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RESUMO 

 

A Saúde Coletiva é um projeto de luta por uma saúde democrática, resolutiva, 

equânime e que pretende assistir o corpo social e coletivo a partir de suas reais necessidades, 

estando totalmente envolvida com questões de desigualdades, de determinação social. Desse 

modo, é de fundamental importância formar um profissional engajado com este projeto. O 

presente estudo se propõe a compreender a percepção de docentes/militantes da Saúde 

Coletiva acerca da formação do profissional Sanitarista. Para tanto, procura-se responder ao 

seguinte questionamento: Que elementos são relevantes para a formação do profissional 

Sanitarista? Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa. Para coleta dos dados, foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada junto a 

profissionais veteranos enquanto Sanitaristas e docentes da área de Saúde Coletiva. Os dados 

foram analisados à luz da técnica de análise temática de conteúdo. Tal técnica consiste em 

estruturar o texto em unidades, em categorias segundo reagrupamento analógico. Nesse 

sentido, foram organizadas três categorias de análise, cujos títulos foram guiados de acordo 

com os objetivos do estudo, a saber: “A Formação Institucional de Sanitaristas”; “Elementos 

que contribuem para a formação Sanitarista” e “Caminhos possíveis na formação Sanitarista”. 

Destacou-se quatro principais elementos de formação sanitarista: Capacidade técnica para 

desenvolver o trabalho de sanitarista, alicerçada nos três pilares conceituais da Saúde 

Coletiva; Arcabouço, alicerce e respaldo nas Ciências Sociais, no pensamento social em 

saúde; História de vida do discente, implicação deste com o objeto da Saúde Coletiva; 

Atuação em campo, no território, diretamente integrado ao serviço e sistema de saúde. Os 

entrevistados imaginam um caminho para formação sanitarista: a Saúde Coletiva deve ser 

bem trabalhada em sua teoria e prática na graduação, seja em qualquer área da saúde e 

obviamente na graduação em Saúde Coletiva; os cursos Lato Sensu, especialmente as 

residências, precisariam de uma readaptação teórica, dada a criação de cursos de graduação na 

área; os cursos Stricto Sensu, enquanto formador de pesquisador e docente da área, devem 

desenvolver produções envolvidas com o sistema de saúde e o objeto da Saúde Coletiva, de 

modo a trazer um retorno efetivo, em termos de aplicabilidade, no sistema de saúde. Sugere-

se que tal caminho deveria ser complementar, no sentido de agregar conhecimento à medida 

que se percorre pela graduação, pós-graduação Lato Sensu e pós-graduação Stricto Sensu. A 

ideia, no geral, é que o conjunto graduação-residência/especialização-mestrado/doutorado 

componha uma formação linear, ascendente e complementar. Para acompanhar todo esse 

processo de forma efetiva, faz-se necessário, e urgente, pensar em estratégias de regulação 

dos procedimentos formativos. Recomenda-se também mais estudos sejam realizados nesta 

área, principalmente uma avaliação mais criteriosa das graduações em Saúde Coletiva, que é 

uma questão atual e relativamente nova sobre a formação na área. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde; Formação de recursos humanos; Saúde 

Pública. 
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ABSTRACT 

 

The public health is a project that struggles for a fair, resolutive and democratic health 

and that aims to help the collective and social bodies starting from their real needs, being 

totally involved with inequality and social determination issues. Thus, it is of fundamental 

importance to form a professional commited to this project. This current study aims to 

understand the perception of teachers/militants of Public Health about the graduation of 

Healthcare professionals. Therefore, we look forward answering the following question: 

Which elements are relevant to the formation of the sanitarian professional? This is a field 

research, descriptive and exploratory, with a qualitative approach. For data collection, we 

used a semi-structured interview technique with veteran professionals as sanitarians and 

teachers of Public Health area. The data were analyzed based on the technique of thematic 

analysis of subject. This technique consists in structuring the text in units, in categories 

according analogic reunification. In this sense, were organized three analysis categories, 

whose titles were guided according to the study objectives, namely: "The Institutional 

Formation of Sanitarians"; "Elements that contribute to the Sanitarian formation " and 

"Possible Paths in Sanitarian Formation". Four main elements of sanitarian formation were 

emphasized: technical capacity to develop a sanitation work, based on three conceptual pillars 

of Public Health; Framework, foundation and support on Social Sciences, in the social 

concepts of health; Life history of the student, implication of this with the Public Health 

object; Field operation, in the territory, directly integrated to the service and the health 

system. The intervieweds imagine a path to the sanitarian formation: the Public Health should 

be well explored in its theory and practice in graduation, in any health area and obviously in 

the graduation of Public Health; the Lato Sensu courses, especially residency, would need a 

theoretical upgrading, given the creation of undergraduate courses on the area; the Stricto 

Sensu courses, while forming researchers and teachers in the area, should develop productions 

involved with the health system and the object of Public Health, in order to bring an effective 

return, in terms of applicability, in the health system. It is suggested that such a path should be 

complementary, in a sense of adding knowledge as it travels through graduation, post-

graduation Lato Sensu and post-graduation Stricto Sensu. The idea, in general, is that the 

graduate-residence set / specialization-mastering / PhD compose a linear formation, ascending 

and complementary. To follow all this process effectively, it is necessary, and urgent, to think 

of regulation strategies of the formating procedures. It is also recommended that more studies 

are conducted in this area, specially a more careful evaluation of the undergraduate courses in 

Public Health, which is a current and relatively new issue on formation in the area. 

 

KEYWORDS: Unique Health System; Human Resoucers Formation; Public Health.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A temática da formação é ponto recorrente nas pautas políticas da Saúde. No que 

concerne ao contexto latino-americano, desde os anos 1950, o ensino da Medicina já era 

objeto de discussão entre pesquisadores. Partia-se do pressuposto de que a maneira como se 

formava profissionais determinava a ordem institucional setorial, ou seja, havia uma ligação 

entre o perfil das instituições formadoras e o dos profissionais que estavam sendo formados. 

Tais instituições encontravam-se resistentes às mudanças em seus padrões formativos, o que 

dificultava integrar o ensino da Medicina ao serviço de saúde (PAIVA; PIRES-ALVES; 

NUNES, 2012). 

