Ela tem sua materialidade institucional consolidada em
outros continentes mas, na América Latina, até o momento, sua expressão é
limitada.
O rápido crescimento do número de membros latino-americanos da
Network, verificado nos anos 90, indica o interesse crescente, por parte de
educadores e instituições universitárias da região, em relação à "community-
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orientation". O que não significa, necessariamente, presença concreta da
proposta. A afiliação à rede, em qualquer uma das suas categorias (membro
pleno, associado ou correspondente), independe da vigência de processos de
mudança coerentes com as bases teóricas e metodológicas da proposta, sendo,
portanto, mais representativa do interesse das pessoas I instituições pelo tema.
Até o momento, no Brasil e nos demais países latino-americanos,
existem apenas iniciativas isoladas de experimentação do PBL em disciplinas
do curso médico 13 , com a exceção de três casos - Cali, Marília e Londrina - nos
quais, praticamente todo o currículo dos seus cursos médicos foi reformulado,
tendo por base, ainda que não exclusivamente 14 , o PBL. Sabe-se também que a
proposta vem chamando a atenção de instituições que ainda não se filiaram à
Network, como a ex-Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo e as Faculdades de Medicina da USP localizadas em Ribeirão Preto
e em São Paulo.
Nas instituições da América Latina que desde o início dos anos 80
fazem parte da Network- Montevidéu, Bogotá, Temuco, Monterrey, Havana e
UAM-Xochimilco - não ocorrem processos integrados e consolidados de
desenvolvimento do PBL, carro-chefe da proposta Network. Em Cuba, as
mudanças ocorrem em consequência do processo global de transformação
social do país, não havendo registro de implementação do PBL 15 • Nas demais,

13

Sobre algumas destas experiências há análises que vêm sendo publicadas (SANTOS, 1994; SOBRAL, 1994;
BARTOSZECK, 1996).
14
Tanto em Man1ia, cuja implantação se iniciou em 1997, como em Londrina. que, após recente aprovação pelos seus
colegiados acadêmicos. iniciará a implantação do novo currículo em 1998, os projetos pedagógicos contemplam um "mix"
entre o PBL e a metodologia problematizadora (KOMATSU (edit), 1997; UNIVERSIDADE, 1997).
15
Pelo que se compreende da leitura do material, a presença de Cuba na Network se deve, além da existência de laços de
solidariedade internacional com o processo revolucionário cubano, às características fortemente "community-oriented" do
sistema de saúde e educacional existente no país, balizados pela APS. Quanto às metodologias de ensino, o país implementa
as de "integración docente-assistencial-investigación" e de "estudio-trabajo", ambas centradas numa forte vinculação entre
teoria e prática. Embora sejam metodologias que podem ser enquadradas no amplo leque das "metodologias ativas" de
ensino-aprendizagem, não têm semelhanças operacionais com o PBL.
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inclusive em Temuco 16, sede da coordenação do capítulo da Network para a
América Latina, não se verificam mudanças significativas nos processos de
ensino-aprendizagem.
Outro indicativo de que a afiliação à Rede Network não significa,
necessariamente, comprometimento com a proposta "NETWORK", pode ser
obtido através da análise das planilhas de assessorias ofertadas em vários temas
(community-based/community-oriented education,

skills training, clinicai

training, PBL, student assessment, programme evaluation, curriculun design),
que, periodicamente, se divulgam no Newsletter. Em geral, nenhuma
instituição latino-americana consta das referidas planilhas. Somente na edição
do Newsletter de junho de 1997 surge a oferta, em praticamente todos os temas
supra mencionados, da Universidade Nacional de Trujillo (Peru).
Cabe realçar o reconhecimento e valorização que a Network confere aos
estudantes. Através da articulação com a IFMSA e da SNO, a Network
desenvolve

e

estimula

um programa autofinanciável

de

intercâmbio

internacional de estudantes.
No entanto, na América Latina os dirigentes das instituições
universitárias afiliadas a Network não têm estimulado este tipo de iniciativa,
conforme pode ser comprovado pela análise da planilha "Student Elections"
(Newsletter

de junho de 1997). Nos últimos anos vêm ocorrendo casos

esporádicos de escolas médicas brasileiras oferecerem estágios a estudantes de
outros países, geralmente europeus. Mas estes decorrem, principalmente, da
articulação entre os próprios estudantes.
A valorização do papel do estudante nos processos educacionais é
resultado da concepção teórico-metodológica da proposta Network, que enfoca
16

Na "Universidad de la Frontera", em Temuco, o PBL constitui·se no eixo do novo currículo de fisioterapia (LIMA, 1997),
mas o seu curso de medicina. a exemplo também do curso de medicina existente noutra cidade chilena, Concepción,
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os estudantes como sujeitos nos processos educacionais. Esta condição é
reforçada pelo uso do PBL, enquanto metodologia de ensino. Ao estabelecer
novas relações técnicas e sociais de ensino entre professores e alunos, vistos
como sujeitos que interagem na construção do conhecimento e na aquisição de
habilidades e atitudes, essa metodologia introduz mudanças no processo de
produção de médicos. Aí reside a fortaleza mais evidente da proposta Network.
No entanto, a implantação isolada do PBL corre o risco de redundar em
simples modernização da educação médica 17, nos marcos não questionados do
modelo flexneriano. Ou seja, sem mudanças dos cenários de ensinoaprendizagem, da articulação com serviços de saúde e os seus processos de
reforma e outras iniciativas, o PBL pode resultar numa mera inovação
modemizante.
Além das debilidades já apontadas, no que se refere à materialidade
institucional da proposta, dois outros pontos fracos podem ser identificados.
Seriam eles: a centralidade das ações da proposta na educação médica,
praticamente

exclusiva e excludente,

embora

a

Rede

tenha

caráter

multiprofissional; e a limitada compreensão quanto às estruturas econômicosociais e suas relações com a educação e prática das profissões de saúde.
Talvez estas debilidades estejam relacionadas a características da gestão
da proposta. Apesar de existir um comitê executivo dirigente da Rede, com
espaço para a participação de representações das várias regiões, parece haver
um poder institucional mais forte, representado pela secretaria-executiva,

continuam funcionando nos moldes flexnerianos. apesar de terem contado com a assessoria direta, presencial, pelo período
de um ano cada. do Prof. José Venturelli.
17
O que não significa, necessariamente, processos tranquilos e ausência de conflitos. A mudança de funções de professores e
alunos e os novos desenhos curriculares, com alteração do significado das disciplinas e departamentos acadêmicos. são
fatores geradores de muitas resistências e oposições. suficientes para abortar até mesmo tentativas de "meras
modernizações", que não desfrutem de consistentes propósitos, competente gerenciamento acadêmico-administrativo e de
sólidas bases de apoio.
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periodicamente renovada, mas sempre ocupada por atores da escola médica de
Maastricht.
Esta secretaria, competentemente administrada desde a criação da Rede,
é a instância que tem viabilizado os recursos financeiros necessários à
sobrevivência e operação da iniciativa. Além disso, o fato da escola médica de
Maastricht ter desenvolvido um amplo e profundo processo de reformulação do
seu currículo, inteiramente centrado no PBL, serviu também para consolidar e
conferir maior peso e visibilidade à secretaria-executiva da Rede.
Do ponto de vista das estratégias de mudança desenvolvidas pela
proposta, destacam-se: o próprio PBL e a disseminação das suasexperiências
bem sucedidas; capacitação de professores na metodologia PBL; articulação e
aliança com os estudantes.
Quanto a sustentabilidade das mudanças introduzidas, há estudos
mostrando que em muitas escolas da Europa, Canadá, Estados Unidos e
Austrália o PBL está institucionalizado. Mas ainda enfrenta resistências e seus
apoiadores têm que, permanentemente, contrapor-se a tentativas de retomo às
estruturas curriculares e metodologias pedagógicas tradicionais.
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8 UMA PROPOSTA DE GESTÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
MÉDICA- A PROPOSTA "GESTÃO DE QUALIDADE"

8.1 Breve Histórico

No final dos anos 80, conforme já foi analisado, o Programa de
Desenvolvimento de Recursos Humanos em Saúde da OPS, em Washington',
desenvolveu intenso trabalho de cooperação junto à ALAFEM e outras
entidades vinculadas à UDUAL. Disto resultou a realização da Conferência
Integrada "Universidade Latino-Americana e a Saúde da População", em
Havana, em 1991.
Simultaneamente a esse processo ( 1988-91 ), o Programa apmou os
estudos relacionados ao desenvolvimento da metodologia do Planejamento
Estratégico de Recursos Humanos (ROVERE, 1993). Na sequência, decidiu
apoiar a participação das escolas da região na 2a Conferência Mundial de
Educação Médica, realizada em 1993. A contribuição que resultou dessa
iniciativa, levada a efeito em cooperação com a FEPAFEM, já foi analisada.
Em 1993, ainda durante a Conferência de Edimburgo, a coordenação do
Programa da OPS iniciou entendimentos com as diretorias da FEPAFEM e da
ALAFEM, visando à realização de um evento conjunto, no qual seria discutida
a operacionalização das idéias contidas no documento de posicionamento da
América Latina.
Foi durante o já mencionado Encontro Continental de Educação
Médica2, realizado em Punta del Este (Uruguai) em 1994, que a OPS
1

A equipe do programa é constíruída por uma equipe de técnicos que aruam na sede da OPS. em Washington. pelos
responsáveis sobre o assunto que atuam nas representações da OPS em vários países e por consultores temporários,
, convidados para auxiliar em tarefas pontuais.
- Este evento, que contou com 500 participantes (professores. alunos, dirigentes de escolas e associações) de todos os países das
Américas. marcou também a despedida do Dr. Carlyle Guerra de Macedo. diretor geral da OPS durante 12 anos ( 1982-94). O
evento foi também a primeira oporrunidade de participação. em acontecimento continental de Sir George Alleyne, na condição
de diretor geral da OPS, recém-eleito.
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apresentou a "Proposta de Gestão de Qualidade na Educação Médica" (OPS,
1994b; OPS, 1995), como uma estratégia de mudança da educação médica para

as escolas médicas da região.
O Encontro, organizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de
la Republica (Montevidéu), com o apoio da OPS, da FEPAFEM e da
ALAFEM, foi marcado por manifestações iniciais de disposição de se
superarem as diferenças. Juan D. Cobelo, presidente da ALAFEM, disse que
"( ... ) la urgencia de empreender reformas mas aliá de lo curricular para dar
respuesta a las necesidades en relación a los cambios en la práctica médica y a
las tendencias de reorientación sectorial ( ... ) toca a nosotros dar solución a
nuestros problemas com una estrategia de unidad de acción ( ... )" (OPS, 1997).
Na

mesma

oportunidade,

Benedictus

Philadelpho

de

Siqueira,

presidente da FEPAFEM, disse que "Asistimos hoy a una conferencia
historica, pues, durante décadas, ALAFEM y FEPAFEM marcharam separadas
( ... ) nuestra esperanza es que surjan diretrices capaces de ayudar a las escuelas
a enfrentar el desafio de formar un profesional capaz de proporcionar una
atención médica de calidad y que busque la universalidad de la atención con
equidad ( ... ) la educación medica solamente logrará sus objetivos superando
intereses de grupo particularistas y estando al servido de las necesidades
sociales" (OPS, 1997).
O evento realizou-se em quatro momentos: 1°) momento políticoconceitual (no qual se considerou o contexto externo, analisando-se a
necessidade de mudança na educação e na prática médica, considerando as
reformas do setor saúde e as necessidades sociais); 2°) momento metodológico
(no qual se discutiu a aplicabilidade dos critérios de qualidade para o
aperfeiçoamento da educação médica); 3°) momento aplicativo (no qual se
analisaram as soluções operacionais, as distintas orientações adotadas nos
países em relação a um novo mandato de qualidade para a educação médica e o
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estabelecimento de mecamsmos de regulação e controle) e 4°) momento
declaratório. O tema central do evento foi "Educação, Prática Médica e
Necessidades Sociais. Rumo a uma Nova Visão de Qualidade".
Reconhecendo que a maioria dos países da região já havia iniciado
processos de avaliação da educação superior, no sentido de criar mecanismos
de credenciamento das instituições e que alguma forma de classificação das
escolas médicas resultará desse processo, a OPS alertava, na ocasião, para que
os responsáveis pelas decisões a respeito não incorressem em soluções
simplistas, como, por exemplo, a classificação das escolas por número de
estrelas, como os hotéis. Chamava-se a atenção, por exemplo, para a
necessidade de se garantir mecanismos de acesso à educação permanente, pois,
caso contrário, poderiam deteriorar-se ainda mais as situações de desequilíbrio
e iniquidade.
No intuito de chegar ao Encontro de Punta del Este com uma proposta
clara, o programa de desenvolvimento de rhs da OPS desenvolveu, durante
93/94, intenso processo de análise e aprofundamento sobre a avaliação de

projetos inovadores, planejamento estratégico de rhs e gestão de qualidade,
contando com a contribuição de seus próprios técnicos (RODRIGUEZ, 1997b;
LAYSECA, 1997) e de vários consultores extemos 3 •

8.2 Concepção Teórico-Metodológica

A proposta contém um documento propositivo (OPS, 1994b; OPS,
1995), aberto à discussão dos participantes do Encontro, para o qual se levou

em conta elementos: a) de auto-avaliação e de avaliação externa das escolas
3

Dentre estes, destacam-se os seguintes: SCHRAIBER et a/., 1994; BYRNE & ROZENTAL, 1994; RODRIGUEZ R.H., 1997;
NOGUEIRA, 1993,; NOGUEIRA, 1993b. Estes últimos dois documentos fazem parte do livro do autor, lançado no ano
seguinte (NOGUEIRA, 1994).
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médicas latino-americanas e seus processos educacionais, resultantes do
acúmulo propiciado tanto pelos estudos de FLEXNER ( 191 0) e GARCÍA
( 1972), como pelos processos mais recentes de análise prospectiva e de
elaboração dos estudos preparatórios das Conferências de Havana e de
Edimburgo; b) do planejamento estratégico e, c) da aplicação da metodologia
de gestão de qualidade.
Inicialmente, ainda que reconhecendo a existência de uma autonomia
relativa da escola médica, a proposta parte do pressuposto de que a prática
hegemônica da medicina tecnológica, institucionalizada, superespecializada,
hospitalar e socialmente segmentada cria e induz, na educação médica, a
transmissão de determinada cultura profissional dominante, que reforça o
"status quo" da medicina. A qualidade desta medicina e a da educação médica
estão associadas, com frequência, à idéia de sofisticação e de alto custo,
portanto, à concepções restritivas da atenção médica às parcelas da sociedade
de maior poder aquisitivo.
O paradigma atual da medicina, entendido no contexto da proposta
como o conjunto de elementos que conformam a sua prática e a formação
médica, se constitui num conjunto de categorias, explicativas e elementos de
valor ou juízo. Tais elementos e categorias construídos e reconstruindo-se
permanentemente,

em

busca

da

própria

afirmação,

dão

suporte

e

direcionalidade aos interesses presentes nestes campos de prática profissional e
educacional. Os componentes principais deste conjunto de categorias e de
valores se situam: no conceito de saúde-doença; no conhecimento e na
tecnologia; nos valores éticos; no significado prático da qualidade.
As formas segundo as quais os componentes são assumidos, na teoria e
prática médica, configuram o paradigma atual da medicina, também conhecido
como paradigma flexneriano. A saber:
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a) Ia enfermedad es un estado de desequilíbrio provocado por uno o varios
factores, cuya naturaleza o forma de actuación puede ser desvelada por el
conocimiento científico, a partir del cual también se elaboran instrumentos de
intervención que se orientan a restaurar el equilíbrio anterior, que es la salud;
b) la tecnología médica está constituída por todo el acervo de conocimientos
(originado predominantemente en las ciencias biológicas) organizados para los
fines prácticos y específicos de intervenir sobre aquellos estados de
desequilíbrio, intervención que requiere medios de apoyo diagnóstico y
terapéutico colocados a disposición por una vigorosa industria de bienes de
consumo, considerados cada vez más indispensables para la buena práctica de
la medicina;
c) los valores éticos consagrados son postulados universales referentes a una
relación idealizada donde todo "el saber y los recursos tecnológicos" deben ser
puestos por el médico al servido

dei paciente. Aún más, la propia

consagración de esos valores éticos es una atribución de la corporación
profesional; y
d) el significado práctico de la calidad, que se traduce en la experiencia de la
formación/especialización de los profesionales y en la densidad y modemidad
tecnológica que los mismos manejan, responde a los intereses concretos de
produción y reprodución del saber (a través de los profesionales) y de la
tecnología (industria de insumos médicos)" (OPS, 1997).

Na opinião dos autores da proposta "Gestão de Qualidade", a visão de
qualidade implícita nos processos tradicionais de avaliação da educação
médica fortalece-se com base no paradigma flexneriano. Busca-se medir a
qualidade avaliando o conhecimento e a prática, com base na excelência das
disciplinas que se ensinam nas escolas médicas.
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Como o modelo médico dominante não atende às necessidades como
um todo, nem mesmo nos países mais desenvolvidos, verifica-se nos últimos
anos um anseio, que às vezes se transforma em movimentos, defendendo a
necessidade de "um novo modelo científico biomédico e social que projete e
fundamente um novo paradigma educativo em função do indivíduo e da
comunidade" (FEDERAÇÃO, 1993).
Entendendo que a escola médica não deve ficar à margem do processo
de transição social e da medicina, processo cada vez mais acelerado, a proposta
"Gestão de Qualidade" defende que ela assuma papel ativo nas mudanças,
incorporando um enfoque de gestão estratégica de qualidade 4 • A idéia é de que
os elementos de um possível novo paradigma (educativo e assistencial) levem
à revisão do próprio conceito de qualidade, que supere seu vínculo exclusivo
com o sentido de excelência técnica e passe a refletir relevância e satisfação da
sociedade, associando-se a critérios éticos de equidade e justiça social.
"Calidad, cuya legitimación depende no sólo del saber profesional sino
también de la valoración de la propia sociedad, que representa en la realidad el
"tercer actor" dei proceso de trabajo en salud" (FERREIRA, 1995).
Considera-se que o paradigma atual (P) da medicina hegemônica foi
elaborado, predominantemente, no espaço da articulação entre os agentes de
trabalho (A) - principalmente os médicos - e os produtores dos meios de
trabalho médico - o complexo médico-hospitalar (M). O ator, situado no
terceiro pólo do campo de interesses, é o paciente (0) que, paradoxalmente,
pouco tem a ver com a construção teórico-prática dos sistemas de atenção
médica. A representação gráfica desse processo de conformação do paradigma
atual da medicina está exposta na Figura 24.
4

Nesta parte. a proposta recorre a vários autores da gestão de qualidade, com base nitidamente no livro de NOGUEIRA ( 1994 ),
que preconizam o Controle de Qualidade Total (CQn, que, em síntese tem as seguintes características: a) é um processo; b)
envolve todos os atores: c) desenvolve-se de forma permanente (não é terminal) e, d) não gera exclusões nem penaliza.
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Figura 24 - Representação gráfica do processo de elaboração do paradigma
atual da medicina

Fonte: OPS. 1997:434.

Reconhece-se a existência, na gestão estratégica de qualidade, de
potencialidades capazes de gerar transformações no paradigma dominante, na
medida que ela contém, em seu núcleo, um novo conceito de qualidade que
"( ... ) supõe a existência de formas de subordinação a controles e normas de
conduta estabelecidas fora da profissão, coisa que não existia anteriormente. A
instância legitimadora dos critérios de qualidade não se localiza mais
exclusivamente no seio da corporação médica, pois não são mais os médicos os
únicos atores no cenário, ao contrário do que acontecia no círculo de qualidade
flexneriano" (OPS, 1995).
O corolário desta suposição é que o movimento de construção de um
novo paradigma se realiza tanto no plano do cuidado médico como no da
formação dos seus profissionais. E, para isso, contribui o enfoque da gestão
estratégica de qualidade, já que esta:
"(i) permite analisar permanentemente a prática médica, suas modalidades de
organização e funcionamento, acompanhando e atuando sobre o currículo,
para que suas atividades possam ser avaliadas e aperfeiçoadas;
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(ii) supera as limitações dos instrumentos convencwnrus de avaliação,
centrados na seleção dos melhores, para constituir-se em um incentivo para
a melhoria de todos;
(iii) pode conduzir à definição de objetivos de qualidade específicos,
substituindo critérios universalistas, às vezes pouco aplicáveis a realidades
diferentes dos países e das instituições;
(iv) pode representar uma forma de julgar os problemas da educação médica,
em sintonia com as conquistas da cidadania

e dos processos de

participação social nas questões públicas, dentro do novo contexto
democrático que vive a América Latina" (OPS, 1997).