De todo modo, as questões do setor saúde e sua relação com o desenvolvimento, assim 

como a educação e o trabalho, tornaram-se mais significativas nas discussões latino-

americanas quando as políticas sociais emergiram como fundantes neste cenário, dando uma 

ampla conotação à saúde. Tal fato tornou-se pauta em cooperações internacionais, as quais 

visavam uma integração entre países para fortalecê-los em seus desafios de desenvolvimento 

(PAIVA; PIRES-ALVES; NUNES, 2012). 

No Brasil, a preocupação em torno disto leva a discussões de como os profissionais 

precisam estar preparados para o enfrentamento das demandas de saúde e seu sistema ou 

projeto vigente. Perfis necessários e propostas de reformulações são persistentes (DIAS; 

LIMA; TEIXEIRA, 2013).  

Tratando-se de Brasil e do contexto internacional, é de suma importância lançar o 

papel das cooperações técnicas para qualificar a formação em saúde no país. Visto que, em se 

versando de Saúde Pública, cursos e propostas de formação, advém a década de 1920. 

Exemplos de órgãos financiador-cooperadores de cursos de formação em Saúde Pública desta 

época é a Fundação Kellogg.  

 Dentre tais instituições, a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) merece um 

destaque na formação em saúde e de recursos humanos no Brasil. A OPAS influenciou muitos 

momentos da trajetória histórica do Sistema de Saúde do país, projetando tal influência para a 

formação médica de Saúde Pública e o próprio projeto de saúde vigente. Tal destaque é 

imprescindível para o objeto deste estudo, visto que trata da compreensão da formação de 

Sanitarista no país.   

Criada em 1902, é a organização internacional de cooperação técnica mais antiga do 

mundo. No Brasil, em 1951 instalou-se a primeira representação da OPAS na cidade do Rio 

de Janeiro, e, na década de 1970, um contrato de cooperação foi firmado entre OPAS e Brasil, 
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cuja formação seria tratada por meio de programas, convênios e pactuações entre serviços e 

academia (CASTRO, 2008). 

Um programa de cooperação de destaque na década de 1970 é o PPREPS – Programa 

de Preparação Estratégica de Pessoal em Saúde. Para níveis de organização, dividia-se em: 

treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, por meio da formação de pessoal de 

nível médio, executados junto às Secretarias de Saúde; integração docente-assistencial, de 

responsabilidade das universidades e suporte técnico ao desenvolvimento de recursos 

humanos nos estados federativos. Este programa contribuiu para a instituição de centros 

formadores de pessoal da saúde nos estados; apoiou a criação dos Núcleos de estudos em 

Saúde Pública e Saúde Coletiva nas universidades; disparou outros projetos de formação de 

recursos humanos pelo país. As equipes de direção do PPREPS estiveram intimamente 

ligadas ao Movimento Sanitário Brasileiro (PIRES-ALVES et al., 2010). 

Para além das cooperações e convênios, o Brasil preocupa-se em institucionalizar as 

discussões de formação em saúde por meio de sua condução legal e legítima, ou seja, por 

meio de leis. Exemplo disto é a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 200, parágrafos 

III e V, os quais discorrem sobre a ordenação da formação de recursos humanos e 

desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 1988). 

Destaca-se também a Lei Orgânica da Saúde de 1990 que, além de reforçar as questões 

citadas acima presentes na Constituição Federal, trata sobre os seguintes pontos: a instituição 

das Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino profissional e superior; os órgãos de gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) e sua 

devida participação na formulação das políticas de formação e desenvolvimento de recursos 

humanos para a saúde; a orientação de os serviços de saúde serem campo de prática para 

ensino e pesquisa; os cursos de especializações na forma de treinamento em serviço serem 

regulamentados por comissão nacional. Estas determinações permitem compreender o 

desenho da formação em saúde no país (BRASIL, 1990). 

Nos espaços de Controle Social a pauta da formação de recursos humanos é recorrente 

nas Conferências Nacionais de Saúde (CNS). Além da VIII CNS, que foi um marco para 

consolidação do SUS, no que tange a formação em saúde, dá-se especial atenção à IV CNS, 

realizada em 1967. Apesar de ainda não ter em seus espaços de discussão a participação 

maciça da população, tal conferência destaca o tema “Recursos Humanos para as Atividades 

de Saúde” e possuía a finalidade central de “formular sugestões para uma política permanente 

de avaliação de recursos humanos, tendo em vista a formação dos contingentes de pessoal de 

que o país carece para o desenvolvimento de suas atividades de saúde”. Segundo palavras do 
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ministro da saúde da época, Leonel Miranda Tavares de Albuquerque, a conferência era uma 

oportunidade "de os educadores se tornarem mais sanitaristas e de os sanitaristas se 

tornarem mais educadores" (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1967). 

No contexto da construção do projeto da Saúde Coletiva, que remonta uma trajetória 

que perpassa desde o Sanitarismo Campanhista até a conformação da Saúde Coletiva 

enquanto teoria e prática, diversos momentos marcantes da história da saúde são vivenciados 

pela sociedade, serviços de saúde e academia. Tais momentos têm influência direta no tipo de 

formação acadêmica e intencionalidade da mesma. A formação de Sanitarista se faz presente 

em cada ponto desta história. 

Entender a formação sanitarista requer compreender que passos a saúde tomou na 

linha de tempo e como os profissionais eram formados em cada momento desta. Os 

profissionais passam de agentes de higiene para agentes de transformação de realidade ao 

passo que os projetos de saúde vigentes assim os convêm. Segundo Campos (1991), os 

Sanitaristas são parte da tecnoburocracia do Estado, sendo assim responsáveis por operar 

determinada política social.  

Isto evidencia que, além da teia de fatos determinantes para a formação em saúde - que 

advém de cooperações e suas influências externas, leis, normas, instituições formadoras e 

intervenções de controle social - a intencionalidade política também faz parte deste 

„emaranhado‟ e é transversal a todas.  

Pressupondo a teoria de Campos (1991), a qual admite os sanitaristas como produto do 

tempo histórico e interesse do Estado, estes podem seguir dois caminhos: o de reproduzir 

interesses burgueses e do capital, sendo então um articulador do projeto específico da saúde 

que seja compatível com o interesse das classes dominantes ou, um articulador do projeto que 

subordine o interesse do capital, de corporações e instituições privadas ao interesse do 

trabalhador. Este último teria que se negar a limitar sua atuação na Saúde Pública Tradicional 

e lutar por um sistema único, resolutivo e que formasse uma consciência sanitária e de novos 

padrões de vida e saúde. 