Em termos práticos, a proposta "Gestão de Qualidade" preconiza que o
"terceiro ator" do processo de trabalho - o paciente/as comunidades, que no
modelo predominante, é/são somente objeto dos cuidados profissionais também assuma papel relevante na construção do paradigma da medicina pósflexneriana. A representação gráfica desta nova situação, tomando como
referência o esquema anterior, está exposta na Figura 25.
Figura 25 -Representação gráfica do processo de elaboração do paradigma

pós-jlexneriano

Fonte: OPS. 1997:436.
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A construção deste novo paradigma, enquanto processo social de
mudança das relações que se dão entre os três pólos de interesse envolvidos no
processo de trabalho, pressupõe papel importante e insubstituível da escola
médica, cuja atuação deverá se orientar, segundo a proposta, com base nos
seguintes princípios: (a) compromisso institucional efetivo com a sociedade, o
que significa concretamente a integração com os serviços de saúde em função
dos reais interesses de saúde da população; (b) participação de docentes e
alunos no sistema de prestação de serviços, comprometidos com a busca de
satisfação de necessidades epidemiológicamente definidas; (c) condições
técnico-administrativas que permitam a permanente atualização científicotecnológica de docentes e alunos" (OPS, 1997).
Apesar de haver, segundo a proposta, uma disseminada compreensão na
América Latina sobre a relação das atividades e conteúdos da educação médica
com a estrutura social, "( ... ) as novas e enriquecedoras contribuições das
ciências da educação não geraram rupturas na rígida estrutura da grande
maioria das escolas médicas da região, embora tenham servido como uma das
fontes de apoio para o desencadeamento de mudanças" (RODRIGUEZ, 1997b).
A respeito da avaliação, a proposta faz referência a vários autores que
mostram a sua importância nos processos de mudança, considerando a
avaliação parte integrante dos projetos ou das propostas inovadoras e entendida
como oportunidade para refletir sobre todo o processo.
FERREIRA (1995) afirma que "o importante é reconhecer o potencial e
as limitações da avaliação externa, da auto-avaliação e do seguimento contínuo
da gestão de qualidade. Considerando que o que se busca é a transformação a
partir de um processo participativo que leve em conta a análise do contexto e a
extrapolação prospectiva, no redimensionamento da missão de formar
médicos".
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A construção ou reconstrução dos novos modelos educacionais
integrados deve gerar, simultaneamente, a construção de processos avaliativos,
"( ... ) sem que isso signifique que pensemos na avaliação como um fim em si
mesmo, mas enquanto instrumento fundamental para orientar a análise de
resultados e a reflexão permanente do processo educativo que deve ser
transformador ( ... ) propomos o desenvovilmento de um intenso trabalho de
reflexão intra-institucional capaz de contribuir para a transformação do
processo educativo e dos seus atores, o que pode não ocorrer se não se
desenvolve um processo participativo" (RODRIGUEZ, 1997b).
A proposta retoma a análise prospectiva, resgatando seu enfoque
metodológico, voltado para a mobilização de todos os atores da instituição,
mas também envolvendo outros setores, como os serviços de saúde. Também
resgata o planejamento estratégico de recursos

humanos em saúde,

considerando-o como seu eixo operacional.
A proposta formulada pela OPS orienta-se, do ponto de vista
operacional, para a instrumentalização de um processo de gestão da qualidade
que possa levar ao aperfeiçoamento permanente da educação médica. O
processo se desenvolveria em três etapas:
1a) uma avaliação externa rigorosa utilizando, segundo seus autores,
critérios e indicadores semelhantes aos adotados por Flexner, com os devidos
ajustes quanto ao modelo conceitual e ao compromisso social que, hoje, deve
orientar a formação médica. Recomenda-se que, para o desenvolvimento desta
etapa, prevista para durar no máximo quatro dias, haja a participação de um
consultor externo e que o trabalho seja feito por uma comissão composta por
um número reduzido de pessoas, devendo haver a participação de
representante(s) externo(s) à escola. Além de um questionário, recomenda-se a
realização de visitas aos locais de trabalho e de entrevistas. No final desta
etapa, seria necessário um processo de negociação com a direção da escola,
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considerando o resultado da avaliação e a real disposição da escola para dar
seguimento ao processo de gestão da qualidade;
2a) numa segunda etapa, propõe-se a adoção de um enfoque estratégico,

visando democratizar o conhecimento da escola médica quanto ao seu contexto
externo e ao seu currículo, fundindo reflexão e ação numa prática investigativa.
Esta etapa deve ser realizada nos moldes de uma oficina de planejamento
estratégico, com duração prevista de três dias. Os atores devem reconstruir
cenários futuros, aprofundando a análise da situação e considerando os
determinantes sociais envolvidos. Nesta visão de cenários futuros, estaria
sendo considerado o esboço de um novo paradigma para o desenvolvimento da
educação médica. Devem se explicitar desejos e valores na projeção da
proposta de desenvolvimento da escola, definindo uma nova missão para ela.
3a) numa terceira etapa, de caráter contínuo, devem ser identificadas as

táticas e estratégias de implementação da proposta e que, introduzindo os
ajustes necessários, revestem toda a realização do projeto de um esforço
permanente de avaliação de qualidade. Nesta etapa, devem ser constituídos os
círculos de qualidade da educação médica.
A sequência das etapas está representada, em forma esquemática, na
Figura 26.
Figura 26 -Etapas de implementação de um processo de gestão de qualidade
na educação médica
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Os autores da proposta chamam a atenção para o fato de que esta é uma
formulação preliminar de operacionalização. Quanto à natureza dos atores e às
condições da sua ação, numa avaliação de qualidade total, é registrado que
devem ser considerados os seguintes critérios: ( 1) protagonismo dos atores
internos, considerando-se os fatores objetivos e subjetivos de sua ação; (2)
processo participativo, comprometendo grupos que compartilham práticas e
processos de produção comuns ou afins; (3) análise contínua do processo
educativo; (4) direcionalidade para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade
do processo educativo, coerente com a imagem-objetivo construída; (5)
problematização ativa

(identificação

e

explicação).

caracterizando os

mecanismos pelos quais se obstacularizam os avanços para a imagem-objetivo.
Também são apontados três pré-requisitos para que se inicie um
processo de avaliação, conforme preconizado: (a) decisão e apoio da direção
superior da escola; (b) funcionamento permanente de um grupo de
coordenação da qualidade do ensino; (c) apoio externo na forma de consultoria
em gestão da qualidade total.
O trabalho, a ser realizado pela comissão coordenadora do processo,
deve compreender:
a) a condução de um permanente planejamento estratégico do processo de
avaliação total;
b) estímulo à formação de círculos de qualidade;
c) apoio às providências com vistas aos problemas identificados pelos
círculos.
A proposta de gestão da qualidade foi apresentada durante o Encontro,
através de um painel, do qual participaram, além de Roberto P. Nogueira,
expositor, representantes de quatro escolas médicas (Montevidéu, Calí, Pinar
del Rio/Cuba e Londrina) que buscaram, nos meses anteriores ao evento, testar
em suas realidades a metodologia apresentada.
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8.3 Implantação e Desenvolvimento

Por uma série de motivos, a proposta "gestão de qualidade" não chegou
a ser implantada pelas escolas médicas latino-americanas. A própria
apresentação da proposta foi problemática. Apesar do Encontro Continental ter
sido um representativo evento dos sujeitos e atores do campo da educação
médica e de ter contado com espaços para a troca de idéias e debates da
proposta, não se conseguiu despertar a atenção dos participantes. Tanto é assim
que o documento final do Encontro, a "Declaración de Uruguay" (ANEXO
16 ), não faz nenhuma referência. direta ou indireta, à proposta.
Poder-se-ia argumentar que este tipo de documento tem, em geral, uma
finalidade mais discursiva. Acontece que, mesmo no item específico do
Relatório Final do Encontro - "Las estrategias nacionales para la calidad de la
educación y práctica médicas: asegurando la continuidad del proceso" -, não se
faz menção à proposta.
Aliás, no próprio painel de apresentação da proposta e das quatro
experiências "concretas" programadas, o que se viu e pode ser confirmado pela
consulta aos registros (OPS, 1997), foi que somente uma delas - a feita por
Londrina - é coerente com a intenção original do painel. Não que as demais
experiências relatadas não sejam interessantes ou não tenham a ver com as
preocupações centrais do encontro e com as suas realidades específicas. No
entanto não disseram respeito à proposta de gestão da qualidade, discutida
naquele painel.
Essa situação toda permite supor ter existido uma insuficiente
preparação técnica e política da proposta, levando à subestimação da
importância do momento inaugural da sua apresentação pública. Tampouco
parece ter havido clareza sobre a qual público (audiência) ela se dirigia: se às
associações internacionais (FEPAFEM e ALAFEM) e/ou às entidades
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nacionais, e/ou diretamente às escolas. Como consequência, se dispersaram os
esforços e não se firmaram compromissos.
Do ponto de vista dos educadores, não há registro, no levantamento
bibliográfico realizado, de que a proposta tenha gerado reflexões ou
preocupações sobre seu destino. No que se refere aos atores institucionais, ao
nível das escolas, a única experiência de que se tem notícia foi a de Londrina.
Mesmo esta, apesar de contar com o apoio da direção da escola, de uma forte
adesão dos membros do seu colegiado de curso e de dispor de recursos
financeiros 5 , não teve prosseguimento. É verdade que a proposta gestão de
qualidade contribuiu, enquanto desenvolvida (maio a dezembro de 1994), em
simbiose com as ações locais do projeto UNI e do projeto CINAEM, para a
criação de um forte e até numeroso grupo de educadores médicos 6 .
Quanto aos atores institucionais, no âmbito dos países, não há registro
de que a proposta venha sendo implementada por qualquer uma das
Associações Nacionais de Educação Médica7 •
Na Colômbia, Venezuela e México desenvolvem-se os processos
mats consistentes de avaliação da qualidade da educação médica, mas
nos marcos tradicionais de credenciamento das escolas e de certificação
profissional.

As

eventuais

referências que possam ser feitas, no âmbito

desses processos, à proposta de gestão da qualidade discutida em Punta del
Este, decorrem de uma compreensão e entendimento insuficientes acerca das
suas características. Mesmo no caso da Conferência Mundial de Educação
Médica, promovida pela ASCOFAME com apoio da OPS, realizada em

5
6

7

O projeto UNI local apoiou a experiência.

A aplicação da proposta em Londrina. ainda que parcial. chegou a gerar dois círculos de qualidade que reuniram cerca de trinta
professores do ciclo básico e do ciclo clínico. Nos últimos anos, é deste grupo que vêm sendo escolhidos. pelos
departamentos. os membros do colegiado do curso de medicina que. recentemente. elaborou e aprovou um novo curriculo com
características inovadoras.
Registre-se que. no caso do Brasil, houve, um mês após o Encontro de Punta del Este. a apresentação da proposta às EMBs.
através de uma mesa-redonda. durante o XXXII Congresso Brasileiro de Educação Médica e IV Fórum Nacional de Avaliação
do Ensino Médico. realizados em Niterói em 1994.
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Bogotá

em

1995,

não

se

verificaram

abordagens

a

respeito

da

operacionalização da proposta.
Um único caso guarda alguma relação com a proposta. É o que vem
sendo desenvolvido no Brasil pela CINAEM. Neste contexto há, inclusive, o
reconhecimento, por um dos membros da sua equipe técnica (GALLO, 1996),
de que existem semelhanças entre um dos estudos integrantes do projeto
CINAEM - O Modelo pedagógico das escolas médicas brasileiras: estudo
qualitativo com base no planejamento estratégico (COMISSÃO, 1997) - e a
proposta de gestão de qualidade, formulada pela OPS.
Mas, além dos tempos serem diferentes (o estudo proposto no âmbito da
CINAEM antecede o surgimento da proposta da OPS), não houve interação
entre os autores de ambas as iniciativas, ainda que haja coincidências quanto a
espaços de convívio 8 de alguns dos sujeitos/autores envolvidos. As duas
iniciativas coincidem quanto à tentativa pioneira de aplicação de conteúdos do
planejamento e gestão estratégica na educação médica. No entanto, no projeto
CINAEM, atualmente em processo de análise e revisão9 , esses não são os
elementos centrais da proposta 10 •
No que se refere aos atores com atuação continental (FEPAFEM) ou
regional (ALAFEM), tampouco se verificaram, nos anos posteriores ao
encontro, iniciativas com vistas à operacionalização da proposta de gestão de
qualidade. A ALAFEM não consegum viabilizar sua anunciada
8
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Na Escola Nacional de Saúde Pública. ENSP. da FIOCRUZ. no Rio de Janeiro. Nesta instituição, há núcleos importantes do
planejamento estratégico em saúde, onde. na época, trabalhavam Edmundo Gallo e Roberto P. Nogueira.
9
Este processo foi recentemente desencadeado, por ocasião do 11 Encontro Nacional de 48 Escolas Médicas participantes do
projeto CINAEM (Brasília. 13 e 14 de julho de 1997), no qual a Rede UNIIDA. que reúne os projetos UNI brasileiros,
apresentou uma contribuição (CONTRIBUIÇÃO. 1997).
10
Foge ao objeto de estudo desta pesquisa proceder a uma análise mais aprofundada. ainda que necessária. do projeto CINAEM.
Um estudo inicial já foi realizado (GALLO. 1996), mas o aprofundamento das análises do modelo articulador entre
epidemiologia e planejamento utilizado e mesmo sobre a aplicação da epidemiologia e técnicas de análise estatística às
variáveis selecionadas do objeto de estudo da CINAEM - as EMBs - representam excelente oportunidade para o
desenvolvimento de estudos específicos. A afirmação de que o planejamento estratégico não é eixo central do projeto
CINAEM. de responsabilidade do autor, tem por base a comparação entre as demandas provocadas pelos três estudos (além do
estudo qualitativo há o estudo transversal. sobre os docentes e o estudo de coorte. sobre os formandos) ao nível das escolas.
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Conferência. prevista para 1996, na Bolívia e, só recentemente, vem
comunicando que esta acontecerá em 1998. A FEPAFEM, que também tem
uma história marcada essencialmente por mobilizações em torno de eventos,
realizou em Buenos Aires, em outubro de 1997, sua XV Conferência. Contudo,
no temário apresentado, não se observa qualquer discussão em torno da
proposta apresentada em Punta dei Este.
Finalmente, quanto à OPS, formuladora da proposta. registre-se que,
logo após o Encontro de Punta del Este, principalmente em 1995, houve a troca
da coordenação do Programa de Desenvolvimento de rhs da OPS e de parte da
sua equipe técnica 11 • acompanhando, aliás, a mudança ocorrida em 1994 na
direção geral da OPS. A nova direção não vem dando sinais de que a temática
da educação médica seja prioritária no corpo das suas diretrizes, o que deve
refletir, pelo menos em parte, o posicionamento dos países do continente
americano, já que a estrutura e o poder decisório na OPS são compartilhados
através de organismos colegiados.
Apesar disso, com a intenção de dar seguimento às discussões do
Encontro de 1994, foi constituído, em 1995, um "Comitê de Condução
(Steering Committe) em Educação Médica na Região das Américas". Este
organismo vem realizando reuniões 12 para a formulação de uma proposta
cooperativa, denominada "Educación Médica Permanente en benefício de la
equidad y calidad de la respuesta social en salud en America Latina y el
Caribe" (OPS/ALAFEMIFEPAFEM/NETWORK, 1996). Fato novo, neste
processo, vem sendo a incorporação de novos atores ao nível da formulação,
em conjunto, de uma proposta continental. Além dos tradicionais interlocutores
da OPS na área de educação médica, como a FEPAFEM e a ALAFEM,
11

0 Dr. José R. Ferreira aposentou-se, o Dr. Francisco E. Campos (Brasil) e a Ora. Maria I. Rodríguez (El Salvador) encerraram
seus contratos. Assumiu a coordenação do Programa o Dr. Rodrigo Barahona (Costa Rica) e, especificamente, a área de
educação médica, o Dr. Luis Ruiz.
1
2r:m Bogo«á (outubro 95), em Washington (maio 96), em Ouro Preto (agosto 96) e Cidade do México (outubro 96).
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verifica-se a retomada de participação da Fundação Kellogg (neste caso,
através da coordenação do seu programa para a América Latina e o Caribe ), a
presença da NETWORK, representada pelo coordenador do seu capítulo
latino-americano e a participação de coordenadores de Centros Colaboradores
da OMS existentes nas Américas.
Na verdade, apesar da proposta cooperativa que está sendo elaborada se
situar nos marcos das discussões sobre equidade e qualidade, realizadas em
Punta del Este, não há sinais, em termos metodológicos, de continuidade com
relação à proposta de gestão da qualidade da educação médica.
A proposta que vem sendo elaborada visa a estimular e estabelecer a
cooperação entre os serviços de saúde, as comunidades e as associações
profissionais, enquanto partícipes dos processos de reforma do setor saúde nos
países e da busca da aplicação dos princípios de equidade, qualidade,
relevância e custo-efetividade. Isto deve implicar na coordenação de ações de
ensino, de pesquisa e de serviços de saúde 13 . Há, também, a incorporação de
conceitos próprios do modelo educativo "centrado no estudante" provenientes
das experiências no âmbito da NETWORK 14 •
Nos seus aspectos metodológicos, essa proposta cooperativa incorpora o
enfoque da educação de adultos, entendida como opção educacional que se
orienta no sentido do desenho e seleção de situações de trabalho educativas.
Além destas características, a educação de adultos é de natureza participativa,
baseada na realidade dos problemas prioritários de saúde e voltada a
estabelecer comportamentos e compromissos éticos dos futuros e atuais
profissionais com a sociedade e os serviços de saúde.

13
14

Como se observa. há a incorporação de conceitos da proposta Changing (BOELEN & HECK. 1995).
Embora em nenhum momento haja menção explícita ao PBL.

222

Também faz parte da metodologia da proposta a educação permanente,
vista como instrumento de transformação das práticas profissionais. A
educação permanente utiliza a realidade cotidiana do trabalho nos serviços de
saúde, enfocada cientificamente e com uma abordagem problematizadora,
como fonte de novos conhecimentos. Em essência, os conteúdos da educação
permanente que constam da proposta são os mesmos da obra de HADDAD &
ROSCHKE & DAVINI (1994).
Como estratégias de ação, a proposta cooperativa considera as
seguintes: (a) promover a introdução de novos elementos metodológicos para
as mudanças na graduação, nos cursos de especialização e na educação
continuada; (b) buscar apoio a nível continental, com ênfase na cooperação
inter-institucional latino-americana; (c) lançar uma convocatória ampla,
dirigida às escolas médicas da América Latina e apoiar o desenvolvimento de
modelos prototípicos, para cumprirem o papel de efeito demonstração.
A representação gráfica, exposta na Figura 27, dá uma idéia da estrutura
de desenvolvimento desta proposta cooperativa.

Segundo alguns autores dessa proposta cooperativa, sua reorientação,
em relação à proposta "Gestão de Qualidade" deve-se às fragilidades teóricometodológicas

desta e ao fato da educação

médica

permanente

(que,

inclusive, aparece com destaque no título da proposta atual) ser de interesse
mais visível para o setor de serviços de saúde, o qual enfrenta os desafios das
reformas e a necessidade imediata de contar com recursos mais capacitados
para novas funções.