A Saúde Coletiva é, antes de tudo, um projeto de luta por uma saúde democrática, 

resolutiva, equânime e que pretende assistir o corpo social e coletivo a partir de suas reais 

necessidades, estando totalmente envolvida com questões de desigualdades, de determinação 

social. Desse modo, procura-se entender que características e estratégias são de fato 

significantes para formar um profissional engajado com este projeto e que possa se envolver 

com a consolidação de um sistema único e democrático de saúde. 
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 Destarte, a questão que impulsiona esta pesquisa é: Que elementos são relevantes para 

a formação do profissional sanitarista? O valor deste estudo torna-se indispensável à medida 

que se pretende contribuir para os debates, sempre atuais, de aprimoramento da formação 

destes atores. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando as premissas acima contextualizadas, o presente trabalho trata de 

discorrer sobre a formação de profissionais Sanitaristas. Acredita-se que estudos como este 

podem fortalecer as discussões já existentes dessa temática, sendo mais um dispositivo de 

reorientação da formação e aprofundamento do debate. 

Uma preocupação neste estudo é de discorrer sobre a formação sanitarista em uma 

perspectiva histórica, no intuito de assim compreender qual projeto de saúde a formação tem 

servido. Assim, espera-se uma reflexão histórica de como o Sanitarista vem sendo formado e 

de como essa formação tem dado conta, ou não, de atender as necessidades de saúde atuais, de 

forma a não perder de vista os preceitos do projeto da Saúde Coletiva. 

Com vista a analisar o ensino sanitarista, espera-se confrontá-lo com opiniões de 

Sanitaristas envolvidos com o projeto da Saúde Coletiva e com a formação em saúde. Assim, 

a pretensão é de colaborar na construção de propostas que apontem estratégias e elementos 

concretos que venham agregar à formação desta figura tão importante para o campo da Saúde 

Coletiva.  

  Parte-se do pressuposto que a estrutura atual para a formação em Saúde 

Pública/Coletiva é composta por Cursos de pós-graduação Lato Sensu, bastante heterogêneos 

em suas configurações e propostas pedagógicas; Cursos e Programas de pós-graduação Stricto 

Sensu, bem consolidados e ancorados  na formação de pesquisadores e Cursos de graduação, 

relativamente novos e sem estudos ainda que aprofundem este tipo de formação (MINAYO, 

2006). 

 Diante do exposto, e, em especial pela heterogeneidade da formação sanitarista hoje 

disponível nas instituições de ensino superior do país, o estudo pretende constatar o quanto a 

visão ideológica de mundo e a implicação com o projeto da Saúde Coletiva e sua bandeira de 

luta têm mais significado que a própria formação formal na construção do profissional 

sanitarista. Além disto, espera-se que a formação disponível nas instituições de ensino seja 

voltada para a realidade/demandas do sistema vigente, o que implica em uma formação 

reflexiva e integrada aos serviços de saúde.  
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 Outro fator que impulsiona o estudo é o próprio envolvimento da pesquisadora com o 

tema. Na graduação em Fisioterapia, já inserida em projetos de extensão comunitária que se 

norteavam na Educação Popular em Saúde, foi possível uma aproximação com a Saúde 

Coletiva e consequentes vivências que o ensino curricular não permitiu. Pôde, então, 

constituir uma formação politizada, comprometida com o cenário político e social e, ao 

mesmo tempo, questionar o ensino curricular para estes fins. 

Quanto à atuação profissional, as experiências enquanto apoiadora matricial de 

Equipes de Saúde da Família e gestora de Distrito Sanitário a fizeram perceber o quanto o 

processo formativo precisaria aproximar-se mais verdadeiramente do serviço e suas 

demandas. O sentimento de lutar por essa ideia-força estimulou a se questionar a formação de 

profissionais mais instigados a atuarem nos serviços públicos de saúde. 

Atualmente, como estudante de mestrado em Saúde Coletiva, a inquietação em 

devolver à sociedade e ao setor saúde algo que de fato contribua para a área fica bem presente 

dentro do programa. Uma vez que se está em uma Universidade Pública, financiada pela 

sociedade, em um programa de Saúde Coletiva, é mister avaliar o compromisso com o tipo de 

Sanitarista que se está formando. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PROJETO DE SAÚDE COLETIVA  

 

 Entender a formação dos Sanitaristas e suas intencionalidades requer, antes de 

qualquer coisa, uma passagem pelo projeto denominado Saúde Coletiva. A formação e, 

portanto, o papel dos Sanitaristas está inteiramente ligado ao momento histórico, qual seja, à 

questões estruturais que determinam a inserção social e à política deste ator no cenário da 

saúde do Brasil.  

 Segundo Nunes (1994), os alicerces da construção da Saúde Coletiva na América 

Latina datam da segunda metade dos anos 1950. No Brasil, essa data comporia um projeto 

preventivista, o qual se estende mais fortemente por cerca de quinze anos. Logo em seguida, 

na década de 1970, o projeto da Medicina Social, ainda que elementos preventivistas 

estivessem presentes, teve seu apogeu. A partir dos anos 1980 se estrutura o campo da Saúde 

Coletiva. 

 Para Almeida-filho e Paim (2013), a expressão Saúde Coletiva já era utilizada ao se 

mencionar problemas de saúde populacional desde a década de 1960. No final da década de 

1970 tal expressão foi usada como título do primeiro encontro nacional de cursos de pós-

graduação então existentes no Brasil e, na década de 1980, a denominação Saúde Coletiva 

passou a ser difundida internacionalmente, após reunião sobre Ciências Sociais em Saúde 

promovida pela OPAS. 

 Saúde Coletiva é tida como corrente de pensamento, movimento social e prática 

teórica. Assim, dedica-se a compreender a situação de saúde e seus determinantes sociais de 

modo a compor em sua prática ações voltadas prioritariamente para promoção, além de 

prevenção e cuidado dos agravos e doenças. Seu objeto não é mais sujeitos individuais 

somente, mas sujeitos coletivos (NUNES, 1994; ALMEIDA-FILHO; PAIM, 2013). 

 Para melhor compreensão deste conceito, faz-se necessário delinear um percurso 

histórico de modo a entender cada projeto que antecedeu ao que se culminou na Saúde 

Coletiva. Elementos que influenciam a formação serão sempre destacados, sendo os mesmos 

detalhados posteriormente por meio de cada componente de formação institucional de 

Sanitaristas, tratados neste trabalho como: Cursos de pós-graduação Lato Sensu (Residências, 

Especializações e Cursos de aperfeiçoamento); Cursos e programas de pós-graduação Stricto 

Sensu (Mestrado e Doutorado) e Graduação em Saúde Coletiva. 
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2.2 SANITARISMO CAMPANHISTA E DESENVOLVIMENTISTA 

 

  As ações de saúde de controle de epidemias e de saneamento foram acentuadas no 

período da Primeira República (1889- 1930). Aqui, pela marcante presença de Oswaldo Cruz, 

à medida que vinha implementando progressivamente serviços públicos de higiene no país, 

campanhas sanitárias, fortemente influenciadas por moldes europeus de polícia sanitária, se 

destinaram a combater epidemias urbanas e mais tarde as endemias rurais (LIMA et al., 

2005). 

 O Sanitarismo Campanhista
1
 tem forte influência bélica e, em prol de uma defesa 

higienista de combate a doenças da coletividade, intervém duramente sobre os corpos 

individuais e sociais. Os sanitaristas neste contexto eram profissionais que tinham o papel de 

difundir a educação higienista e exercer o poder de intervenção a partir de campanhas 

sanitárias. O termo “Higiene”, segundo a Grécia antiga, significava aquilo que era “são”. Esse 

tema tornou-se disciplina médica na Europa, no final do século XVIII e início do século XIX. 

(PAIVA, 2006; LUZ, 1991; ALMEIDA-FILHO; PAIM, 2013). 

 Do período que compreende de 1930 a 1964, as campanhas sanitárias eram 

progressivamente institucionalizadas; no entanto, surge um discurso oposicionista ao 

campanhismo, que o declara autoritário. O novo discurso tinha a economia como a base da 

determinação das condições de saúde do Estado. Tal movimento denomina-se Sanitarismo 

Desenvolvimentista. Assim, a saúde da população estaria inteiramente relacionada ao grau de 

desenvolvimento econômico. A formação sanitarista, no contexto supracitado, ainda vem 

direcionada a formar agentes sustentados na educação sanitária (PAIVA, 2006). 

 Mesmo sendo referente ao período pré-golpe, o Sanitarismo Desenvolvimentista é 

retomado no Governo Geisel no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)
2
, na década 

de 1970. Apesar de tal movimento estar sob duras críticas na academia, que já vislumbrava 

por um modelo mais comprometido com questões sociais, o setor saúde do IPEA (Instituto de 

                                                           
1
 As Campanhas Sanitárias eram estruturadas de tal forma que muito se assemelhavam a ações militares. Os 

municípios eram divididos em distritos, os quais tinham delegado de Saúde, e, em cada um destes, as ações eram 

de multar proprietários de casas insalubres e até intimá-los para reformar ou demolir os imóveis. Doentes eram 

isolados e obrigados a se submeterem a intervenções sanitárias (PALMA,2014).  

 
2 O II Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado no governo Ernesto Geisel. A educação e saúde são 

tratadas como elementos importantes. O ministério da previdência e assistência social é criado, junto com o 

conselho de desenvolvimento social. O setor saúde ganha investimentos e também dá espaço para oposicionistas, 

uma vez que não tinha quadros para ocupar todos os espaços abertos (BRASIL, s/d). 
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Pesquisa Econômica Aplicada), engajado nos debates sobre a relação de economia e saúde, 

acaba resgatando o ideário desenvolvimentista (ESCOREL, 1999).  

 

2.3 MEDICINA PREVENTIVA E DE COMUNIDADE – PREVENTIVISMO  

 

 O movimento preventivista advém de uma crítica à formação e prática médica vigente, 

questionando a ausência de racionalidade, a tecnificação, enfoque biologista e individualista, 

sem adequar às necessidades da população. 

 Propõe-se, diante disto, uma reforma que se estendia de mudanças curriculares à 

conduta do profissional médico. Pretendia-se uma nova atitude integral, preventiva e social. 

Para tanto, reformas nos currículos foram disparadas, no sentido de aumentar o escopo de 

disciplinas e dar espaços para discussões de caráter sociológico, demográfico, ecológico. São 

acrescidas no currículo médico disciplinas como epidemiologia, ciências sociais e 

administração sanitária (SOBRINHO, 1995). 

 Houve uma preocupação de romper com a higiene e, nesta perspectiva, a História 

Natural da Doença tem um importante papel nessas discussões, juntamente com o conceito 

ecológico de saúde-doença e a multicausalidade. Estes serão pontos centrais do discurso 

preventivista (AROUCA, 2003). 

 Tendo a medicina preventiva sido absorvida nos currículos médicos, os 

Departamentos de Medicina Preventiva e Social (DMPS) nas universidades apresentaram um 

aumento considerável, principalmente após a reforma universitária de 1968. É oportuno 

destacar a criação de um programa de Residência Médica na Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (1962), já preocupado em formar profissionais na perspectiva preventiva e 

curativa (NUNES, 1994; PAIM, 1981).  

 Diante do aumento de DMPS e a presença do projeto da medicina preventiva na 

formação médica, avaliações contínuas eram realizadas durante esse processo. Paim (1981) 

destaca que em pesquisa feita pelo PESES
3
 sobre os DMPS, constatou-se que o projeto 

preventivista detinha três modelos principais: o mínimo, que cumpria o mínimo legal definido 

pelo MEC; o liberal, que dava ênfase a integração com departamentos clínicos e não com 

serviços e; o racionalizador, que desenvolvia programas de integração docente-assistencial e 

de Medicina Comunitária. 

                                                           
3
 PESES – Programa de Estudos Sócio-econômicos da Saúde foi criado a partir dos investimentos de fomento à 

pesquisa pelo II PND.   
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 No entanto, a escola médica passava a incorporar uma nova atitude de prevenção. 

Havia uma preocupação ideológica de levar a assistência para locais extra-muros, e o modo de 

operar se oportunizou por meio da Medicina Comunitária, absorvendo-se então o modelo 

racionalizador. Esta seria não só uma proposta de mudança pedagógica, mas político-

ideológica.  