Este último, inclusive, seria um aspecto capaz de
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viabilizar a canalização de recursos, por exemplo, do Banco Mundial e do
Banco Interamericano, para a depauperada área da formação de rhs na região.

Figura 27 -Interação, objetivos gerais, ações e atores da proposta cooperativa
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O setor privado que tem participado em projetos educacionais e de apoio já é parte da
proposta (F. Kellogg) ou está sendo convidado: Fundações Macy, Rockefeller, PEW.
AAMC, Roben Wood Johnson).
Organismos lntemacionales como OPS. UNESCO, Steering Committee, ALAFEM.
FEPAFEM. Capítulo Latino-americano da lntemational Network of Community Oriented
Education lnstitulions in Health Sciences [INCOEIHS), Banco Mundial, Banco
lnteramericano de Desenvolvimento.

Fonte: OPS I ALAFEM I FEPAFEM I NETWORK, 1996.

I
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8.4 Análise da Proposta

Conforme

se

verifica

pela

análise

da

sua

implantação

e

desenvolvimento, a "Gestão de Qualidade" teve vida efêmera. Na verdade,
pode-se dizer que não saiu do papel.
Apesar de ter sido depositária de rico e aprofundado processo de
reflexão e análise sobre educação, prática médica e estrutura social na América
Latina, promovido pela OPS nos anos que antecederam sua apresentação, em
1994, a proposta não conseguiu se viabilizar enquanto processo(s) em
desenvolvimento.
Indiretamente, as suas bases conceituais estavam vinculadas a toda
produção teórico-conceitual acumulada pela corrente da medicina social latinoamericana, inaugurada por Juan César García. É possível fazer alguns reparos a
essas concepções, por exemplo no que se refere às análises das relações entre
educação, prática médica e estrutura econômico-social. Vários textos,
produzidos por essa vertente, se aproximam de uma concepção determinista,
subordinando a educação médica, quase mecanicamente, às estruturas e aos
processos econômicos, com a conseqüente subestimação da sua relativa
autonomia. Apesar disso, não se pode negar a força e a consistência dessa
produção teórica.
A proposta "Gestão de Qualidade", portanto, estava referenciada por um
marco teórico da educação médica na América Latina e suas bases teóricoconceituais remotas constituíam-se numa das suas principais fortalezas. Mas,
na formulação da proposta propriamente dita, não se alcançou a necessária
consistência do arcabouço teórico-conceitual construído. Há conceitos bem
trabalhados, a exemplo da auto-avaliação como prática transformadora, ao lado
de categorias imprecisas, como as relativas ao campo da qualidade total. Ainda
que neste também se verifique consistências, como é o caso do novo conceito
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de qualidade preconizado, substituindo seu enfoque tradicional, vinculado ao
valor de excelência técnica, por outro que enfatiza o valor de relevância social.
No entanto, apresentava sérias debilidades operacionais, parcialmente
apontadas por GALLO ( 1996). Apesar da sua concepção metodológica
contemplar a fusão de duas valiosas vertentes - a do planejamento estratégico
de recursos humanos em saúde e a da gestão de qualidade total - ela terminou
se

convertendo

em

um

ponto

fraco

da

proposta,

assumindo,

contraditoriamente, uma forte carga de normatividade. Além de apresentar
muitas incoerências internas ao trabalhar vários conceitos, provenientes da área
de qualidade, de forma imprecisa e superficial.
O planejamento estratégico de recursos humanos em saúde, conforme já
documentado por ROVERE (1993), por ter sido objeto de experiências de
construção coletiva, possui maior consistência teórico-metodológica. Mas, em
razão das suas características e complexidades específicas, a metodologia
"( ... ) reclama un debate teórico epistemológico e ideológico que supera
ampliamente las posibilidades del modelo tradicional de asistencia técnica,
más centrada en métodos simplificados, en instrumentos que circulen por
documentos técnicos y no tanto por consultores que articulen la cooperación
técnica con la docencia" (ROVERE, 1997). Esta complexibilidade tem
dificultado sua apropriação pelos sujeitos sociais do movimento de educação
médica.
Por outro lado, a gestão da qualidade total é uma concepção em tomo da
qual o setor saúde se aproxima nos últimos tempos, em especial o seu
componente de serviços. A formação de recursos humanos e, especificamente,
a educação médica, entretanto, são terrenos ainda quase virgens quanto à
aplicação desta metodologia.
A proposta "Gestão de Qualidade", ao preconizar a fusão de ambas as
concepções, talvez tenha agido de modo prematuro, pois, particularmente no
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caso da segunda. não havia amadurecimento teórico-conceitual suficiente e
tampouco processos teórico-práticos de construção coletiva em andamento. A
este respeito, aliás, vale levar em consideração as observações de MALIK
(1996) no sentido de que "( ... ) há algumas questões envolvidas nas teorias de
qualidade que merecem ser reanalisadas de maneira a evitar a incorporação
acrítica de todo um referencial estratégico gestado na indústria ( ... ) por mais
legítimo que seja esse conhecimento e a aspiração por sua utilização".
Outra debilidade no desenvolvimento da proposta foi de ordem políticoinstitucional. Em primeiro lugar, pela instabilidade que envolveu sua própria
fonte geradora, a OPS. Como já se observou, houve mudanças importantes no
período imediatamente posterior ao anúncio da proposta, que levaram à
desestabilização do seu núcleo intelectual e operativo. Se sua elaboração
tivesse envolvido, de forma mais coletiva, atores inseridos nos processos reais
da produção de médicos, talvez houvesse base de sustentação e/ou massa
crítica suficiente para dar prosseguimento à sua implantação e aprimoramento.
Em segundo lugar, houve problemas em relação às audiências
preferenciais às quais a proposta se dirigiu, constituídas pelas entidades
nacionais e internacionais de educação médica atuantes no cenário latinoamericano. Por ocasião do lançamento da idéia, elas já enfrentavam sérias
dificuldades, que ameaçavam sua capacidade de dar sustentação a qualquer
proposta. Ou seja, apesar de haver disposição inédita de atuação conjunta, a
FEPAFEM e a ALAFEM não tiveram condições de implementar as ações
necessárias à operacionalização da proposta.
Enfim, a única maneira de conferir materialidade institucional à
proposta seria conseguir ultrapassar o âmbito das entidades representativas e
levá-la a se instalar diretamente nas escolas médicas.
Particularmente no que se refere ao Brasil, dependendo das definições
metodológicas que seus promotores venham a fazer sobre o projeto na sua Fase
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III. talvez a experiência da CINAEM possa ser considerada como de
continuidade, pelo menos em termos conceituais, da proposta "Gestão de
Qualidade", formulada pela OPS. Durante o recente 7° Fórum Nacional de
Avaliação do Ensino Médico. realizado em Uberaba, no mês de outubro, não
se chegou a conclusões a respeito da metodologia a ser seguida, mas a
tendência mais forte é de que sua implementação se dê nos marcos do
planejamento estratégico. Este enfoque, que foi introduzido no início da fase li
( 1994/95) do projeto, por proposição dos estudantes, será reforçado, nos
ambientes de atuação da CINAEM, com a incorporação aprovada neste 7°
Fórum. também por proposição dos estudantes, dos serviços de saúde,
representados pelos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e de
Secretários Municipais de Saúde (CONASS/CONASEMS).
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9 CONCLUSÕES

O objetivo principal deste estudo foi contribuir para uma melhor
compreensão acerca das propostas de mudança na educação médica, surgidas
na América Latina nos anos iniciais da década de 90. Na abordagem do objetosujeito de estudo, compreendido pelas quatro propostas - UNI, Changing,
Network e Gestão de Qualidade-, valeu-se de um referencial teórico e de um
instrumental metodológico construídos com base na medicina social latinoamericana.
As propostas não eram desconhecidas para o movimento de educação
médica (SOBRAL, 1994), mas o entendimento a seu respeito era geralmente
fragmentado e superficial. Procurou-se obter uma melhor compreensão de cada
uma e de todas, de forma integrada, através da busca da resposta à pergunta
principal da pesquisa: Vale a pena investir esforços na mudança da educação
médica? O quê diferencia as propostas? Quais são suas bases conceituais,
estruturais e principais estratégias? Quais são seus resultados?
A hipótese formulada foi que as mudanças na educação médica são
possíveis e que seu grau de profundidade depende da consistência (concepção
teórico-metodológica), da base estrutural (materialidade institucional e
características da gestão) e das estratégias de intervenção, sendo a proposta
UNI o esforço de mudança mais significativo que vem ocorrendo na América
Latina nos anos 90. Esta era/é a tese.
A antítese foi explorada no decorrer da pesqmsa realizada. Nesse
período, como integrante do objeto-sujeito de estudo, o autor se viu, em vários
momentos, envolvido em atividades desencadeadas por uma ou outra das
propostas.
Nesse processo teórico-prático de construção do conhecimento, é
chegado o momento da síntese, representada por estas conclusões. Aqui se
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procede a um esforço de análise comparada. enfocando centralmente as
concepções. as estruturas e as estratégias desenvolvidas em cada proposta.
Vários outros temas correlatos, surgidos no decorrer do estudo e em especial,
neste momento de síntese. serão abordados no capítulo seguinte.
O surgimento e o desenvolvimento das propostas ocorreram no contexto
de um processo regional de democratização, de ajuste econômico e de
crescente globalização.
O aparecimento e a propagação das propostas levou ao "povoamento"
do mapa latino-americano, em termos de novas iniciativas no campo da
educação médica (Figura 28). Isso não significa que o mapa tenha estado
·'despovoado" nas décadas anteriores, pois, como se verificou, os processos
institucionais de mudança da educação médica dos anos 90, têm raízes nos
acontecimentos e nas iniciativas ocorridas anteriormente.
A contextualização do campo do desenvolvimento de recursos humanos
frente às reformas do setor saúde, por um lado e a recuperação histórica do
movimento de educação médica na América Latina, por outro, permitiram a
identificação e a análise de importantes aspectos referentes às motivações
político-ideológicas, aos fundamentos teórico-conceituais, metodológicos e às
bases institucionais de sustentação e de operacionalização das propostas
estudadas.
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Figura 28 - Distribuição dos projetos UNI, das instituições associadas à
NETWORK e dos Centros Colaboradores da OMS na América
Latina, em 1997.
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As concepções e as estruturas das propostas são dimensões interrelacionadas que se analisam de forma interligada. Sem pretender contemplar
todos os dados e informações coletados e analisados, registram-se, no Quadro
8, algumas características fundacionais das propostas estudadas. Denominamse características fundacionais as que se relacionam com as origens, com as
áreas de atuação, com os promotores, com o financiamento, com os atores e
sujeitos e com o estágio de desenvolvimento das propostas.
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Quadro 8 - Características fundacionais das propostas analisadas
UNI

CHANGING

NETWORK

GESTÃOD
QUALIDAD

Origem

América Latina

Europa e América
do Norte

Europa e América do
Norte

América Lati1

\rea de Atuação

América Latina

Mundial

Mundial

América Latit

Antecedentes
Imediatos

IDA. EMA.
Edimburgo 1988

Edimburgo 1988

Alma-Ata 1978

Havana 1991
Edimburgo 19Ç

Promoção

Fundação Kellogg

OMS

Network

OPS

Financiamento

Fundação Kellogg

OMS e Fundação
Kellogg

Governo da Holanda,
Fundação Rockfeller,
Fundação Kellogg e
OMS.

OPS

'rincipais atores
institucionais

Instituições
universitárias da área
de saúde, órgãos
públicos de serviços de
saúde, organizações
comunitárias e
Fundação Kellogg.

OMS, entidades
médicas, órgãos
públicos e privados
de serviços de
saúde e instituições
universitárias da
área de saúde

Instituições
universitárias da área
de saúde,
organizações
comunitárias e
Network.

OPS,ALAFE~

Principais
mjeitos sociais

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

Professores
universitários e
profissionais dos
serviços de saúde

Professores e
estudantes
universitários, e
líderes comunitários

Professores
universitários c
profissionais d<
serviços de saú<

~ituação

Implantada, com
processos em
andamento e resultados
parciais/intermediários

Em implantação

Em implantação

Interrompida n.
fase de concepçi

atual

FEPAFEM.

A origem, a área de atuação e os antecedentes imediatos de cada uma
das propostas serão analisados de forma integrada. Quanto à origem,
identificada através da nacionalidade dos "fundadores" e dos seus principais
autores, bem como através das fontes bibliográficas que forneceram os
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elementos teórico-metodológicos centrais de cada uma delas, verifica-se que as
propostas UNI e Gestão de Qualidade são essencialmente latino-americanas. Já
as propostas Changing e Network se originam na Europa, nos Estados Unidos
e no Canadá.
O fato de que o projeto EMA tenha contribuído de forma significativa
para a Conferência de Edimburgo de 1988 - fonte da proposta Changing -, de
que tenha havido participação de algumas instituições latino-americanas e da
OPS, na reunião de criação da Network, e de que esta tenha sido realizada em
país caribenho, não permitiria afirmar a origem latino-americana destas
propostas. A recíproca também vale para a proposta UNI, pois, identificar a
participação da Fundação Kellogg, no patrocínio de iniciativas semelhantes
nos Estados Unidos e na África do Sul, não significa apontar que esta proposta
tenha raízes norte-americanas mesmo quando parcela significativa do seu
suporte financeiro provenha de instituição sediada nos EUA.
A preocupação com a identificação da origem geopolítica das propostas
serve para ajudar a contextualizá-las, o que contribui para a compreensão da
natureza de cada uma. Além do que, vale ressaltar, as fronteiras dos países já
deixaram há muito tempo de constituir barreiras à internacionalização do
conhecimento, da tecnologia e das práticas no campo da saúde e,
especificamente, no da educação médica. Como apontam vários autores, a
produção

e

a

administração

do

conhecimento

em

saúde

estão

transnacionalizadas e suas categorias de análise requerem um enfoque de saúde
internacional.
Reconhecer essa transnacionalização não significa assumir a concepção
idealizada de conhecimento universal, argumento, muitas vezes, a serviço do
discurso

mistificador em defesa de

uma universidade a-histórica e

politicamente "neutra". Na realidade, o que se verifica é uma alta concentração
da capacidade de geração de conhecimento em saúde, restrita a um grupo
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reduzido de países. detentores de significativa proporção do investimento
mundial em pesquisa. Os mesmos países onde se verifica altíssima
concentração de capital dedicado à organização e à manutenção dos serviços
de saúde - principalmente hospitalares - à fabricação de insumos sanitários.
medicamentos, equipamentos e de alta tecnologia, caracterizando a formação
do complexo médico-industrial.
Esses três fenômenos - concentração da produção de conhecimento, alta
concentração de capital e complexidade dos serviços médicos - reforçam-se
mutuamente e. ao mesmo tempo, se transnacionalizam, "( ... )ingresando a
muchos de nuestros países con la fuerza de una hegemonía tan disruptiva como
difícil

de

neutralizar

y/o

compensar,

así

muchas

universidades

latinoamericanas se veen obligadas a difundir un conocimiento que no
producen. condenadas a un rol parecido ai de una estación repetidora que toma
una seiial de satélite y la retransmite" (ROVERE, 1993). A análise das
propostas de mudança na educação médica pode ficar incompleta, caso não se
levem em conta as influências das pressões que estes três fenômenos exercem
sobre o campo do desenvolvimento de recursos humanos em saúde,
especialmente quando operam sinergicamente.
O prestígio crescente de algumas profissões e especialidades e o
desprestígio de outras, apesar de orientadas a problemas de saúde prioritários;
o surgimento de subespecialidades não avalizadas por nenhum estudo de
demanda nem de necessidade, imediatamente reforçadas pela criação de
serviços hospitalares (muitas vezes, em primeira mão, universitários), pela
criação de disciplinas no currículo do curso médico e pela criação de
associações científicas. traduzem apenas alguns exemplos desta realidade.
Realidade cuja explicação, pelo menos em parte, reside na circulação
transnacionalizada de bens simbólicos, materiais e de capital.

BIBLIOTECA I CIR
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSlOA~E L:E S},Q PAULO

234

Todos esses fenômenos senam incompreensíveis, caso não fossem
abordados desde uma ótica de saúde internacional. O modelo explicativo da
saúde internacional, especialmente do seu enfoque independente-cooperativo,
ajuda a compreender as relações e as determinações que afetam os processos
de desenvolvimento de rhs.
As propostas UNI e Gestão de Qualidade têm características,
particularmente a co-problematização da educação médica e o desenho de
operações conjuntas que permitem sua identificação mais nítida com a corrente
alternativa, independente-cooperativa, da saúde internacional. A Changing e a
Network que. pelo menos parcialmente, desenvolvem suas ações de acordo
com uma visão de transferência de tecnologias educacionais, ficam a meio
caminho entre a corrente alternativa e a corrente clássica, dependenteassistencialista. da saúde internacional.
Esta classificação das propostas, segundo correntes/enfoques da saúde
internacional, visa a contribuir para a compreensão das suas origens,
compromissos político-ideológicos e potencialidades de serem, efetivamente,
iniciativas contra-hegemônicas. As dimensões internacionais do processo de
produção de médicos, os seus determinantes e as relações estabelecidas pelas
propostas com os modelos hegemônicos de prática e de educação médica se
constituem em importantes limites estruturais ao seu desenvolvimento.
Conforme demonstram as informações contidas no Quadro 8, há
características diversas quanto à promoção, ao financiamento, aos atores
institucionais e aos sujeitos das propostas.
Quanto à promoção, além das presenças tradicionais da OMS e da OPS
cujos pensamentos e ações no campo do desenvolvimento de recursos
humanos em saúde raramente têm sido coincidentes 1
1

-

verifica-se

a

Muitas vezes a referência OMSIOPS ou OPS/OMS que se encontro em seus documentos oficiais é fruto mais de regras
protocolares ou diplomáticas do que resultado de trobalho integrado entre as suas estruturas e agentes.
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participação inovadora de uma organização do tipo rede, já relativamente
consolidada e de uma fundação cuja tradição não era a de desempenhar papel
pró-ativo, protagônico, no campo da educação médica latino-americana.
A Network representa uma nova forma de articulação entre as forças
políticas, existentes ao nível das escolas, interessadas em mudanças na
educação médica. Sua penetração e rápido crescimento na América Latina
estão vinculados a duas situações: 1a) desarticulação existente entre as cúpulas
dirigentes da FEPAFEM e da ALAFEM com relação à suas "bases",
representadas pelas escolas médicas (professores, alunos e seus dirigentes);
2a)

aproximação promovida entre a Network e o Programa UNI, fruto do

interesse despertado pelo PBL junto a vários projetos locais.
Por outro lado, mais uma vez se nota a presença marcante da
Fundação Kellogg na história do movimento de educação médica na América
Latina. A opção da Kellogg, de não atuar mais como mera fornecedora de
"grants" para os projetos que lhe eram submetidos e de decidir lançar, no início
dos anos 90, uma convocatória em busca de parceiros para desenvolver uma
proposta de mudança na educação médica, tem várias explicações, dentre as
quais: descrença na capacidade das entidades representativas tradicionais das
escolas médicas em atuar como canais eficientes de implantação de mudanças
e necessidade interna de acumular conhecimentos teórico-práticos na gestão de
programas.
Quanto ao financiamento, não se dispõe de dados sobre o montante de
recursos próprios aplicado na operação das propostas pelas instituições
envolvidas. Seguramente, trata-se de valores superiores aos externos,
provenientes das organizações que promovem e/ou apóiam as iniciativas. No
entanto, as informações existentes indicam a presença destacada da Fundação
Kellogg no apoio a três das quatro propostas, especialmente no que se refere ao
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Programa UNI. As dezenas de milhões de dólares, aplicados nesta proposta,
vêm representando um "seed money" decisivo para o desenvolvimento dos
projetos abrangidos por ela, servindo também para o apoio à implantação da
proposta Network na América Latina.
A análise relativa aos principais atores institucionais e aos principais
sujeitos das propostas revela rica diversidade. Há, evidentemente, o
predomínio de sujeitos do campo universitário, mas os serviços de saúde, a
comunidade e as entidades profissionais também se fazem presentes. É
importante observar que todas as propostas, com maior ou menor grau de
explicitação e aprofundamento. preconizam relações de parceria entre atores e
sujeitos dos diversos campos.
A presença deste conceito - a parceria - traduzido, em sentido amplo,
como alianças políticas com fins específicos, demonstra ser generalizado o
entendimento de que as mudanças na educação médica, dependendo do seu
plano de profundidade, implicam em mudança nas relações de poder, na
correlação de forças políticas e luta contra-hegemônica.
A proposta que mais se deteve em análises e considerações políticas
dessa ordem foi a Gestão de Qualidade embora, ao mesmo tempo, tenha sido a
que menos se ocupou em desenhar operações a respeito. A Network reduz-se,
na prática, a parcerias entre professores e alunos universitários. Apesar de
imprescindíveis e potentes para atuar no terreno específico das relações de
ensino, isoladamente estas parcerias não têm força suficiente para ultrapassar
os limites das inovações ou de processos de modernização das metodologias de
ensino-aprendizagem. A rede Network, ou pelo menos alguns dos seus
sujeitos, dão sinais de já haver percebido esta debilidade e buscam resgatar o
seu componente "community-oriented" para se fortalecer.
As propostas Changing e a Gestão de Qualidade, esta com menor
ênfase, preconizam parcerias entre atores/sujeitos do meio universitário, dos