 Pensando em melhorar a extensão de cobertura às populações rurais e desassistidas, a 

OMS (Organização Mundial da Saúde), acompanhando as discussões de Atenção Primária, 

fundamentas em Alma-Ata (1978), define esse tipo de assistência como de medida simples, 

eficazes quanto ao custo, de técnica acessível e que permite melhorar as condições de vida. 

Assim, a própria OMS elaborou e difundiu conceitos de extensão de cobertura, participação 

comunitária, entre outros (TORNERO et al.,1978). 

 Estes mesmos autores relatam uma experiência de assistência comunitária em 

Londrina, a qual traz motivantes elementos para legitimar e difundir esse tipo de atitude 

médica nas comunidades, uma vez que solucionaram 93,7% das demandas no próprio local, 

das quais somente 18,4% foram pelo médico. Além disto, havia estágios de cursos de 

graduação neste serviço. 

Os Programas de Medicina Comunitária eram bem vistos pelos governos latino-

americanos, uma vez que eram de baixo custo. Os DMPS vinculavam-se as comunidades e as 

tinham como campos de práticas para formar internos e residentes. Neste momento, houve 

uma ampliação de cobertura, sendo inclusive berço de modelos experimentais que 

contribuiriam para projetos institucionais (ESCOREL, 1999). 

Todavia, uma avaliação feita pela OPAS, órgão que teve bastante influência na difusão 

dessa perspectiva preventivista no Brasil, assume que o projeto não se concretizou como o 

desejado. Alguns objetivos do projeto preventivista haviam sido alcançados (os 

pedagógicos/curriculares especificamente), porém, a articulação com a comunidade estava 

desvinculada dos serviços e bastante artificial, distante da realidade sanitária da população.  

A tese largamente fundamentada por Sérgio Arouca em 1975 (O Dilema Preventivista) 

fazia críticas ao projeto preventivista, sendo este considerado insuficiente para assistir às 

demandas sociais. Arouca discutia em seu trabalho que, apesar do discurso preventivista 

acenar para mudanças na formação e prática médica, havia uma incapacidade de realizá-las. 

Pela própria delimitação conceitual, de leitura liberal advinda da sociedade americana, sua 

situação de posição era contrária à intervenção do Estado na saúde e às transformações sociais 

necessárias à melhoria da situação de saúde (PAIM, 2003).  
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 Os profissionais formados no discurso preventivista, e consequentemente na Saúde 

Pública tradicional, eram sanitaristas que tinham como espaços de atuação os centros de 

saúde, em sua posição mais conservadora. Já as propostas racionalizadoras, onde a medicina 

comunitária se incluía, eram influenciadas pela relação custo-benefício
4
. Elas rompem com a 

Saúde Pública tradicional, porém, ainda possuem um referencial positivista. Aqui, os 

sanitaristas eram formados em cursos de curta duração realizados pela Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo - FSP/USP (ESCOREL, 1999). 

Abriam-se, então, precedentes para fortalecer as discussões da Medicina Social.  

 

2.4 PENSAMENTO MÉDICO-SOCIAL, O MOVIMENTO SANITÁRIO E A SAÚDE 

COLETIVA 

 

 Havia um enorme sentimento de rejeição pelo método positivista de condução da 

formação, da assistência e do planejamento em saúde. Esse posicionamento era duramente 

questionado e uma provocação para um olhar mais amplo, de natureza histórica e política, se 

tornava cada vez mais forte. 

Um movimento que se propunha enfrentar tais fragilidades, a partir de uma nova 

abordagem teórica e metodológica, é o pensamento médico-social. O novo olhar sobre a saúde 

questionava, além da formação médica, ainda condicionada ao biologicismo, a formação de 

sanitaristas, visto que, mesmo havendo discussões sociais, ainda tinha uma característica 

funcionalista.  

 Os ideais marxistas, do materialismo histórico dialético, tiveram força neste momento 

e influenciaram os estudos e atitudes dos atores que incitavam mudanças. Não só por dentro 

das universidades, mas movimentos sociais populares e operários endossam a visibilidade 

para o social no contexto da saúde (AROUCA, 2003). 

 Ao debater sobre Medicina Social, Paim e Almeida-Filho (1998) emitem, a partir de 

alguns referenciais, a seguinte nota: 

 

Em síntese, postula-se nesse movimento que a medicina é a política aplicada no 

campo da saúde individual e que a política nada mais é que a aplicação da medicina 

no âmbito social, curando-se os males da sociedade. A participação política é a 

principal estratégia de transformação da realidade de saúde, na expectativa de que 

                                                           
4
 Essa relação custo-benefício tinha suas bases nas propostas de planejamento CENDES/OPAS, de visão 

economicista, a qual representa um enfoque de Programação de Recursos da Saúde com preocupação em 

eficiência de gastos, onde se prioriza ações que apresentem custo menor por morte evitada (RIVERA; 

ARTMANN, 2012). 
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das revoluções populares deveria resultar democracia, justiça e igualdade, principais 

determinantes da saúde social (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 1998, p.302-303). 

 

 O movimento da medicina social, a partir desta óptica, gera importantes conceitos para 

fundamentar a luta pela saúde, não só na formação, mas no sistema de saúde do Estado, que 

neste período (década de 1970) produzia uma política de saúde do „milagre‟.  

 A conjuntura do „milagre brasileiro‟, devido à ênfase ao crescimento e elevada taxa de 

produtividade, difundiu uma ideologia de consumo, desfavorecendo muitas categorias 

trabalhadoras no que diz respeito ao acesso a políticas de Estado, inclusive no âmbito da 

saúde. A politica de saúde era da mercantilização da medicina sob o comando da 

previdência
5
.  Os interesses privados e a burocracia estatal deram espaço à privatização dos 

serviços médicos, tornando-os empresas lucrativas. O Ministério da Previdência e Assistência 

Social era o segundo maior orçamento da união na época. É importante destacar que o ensino 

médico também acompanha esses ideais, estando a serviço do mercado, da indústria 

farmacêutica, da sofisticação tecnológica (LUZ, 1991). 

Destarte, o movimento nas universidades - centrado na formação médica, no trabalho 

médico e em busca de uma ideologia de saúde mais ampla - aliado a inquietações de 

trabalhadores e demais segmentos populares, uniu-se em torno de uma causa maior que era 

democratização das políticas. Havia um sentimento de mudança, de enfrentamento. Essa 

organização em torno de um ideal democrático denominou-se Reforma Sanitária Brasileira 

(RSB) ou movimento sanitário (FLEURY, 2009). 

A RSB vem como proposta revolucionária de reformulação de campo de saber, uma 

estratégia política visando uma transformação institucional, do Estado brasileiro. Nesse 

sentido, a RSB não pretende provocar mudanças apenas no setor saúde, a qual batia de frente 

com a assistência médica mercantilizada e excludente, além da formação fragmentada. Ela 

implica em muitos movimentos articulados de mudança, nascidos da sociedade civil e 

pretendendo uma reforma social. Entre outras questões, ansiava-se por descentralização, 

organização e participação (FLEURY, 2009). 

No entanto, há críticas de que o movimento sanitário se deteve a política de saúde e 

que a participação da população não foi tão evidente quanto a da academia. O fato é que 

muitos sanitaristas vinham se formando e ocupando espaços institucionais estratégicos da 

saúde, pelos quais lutavam imersos no sistema, pelos ideais reformistas. Entre as vitórias do 

                                                           
5
 A Lei n° 6.439 de 1° de Setembro de 1977, que cria o Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social 

(SINPAS), institui o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social). Conforme tal 

documento, o INAMPS prestaria assistência médica aos segurados do INPS e seus dependentes, ficando evidente 

a posição centralizadora e excludente na prestação de serviços médicos (BRASIL, 1977).  
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Movimento Sanitário a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi a mais 

emblemática. Neste espaço, em meio à disputa de projetos políticos e ideológicos, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi criado e garantido na Constituição Federal Brasileira de 1988, 

inserido na seção II, conquistando-se saúde para todos sob o dever do Estado (PAIM, 2008; 

CAMPOS, 1997). 

Diante da trajetória histórico-política descrita até aqui, chega-se ao projeto 

denominado Saúde Coletiva. É evidente que os debates configurados nas fases anteriores 

(Saúde Pública, Medicina Preventivista, Medicina Comunitária e Social) têm influência nos 

moldes deste novo espaço de prática, assim como o próprio movimento sanitário. 

A conformação da Saúde Coletiva, segundo Montagner (2008), pode ser 

compreendida a partir de três ideias-força: Externas, representadas pelos movimentos sociais 

e mudanças históricas da sociedade; Ideológica, quando se trata de política pública e 

organização corporativa das profissões e Epistemológica ou interna, que seriam os 

conhecimentos e instrumentos técnicos.  

Destaca-se que tal definição corrobora com o conceito admitido no início do texto, no 

qual enxerga a Saúde Coletiva como corrente de pensamento, movimento social e prática 

teórica. E, diante dessas três premissas, sua prática está voltada para as coletividades, 

considerando e compreendendo os determinantes sociais de saúde de modo a planejar/gerir 

ações multidisciplinares que componham a promoção, prevenção e cuidado dos agravos e 

doenças. 

Ainda segundo Montagner (2008), ao se tratar dos conhecimentos, a Saúde Coletiva se 

detém a um referencial epidemiológico, no planejamento em saúde e nas ciências sociais, esta 

com heranças dos modelos anteriores. Assim, tem-se um campo interdisciplinar em busca de 

uma delimitação de seu objeto científico. Essas áreas, pilares da Saúde Coletiva, estão cada 

vez mais segmentadas, especializadas, inclusive em suas bases metodológicas.  

Neste processo contínuo de construção/amadurecimento do campo - seja quanto às 

disciplinas, cientificidade, teoria, ou como prática -, a Saúde Coletiva tem importante papel na 

luta por um sistema de saúde universal, além de responsabilização na formação de 

profissionais de saúde para este contexto. 

Pensando nisto, alguns espaços de discussão foram criados. Atores sanitaristas, dentre 

outros que defendiam a legitimação deste campo, se organizaram para debater a formação e 

produção na Saúde Coletiva e, consequentemente, os meios de luta baseados nos preceitos da 

RSB. Destacam-se dois importantes espaços: o CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde) e a ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva).  
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O CEBES surge no ano de 1976 a partir da necessidade de se congregar um número 

cada vez maior de pessoas que ansiavam pela redemocratização do país. As reuniões da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) vinham se tornando um canal de 

manifestação política de oposição ao regime militar e esta pauta atraiu para esses espaços 

diversos atores advindos dos DMPS, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), além dos 

movimentos estudantis da medicina, que vinham se reunindo para discutir sua formação já 

com características políticas nos espaços das SESAC
6
 (Semana de Estudos sobre a Saúde 

Comunitária). Esses sujeitos convergiam na ideia de criar uma entidade que os representasse e 

que difundisse esse pensamento. Para tanto, no mesmo ano de sua fundação, o CEBES lança a 

revista Saúde em Debate (ESCOREL, 1999). 

A Saúde em Debate desde então vem contribuindo no cenário da saúde, sempre com 

posicionamentos políticos engajados com a luta pela democratização da sociedade e dos 

direitos sociais: “A análise do setor saúde como componente do processo histórico-social vem 

sendo feita de forma frequente por estudiosos. Saúde em Debate pretende ampliar e levar 

adiante tais discussões, no sentido de reafirmar a íntima relação existente entre saúde e 

estrutura social” (CEBES, 1976, p.03). 

Nesta mesma perspectiva, considerando-se o contexto político onde surgiam novos 

atores e cenários de atuação profissional, além das alterações que vinham ocorrendo na 

profissionalização no que concerne a formação de recursos humanos, a ABRASCO é criada 

em 27 de Setembro de 1979. A sua história faz menção a três motes cruciais: o conjunto de 

interesses políticos divergentes, as novas concepções de saúde propostas pelo campo da Saúde 

Coletiva e a preocupação com a formação de novos quadros que ingressariam no cenário 

institucional da saúde. De tal modo, a ABRASCO interligava o cenário político e da saúde, 

centrando-se na formação de recursos humanos, de forma a apoiar indivíduos e instituições 

ocupados com o ensino, pesquisa e prestação de serviços em Saúde Pública/Saúde Coletiva. 

(FONSECA, 2006).  