237

serviços de saúde e das entidades médicas. A proposta Changing caracteriza a
participação deste último parceiro como "estratégica". Cabem, aqui, algumas
considerações a respeito, produzidas sem base em observações sobre práticas
desenvolvidas, já que esta modalidade de parceria ainda não adquiriu
)

concretude-.
Não se deve desconhecer que as corporações profissionais cuidam
prioritariamente, no caso dos seus vínculos com a formação médica, de exercer
influências sobre os futuros novos membros, no sentido de garantir os
interesses da profissão. As relações estabelecidas entre ideologia médica,
modelo

médico hegemônico e complexo médico-industrial,

permitem

estabelecer fortes interrogações acerca da eficácia desta estratégia de parceria.
A não ser que a profundidade das mudanças pretendidas não reflita propósitos
de estabelecer processos contra-hegemônicos, o que parece não ser o caso das
propostas Changing e Gestão de Qualidade, especialmente no caso desta
última.
As considerações acima não significam desconhecer o peso político e
social que a categoria médica, enquanto sujeitos sociais e atores institucionais,
tem nos processos de mudança. Reconhece-se inclusive a importância de
realizar alianças, preferencialmente com seus segmentos renovadores e no
contexto de parcerias mais abrangentes.
A concepção de parceria mais consistente e que, conforme se observou,
vem sendo construída nos processos teórico-práticos dos projetos locais, é a
existente na proposta UNI. Nesta, as parcerias são constituídas por
atores/sujeitos da área acadêmica dos cursos médicos e das outras profissões,
por atores/sujeitos dos serviços de saúde, na maioria de abrangência local, e

1

A não ser que se entenda que as relações existentes entre a proposta Changing e o ECFMG sejam indicativas de unta parceria
deste tipo, bem como as estabelecidas nos Grupos Gestores Locais (GGL) do projeto CINAEM.
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por atores/sujeitos das organizações comunitárias existentes nas áreas geopolíticas de atuação dos projetos.
Promovendo a atuação conjunta desses atores/sujeitos na condução
política, gerência e operação das ações desenvolvidas nos projetos UNI, a
parcena vem propiciando o acúmulo de recursos de poder para o
enfrentamento do modelo hegemônico da produção de médicos. Este, sem
precisar de "parcerias", é permanentemente realimentado pelo processo
inercial conferido pelo seu próprio "status" de modelo consolidado e pela ação
dos atores e sujeitos que o sustentam dentro e fora dos ambientes
universitários.
No processo de desenvolvimento da proposta UNI, verificou-se que a
parceria, além de propiciar um grau de democratização nas relações entre
academia, serviços de saúde e população, vem construindo e se constituindo
em momentos e espaços propícios para diálogos e fortalecimento de
autonomias. Nela e através dela, os segmentos renovadores dos serviços, da
academia e as parcelas progressistas da comunidade residente nas áreas de
atuação dos projetos, têm interagido, ampliado seu grau de organização e
aumentado sua capacidade de intervenção nos terrenos social, cultural e
político.
Trata-se de parcerias conflitivas, contraditórias em muitos momentos, o
que é característico da natureza política dos processos de mudança social e
organizacional, como ocorre em vários processos/projetos UNI. Através delas
e fruto da heterogeneidade entre os parceiros, vêm sendo elaboradas
linguagens comuns, num evidente processo de construção de novas
identidades. Durante a realização dos recentes seminários de sistematização do
Programa UNI, verificou-se, conforme relatado na Análise da Proposta, uma
fortalecida capacidade de análise e de elaboração teórica adquirida pelos
parceiros da proposta.
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Além disso, dentre os sujeitos, merece registro o papel protagônico
desempenhado pelos estudantes, tanto na proposta UNI, como na Network.
Sem falar da sua atuação decisiva no Projeto CINAEM, conforme assinalado.
O seu deslocamento da condição de objeto de ensino para a de sujeito dos
processos de aprendizagem vem resultando em processos que dão razão às
análises de Juan César García. Novas relações técnicas e sociais entre os
agentes de ensino são decisivas para promover mudanças nos processos de
produção de médicos.
Os principais conceitos e instrumentos metodológicos de cada proposta,
identificados nas análises elaboradas nos capítulos correspondentes, estão
sinteticamente apresentados no Quadro 9.
A valoração, expressada em número de cruzes conferidas a cada um dos
oito conceitos e oito instrumentos metodológicos fundamenta-se na análise
feita sobre as bases teórico-conceituais e metodológicas de cada uma das
propostas. É assumida a forte carga de subjetividade que esta valoração
contém 3 . O número de cruzes corresponde a uma escala de menor para maior
importância, conferida aos conceitos e aos instrumentos metodológicos, por
cada uma das propostas.

' Até mesmo por que além de se embasar nos dados e informações coletados, a valoração conferida está influenciada também
pelo processo vivenciado junto aos projetos UNI brasileiros, particularmente o de Londrina. Neste caso. há extensa bibliografia
que registra praticamente todos os momentos da experiência em curso e recentemente, a exemplo de outros projetos UNI,
iniciou a sistematização mais global e integrada dos processos e resultados alcançados (SOARES et a/., 1997: TURINI &
BADUY. 1997: CONSUL. 1997: GIL et al., 1997: ITOet ai.. 1997).
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Quadro 9 - Principais conceitos e instrumentos metodológicos concebidos
pelas propostas e a sua valoração.
CONCEITO (c) OU
INSTRUMENTO
METODOLÓGICO (im)

GESTÃO DE

UNI

CHANGING

NETWORK

Articulação biologicosocial (c)

+

Avaliação como instrumento de mudança (im)

++

+

Capacitação pedagógica
(im)

+++

+

+++

Desenvolvimento da
liderança (im)

+++

++

++

Desenvolvimento
integrado de modelos
acadêmicos e de modelos
de atenção (im)

+++

Educação centrada no
estudante (c)

++

Gestão estratégica (im)

++
++
++
++

Interdisciplinaridade (c)
Intersetorialidade (c)
Metodologias ativas de
ensino-aprendizagem
(incluído o PBL) (im)
Multiprofissionalismo (c)

++

+

Educação orientada para a
comunidade (c)

++

+

+++
+

+++

+
+
+

+++
+
+++

+++

+
+

+++

Pesquisa como instrumento de mudança (im)

QUALIDADE

++
++
++

Planejamento estratégico
(im)

++

+

Relações entre prática,
educação médica e
estrutura social (c)

++

+

+

+++

+

+++

+

++

Responsabilidade social da
escola (equidade, qualidade.
relevância. custoefetividade)(c)

+++

(-)nenhuma 1mponànc1a; (+)pouca ímponâncía; (++) ímponància razoável;(+++) muita 1mponàncía
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Não se trata de repetir a análise sobre o grau de articulação e de
coerência que o arcabouço teórico-metodológico de cada proposta alcançou. A
observação do Quadro 9 permite identificar a distribuição dos conceitos e
instrumentos metodológicos entre as propostas (visualização horizontal), bem
como a importância conferida a cada um deles no interior de cada proposta
(visualização vertical). Evidentemente, a articulação e coerência entre esses
elementos conceituais e metodológicos foi objeto de análise nos capítulos
pertinentes.
Considerando as características de cada proposta, a análise feita sobre
cada uma e a análise das características fundacionais, evidencia-se a maior
consistência da proposta UNI ao nível teórico-conceitual e em suas bases
estruturais.
A análise das estratégias desenvolvidas (UNI e Network) ou
preconizadas (Changing e Gestão de Qualidade) permitiu a identificação das
doze principais, apresentadas no Quadro lO.
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Quadro 1O - Principais estratégias desenvolvidas e/ou preconizadas pelas

propostas e sua valoração.

GESTÃO O

Abordagem multiprofissional
Aprendizagem baseada em
problemas <ABP/PBL)

UNI

CHANGING

NEfWORK

+++
+

+

+++

Auto-avaliação como estratégia de
mudança

+++

Auto-sustentabilidade progressiva
e institucionalização dos processos

+++

Comunicação e disseminação

+++
+

Educação permanente/contínua

+
+
+

Parceria professores/alunos/
comunidade
Parceria universidade/serviços de
saúde/comunidade

+++

+++
++
++

+++

Pesquisa-ação colaborativa

+++
++

+
+
+

+

+++

Programa de apoio permanente às
iniciativas de mudança
Trabalho em rede

+++
+++
++

+++

+

Parceria universidade/serviços de
saúde/entidades médicas

Pró-atividade dos formuladores

QUALIDAD

+++

++

!-)nenhuma 1mportânc1a; !+)pouca 1mportânc1a; (++) 1mportâncm razoável;(+++) mulla Importância

A valoração conferida a cada uma das estratégias foi baseada na ênfase
teórico-prática com que cada uma é tratada pelas propostas. Não há uma
estratégia preferencial no contexto das propostas. Em geral, o que se verifica é
a utilização de uma ou várias combinações de estratégias. Dependendo do
momento, ocorre de uma ou outra estratégia ter maior relevância.
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Novamente, não se trata de repetir a descrição e análise particular de
cada uma das estratégias. O conceito de estratégia adotado neste estudo diz
respeito a ações, articuladas entre si, capazes de gerar acumulação de recursos
de poder (econômicos, capacidade de representação, de mobilização, de
convocatória, de influência) nas mãos das forças sociais interessadas nas
mudanças. A alteração da correlação de forças, enfraquecendo as que, interna e
externamente, sustentam o modo hegemônico da produção de médicos,
viabiliza avanços significativos na trajetória rumo ao objetivo pretendido.
Neste sentido há indícios, levando em conta os processos e resultados
observados, de que a parceria universidade-serviços-comunidade e o programa
de apoio, no caso da proposta UNI, o PBL e o trabalho em rede, no caso da
proposta Network, se constituem nas estratégias que mais vêm gerando
acumulação de recursos entre os atores interessados nas mudanças.
Sobre os resultados alcançados pelas propostas, sua análise permitiu
identificar alguns resultados parciais/intermediários somente na esfera da
proposta UNI. Na América Latina, a Network está em estágio de implantação,
a exemplo da Changing.
Com efeito, conforme se observou, os projetos UNI vêm gerando
muitas inovações e algumas reformas. Considerando o conceito elaborado
acerca da mudança e seus planos de profundidade, verifica-se a existência de
alguns casos em que, através de intensos e extensos processos de conflito e de
cooperação, o acúmulo de inovações e a alteração da correlação de forças vêm
resultando na emergência de verdadeiras reformas nos modos de produção de
médicos. São os casos de Cali, Man1ia e Londrina, todos ainda em fase inicial
de implantação, mas cujos desenvolvimentos se caracterizam por alterações de
processos e/ou de relações e/ou de conteúdos, com claros sinais de mudanças
nas relações e nas estruturas de poder das suas esferas de atuação.
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Aliás, a respeito do conceito de mudança, enquanto processo ou
enquanto categoria de análise, observou-se uma debilidade comum a todas as
propostas. As propostas UNI e Gestão de Qualidade são as que mais se detêm
em considerações a respeito, utilizando diferentes referenciais teóricos, mas
não chegam a apresentar formulações consistentes e aprofundadas. A tentativa
de categorização das mudanças em três planos de profundidade, conforme
introduzida neste estudo, ajudou na análise dos processos e resultados parciais
obtidos pelas propostas, embora se reconheça que deva ser aprimorada.
A análise das estratégias desenvolvidas ou preconizadas pelas propostas,
bem como a análise sobre as respectivas concepções e estruturas, não têm, na
verdade, o propósito de estabelecer uma competição. Mesmo porque a
interação que vem se verificando entre elas configura processos de troca e de
diálogo entre seus atores e sujeitos. Mas é importante diferenciá-las, para evitar
as consequências de uma promiscuidade política e teórico-metodológica que
dificultaria sua compreensão. É importante compreendê-las para delas extrair
elementos que ajudem na ação transformadora sobre a educação médica. Ação
transformadora que, conforme já se sabe, é um processo permanente de
conflito e cooperação, em todos os âmbitos, entre forças sociais com distintos
projetos políticos no campo da saúde.
Um traço comum das propostas é a identificação do cenário
internacional como espaços importantes de intervenção política. Sua
participação nesses eventos tem se constituído em uma oportunidade de
interação entre elas. (Figura 29).
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Figura 29 - Representação esquemática da participação das propostas em
alguns eventos internacionais da educação médica

Edillh!Jo
1988

Nota: As linhas ponttlhadas representam paruetpações mais limitadas ou superficiais.

Este estudo, ao contribuir para uma melhor compreensão acerca das
propostas, fornece elementos para o fortalecimento do diálogo entre elas.
Diálogo

que

já

existia,

instituído

pelos

atores

das

propostas,

independentemente das ações desta pesquisa. No entanto, como nem mesmo os
diálogos são política e ideologicamente neutros, existe sempre o perigo de se
converterem em instrumentos de dominação. Espera-se que este estudo sirva
para subsidiar a construção de interações sob o enfoque independentecooperativo do campo da saúde internacional.
Considerando os limites e as possibilidades das propostas, a interação
entre elas pode resultar em seu fortalecimento, sobretudo no que diz respeito às
limitações internas, localizadas nas bases teóricas, metodológicas e na gestão
das propostas.
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Tomando por base a proposta UNI e levando em conta a análise
elaborada a seu respeito, aponta-se os seguintes elementos que poderiam estar
sendo criticamente avaliados e, talvez, incorporados por ela:
- quanto ao ideário: o marco conceitual da educação médica na América
Latina, desenvolvido ao longo da trajetória de elaboração da
proposta Gestão de Qualidade; a aprendizagem baseada em
problemas (ABP), desenvolvida pela Network~; o conceito de
responsabilidade social da escola médica, com suas quatro categorias:
relevância, qualidade, custo-efetividade e equidade, desenvolvido
pela Changing.
- quanto à gestão: o planejamento estratégico de recursos humanos em saúde,
desenvolvido pela proposta Gestão de Qualidade; a avaliação de
experiências educacionais inovadoras, desenvolvida pela Network; as
ações co laborativas multicêntricas, preconizadas pela Changing.

Ainda quanto aos limites internos, detectou-se que as propostas não
delinearam estratégias específicas para introduzir mudanças na base material
mrus

relevante

universitário.

do

Neste,

modelo

hegemônico,

verdadeiro

"bunker"

representada
do

pelo

paradigma

hospital

flexneriano,

desenvolvem-se atividades de ensino-aprendizagem que devem ser objeto de
atenção. No caso específico das mudanças ocorridas recentemente em
Londrina, por exemplo, não houve o envolvimento do internato médico no
desenho do novo modelo acadêmico e há dificuldades de envolver a gestão do
hospital universitário nos processos de construção do novo modelo de atenção.
Provavelmente esta lacuna é decorrente de análises acertadas sobre a
correlação de forças existente, que desaconselham iniciativas nestes terrenos
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no momento atual. No entanto, a ausência de estratégias específicas não ajuda
a acumular recursos para intervenções futuras.
Além dos limites localizados no âmbito "interno" das propostas, suas
possibilidades

de

desenvolver

processos

sustentáveis

de

mudanças,

principalmente as mais profundas, dependem também e em grande medida, das
estruturas sociais e das conjunturas econômicas, sociais e políticas, nacionais e
latino-americana.
No que se refere ao contexto latino-americano, do ponto de vista
econômico, verificam-se, na maioria dos países, tendências de estabilização e
superação dos processos inflacionários. Com eclosão de crises, como a do
México, em 1995, mas com sinais de retomada do crescimento ou da sua
continuidade, a exemplo do Chile, embora persistam realidades, como é o caso
da Nicarágua, de estagnação econômica.
Do ponto de vista social, há realidades também diversas, verificando-se
situações de agravamento ou de atenuação das tendências de exclusão social,
condicionadas pelas medidas de ajuste econômico, de redução dos gastos
públicos e pelas políticas sociais desenvolvidas.
Do ponto de vista político, fortalecem-se, nos anos 90, os processos de
democratização dos países, ainda que, em alguns como no Peru, na Colômbia e
na Nicarágua, ocorram momentos e processos de agudização da violência
social e dos contlitos políticos, colocando em risco a legalidade dos seus
regimes e governos. De maneira geral, os analistas políticos consideram que
em nenhum dos países da América Latina houve a consolidação da
democracia, ainda constantemente ameaçada pelos graves desequilíbrios
econômicos e pela injustiça social.

" Tralando de incorporar essa específica rnetodolog~a ativa de aprendizagem de uma forma criativa, subordinando-a ao enfoque
pedagógico critico-reflexivo, que Já conta. no contexto dos projetos UNI. contribuições teórico-práticas que vêm sendo
publicadas (BERBEL 1995; BERBEL 1996; RODRIGUES E SILVA. 1996; TORALLES-PEREIRA, 1997).
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De forma direta e indireta este contexto exerce impacto sobre as
instituições e as comunidades que participam das propostas, geralmente
agregando maiores dificuldades ao desenvolvimento dos processos. A
fragilidade das entidades nacionais e supra-nacionais do campo da educação
médica, por exemplo, tem dificultado a constituição de movimentos pela
mudança.
As entidades se limitam à promoção de eventos, periódicos ou
episódicos, e as propostas de mudança não têm, ainda, densidade políticoinstitucional suficiente para desencadear movimentos de mudança, para
1mpnm1r novos rumos às entidades e muito menos às políticas públicas,
embora ocorram iniciativas no sentido de interferir nestas situações, como é o
caso das que vêm sendo tomadas pela Rede UNIIDA. Identificando facilidades
no contexto nacional, os projetos UNI brasileiros contribuíram, de forma
decisiva, para a constituição desse novo ator institucional que, interagindo com
os outros segmentos atuantes no processo da RSB, vem adquirindo crescente
densidade social e credibilidade política junto às esferas de decisão das
políticas públicas brasileiras.
Deve-se considerar que os limites e as possibilidades das propostas de
mudança não são estáticos, definitivos. São situações que estão em permanente
evolução, na dependência das condições externas e das dinâmicas dos
processos internos. No caso da proposta Gestão de Qualidade, por exemplo, o
acúmulo de fatores limitantes, externos e internos, acarretou a diminuição das
suas possibilidades e levou à sua interrupção, que pode ser de natureza
temporária ou não. Por outro lado, no caso da proposta UNI, verificou-se a
existência de processos de superação de algumas de suas limitações com a
consequente ampliação das suas possibilidades, o que vem levando ao seu
desenvolvimento.
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Deve também ser registrado que, da mesma forma em que há estreita
relação entre os contextos externos e internos, também os limites e as
possibilidades. localizados em um ou outro âmbito, são interdependentes. A
superação permanente dos limites, que, uma vez "negados", são substituídos
por novos, geralmente mais complexos e difíceis, implica em não se incidir em
posturas extremadas. Nem na postura onipotente, com expectativas exageradas
na capacidade transformadora da formação médica, nem na postura negativista,
ditada pelo determinismo estrutural, que subordina toda e qualquer mudança às
regras da infra-estrutura econômica, às características da organização dos
serviços de saúde e dos modelos de atenção ou às condições da prática médica
hegemônica.
Finalmente, conforme diz FARINA (1996), "Tem sentido uma
conclusão? Conclusão, para nós, tem o efeito de um tropeço. Quem tropeça dá
o passo seguinte mais longe". Neste sentido, espera-se que os próximos passos,
de cunho mais coletivo do que individual, rumo ao aprofundamento,
consolidação e disseminação das mudanças na educação médica latinoamericana, sejam firmes e não trôpegos. E que, para isso, este estudo tenha
trazido contribuições.
Processos de acumulação e saltos de qualidade, no campo do
desenvolvimento de rhs e das rss, puderam ser observados no decorrer da
realização deste estudo. Novos "tropeções" ocorrerão, mas o conhecimento do
terreno toma a caminhada mais segura, principalmente quando se tem clareza
sobre onde se quer chegar, sobre quem ajuda e quem atrapalha para dar os
passos necessários.
Particularmente, para o caso da realidade brasileira, espera-se que este
estudo possa contribuir para a superação das debilidades identificadas na mesa
redonda de avaliação da RSB, realizada no último Congresso da Abrasco
(Águas de Lindóia, agosto de 1997). Na ocasião, todos os participantes

250

apontaram a formação de recursos humanos em saúde, particularmente a
educação médica, como o "calcanhar de Aquiles" da RSB. A compreensão das
propostas de mudança, das suas estratégias, dos seus limites e possibilidades,
pode ajudar a traçar novas e inadiáveis políticas públicas para o campo de
desenvolvimento de rhs. Pretensão demais?! Talvez, mas ... "tudo vale a pena
se a alma não é pequena".
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segmr, registram-se algumas retlexões sobre temas correlatos às
questões centrais deste estudo tratadas no capítulo anterior. São retlexões
inconclusas e, por isso, optou-se por apresentá-las sob a forma de "teses". Ou
seja, de proposições para o debate e para novos estudos, com vistas ao
aprofundamento teórico-prático dos processos em desenvolvimento.

1. Durante várias décadas, a Fundação Rockfeller apmou, da mesma
forma (nem sempre com o mesmo conteúdo) que a OPS e outras fundações
norte-americanas, o movimento da educação médica na América Latina. Mas,
a partir dos anos 80, ela deixou de fazer parte do convívio com os atores desse
movimento. Observou-se, inclusive, que sua participação no apoio à Network
foi limitada aos anos 81-83.
Por outro lado, a partir de 1981, a Rockfeller passou a patrocinar a
formação de centros de formação em epidemiologia clínica (Carolina do Norte
e Pensilvânia nos EUA; Hamilton/McMaster no Canadá, e na Austrália). Numa
segunda fase ( 1992-98), passou a apoiar a estruturação de consórcios regionais
(asiático, africano, americano. etc) constituídos por centros de treinamento 1•
Apesar de poder ser entendida como uma simples ferramenta educacional
ou habilidade clínica, há estudos (ALMEIDA FILHO, 1992; ALMEIDA
FILHO,

1993; TERRIS,

1995;

BARATA,

1996),

indicando

que

a

epidemiologia clínica pode ser vista como uma nova ideologia médica,
inserindo-se, com seu discurso de "medicina baseada em evidências", na
corrente cientificista da educação médica (SCHRAIBER, 1989). Seria, na
verdade, uma estratégia encoberta e representativa, portanto, de uma poderosa
1

Na América Latina existem atualmente três: Temuco, no Chile; Universidade Federal de São Paulo (ex - EPM), no Brasil e
Universidade Javeriana, no Peru.
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força de modernização e manutenção do modelo flexneriano da prática médica,
da educação médica e de influência sobre a própria Saúde Pública, através da
tentativa de reorientação da epidemiologia, uma das vertentes principais desta
área.
A existência, hoje, de uma Rede Internacional de Epidemiologia Clínica2
muito bem articulada e a repercussão que esta proposta vem obtendo, inclusive
junto às propostas Network e UNI, indicam a necessidade de um
aprofundamento da análise a respeito. Não se trata de emitir julgamentos
precipitados, mas de lembrar que os sujeitos que sustentam os modelos
hegemônicos de prática e educação médica também têm estratégias e que a do
cavalo de Tróia continua tendo a sua validade nos dias atuais.
Na mesma linha de preocupação inserem-se as cautelas com que devem
ser tratadas as questões tratadas pela ECFMG e o novo programa
"International Fellowships in Medicai Education", que oferece oportunidades
(bolsas de estudos) para professores estrangeiros das áreas de ciências básicas
e de clínica médica, de estágios em escolas médicas norte-americanas, "desde
que tenham potencial para melhorar a educação

médica nos seus

departamentos e escolas" (A YERS, 1997). É o caso de se indagar para qual
modelo de educação médica se voltas estas iniciativas. Sua divulgação acrítica,
através dos boletins Newsletter e Changing, veículos oficiais de comunicação
das propostas da Network e da OMS, não deve inibir análises mais
aprofundadas a respeito.

2. Todas as propostas analisadas incluem, dentre suas estratégias, a
educação continuada (EC) ou permanente (EPS) de profissionais de saúde
(Quadro 10). Geralmente, estes termos são tratados como sinônimos. Mas, no
: lnternational Clinicai Epirniology Network (INCLEN), cujo endereço na Internet é www.inclen.org . A XV Reunião
Internacional do INCLEN está programada para realizar-se em fevereiro de 1998, no México.
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campo da proposta Gestão de Qualidade, faz-se diferenciações com base no
enfoque abordado na publicação "Educación Permanente de Personal de
Salud" (HADDAD & ROSCHKE & DAVINI (edit), 1994).
DA VINI ( 1994) aponta que "a efetiva socialização profissional, quanto
a modos de pensar e de atuar, individual e coletivamente, de uma determinada
categoria, completa-se e consolida-se no campo da prática profissional. ( ... )As
formas de relação social (hegemonia, processo decisório, conflito, controle do
saber) e as práticas técnicas (divisão do trabalho, circuitos operativos, saber
fazer), são produtos históricos e funcionam como matriz de aprendizagem nos
locais de trabalho, mais do que qualquer coisa aprendida no processo escolar
formal". Com esta visão a autora preconiza não a inutilidade dos cursos de
graduação, mas sim que as práticas sanitárias podem tanto dificultar como
facilitar as aprendizagens transformadoras, daí a importância da EPS.
Entendendo a EPS "como a educação no trabalho, pelo trabalho e para o
trabalho", ROVERE (1994) analisou o papel da universidade na EPS,
concluindo por propor uma "Gestão estratégica da EPS", concebida como uma
ferramenta privilegiada de mudança organizacional e das práticas assistenciais
e educacionais. A questão merece reflexões mais aprofundadas, como pode ser
demonstrado pela leitura do Quadro 11, construído com base em experiências
concretas.
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Quadro 11 - Características da educação continuada e da educação

permanente

Características
público alvo

Educação Continuada
uni profissional

Educação Permanente
multi profissional

Inserção no mercado prática autônoma
de trabalho

prática institucionalizada

Enfoque

temas de especialidades

problemas de saúde

objetivo principal

atualização técnico-científica

transformação das
técnicas e sociais

Periodicidade

esporádica

contínua

Metodologia

pedagogia
da
transmissão
(geralmente através de aulas,
conferências, palestras), em locais
diferentes dos ambientes de
trabalho.

pedagogia
centrada
na
resolução
de
problemas
(geralmente
através
da
supervisão dialogada, oficinas
de trabalho), efetuada nos
mesmos ambientes de trabalho.

Resultados

organizacional;
apropnaçao passiva do saber mudança
científico; aperfeiçoamento das apropriação ativa do saber
científico; fortalecimento das
práticas individuais
ações em equipe

práticas

Fonte: ALMEIDA. 1997

Ou seja, sem pretender assumir uma visão maniqueísta, há indícios de
que a educação continuada serve mais aos propósitos de manutenção do
modelo médico hegemônico, enquanto a educação permanente é mais coerente
com as mudanças preconizadas para a educação médica, em especial as da
proposta UNI e Gestão de Qualidade. Cabe aprofundar as análises a respeito e,
talvez, reorientar planos de ação em andamento.

3. É amplamente reconhecido que as relações externas desempenham
importante papel nos esforços de mudança.

Não só no sentido do

estabelecimento de intercâmbios, através dos quais trocas de experiências em

processo são realizadas, mas também no que se refere ao fortalecimento mútuc
e à disseminação de resultados.
A debilidade político-institucional dos mecamsmos tradicionais de
articulação externa, representados pelas entidades nacionais e supranacionais
de educação médica, somado ao fato deles serem, geralmente, canais mais
afetos à representação dos modelos hegemônicos, tem levado a um interesse
crescente pela modalidade de trabalho em Rede.
Não se pretende diminuir a importância e potencialidades dessa
modalidade de associação, que,

idealmente, propicia relações menos

burocráticas, mais econômicas e mais ágeis. Há entretanto algumas questões a
este respeito que precisam ser melhor compreendidas. Constata-se facilmente
que em relação às Redes há uma certa aura de "assepsia" política e ideológica,
produto das conexões subjetivas existentes entre o trabalho em Rede e o
"inocente" computador.
Contudo, a pretensa despolitização que reveste as iniciativas deste tipo
pode favorecer, por exemplo, a cooptação intelectual de atores envaidecidos
por terem acesso aos círculos da elite da educação médica mundial. As
próprias atividades de intercâmbio, para serem consequentes, não podem
prescindir da existência de projetos políticos voltados para a atuação no
contexto externo, que devem orientar o estabelecimento de vínculos com
outras entidades, movimentos e a ação sobre as esferas de decisão das políticas
públicas, nacionais e internacionais. Do contrário, corre-se o risco de serem
criados "clubes" fechados que, a médio e longo prazos, tendem ao
esvaziamento e perda de qualquer papel social relevante.

4. No que se refere especificamente às estratégias educacionais, vem
ganhando corpo, no cenário latino-americano, a metodologia da aprendizagem
baseada em problemas (ABP). Não restam muitas dúvidas, diante das
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avaliações existentes, de que esta é uma boa ferramenta para introduzir maior
eficiência nas práticas de ensino-aprendizagem e para formar profissionais com
visão mais crítica e melhor preparados para a auto-aprendizagem no seu
trabalho futuro. Além disso, ao estabelecer novas relações técnicas e sociais
entre os agentes de ensino, contribui para alterações importantes na infraestrutura do modo de produção de médicos.
Uma das preocupações que surgem diz respeito ao risco de se incorrer
num enfoque reducionista, imaginando que a adoção da ABP, mesmo quando
promovida de forma global, abarcando praticamente todo o currículo médico,
possa garantir, por si só, mudanças profundas no modelo hegemônico. Para
que estas ocorram há necessidade de uma série de outras iniciativas, como: a
utilização significativa de novos cenários de ensino, prioritariamente nos
serviços de primeiro e de segundo níveis de atenção da rede; a construção de
novas práticas profissionais; a utilização de sistemas de avaliação dos alunos
mais do tipo formativo do que somativo; a articulação do conhecimento
biológico-social nos conteúdos curriculares; a superação da dissociação entre
teoria e prática desde o início das atividades acadêmicas, etc.
Outra preocupação diz respeito ao risco de se abortar o desenvolvimento
de iniciativas autóctones, como o estudo-trabalho e a metodologia da
problematização (MP). A primeira, originária de Cuba, vem sendo adotada,
principalmente, em escolas da América Central, a exemplo de León, na
Nicarágua. A segunda, originária de Londrina3, vem sendo adotada também em
Man1ia e Rio Negro. Em Man1ia e Londrina foram aprovadas, recentemente,
reformas curriculares que associam a ABP e a problematização. Embora haja

1

O pioneirismo mencionado refere-se à aplicação da metodologia em cursos de medicina e não à metodologia em si. Esta
afirmativa baseia-se na inexistência de referências bibliográficas latino-americanas que relatem experiências empíricas
desenvolvidas. Os textos que abordam essa metodologia, principalmente da OPS, têm caráter de recomendação do seu uso. A
primeira publicação que se tem notícia. refletindo sobre a sua aplicação em cursos da área da saúde é a de BERBEL ( 1994).
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afinidades entre ambas, há nítidas diferenças de concepção e de processos 4 •
Vislumbra-se a perspectiva de conflitos acadêmicos que poderão ser
superados, desde que a condição de tecnologia estrangeira já melhor
desenvolvida da ABP não leve à subordinação do desenvolvimento da
metodologia da problematização.

5. O estudo realizado se refere à educação médica na América Latina e,
neste campo, identificam-se sentimentos de solidariedade internacional que
buscam preservar valores culturais e políticos próprios de uma identidade
latino-americana. Mas o fenômeno da globalização e a criação dos blocos
econômicos regionais (MERCOSUL, PACTO ANDINO) podem limitar esse
processo. Em tempos pós-guerra fria (com exceção das relações dos EUA com
Cuba), os processos de internacionalização econômica necessitam anular
barreiras (vide ALCA x MERCOSUL) e identidades.
Com isso, as relações sul-sul, entre as escolas e educadores médicos dos
países latino-americanos, tenderiam a diminuir de intensidade, sendo
substituídas pelas relações norte-sul. Aliás, esta não seria uma tendência nova.
O que é novo é o grau de intensidade que as relações norte-sul podem adquirir,
anulando as relações sul-sul.
Na base desses processos estão as relações econômicas (por exemplo,
ALCA x MERCOSUL), mas estas também sofrem influências do cultural e do
4

Quanto à concepcão: a ABP tem sua origem fundamentada pela concepção da Escola Ativa (Kilpatrick, Dewey), associada à
educação liberal. que acredita que os indivíduos têm as mesmas oportunidades e se desenvolvem segundo suas capacidades. A
MP surge dentro de uma visão de educação libertadora (Paulo Freire, Luckesi), inspirada nas teorias histórico-críticas, que
acredita na educação como prática social e não individual ou individualizante. Quanto ao processo: a ABP tem como ponto de
partida um problema bem formulado pelo professor, e, como ponto de chegada, pretende um resultado. após pesquisa,
discussões em grupos tutoriais, formulação de hipóteses e de soluções. A MP tem como ponto de partida a realidade social,
donde são extraídos os problemas e como ponto de chegada. novamente a realidade social, para onde os alunos e professores
retomam com informações, sugestões e ações efetivas. Quanto aos objetivos: a ABP estimula o raciocínio, habilidades
intelectuais e aquisição de conhecimentos. A MP, além dessas aquisições, mobiliza o potencial social, político e ético dos
profissionais em formação. Proporciona amplas condições de relação teoria-prática e estimula o trabalho junto aos sujeitos.
provocando alterações nas relações técnicas, sociais e políticas (BERBEL, 1994). A autora esclarece que a aplicação prática
da metodologia se baseia no método do arco de Charles Maguerez. Ultimamente, com base na experiência de sua aplicação no
curso de medicina, através do curso de mestrado em educação da UEL, professores de vários outros cursos vêm
desenvolvendo iniciativas, cujas sistematizações já resultaram na publicação de duas edições especiais da Revista Semina.
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político. E a educação médica, fazendo parte do mundo da cultura e do mundo
da política, qual papel joga nesse processo? Qual é a especificidade do objeto
"educação médica latino-americana"? A questão parece ser pertinente tanto
para fins teóricos como para fins de ação política e programática,
principalmente para aqueles que estão envolvidos em propostas dirigidas à
América Latina.

6. As relações entre os departamentos de medicina preventiva, social ou
de saúde pública e os projetos UNI são heterogêneas. Variam de participação
ativa à oposição, situações que se devem, sobretudo, a particularidades
político-institucionais existentes em cada realidade concreta.
No entanto, há outras questões que também interferem na qualidade e
intensidade dessas relações. Em muitos casos, parece não haver clareza por
parte desses setores, que PAIM ( 1996) chama de "braço acadêmico da
Reforma Sanitária", quanto ao significado político-sanitário desses projetos e
quanto ao papel estratégico que podem desempenhar nos processos de
mudança em curso.
A melhor compreensão sobre esses projetos/processos pode auxiliar a
saúde coletiva a enfrentar o desafio de dar conta dos seus projetos específicos,
nos campos de ensino, produção de conhecimentos e cooperação com os
serviços de saúde, articulando-os com projetos institucionais mais abrangentes,
de mudança na educação dos profissionais de saúde. Desafio esse que é mais
presente nos casos em que a saúde coletiva participa diretamente da estrutura
da escola médica e/ou dos demais cursos da área de saúde.
Os processos de mudança são, geralmente, protagonizados por outros
sujeitos, nem sempre totalmente convencidos ou teoricamente preparados para
enfrentar confrontos com os modelos hegemônicos de educação e de prática
médica, necessitando do apoio da área de saúde coletiva para desempenhar
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com eficácia seu papel de liderança nos processos de mudança. Eis aqui uma
questão que merece aprofundamentos teórico-práticos e técnico-políticos,
principalmente por parte das áreas de recursos humanos e de planejamento &
gestão do campo da saúde coletiva.
Na realidade brasileira, esse desafio pode ser enfrentado, com
perspectivas de sucesso, na medida em que o movimento sanitário entenda que
nos processos de mudança em curso há subsídios para que ele construa a sua
proposta para a escola médica e também para os demais cursos de graduação
da área de saúde. Até o momento, embora não disponha de projetos
alternativos. constatam-se reservas por parte de vários dos segmentos e atores
que constituem o movimento sanitário brasileiro quanto às iniciativas de
mudança desencadeadas. A recente refundação da Rede UNIIDA e as ações
que vem desenvolvendo contribuem para o preenchimento dessa lacuna na
saúde coletiva nacional.
Quanto ao cenário latino-americano, movimento semelhante vem
ocorrendo. Durante o último Congresso Latino-Americano de Medicina Social,
promovido pela ALAMES e realizado em Buenos Aires, ABRAMZÓN &
RO VERE ( 1997) manifestaram que "as experiências de mudança nos cursos da
área de

saúde não estão sendo suficientemente acompanhadas e apoiadas,

apesar de se reconhecer seu caráter estratégico para o futuro da área". Neste
sentido, os autores apresentaram a proposta de criação de uma Rede
interinstitucional, de âmbito latino-americano, voltada ao estudo e apoio aos
processos que vêm ocorrendo.
Em síntese, a proposição é de que a área de saúde aprofunde sua análise a
respeito das experiências em andamento.
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7. A construção de parceiras contra-hegemônicas entre estudantes,
professores, profissionais dos serviços e usuários exige que esta se paute numa
ética da saúde como função pública. Segundo RODRIGUEZ NETO (1996),
"( ... ) a celebração de alianças sólidas corresponde a uma nova ética de
responsabilidade, de solidariedade e de qualidade". Nos últimos anos vêm
sendo publicados livros introduzindo o tema da bioética no cenário brasileiro e
latino-americano (BERLINGUER, 1991; GARRAFA, 1995).
Contudo, apesar de ter tudo a ver com os propósitos de mudança na
educação, esta temática está praticamente ausente das propostas analisadas. Há
breves referências a respeito, ainda marcadas pelo enfoque da ética
deontológica, geralmente quando se aborda a dimensão atitudinal dos novos
perfis profissionais preconizados. No entanto, o interesse que o tema desperta,
principalmente entre os estudantes, indica um potencial de mobilização que
não está sendo devidamente incorporado nos conteúdos das propostas de
mudança.