Inicialmente, a Associação tinha em seu nome o termo „pós-graduação‟, uma vez que 

havia o anseio em legitimar o campo da Saúde Coletiva e a formação profissional nesta área, 

ficando, portanto, sua atenção voltada para os cursos desta natureza. A incorporação de cursos 

de graduação em Saúde Coletiva fez com que em 2011, a associação mudasse o nome, 

retirando o termo pós-graduação (FONSECA, 2006).   

                                                           
6
 A SESAC reunia estudantes, professores e profissionais para debater os determinantes sociais e políticos da 

estrutura da saúde, assim como a saúde comunitária, presente nos currículos médicos. Pretendia-se compreender 

a realidade para um posicionamento mais adequado (CEBES, 1977). 
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No decorrer do tempo, CEBES e ABRASCO até hoje vem fortalecendo e qualificando 

o debate e a luta da Saúde Coletiva, sempre em torno de transformações necessárias na 

sociedade por uma saúde para todos e com profissionais preparados para este compromisso. 

Com o aparato desse percurso torna-se conveniente entender como se deu a formação 

de recursos humanos para a Saúde Pública. Tomando como base cada momento histórico, a 

formação será, para fins didáticos, discorrida nas categorias pós-graduação (Lato Sensu e 

Stricto Sensu) e graduação.  

 

2.5 CURSOS LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÕES E RESIDÊNCIAS  

 

 Quando se fala em especialização em Saúde Pública no Brasil, dados da década de 

1920 já trazem histórias de cursos para a profissionalização sanitária nas cidades de Rio de 

Janeiro e São Paulo. Os cursos e suas escolas eram debatidos pelos representantes da 

Sociedade Brasileira de Higiene. A primeira experiência nesta área se deu com a criação do 

Instituto de Higiene, em São Paulo, hoje FSP/USP. O instituto foi um dos pioneiros a receber 

auxílio da Fundação Rockefeller, a qual influenciou fortemente a formação de recursos 

humanos nesta época. Havia, na formação sanitarista, verba e profissionais norte-americanos 

e seu perfil, segundo Santos e Faria (2006): 

 

Estes sanitaristas alargaram os caminhos para o surgimento de um novo molde de 

atuação profissional, sustentado na educação sanitária, na prevenção de doenças e na 

formação de recursos humanos [...] Nesta parceria de dois países, os padrões e 

métodos de trabalho dos norte-americanos começam a influenciar e estimular novas 

gerações de pesquisadores e sanitaristas brasileiros (SANTOS; FARIA, 2006, p. 

293). 
  

Estando o Brasil no momento histórico das campanhas sanitárias do movimento 

higienista, a formação era delineada a partir desta demanda e tinha o intuito de preparar 

médicos para o exercício da profissão sanitária. Cursos de especialização, também fortemente 

patrocinados pelo governo Vargas, perpetuam essa missão de formar profissionais neste 

discurso. 

Nos estados pioneiros (Rio de Janeiro e São Paulo) havia uma preocupação em 

envolver o maior número possível de médicos, visto que não eram cursos obrigatórios, para 

desempenharem cargos técnicos e acadêmicos. Foram formados sanitaristas que, logo adiante, 

fariam história em torno da proposta higienista-educacional, movimento que viria a ser 

determinante na política de saúde do país (SANTOS; FARIA, 2006). 
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Os cursos de Higiene foram importantes precursores do ensino em Saúde Pública. O 

Instituto de Higiene de São Paulo, o IOC (Instituto Oswaldo Cruz), e mais tarde a ENSP 

(Escola Nacional de Saúde Pública), tiveram papel crucial na disseminação deste tipo de 

formação. Os cursos abordavam temas de muita relevância sanitária e apostavam em formar 

profissionais atentos a essa realidade, além de dispostos para intervirem nos espaços em 

tempo integral como nos moldes americanos (SANTOS; FARIA, 2006). 

Mais tarde, na década de 1970, já com a influência do pensamento médico-social, 

mesmo que o preventivismo ainda estivesse presente, os cursos de especialização vinham 

delineando mais fortemente um enfoque político. Acompanhando os debates do movimento 

sanitário, profissionais sentiam-se atraídos a realizarem os cursos de especialização em Saúde 

Pública.  

Enquanto isso, as Secretarias de Saúde apoiavam a realização dos cursos, visto que 

precisavam de técnicos em seu quadro. Desse modo, tão logo os sanitaristas se formavam, já 

eram absorvidos nas Secretarias. Abaixo, trechos que corroboram com as informações 

anteriores, presentes nos discursos de Carlos Gentile de Mello e Reinaldo Ramos, 

homenageado e paraninfo na formatura do I Curso de Saúde Pública promovido pela 

FSP/USP: 

 

Parece fácil compreender que iniciativa dessa natureza, traduz, de fato, o propósito 

deliberado de contribuir para consolidar e apoiar diferenciada corrente de 

pensamento dentro dos quadros da saúde pública brasileira [...] cumpre, aos 

sanitaristas e a todos quantos se interessam pela saúde da população brasileira, 

expressarem, de alguma forma, a sua justificada preocupação com o panorama da 

medicina no nosso país.  Carlos Gentile de Mello. 

 

Ao senhor secretário da saúde, que de maneira tão destacada tem prestigiado esta 

casa, desejo declarar que a primeira etapa da tarefa chegou ao seu término, e que a 

rede de unidades sanitárias da Secretaria está recebendo um substancial reforço de 

colegas jovens, mas já com apreciável grau de amadurecimento. Reinaldo Ramos. 

 

 (CEBES, 1977, p. 6-7). 
 

Esses cursos foram idealizados pela FSP/USP e Secretaria de Estado de São Paulo. 

Seus interesses eram claramente definidos, pois traziam questões bem técnicas de saúde, a fim 

de suprir as demandas dos serviços. Mesmo assim, foram espaços para aproximar 

profissionais médicos ao tema e para que sanitaristas com pensamento mais progressista 

adentrassem nos serviços. 

Os cursos realizados nas décadas de 1970 e 1980 foram muito importantes para formar 

profissionais sanitaristas implicados com o projeto da Saúde Coletiva, uma vez que estes 
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aconteciam no cerne do movimento. Foi um momento especial da formação, o qual pôde 

gerar um grupo muito forte de sanitaristas. 