8. A proposta UNI, por ser a única dentre as analisadas que é
operacionalizada através de projetos locais, corre o risco de cair "na armadilha
da extensão" (MISOCZKY, 1993; BOTOMÉ, 1996). A maioria dos projetos
situam-se, quanto à estrutura acadêmico-administrativa universitária, nos
gabinetes dos reitores, dos diretores de centros de ciências, faculdades, escolas
ou junto às coordenadorias de ensino, pesquisa ou de extensão. Dentre estes,
alguns projetos estabeleceram acriticamente vínculos com as Pró-Reitorias de
extensão das respectivas universidades. Outros, a exemplo da Bahia e de Rio
Negro, desenvolvem interações que vêm resultando em transformações das
políticas de ação das respectivas universidades como um todo.
Uma visão crítica da extensão, que é conhecida como o "terceiro pilar" da
vida universitária, levanta aspectos altamente preocupantes. Segundo esta
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visão, a proposta extensionista é utilizada como um contra-discurso para
encobrir a alienação do ensino de nível superior, o descompromisso social das
atividades de pesquisa científica e o não envolvimento da universidade com as
transformações mais profundas no seu relacionamento com a sociedade. E,
quanto às atividades extensionistas, estas são entendidas como um ativismo
assistencialista e paternalista, facilitado pelo idealismo dos estudantes, mais
próximos à realidade social, mas despreparados para uma ação efetiva,
profunda e abrangente, e também pela inexperiência de professores com pouca
ou nenhuma formação histórica e política.
A extensão, ao se relacionar diretamente com as comunidades, deixando
à margem os órgãos públicos de prestação de serviços, verdadeiros
responsáveis pelo atendimento às demandas sociais, acaba por criar
"laboratórios de comunidade" que artificializam até mesmo as práticas de
ensino e de pesquisa, quando estas são realizadas.
A extensão deve ter outro significado, deixando de ser uma função
paralela ao ensino e à pesquisa, integrando-se como uma dimensão destes e
sendo um momento indispensável do processo de produção de conhecimento.
Segundo BOTOMÉ ( 1996), "É possível propor o abandono da extensão, já
que ela é um equívoco. Mas o que importa mais é eliminar não a expressão que
a denomina( ... ) mas sim suas falsificações. Por isso a proposta importante não
é a sua extinção, justificação ou condenação e sim a sua superação( ... )".
Neste sentido vêm ocorrendo situações em vários projetos que devem
merecer análises mais aprofundadas, o que implica em maior envolvimento dos
seus atores com as questões universitárias. Isto com vistas, em primeiro lugar,
à universidade assumir, em conjunto, seu papel de ator nas rss, envolvendo
outros setores do conhecimento, disciplinas e profissões, reconhecendo que sua
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principal potencialidade de colaboração nas mudanças sociais não é pelo lado
dos serviços 5, mas do desenvolvimento da ciência e da cultura.
Em segundo lugar, cabe indagar sobre a pertinência do ideário UNI servir
como uma contribuição às outras áreas da universidade que enfrentam desafios
internos e externos. Existe a urgente necessidade de identificar estratégias de
transição para enfrentar as novas demandas que a sociedade vem expressando e
que, em síntese, são no sentido de que a universidade combine excelência
técnica com relevância social.
Afinal, repensar a educação médica implica, na medida que as mudanças
obtidas sejam relevantes, em também repensar a universidade, pois seu
imobilismo pode ameaçar a sustentabilidade das próprias conquistas obtidas.

1

Não se desmerece. por exemplo. o importanle papel que os hospitais universitários representam na realidade brasileira. mesmo
sem atuar como deveriam. junto a rede de serviços na constituição do SUS. Mas questiona-se. por exemplo. a representação
da universidade junto aos Conselhos Municipais de Saúde. papel geralmente desempenhado pela direção do hospital
universitário. sem nenhuma preocupação em discutir nos Conselhos questões centrais do papel social da universidade. como é
o caso da forrnação de rhs.
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ANEXO 1

Roteiros das entrevistas
1.1 Com autores e/ou diretores das propostas 1
I. Você pode me falar sobre a origem da proposta? Existem textos a respeito? Quais são?
Quais são as justificativas da proposta?
3. Você pode me dizer qual é a teoria que fundamenta a proposta?
-L Qual o montante de recursos financeiros investidos e em quê foram investidos?
S.

Qual é o estágio de desenvolvimento alcançado pela proposta?

6. O que você acha importante ser dito sobre a proposta que eu não tenha abordado'?

1.2 Com dirigentes da FEPAFEM e da ALAFEM 2
I. Qual a origem da entidade?
Quais foram as principais contribuições da FEPAFEM e da ALAFEM para o
movimento de educação médica na América Latina?
3. Como foram no passado e como estão hoje as relações entre estas entidades e com a
OPS, com a OMS e com as Fundações norte-americanas?
4.

1

Qual é o atual plano de trabalho da entidade?

Foram entrevistados: Mario M. Chaves e Francisco B. Tanc.redi (UNI); Charles Boelen (Changing); H.
Schmidt, Pauline Vluggel e Benjamin Stockins (Network); José Roberto Ferreira, Francisco E. Campos e
Maria Isabel Rodriguez (OPS).
:c Foram entrevistados: Benedictus Philadelpho de Siqueira (FEPAFEM), Eduardo Touyá (ALAFEM) e Mario
M. Chaves (FEPAFEM).
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1.3 Com diretores de Projetos UNI 3
I. Sua escola participa do movimento de educação médica do país? E você? Como? E'TI

3.
..f..

5.
6.
7.
8.
9.

3

que nível?
Qual o papel da sua escola no processo de reforma do setor saúde em seu país?
Além da proposta UNI. qual outra(s) proposta(s) existe(m) no seu país para mudança na
educação médica?
Conhece a proposta da OMS, da OPS e da Network?
Como se vincula. do ponto de vista academico-administrativo, o projeto UNI na sua
universidade?
Quais as principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do projeto?
A área de medicina preventiva/saúde pública/caúde coletiva da sua escola participa do
projeto? Como?
Quais são. na sua opinião. as principais conquistas?
Gostaria de comentar sobre algum aspecto não abordado?

Foram entrevistados: Amador Rores (Monterrey), Marco Palma (Yucatan), José René Melenoez (León),
Orlando Garcia (Barquisimeto), Rodrigo Barceló (Barranquilla), Ligia de Salazar (Cali), Luiz Javier Giraldo
(Rio Negro), Julio Vasquez (Trujillo), Benjamin Stockins (Temuco), Julio Olmos (Tucumán), Pedro Gordan
(Londrina), José Lucio Machado (Botucatu), Heloniza Costa (Bahia), Francisca Valda (Natal), Roberto
Padilha (Marília) e Mourad I. Belaciano (Brasília).
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ANEX02

Re/CXy'ào dos presidentes da FEPAFEM segwuio pais de origem e períodos de mandato
:'>I O,\;I E

PAIS

PERIODO

Amador Negme (Provisório)

Chile

1962-64

Amador Negme

Chile

1964-68

Rubens Maciel*

Brasil

1968

Argentina

1968-74

Brasil

1975-78

Panamá

1979-80

Colômbia

1981-82

Andres Santas
.-\loysio Salles Fonseca
Rodolfo Young
Efrán Otero
i

Informação não obtida)

1983-84

José Laguna Garcia

México

1985-86

Gaspar Garcia de Paredes

Panamá

1988-92

Brasil

1993-97

Benedictus Philadelpho de Siqueira

• A renúncia do Prof. Rubens Maciel. que exerceu o cargo durante poucos meses, é um episódio obscuro.
Prallc::~mente omitido n:1 bibliografia consultada. parece estar relacionada com os antecedentes da cnse que a
FEPAFEM viveu nos pnme1ros anos da década de 70. especialmente com referência às atividades desenvolvidas
pelo Dr. Pa!lfio. Diretor Executivo de agosto de 1966 a janeiro de 1976. Havia divergências quanto à ênfase nos
programas populacionais e quanto à proposta de afiliação dos governos dos países à FEPAFEM. com respectivas
l'ohranças de quotas. a exemplo da OPS. Contrário à proposta do diretor executivo. referendada pelo Conselho da
Federação. o Pro f. Maciel sentiu-se desautonzado. o que levou à sua renúncia.
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ANEX03

Relaçâo de diretores executivos da FEPAFEJf. segundo país de origem e períodos de desempenho
da função
NOME

PAÍS

PERÍODO

Emani Braga

Brasil

1962-66

José Felix Patino

Colômbia

1967-76

Francisco Kerdel Vegas

Venezuela

1976-77

Venezuela

1977-81

Julio Ceitlin

Argentina

1981

Pablo A. Pulido M.

Venezuela

1981-1997

Luiz Manuel

~1anzanilla

l'm tato. t~,lvo ma1-. do que cunoso. é o de que a te~ourana da FEPAFEM tenha sido ocupada. nos seus primenos
24 anos 1lli62-IYX6!. por representantes da Educação Médica do Hemisfério Norte, a saber: John A. D. Cooper
IEU.t\1. de 1962 a 75 e de 82 a 83: Thomas Hunter. de 1976 a 1980: Jan Stein (Canadá). 1980-81; Samue1 Asper
1ITA!. Jc 1984 a 1986.
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ANEX04

Conferências pan-americanas de educação médica promovidas pela FEPAFEM, segundo datas, locais e
temas centrais

ANO DE_
REALIZAÇAO

LOCAL

1966

Bogotá

Educação Médica, Fator de
Desenvolvimento Social e
Econômico

11

1967

México

III

1970

Buenos Aires

Integração da Educação nas
Profissões de Saúde
Definição de Objetivos e
Programação do Currículo.

IV

1972

Toronto

v

197-+

Carabal1eda
(Venezuela)

VI

1976

Rio de Janeiro

Tendências
Atuais
Educação Médica

VII

1978

New Orleans
(EUA)

O Médico Geral Familiar

VIII

1980

Panamá

IX

1982

Buenos Aires

X

1984

Bogotá

XI

1986

México

XII

1989

Montreal

Fatores Críticos na Educação
Médica

XIII

1991

São José
(Costa Rica)

Educação Médica, Serviços de
Saúde e Seguridade Social

XIV

1993

Quito

Desenvolvimento
da
Informação da Pesquisa, da
Biotecnologia e seu Impacto
na Educação Médica

Extraordinária

1994

Punta dei Este

Educação, Prática Médica e
Necessidades Sociais: para
uma nova visão de qualidade.

XV

1997

Buenos Aires

Rumo à Educação Médica no
Terceiro Milênio

TEMA CENTRAL

Papel da Pesquisa na Tomada
de Decisões em Educação
Médica
Educação Médica de Hoje e
Atenção Médica de Amanhã
na

Estratégias para a Formação e
Utilização do Médico Geral
Familiar
Educação Médica Continuada;
Formação do Médico Geral ou
de Família; Formação de RHS
para a Medicina do ano 2000
Inovações e Qualidade da
Educação Médica
A vali ação
da
Educação
Médica
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ANEXOS
Conferências latino-americanas de escolas e faculdades de medicina promovidas pela
UDU4L;ALA.FE.\f*. segundo datas. locais e temas centrais
:''FDE
ORDEM
I,

ANO DE
RE"-LIZAÇÃO

LOCAL

TEMA CENTRAL

1957

México

Capacitação Docente; Seleção de Alunos: Currículo
<as Ciências Básicas, o Ensino Clínico, a Medicina
Preventiva e Sociologia Médica); Intercâmbio de
Professores e Alunos.

1960

Montevideu

Ensino nas Ciências Básicas: Centros de Trcmamento
e de Pós-graduação para Docentes e Pesquisadores

1962

Viiia dei Mar

Seleção de Alunos; Integração Ciclos Básico e Clínico;
Capacitação Docente.

19M

Poços de Caldas

Requisitos Mínimos para Funcionamento de Novas
Escolas e Normas para Capacitação Docente.

1967

Lima

Formação de Médicos como Promotores do
Desenvolvimento: Migração de Médicos LatinoAmericanos: Ensino da Sociologia Médica.

1969

Guatemala

Financiamento de Escolas; A vali ação do Êxito Médico

1971

Maracmbo

Integração do Ensino com os Serviços de Saúde
Pública; Novas Disciplinas; Pesquisa Científica na
Função Docente.

<Venezuela)

1973

Quito

Relações entre Realidade Socioeconômica e Situação
de Saúde; Relações entre Demanda c Oferta de
Médicos: Características Gerais de Educação Médica
na América Latina.

l)•

1976

Havana

Formação Integral dos Professores de Saúde: Trabalho
Científico-lnvestigativo: Relação entre Estudo c
Trabalho: Participação da Comunidade.

I o·

I977

Santo Domingo
A Prática Médica e a Formação do Pessoal de Saúde.
( Rcp.Dominicana)

I I•

1979

Puehla (México)

A Relação entre Faculdades e Escolas de Medicina c o
Estado.

12.

1982

Tegucigalpa
(Honduras)

A Formação do Médico na Realidade Social de cada
País; Saúde Ocupacional; A Indústria Farmacêutica e
suas Relações.

13.

1984

Managua

A Formação de Médicos c as Políticas Nacionais de
Saúde; As Políticas de Pesquisa: Cooperação
lnteruniversitária.

~~·

1987

Quito

A Universidade da América Latina e a estratégia de
Saúde para Todos no Ano 2000.

15.

1991

Havana

16.

1994

Punta dei Este

Universidade
População.

Latino-Americana

c

a

Saúde

da

Educação, Prática Médica e Necessidades Sociais: para
uma Nova Visão de Qualidade
·com a cnação da Associação Latino-Americana de Faculdades e Escolas de Medicina. ocorrida durante a Conferência
de 1984. os eventos seguintes passaram a ser organizados por esta entidade, afiliada à UDUAL. A 17• Conferência está
prevista para ser realizada, em março de 1998, na Bolfvia.
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ANEX06

Relaçâo dos presidentes da ALAFEAf segundo país de origem e períodos de mandato

NOME

Rodrigo Yépez
Juan M. Diego Cabelo
Eduardo Touyá

PAÍS

PERÍODO

Equador

1984-91

Cuba

1991-94

Uruguai

1994-98
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ANEX07
Relaçâo dos Congressos Brasileiros de Educaçâo Médica realizados de 1963 a 1997
I

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
( II Sem. Nacional sobre Ensino da Medicina Preventiva nas Faculdades de Medicina)
Recife. PE. 21 a 25/08/63
Tema: Novos Rumos para o Ensino Médico no Brasil

11

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Poços de Caldas, MG, 16 A 23/08/64
Temas: Pedagogia Aplicada à Medicina
Internato e Residência.

111

RECNIÃO ANUAL DA ABEM
f Seminário sobre o Ensino da Nutrição para Estudantes de Medicina)
Porto Alegre. RS. 24 a 30/10/65
Temas: Formação de pessoal Para-Médico
Preparo e Seleção de Alunos

IV

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Salvador. BA. 02 A 06/08/66
Temas: Ensino da Psicologia no Currículo Médico
Atividades extra-curriculares dos Estudante de Medicina
Seminário sobre Administração de Escolas Médicas

V

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Campos do Jordão, SP, 25 a 30/08/67
Temas: O Hospital de Ensino
Preparo Pedagógico do Pessoal Docente em Medicina

VI

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Fortaleza ..CE, 18 a 21/08/68
Temas: Integração do ensino das Ciências da Saúde
O Ensino das Ciências Básicas nas Escolas Médicas e sua Integração na Formação
Profissional

VII

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Niterói. RJ, 23 a 26/08/69
Temas: A Realidade Médico-Assistencial Brasileira
O pessoal de saúde necessário
Formação do médico de acordo com as diversidades das equipes de saúde

VIII

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Bras!lia. DF, 03 a 06/09170
Temas: A Educação Médica e o planejamento de Recursos Humanos para a s.1úde
O processo de elaboração do plano de estudos
Avaliação Científica: Um instrumento indispensável para a tomada de decisões
Planejamento estrutural e administrativo na formação de Recursos Humanos para a
Saúde
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Relação Médico - Paciente

IX

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Curitiba, PR, 04 a 07/09/71
Tem.4s: Expansão do Ensino Médico e a criação de novas escolas médicas no Brasil:
problemas e soluções

X

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
João Pessoa, PB. 09 al2/09/72
Tema: A Pós-Graduação no Ensino Médico

XI

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
Rio de Janeiro, RJ, 20 a 22/09/73
Tema: A Pós-Graduação no Ensino Médico

XII

REUNIÃO ANUAL DA ABEM
São Paulo. SP, li a 14/09/74
Temas: Ensino Médico e Previdência Social
Internato

XIII
CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA E XIII REUNIÃO ANUAL DA
ABEM
Salvador. BA, OI a 03110/75
Temas: O ambulatório no Ensino Médico
Ciclo básico: comum ou diferenciado
Residência Médica: análise e proposições

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA E VI CONFERÊNCIA PANAMERICANA DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Rio de Janeiro, RJ. 17 a 19/11/76
Temas: Tendências atuais em Educação Médica
Sub-temas: Medicina Comunitária
Regionalização Docente-Assistencial
Massificação Estudantil
Estratégias Internacionais para o Desenvolvimento da Educação Médica
XV

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Belém, PA, 09 a 12/11/77
Temas: Ensino das disciplinas básicas na área de Saúde, face à Reforma Universitária
Ensino de Clínica Médica
Realidade da matrícula por disciplina nas Escolas Médicas

XVI

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Londrina, PR, 22 a 24/11/78
Temas: O Médico de Família
Formação ética do médico

XVII

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Poços de Caldas, MG, 14 a 17/11/79
Temas: Experiências com Novos Modelos de Formação Médica
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Experiências com Integração Docente-Assistencial
XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Goiânia, GO. 02 a 06112/80
Tema: Papel da Escola Médica diant.:: da Prev-Saúde
O Médico e o Mercado de Trabalho
XVIX CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Recife, PE, 15 a 18/11181
Temas: Avaliação do rendimento escolar
Internato
Análise crítica da pós-graduação em Medicina
Custos e financiamento dos Hospitais de Ensino
XX

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Ribeirão Preto, SP, 13 a 16/12/82
Tema: A qualidade da Educação Médica

XXI

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Fortaleza, CE, 12 a 15/10/83
Tema: Integração Ensino-Serviço

XXII

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Gramado. RS, 07 a I 0/10/84
Temas: Ética da Pesquisa Médica
Ética da Remuneração Médica

XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Uberlândia, MG, 18 a 22/10/85
Tema: Formação de Recursos Humanos e o Sistema Nacional de Saúde
XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Florianópolis, SC. 26 a 29/10/86
Temas: Prioridades na Educação Médica
Estratégias educacionais para as Escolas Médicas
Integração da Escola Médica com o Sistema de Atenção à Saúde
XXV

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Maceió, AL, 09 a 12/10/87
Temas: O Momento Atual: A Educação Médica frente à Reforma Sanitária
Perspectivas para a Reforma da Educação Médica: Uma visão prospectiva da
Educação Médica: A Conferência de Edimburgo

XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Rio de Janeiro, RJ, 07 a 10/10/88
Tema: Reforma da Educação Médica
XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Manaus, AM, 08 a 13/10/89
Tema: A Reforma da Educação Médica exigida pela Constituição

295

XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Cuiabá, MT, 07 a 11110/90
Temas: Pesquisa em Educação Médica
O papel do Hospital de Ensino na Graduação em Medicina
Incorporação tecnológica e a Medicina
Ohs.: A..VAIS NÃO PUBLICADO
XXVIX CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Campinas, SP, 08 a 11110/91
Tema: Educação Médica e o exercício profissional
I Fo rum Nacional de Avaliação do Ensino Médico
XXX

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Londrina, PR, 16 a 20/ I I /92
Tema: Desafios para a Educação Médica na passagem do milênio
li Forum de Avaliação do Ensino Médico

XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
São Luís, MA, 15 a 19/11/93
T t?ma: Ética da Educação Médica
lli Forum de Avaliação do Ensino Médico
XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
:-..literói. RJ 20 a 25111/94
Tema: Conjuntura Nacional: Desafios à Educação Médica
IV Forum de Avaliação do Ensino Médico
XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Porto Alegre, RS, 22 a 27/10/95
Tema: Desafios e Propostas de Transformação
V Forum de A vali ação do Ensino Médico
XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Salvador, BA, 14 a 19/10/96
Tema: Transformação e Integração - O impacto do Avanço Científico no Ensino das
Grandes Especialidades
VI F o rum de Avaliação do Ensino Médico
XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Uberaba, MG, 05 a 10/10/97
Temas: Política de Saúde e Educação
Programa de Saúde da Farru1ia
Formação Médica como Processo Integrado
Transferências e Revalidação de Diplomas
Educação Permanente
Educação Médica e Responsabilidade Profissional
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ANEXO 8

Relação das diretorias da ABEAl. de 1962 a 1998
Biênio: 1962/1964
Presidente: Oscar Versiani Caldeira
lo Vice-Presidente: Antonio Simão dos Santos Figueira
2° Vice-Presidente: Zeferino Vaz
3° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Milano
Io Secretário: Caio Benjamin Dias
2° Secretário: Afonso Rodrigues Filho
Tesoureiro: Liberato João Afonso Di Dio
Biênio: 1964/1966
Presidente: Antonio Simão dos Santos Figueira
lo Vice-Presidente: Zeferino Vaz
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Milano
3° Vice-Presidente: Antenor Pamphilo dos Santos
lo Secretário: Caio Benjamin Dias
2° Secret~irio: Liberato João Afonso Di Dio
Tesoureiro: Hélio Lourenço de Oliveira
Diretor: José Roberto Ferreira
Biênio: 1966/1968
Presidente: Carlos Cruz Lima
lo Vice-Presidente: João Alves Meira
2° Vice-Presidente: Francisco C. Marques Pereira
3° Vice-Presidente: Ocelo Pinheiro
1° Secretário: José Geraldo Albemaz
2° Secretário: Aluizio Prata
Tesoureiro: Oromar Moreira
Biênio: 1968/1970
Presidente: Roberto Santos
1° Vice-Presidente: José Maria de Freitas
2° Vice-Presidente: Caio Benjamin Dias
3° Vice-Presidente: Anchises de Faria
Io Secretário: Américo Piquet Carneiro
2° Secretário: Luiz Tavares da Silva
Tesoureiro: Ruben David Azulay
Diretor: Aloysio Amâncio e Célia Lúcia Monteiro de Castro
Biênio: 1970/1972
Presidente: Rubens Maciel
lo Vice-Presidente: Walter de Moura Cantídio
2° Vice-Presidente: Hilton Rocha
3o Vice-Presidente: José Leal Prado de Carvalho
Io Secretário: Clovis Boechat
2° Secretário: José Romero Teruel
Tesoureiro: Aloysio Salles da Fonseca
Diretor: Célia Lúcia Monteiro de Castro
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Biênio: 1972/1974
Presidente: Walter de Moura Cantídio
1° Vice-Presidente: Horácio Kneese ~e Mello
2° Vice-Presidente: Mario Rigatto
3° Vice-Presidente: João Paulo do Valle Mendes
Io Secretário: Antonio Dias
2° Secretário: José Pinto Machado
Tesoureiro: Jarbas Porto
Diretor: Fernando Bevilacqua
Biênio: 1974/1976
Presidente: Aloysio de Sa1les Fonseca
Io Vice-Presidente: Horácio Kneese de Mello
2° Vice-Presidente: Attilio Luis Rotta
3° Vice-Presidente: Guaraciaba Quaresma Gama
Io Secretário: José Raphael de Souza Júnior
2° Secretário: Antonio Mareio Lisboa
Tesoureiro: Annibal Nogueira Junior
Diretor: Fernando Bevilacqua
Biênio: 1976/1978
Presidente: Horácio Kneese de Mello
Io Vice-Presidente: Rodrigo Bulcão d' Argo11o Ferrão
2° Vice-Presidente: João Paulo do Valle Mendes
Tesoureiro: Benjamin Albagli
Diretor: Fernando Bevilacqua
Biênio: 1978/1980
Presidente: João Paulo do Valle Mendes
lo Vice-Presidente: Naum Keiserrnan
2° Vice-Presidente: Luiz Paula Castro
Tesoureiro: Alice Reis Rosa
Diretor: Fernando Bevilacqua e Eduardo Vilhena Leite
Biênio: 1980/1982
Presidente: Clementino Fraga Filho
Io Vice-Presidente: Fernando Figueira
lo Vice-Presidente: Alberto Accioly Veiga
Tesoureiro: Celmo Celeno Porto
Diretor: Alice Reis Rosa
Biênio: 1982/1984
Presidente: Fernando Figueira
lo Vice-Presidente: Nelson Rodrigues dos Santos
2° Vice-Presidente: Nilo Milano Galvão
Tesoureiro: Carlos Alberto Salgado Borges
Diretor: Alice Reis Rosa e Célia Lúcia Monteiro de Castro
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Biênio: 1984/1986
Presidente: Adyr Soares Mulinari
Io Vice-Presidente: Oswaldo Luiz Ramos
::;o Vice-Presidente: Cid Veloso
Tesoureiro: Alberto Eduardo Cox Cardoso
Diretor: Alice Reis Rosa e Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva
Biênio: 1986/1988
Presidente: Luiz de Paula Castro
lo Vice-Presidente: Frederico Adolpho Simões Barbosa
::;o Vice-Presidente: Cecília Magaldi
Tesoureiro: Guilherme Montenegro Abath
Diretor: Célia Lúcia Monteiro de Castro e Heloisa Ma Mendonça de Morais
Biênio: 1988/1990
Presidente: Frederico Adolpho Simões Barbosa
Io Vice-Presidente: Norberto de Castro Nogueira
::;o Vice-Presidente: José Carlos Ramos de Oliveira
Tesoureiro: Danilo Freire Duarte
Diretor: Heitor Vieira de Resende e Sergio de Almeida Rego
Biênio: 1990/1992
Presidente: Benedictus Philadelpho de Siqueira
lo Vice-Presidente: William Saad Hossne
2° Vice-Presidente: Walter Luiz Moraes Sampaio da Fonseca
Tesoureiro: Edson Nunes de Morais
Diretor: Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva
Biênio: 1992/1994
Presidente: William Saad Hossne
lo Vice-Presidente: Edite da Rocha Cordeiro
2° Vice-Presidente: José Carlos Ramos de Oliveira
Tesoureiro: João Henrique G. Scatena
Diretor: Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva
Biênio: 1994/1996
Presidente: William Saad Hossne
lo Vice-Presidente: Antonio Rafael da Silva
2° Vice-Presidente: Samuel Silva da Silva
Tesoureiro: Jadete Lampert
Diretor: Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva e Jadete Lampert
Biênio: 1996/1998
Presidente: Antonio Rafael da Silva
lo Vice-Presidente: Samuel Silva da Silva
2° Vice-Presidente: José Guido Corrêa de Araújo
Secretário: Jair Araújo Júnior
Tesoureiro: Jadete Lampert
Diretor: Jadete Lampert
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ANEX09
Declaração de Edimburgo (1988)

O obJetivo da educação médica é formar profissionais para promover a saúde de todas as pessoas. e este
objetivo. em muitos lugares, não está sendo alcançado. apesar do enorme progresso das ciências biomédicas
neste século. Cada paciente deve poder encontrar. no médico, o ouvinte atento, o observador cuidadoso. o
interlocutor sensível e o clínico competente. Não é mais admissível aceitar que o atendimento médico se
restrinJa a alguns pacientes. Cada dia. milhares de pessoas sofrem e morrem de doenças passíveis de
prevenção. ou de cura, e, também. de males auto-infligidos, assim como milhões não têm acesso imediato a
qualquer espécie de assistência à saúde. Esses problemas vêm sendo identificados há muito tempo: mas os
esforços para dotar a escola médica de maior consciência social não têm sido bem sucedidos.
Todos

es~es

fatos levaram à preocupação crescente. na educação médica. com a eqüidade na prestação de

-;erviços de saúde. a humanização da prestação desses serviços, e os custos totais para a sociedade. Essa
preocupação se fortaleceu. progressivamente. nos debates nacionais c regionais. de que participaram, na
ma10na dos países. grande número de pessoas dos vários níveis da educação médica e dos serviços de saúde,
e foi posta em foco nos relatórios das seis regiões mundiais. que se pronunciaram sobre questões básicas
relativas ao ensino da Medicina.
;\!ela se retlctc. também. a convicção de um número crescente de médicos dedicados à docência, ou à prática
clínica. de outros profissionais da saúde. de estudantes de Medicina e do público em geral. A pesquisa
científica continua a trazer grandes benefícios. O homem, porém, necessita mais do que apenas da ciência e,
por isso. os educadores médicos devem visar às necessidades de saúde da raça humana como um todo, e de
cada pessoa. também como um todo.
Muitos progressos se poderão alcançar mediante açôes de responsabilidade exclusiva da própna escola
médica. tais como:
I l Ampliar o conjunto dos locais em que se desenvolvem os programas de ensino. utilizando não apenas os
hospitais mas todos os recursos de saúde existentes na comunidade.
2) Assegurar que os programas de ensino reflitam as prioridades de saúde nacionais e a disponibilidade dos
recursos.
3) Assegurar a continuidade do aprendizado ao longo do exercício profissional, deslocando o predomínio da
utilização dos métodos de ensino passivos, tão comuns hoje em dia, para a aprendizagem ativa, induzindo o
estudo independente, auto-dirigido e os métodos tutoriais.
4) Organizar os programas de ensino e os sistemas de avaliação de modo a garantir a aquisição das
competências profissionais e dos valores sociais, e não somente a memorização da informação.
5) Preparar os professores como educadores, e não apenas como profissionais competentes, e recompensar,
igualmente, a formação pedagógica e o desempenho na pesquisa biomédica, ou no exercício da clínica.
6) Complementar a preparação para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com maior aprendizado do que
conceme à promoção da saúde e à prevenção das doenças.
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71 Objetivar a integração da formação científica com o preparo para a prestação de serviços, inclusive pelo
uso do método de resolução de problemas como base da aprendizagem nos locais de treinamento clínico e na
~:omunidade.

8 l Utilizar. para a seleção dus estudantes de Medicina, instrumentos de medida que permitam avaliar

qualidades pessoais. além da habilidade intelectual e do rendimento acadêmico. Para atingir progressos
maiores. toma-se necessária a participação mais ampla de outros organismos, no propósito de:
9) Estimular e facilitar a cooperação dos Ministérios da Saúde e da Educação, serviços de saúde. e outros
órgãos importantes. objetivando o desenvolvimento conjunto de políticas e o planejamento. a implementação
c a revisão de programas.
I O) Assegurar políticas de admissão às escolas médicas que harmonizem o número de estudantes com as
necess1dadcs nacionais de médicos.
li) Ampliar as oportunidades para a aprendizagem, a pesquisa e a prestação de serviços em conjunto com
outros profissionaiS da saúde. ou de áreas correlatas. como parte da preparação para o trabalho em equipe.
12 J Dcfimr as responsabilidades quanto à educação médica continuada, c destinar os recursos necessários para

esse fim.
A reforma da educação médica requer mais do que simples concordância; exige compromisso generaliudo
com a ação. liderança vigorosa c vontade política. Em alguns locais, inevitavelmente, será indispensável o
apo1o financeiro. mas muito poderá ser alcançado, se houver redefinição das prioridades e realocação dos
recursos já disponíveis.
Por esta Declaração. nós nos comprometemos a desenvolver um programa para mudar o caráter da educação
médica, de manc1ra a que, verdadeiramente. atenda às necessidades da sociedade a que deve servir.
Encarecendo a outros que se juntem a nós, comprometemo-nos, também, a criar uma estrutura organizacional
que permita sepm estas palavras solenes transformadas em ação efetiva. O cenário está preparado. O
momento da ação depende de nós.
Fonte. C//AlES& ROSA

lor~U.

199() 138-139.
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ANEXO 10

Atividade mais relevantes desenvolvidas pelo programa de apoio da proposta UNI

•

1o Seminário Internacional do Programa UNI (Londrina. 23 a 27 de novembro de
1992)

•

Seminário sobre "Pesquisa e Desenvolvimento na Educação das Profissões de
Saúde: conceitos e estado da arte". Encontro com o Community Partnership
Program (Chicago, 19 a 22 de abril de 1993)

•

Seminário de Odontologia do Programa UNI (Tucuman, 2 a 5 de maio de 1993)

•

Apoio à participação de alguns diretores de projeto na 2a Conferência Mundial de
Educação Médica (Edimburgo, 8 a 12 de agosto de 1993)

•

Visita de uma delegação de diretores de projeto ao Centro de Educação Médica
da Universidade de Dundee (Escócia, 12 e 13 de agosto de 1993)

•

Visita à Universidade de McMaster (Hamilton, Ontário, Canadá, de 18 a 20 de
agosto de 1993)

•

Apoio à participação de representantes dos projetos na 8a Reunião Bianual da
( Sherbrook, Quebec, Canadá, 22 a 27 de agosto de 1993)

•

Reunião do "Intemational Community Partnerships", com a participação de
representantes dos projetos da América Latina e da África (Boston, 29 a 31 de
agosto de 1993)

•

Seminário de Enfermagem dos projetos UNI (Monterrey, de 20 a 23 de setembro
de 1993)

•

Seminário sobre Avaliação (Avaré/Botucatu, Brasil, de 15 a 20 de novembro de
1993)

•

1o Encontro Latino-Americano de Estudantes UNI (Londrina, 20 a 27 de março
de 1994)
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•

Apoio à participação de diretores dos projetos UNI no "First Global Conference
on International Collaboration on Medicai Education and Practice" (Rockford,
USA, 12 a 15 de junho de 1994)

•

~o

Seminário Internacional do Programa UNI (Monterrey, 25 a 29 de setembro

de 1994)
•

Seminário "viajero" sobre Gestão de SILOS, de diretores e/ou coordenadores do
componente serviços dos projetos do segundo grupo a projetos do primeiro
grupo (Peru, Colômbia, BrasiL 3 a 15 de junho de 1995)

•

~o

•

3° Seminário Internacional do Programa UNI (Temuco, 18 a 23 de setembro de 1995)

•

Apoio à participação de diretores de projetos na 9a Reunião Bianual da network

Encontro Latino-Americano de Estudantes UNI (Trujillo, 16 a 23 de julho de 1995)

( Manila, 26 a 30 de novembro de 1995)
•

Apoio à elaboração pela OPS e publicação pelo PALTEX da Série ''Manuais
Operacionais para SILOS"

•

lo Encontro Internacional de Lideranças Comunitárias UNI (Brasília, 17 a 21 de

março de 1996)
•

Apoio à participação no 3° Simpósio Internacional sobre "Problem Based
Leaming" (Durban, 21 a 25 de setembro de 1996)

•

Apoio, através da concessão de bolsas de estudo, para a participação de cerca de
120 professores dos cursos envolvidos nos projetos UNI nos cursos à distância
sobre "Trends in Medicai Education", com duração variável, e de cerca de 12
professores em cursos presenciais com duração de 1 ano, de "Master Degree",
promovidos pelo Centro de Educação Médica da Universidade de Dundee

•

1o Workshop Latino-Americano sobre "PBL" (Londrina, 23 a 29 de novembro
de 1996)

•

Reunião Internacional do Programa UNI para a introdução de novos elementos
para uma segunda etapa de apoio aos projetos (ltatiba, Brasil, de 8 a 1O de
dezembro de 1996)
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ANEXO 11

Síntese do processo metodológico para a avaliação do Cluster UNI

• CONSTROCCION DEL MODELO EVALOATIVO:
.Definici6n de dimensiones, subdimensiones y variables
.Principales preguntas evaluativas
.Modalidades de recolecci6n y fuentes de informaci6n
.Precisiones conceptuales (marco te6rico)
Cali~raci6n

del equipo y búsqueda de consenso

• RECOLECCION DE INFORMACION:
.Recopilaci6n de documentos existentes
.Informes pautados solicitados a los proyectos
.Visitas a los proyectos:
.Entrevistas y reuniones con actores e informantes
clave
.Observaciones in situ

• SISTBKATIZACION DE LA INFORMACION:
.Elaboraci6n de informes de cada visita a proyectos
.Análisis de documentaci6n existente e informes pautados
.Elaboraci6n de informes consolidados por proyecto

calibraci6n del equipo y búsque4a de consenso

• ELABORACION DE ESCALAS Y VALORAClON DE LOS PROYECTOS:
.Definici6n de las categorias o criterios según
variables, subdimensiones y dimensiones
.Ponderaci6n de las variables y subdimensiones
.Adjudicaci6n de puntajes
.Análisis de consistencia

calibraci6n del equipo.Y búaqueda de consenso

• ELABORACION DE LAS APRECIACIONES IVALOATIVAS
.Redacci6n del documento/informe

Calibraci6n del equipo y búsqueda de consenso

Fome: RJNDAÇÃO, 1995,
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ANEXO 12

Diferenças entre avaliação forr:ativa e avaliação somativa

FORMATIVA

SOMATIVA

Propósito

Para determinar valor ou qualidade Idem

Utilização

Para melhorar o programa

Para tomar decisões sobre o futuro
de programa ou sua adoção

Audiência

Gerente e equipe do programa

Gerente do programa e/ou
potenciais interessados ou agência
de financiamento

Por quem

A vali adores internos, apoiados por Avaliadores externos, apoiados por
avaliadores externos
avaliadores internos

Características
Principais

Fornece feedback para que a
equipe do programa o aperfeiçoe

Fornece informações para embasar
decisões sobre sua continuidade ou
sua adoção por outros

Propósito da Coleta
de Informações

Diagnóstico

Julgamento

Frequente

Esporádica

Às vezes informal

Válidas e viáveis

Frequência de Coleta
Medidas

Tamanho da Amostra Geralmente pequena

Usualmente grande

Perguntas

O que funciona?

Quais são os resultados?

O que é necessário para melhorar?

Com quem?

Como pode melhorar?

Sob quais condições?
Com qual capacitação?
Qual o custo?

Fome WORTHEN.VB R & SANDERS. J.R. & FITZPATRICK. J.L ( 1997)
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ANEXO 13

Movimentos estratégicos desenvolvidos pelos projetos UN{

Quanto ao componente acadêmico e suas relações com os outros dois componentes:

•

a flexibilização dos currículos, através do alongamento dos calendários escolares
(semanas letivas/semestre), sem expansão de carga horária das disciplinas, criando-se
espaços livres (em alguns casos chamados de "janelas" ou de "áreas verdes"), a serem
ocupados, preferencialmente, por atividades de caráter multiprofissional, desenvolvidas
em novos cenários de ensino-aprendizagem e com metodologias não tradicionais;

•

a criação de projetos especiais de ensino, de caráter extracurricular, com novos
conteúdos, cenários e metodologias, como via para ampliar adesões entre professores,
alunos e acumular conhecimento teórico-prático. Iniciativas deste tipo o sério risco de
resultar em "projetos-tampões", ou seja, em movimento diversionista pró-manutenção do
"status quo";

•

a criação de estruturas interdepartamentais e intercursos, voltadas ao desenvolvimento
curricular integrado (na experiência de Londrina, denomina-se Comissão Permanente de
Desenvolvimento Curricular/CPDC, responsável pela edição regular do boletim "Olho
Magico" sobre temáticas didático-pedagógicas e educacionais);

•

a criação de unidades de ensino vinculando teoria e prática, promovendo a integração
docente-assistencial, dotadas de distintas configurações, como os Módulos DocenteAssistenciais (Trujillo), as Pirãmides Estudantis (Nicarágua), as Equipes Comunitárias de
Saude- ECOS (Rionegro):

•

a realização de seminários (internos e externos) de sensibilização para as inovações e a
de oficinas de trabalho (mecanismo não-usual nos ambientes acadêmicos, mas que os

•

Em grande pane o conteúdo a seguir foi extraído das análises e discussões realizadas no
Programa UNI. realizado em Miami. em setembro de 1997.

r

Seminário de Sistematização do
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serviços de saúde adotam com regular frequência), para o aprofundamento da
compreensão e capacitação dos atores mobilizados com vistas à necessidade de se
implementar as inovações;
•

a criação de unidades acadêmicas horizontalizadas, supra-departamentais, orientadas à
coordenação de atividades de apoio ao desenvolvimento pedagógico, de educação
continuada dos profissionais dos serviços, de novos conteúdos temáticos (como é o caso
da epidemiologia clínica, em algumas experiências);

•

a aproximação com centros e movimentos externos de promoção das inovações
educacionais, a exemplo da NETWORK, da Universidade de McMaster, da Universidade
de lllinois, da Universidade de Dundee, que possuem experiências acumuladas no
desenvolvimento do PBL e de outros conteúdos educacionais;

•

a valorização (por parte dos segmentos renovadores das escolas) dos espaços de poder
acadêmico e a disposição (viabilizada pela existência de um projeto acadêmico-social
renovado) de disputar sua ocupação;

•

o estabelecimento de alianças políticas entre os atores dos três componentes,
comprometidos com as mudanças preconizadas, propiciando a acumulação de recursos
de poder e de vontades/ânimo para enfrentar as oposições às mudanças;

•

o acúmulo das funções de diretor do projeto com as de representação institucional
formal, ou a consistente articulação entre as pessoas que exercem esses cargos como
instrumento facilitador do desenvolvimento e institucionalização das mudanças;

• a destinação dos recursos, doados pela Fundação Kellogg, para os projetos UNI se
efetivarem via Universidades implicando, simultaneamente, risco e potencialidade. Risco
de se privilegiar as demandas acadêmicas, em prejuízo do avanço simétrico dos outros
dois componentes. Potencialidades de se estimular e fortalecer os outros parceiros nas
suas próprias capacidades e na construção de parcerias mais simétricas;
•

a promoção de culturas de projetos institucionais globais (e não, de segmentos e
parcelas) e a de práticas interdisciplinares e multiprofissionais. Isto porque o convite
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inicial para a participação na iniciativa UNI, foi feito às instâncias dirigentes das
instituições, exigindo a participação de, no mínimo, 2 cursos de graudação;
•

o desenvolvimento de parcerias e o eesenvolvimento integrado dos três componentes
depende, contraditoriamente, do fortalecimento dos processos e do fortalecimento das
autonomias próprias de cada parceiro;

•

iniciativas voltadas para o aprofundamento da compreensão teórica acerca do trabalho
comunitário são essenciais para se evitar práticas acadêmicas e dos serviços que
desqualifiquem a comunidade como cenário e como protagonista dos processos
desenvolvidos;

•

a iniciativa ou o envolvimento da universidade

nas

ações de educação

permanente/continuada dos profissionais de saúde que atuam nos serviços, embora
embrionárias, vêm demonstrando o quanto estas podem ser portadoras de elementos
importantes para a construção das parcerias e desenvolvimento de novas práticas;
•

a criação de novos cenários de ensino-aprendizagem, a incorporação de novas
temáticas nos currículos, a adoção de metodologias ativas de ensino- aprendizagem
centradas

no aluno,

e o desenvolvimento de

práticas

interdisciplinares e

multiprofissionais, são iniciativas que perdem potencial transformador se introduzidas
isoladamente;
•

a valorização do papel desempenhados pelos profissionais dos serviços nas atividades
de ensino e pesquisa, significando o reconhecimento do seu saber e do seu fazer e
contribuindo para que o estudante tenha nova visão ética e social da sua prática
profissional;

•

a inclusão da pesquisa científica, como atividade transdisciplinar curricular, percorrendo
todo o período dos estudos de graduação, orientada à articulação do conhecimento
bio 1ógico e social e desenvolvida nos novos cenários, com a participação de atores
extra-academia, tem sido avaliada, pelos projetos que tomaram iniciativas nesse sentido,
como fonte de construção de conhecimentos mais integrados e de práticas inovadoras;

308

•

a identificação dos problemas de saúde, nas populações das áreas de atuação dos
projetos, como potenciais eixos agregadores das atividades que visam a introdução de
mudanças nos componentes acadêmico e de serviços.

Quanto ao componente serviços de saúde e suas relações com os outros dois componentes:

•

a incorporação dos serviços de saúde nos processos de mudança ocorre de maneira
heterogênea, havendo um predomínio de ações no âmbito das unidades de primeiro
nível de atenção;

•

a construção de parcerias sólidas vem servindo como elemento estabilizador para os
serviços de saúde, que enfrentam conflitos político-sociais e político-partidários de forma
mais intensa que a universidade;

•

reconhecimento dos conselhos de saúde, nos vários níveis, como espaços de
participação, democratização e legitimação das inovações; o que não significa a
exclusão da necessidade de se criar em outros espaços de participação em saúde, mais
acessíveis àqueles sujeitos sociais com menor grau de consciência e mobilização social
e política;

•

a programação acadêmica conjunta com os profissionais dos serviços, com agentes
comunitários, o reconhecimento da capacidade existente e da necessidade de
aprimoramento da capacitação pedagógica para os profissionais, têm sido elementos
importantes com vistas a conciliar objetivos acadêmicos e objetivos assistenciais;

•

a atuação articulada dos serviços com a universidade tem contribuído para a focalização
de conteúdos de ensino e para a introdução (ou reforço) da abordagem por problemas
nos enfoques pedagógicos;

•

contexto das reformas do setor saúde, as peculiaridades de cada país, tem introduzido
novos elementos nos processos de mudança, desencadeadas pelos projetos, criando em
alguns casos situações que implicam em reanálises e reprogramações;
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•

as práticas voltadas à territorialização, à implantação de sistemas de informações e à
adoção do planejamento local vêm se constituindo em estratégias de mudança
importantes nos sistemas locais de saúde:

•

a descentralização das ações sanitárias, com ênfase nas práticas de primeiro nível de
atenção, tem gerado um distanciamento das questões hospitalares, mas se identifica que
estas devem ser revalorizadas, inclusive as de nível terciário de atenção, como por
exemplo os hospitais universitários, enfocando-as sob o prisma da APS;

•

o desenvolvimento de ações intersetoriais é incipiente na maioria dos projetos, mas há
experiências que confirmam o potencial transformador deste enfoque sobre as práticas
predominantes nos três componentes;

•

a eficiência dos serviços de saúde não é ainda uma preocupação que tenha merecido
iniciativas voltadas à sua avaliação e melhoria;

•

a incorporação de novos elementos teóricos, extraídos das análises contemporâneas das
políticas de saúde e tendo como referencial as práticas desenvolvidas pelos projetos, é
decisiva para atualizar e/ou reorientar os modelos e novas práticas.

Quanto ao componente comunidade e suas relações com os outros dois componentes:

•

a condição de parceira dos projetos vem sendo uma conquista da comunidade, obtida
através de esforços de capacitação, diálogo e enfrentamentos com os parceiros que
atuam na universidade e nos serviços;

•

a introdução de elementos do planejamento e da avaliação vem possibilitando novas
metodologias de trabalho comunitário, significando, em algumas experiências,
contribuições importantes para a autogestão comunitária;
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•

paternalismo, vigente em amplos setores da universidade e dos serviços, que persiste
numa abordagem da comunidade como objeto, tem gerado conflitos, funcionando como
torça contrária à construção ds comunidade como sujeito nos processos internos e na
interação com outros atores sociais;

•

a parceria, vista como processo de construção permanente, é decisiva para a
comunidade assumir posição autônoma e fortalecer sua condição de sujeito atuante em
todos os níveis da gestão dos projetos;

•

a comunidade, além dos processos internos que se desenvolvem no âmbito dos projetos,
deu início a articulações, algumas apoiadas pelo programa de apoio, em âmbitos
nacionais e latino-americanos;

•

a universidade e os serviços de saúde percebem, invariavelmente, com surpresa, que a
comunidade tem um saber próprio sobre sua realidade e possui capacidades, que vêm
contribuindo para o desenvolvimento dos outros dois componentes;

•

a interface da comunidade com os serviços de saúde é mais concreta, propiciando que
suas relações sejam mais diretamente discutidas pela população. Com a universidade
ela é mais localizada, centrada nos alunos, embora ocorram processos de envolvimento
crescente de professores;

•

a comunidade percebe mudança "de tom" nas discussões com os serviços e com a
universidade: no início dos projetos era tratada como objeto e cenário, atualmente é
tratada como protagonista;

•

os espaços de participação nas esferas acadêmicas são considerados importantes para
a comunidade poder contribuir para a mudança dos perfis profissionais e do papel da
universidade;

•

enfrentamento cotidiano dos problemas sociais pela comunidade e as oportunidades de
discussão, com a universidade e com os serviços, criam condições para uma nova
concepção de saúcte, mais ampla, relacionada com a qualidade de vida e com os
processos de produção econômica;
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•

a promoção comunitária, utilizando a metodologia problematizadora, está presente em
algumas experiências e vem propiciando processos teórico-práticos de fertilização
cruzada, com tendências metodológicas semelhantes nos :Ambientes universitário e dos
serviços;

•

a presença expressiva das mulheres no movimento comunitário tem gerado níveis
crescentes de consciência política e novas formas de comportamento familiar e social:

•

resgate da auto-estima da mulher é entendido como estratégia para desencadear
processos de reconstrução das individualidades e de fortalecimento da imagem que a
população tem de si mesma;

•

a convivência com as diversidades e o desenvolvimento das capacidades de negociação
e das práticas democráticas, propiciadas pela participação na co-gestão e nas ações dos
projetos UNI, tem instrumentalizado os lideres e as organizações comunitárias para o
desempenho das suas intervenções nas questões que enfrentam;

•

a participação política é vista como parte do trabalho comunitário e a política partidária e
encarada, em algumas experiências, como entrave ao livre desenvolvimento comunitário.
Em outras, é entendida como cenário no qual se deve intervir, porque os destinos da
população também se decidem nesta esfera;

•

os espaços de participação propiciados pelo programa UNI são entendidos como
cenários que possibilitam a aproximação entre os movimentos comunitários dos países e
a perspectiva de reconstrução de uma identidade latino-americana;

•

as novas tendências internacionais, representadas pela globalização, diminuição do
papel dos Estados nacionais e aumento das potencialidades do mercado, são percebidas
pela comunidade como ameaças ao desenvolvimento das ações dos serviços públicos
de saúde e da natureza publica das universidades.

BIBLIOTECA I C! R
FACULDADE DE SAÚD_!= PÚBLICA
UNIVERS\Dl1..0E DE SAO PAULO
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ANEX014

Resolução WHA 48.8 da OMS

FORlY-EJGHTH WORLD HEALTH ASSEIIBLY
Agenda..., 18.2

Reorientatlng medicai education and
medicai practlce for health for ali

Considerina lhe need to ll:bicve relevance, quality, cost-ct'fec:dveneu IDd equity in baJth care
ttuooupolll lhe world;
Mindflal of lhe irDponuce of anldeqlllfe numbcr IDd mix of llldb c.ra prvYiden to ~ opâmal
baJth care deliYery llld lhe reotiencalion of lhe 4ldlaâon 8114 pndice of ali t.abh care providcn for haldl
ali lllÔ lbe need to beain tySU:mllie couidenltion of ath;

ror

Reoopéa:iac dlc ~a of medic:aJ odue8áoa boiac put iDID lhe COIIIal of rnultidiJcjplinlly
educaâon aad of primwy bcaJdJ c.tre bcinc proviclecl in • ,...!ltidilciplinary way;
Recopizin1 tllt imponlnt inn- of meclic:al pnlttitioDrn oa hcaldl can expcnclicure and ia decisions
can clclivery;

10 çhanp lhe ...,. of haldl

A - m.. lltfldal pnailiol~~n CM play a pi\'OW roae in improYina 1he relcYIIIcc. qualily lnd cost•
effecti•-.a oftallâ care clelwlry lnd in 1he _...,.. ofhcaldl for ali;

Conccmed tflat Clllftl'IC medicai prw:cicellhould be ..,..... ÍR Ofder 1D respond bcaer 10 lleaidl
IIIÍRC ailtint .--.;

r-a of bodl indiYiduala lllld ca111111 •M

C*~:

AcknDwtedPti dlt Mld for medicai IChoola ID ÍIIIJII'OYC 111m conrilulion to dlanaa in dle IIWIMr
ofhcaldt caredetiYtry lllftluP mcxupproprW. ec1uca1ion, raardl and ..mceclcliYery, includinl pftYtllliYe
llld peooDOCíuu&l IC1iYilila in arder to rapond bcaer to piiDplc'• _ . and lmproYe haldl SUIIIII;

Rec:opíziaa dlll ráonns in meclical pnctíce and medicai eduallioD liiiUit be cooniinated. JdcvaM llld
acc:cpcablc;
~

dw inlpooWt ~ dll& wooaal 1Mb ID llle medicai woctcforw;

~ WHO's pri'Yilepcl
cilli~M~ and IMCiicll

profalioolll

•IICl

fKiJitllinf WOI'ÜII reJ.Iioal
IChoola flroulhoullhc wodd.

poúlion in

' * - haldl ..taoritiea,
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I.

URGES Member States:
(1) to revie11v, wi1hift lhe conaat of their needs for hwnara resoun:es for heaJdl. lhe sp.cill
concributíoa of medicaJ pncútioacrs ud medicai. ldlools in llllaiDina health for aiJ;
(2) to collahorale with ali bodia concemed. includina pro{essional ~iations, in dcfir_Unl dle
desired protile of lhe l\llun meliicaJ pniCtitiolw llld. when: appropnlllle. lhe respectiYe and
complemeMary roles of pnnlisa ud specialisll anel dleir relllions witb oda primery hea1da care
providen. ift order fD teSpOIICi bc$1' fD people's needs a.nd impro've health status:
(3)

1D pra1DDt1 md support healdt syttcmsi"CMMI'Ch ID define opámal ftUIDben. mix. dqMo)-.:nt.
nt WOIÜ1I c:ondiliall to improvc lhe ntedic:al pl'ICtirion«'s rclcYancc llld cost·

iiÚI'IIIIIW:IIn

effecsn- in healdl

QIJ'C

delivay;

(4) to suppon eft'ocu to improve lhe relevlnce of medicai educeâoft«< prosnmmc:s IIJd lhe
~bulioa of medkal scnool• 10 lhe illlplcmaltation of ch8qes in hea1da care delivery, and fD rebm
baste edUCiâoll in dle spcrit and roles of general ~ for their coaaributiou towards prillwy
healdl care OfiaiMd scrv1ca;

2.

REQUESTS lhe Direc:tor-Gencral:
( 1) to promote coordinared efroru by healcb auchoríties. professionaliSIOCilliona end medicai scàools
to tiUdy lftd impJcmel1l paa.cms o( pnll:àce and woddac conditionl tbll wouJd beaer a.ble
geJICrll pnaidoncrs 10 idcfllifY the health necds of lhe people dley rerve and to respoad to chesc DCeds
to ent.ce lbe qualily, relcvance, cost-effcctivcncss and equicy of heaJrb care:
to suppon lhe deYeloprnent of pidelines and modcls that enable medicai scbools and odler
edDCIIional inllilutioal fD enMnc:e lbeir ~ for initiaJ end continuiDa trainina of lhe medicaJ
V«Xfd'on:e lftd niOIÍelll lheir l'eiiiii'Cft. diftical .nd COiniiiUIÚty baldl Kdviâa to maU ali opámal
COIIII'Ibulion to c:fllnaa ill dle l'nlllnCI' of healdt an delivery.

(2)

s._

to respond 10 ~ &om Membcr
for technicaJ c:ooplntioa in tbe implcmentlticln of
refortu ia meclical educlliDD lnd medicaJ priiCtic:e by ímoJvinlllltMidcs ofWHO colJaborabnt CCI8a
and ft01110nmmental orpnaaâons u well u USÍl'lf availlble resourc:a witbin WHO;

(3)

(4) to a~CC~W~p and flciJiiiiiiC coordinlbon of worldwide eft'orts fD reform medicai educatioa and
medicai priCÔCI ia tine wífl the principia ofhealth for 111. by CCIIIPOftiOrinl coniUJIIItive meainp ud
~- iaiáltiw. to put forwanl approprialc policia. IU'IIqiea and pideliMI for~ and
~ by ~ llld dislcmiMtinr reicv1lm iníonnldoD and moailorini propu iD the

reiorm JII'OGIIIõ
to pay Jllfticullr lllilnlion to lhe needs of llllnY c:oumria dlat do not bavw fllcilitia to train lbeir
own medic:ll pncâlionen;

(5)

TweWs plenlry IMCIÍftl. 12 May 1995
A411VR/ll
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ANEXO 15
Lista de participantes da reunião de fundação da Network, na Jamaica, em 1979

LlST OP PAHlClPAIITS
Dr

rer.,doun

Dr Yurt Lopuch1n

All1n1

Protaaaor oi Cl.1o1cal PraY•tha SocUl llecliclna
School of Publlc Haalth

Ractor, Sacond MDac~ lleclical Inatltuta
•· P1roco..uya ul.l

lloaeow

ü'iiR

Un!rara1ty of Taharao
P.O. IOa 1310

Dr Darld . .cldüon
Dean, racultJ of Madlctna
Uttlvaraltr of Nawcaatla
. _ a-th Walaa 230$

.!!!!!!!!!
Iran

1>r Fallpa loJalll

lector
~t ... ratdad A u t - .. tropout ...

Auatralia

~1dad

Dr Alrat"O J . . . reado

loclúll1lco

Apartado poatal 23181
..a1co 23, o.r.

Un1rara1dad dal Yalla
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Apartado -NO 2188
~

IO&ico

.

Col...Ola

Dr " - 1 DUH•
Dean
Inatl tu ta of lladiclna

...,_n

Dr Zllhalr
J)aao, Madlcal Scbool

ltathaanOU
Hepal

lluea

c...l

~hara1ty

Cairo

iüPt

l>r Car loa Lula Oon&alea

ec.talonado dal aactor
Un1vara1dad da 1oa

And••

Prop... Ac..._1co da C1aoc1 .. da la S.lud
racultad da llecllcllla
Apartado llll
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Declaración de Uruguay

Ceasdeatcs: de l;a in~ufici.:ncia de los esfu<:rlOS dcs:lnollados por las diferentes cntidadc5 ligada.' a la cducación ~ica que no ltan producklo cambios concn:tll!' de la posición de las cscuelas frente a los desafios provocados
por la nec:esidild de salud. clagravamicnto del cuadro social, y el desarToUo de
nucvos c:onocimio:ncos. tecnologias y proçcsos.

Expresaa:
-

Las Facultades y Escuelas de Medicina y las Asociaciones intt:gradas en
ALAFEM• y FEPAFEM•• respectivamente, luego de un amplio debate. cn el
marco del Encueatro C011daental de EducacUn Médica. con la participación activa de cencenares de educadores. mHicos. n:presentanees de los servi·
cios de salud y estudian&eS de medicina.
ConsldenDclo:

- que las sipifJCativas tr.tnsfonnaciones polftiQs y económicas y especialmenre la reforma del sector salud. iniciada por la rnayorfa de los países del
Continente. no se han reflejado positivamente en el desarrollo de condiciones de vida de fotma a promover çon equidad, mcjoras en la situadón de
salud de nuestras pobbciones.

Un c:ompromlso: de orientar la fonmdación de un nuevo paradigma que
n:valorice la salud contemplando sus aspectos biológicos y soc:ialcs, para la
consuucción de un desarrollo humano sustcntllble y comprometido con las
próximas generaciones.

- Una COBvocatoria: para la implementación de las trasnformaciones nec:tsarias que ascgurcn una formación ~ica de la más devada calidad en t~
minos ticnicos y de n:levancia social y una posterior incorporación a modelos asistencialcs hum:~nizados y equitativos.
- Una demaada: de rnovilización de la Universidad para. a partir de una
conccpción 4!tica de la vida, poder cumplir con el nuevo contrato social que
r.econstruya la.\ b~s solidarias del ejercicio profesional y reduzca las diferencias socialcs favorecicndo la cobertura universal y justicia social.
Punca del Este, Urugllóly, 14 de octubrc de 1994.
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- y que en este mismo ~o el ~ico y el equipo de salud viene adoptan·
do formas de cjetcic:ios ptOfesionales subordinadas a los mecanismos de
mercado no aplic:ables ditedart~Cnte en el campo de la salud. con el agra·
vwe inaceptable de la sqmenración social de la fOITIUitión ajustada a di·
rcrencias del poder ldquisirivo enae secwres socieles.
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