Atualmente, diversos cursos de especialização são realizados no país em Saúde 

Pública e Saúde Coletiva. Estes ocorrem em instituições de ensino superior, públicas e 

privados, além das escolas de governo. Podem ser ofertados na modalidade presencial, 

semipresencial e à distância por plataformas virtuais. Todavia, não é possível delinear a 

quantidade de cursos ou mesmo as temáticas com precisão, pois não há uma regulamentação 

rigorosa de credenciamento, avaliação e monitoramento. Segundo o Ministério da Educação, 

os cursos Lato Sensu independem de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento, bastando a instituição estar credenciada, seja para modalidade presencial ou 

à distância, que neste caso precisa de credenciamento específico (BRASIL, 2007). 

Segundo dados do e-MEC, sistema de informação do Ministério da Educação que 

acompanha os processos que regulam a educação superior no Brasil (credenciamento, 

recredenciamento, autorização, renovação e reconhecimento dos cursos de instituições de 

nível superior), há 271 cursos de especialização cadastrados neste sistema em 2014. Esses 

cursos, pertencentes a Instituições de Ensino Superior pública e privada, estão assim 

distribuídos: 109 em Saúde Pública, 52 em Saúde Coletiva e 110 em Saúde da Família. É 

importante frisar que este não é um quadro total, pois há os cursos das escolas estaduais de 

ensino que são reguladas e supervisionadas pelo Conselho Estadual de Educação (BRASIL, 

2014a). 

Nesta conjuntura, há impedimentos estruturais de pesquisa que dificultam traçar um 

panorama da situação dos cursos Lato Sensu em Saúde Pública e Saúde Coletiva no país, 

assim como vislumbrar um perfil dos sanitaristas que estão sendo formados. O projeto 

político pedagógico dos cursos fica a cargo de cada instituição, segundo a Resolução n° 1, de 

8 de junho de 2007, a qual estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-

graduações Lato Sensu em nível de especialização. Isto é um obstáculo para investigar um 

delineamento comum ou mesmo intencionalidade política que corrobore ou não com as 

demandas atuais do campo da Saúde Coletiva.  

Segundo Minayo (2006), há pouca documentação de estudos, ou mesmo em 

documentos de associações como a ABRASCO, que versem sobre os cursos lato senso. Essa 

escassez acaba por prejudicar uma possiblidade de avaliação aprofundada.  

No que concerne à Residência, um passo inicial para a trajetória da formação 

Sanitarista sob esta modalidade de ensino se dá a partir da residência médica. Regulamentada 

pelo Decreto nº 80.281, de 5 de Setembro de 1977, a residência médica se propunha a instituir 
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uma modalidade de ensino em pós-graduação, sob a forma de curso de especialização, 

caracterizada por treinamento em serviço e em regime de dedicação exclusiva. Além disto, o 

decreto instituía a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que tem como 

principais atribuições a regulação, supervisão e avaliação da Residência Médica no país 

(BRASIL, 1977).  

No parágrafo primeiro do decreto são sugeridas as áreas que os programas poderiam 

desenvolver sendo a Medicina Preventiva e Social mencionadas, junto com Clínica Médica, 

Cirurgia Geral, Pediatria e Obstetrícia e Ginecologia. Em 1979, pela resolução nº 08/79, os 

Programas de Residência Médica em Medicina Preventiva e Social (RMPS) regulamentam as 

seguintes aptidões desejadas pelo profissional formado nesta área:  

- Planejar, organizar e administrar serviços de saúde; 

- Executar ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação a nível 

primário, de modo contínuo, como integrante da equipe de saúde; 

- Encaminhar, quando necessário, problemas de saúde a serviços 

especializados, mantendo a continuidade do atendimento; 

- Conhecer e utilizar métodos e técnicas de educação e participação 

comunitária em saúde; 

- Desenvolver programas de preparação e utilização de recursos humanos 

em saúde; 

- Analisar criticamente as características dos processos geradores dos 

problemas de saúde, suas relações com a organização social e as alternativas de 

solução (BRASIL, 1979). 

A preocupação em formar profissionais implicados com princípios da medicina-social 

e comunitária é evidente. Os cursos preconizavam mais da metade de sua carga horária para 

atividades em comunidades e unidades de cuidados primários de saúde. Diante disto, a RMPS 

é um componente histórico de bastante relevância para a difusão da medicina-social e de uma 

formação voltada para a coletividade. É importante destacar que esse período é o mesmo dos 

cursos de especialização em Saúde Pública, já mencionados anteriormente. A década de 1970 

efervesceu na formação de sanitaristas na modalidade Lato Sensu e com um perfil inovador. 

Em 1999, período em que o Programa de Saúde da Família vinha se afirmando 

enquanto estruturante na Atenção Básica e, consequentemente exigindo profissionais 

preparados para este cenário, a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, 

juntamente com os atores do Movimento Sanitário, articulam-se em recriar as residências. 

Esse momento propiciou que a Residência Multiprofissional fosse delineada. Deste modo, 

pensava-se em um modelo de formação onde as especificidades de cada profissão fossem 

preservadas, mas todas estas poderiam congregar em uma área comum, vinculada à Saúde 
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Pública e acrescida de valores como a promoção da saúde, integralidade da atenção e 

acolhimento (BRASIL, 2006).  

Mais tarde, ganha força a Residência Multiprofissional em Saúde, apesar de haver 

informações que na década de 1980 já existiam pelo menos duas residências que recebiam 

profissionais além de médicos – a ENSP e UFPB (Universidade Federal da Paraíba)
7
 

(ESCOREL, 1999).  

Em conformidade com a NOB/RH-SUS
8
, é criada uma política de valorização do 

trabalhador do SUS a qual institui a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES). Esta secretaria, acompanhando o movimento pró Residência Multiprofissional, 

propõe a criação da comissão de Residências em Saúde, que abrigaria a CNRMS (BRASIL, 

2005a).  

Todavia não foi possível concretizar essa comissão de imediato, sendo adiado para 

2005, a partir da Lei nº 11.129 (BRASIL, 2005b). Assim, atualmente, MEC e SGTES 

contribuem no trabalho da CNRMS por meio de suas representações institucionais, 

respectivamente: SESU - Secretária de Ensino Superior e DEPREPS - Departamento de 

Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (BRASIL, 2006). 

Também é criada, pela lei nº 11.129, a Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS), cujo papel consta de avaliar, acreditar e credenciar os 

programas de Residência, além de registrar certificados de validade nacional com 

especificação de categoria e ênfase do programa.  

Um documento bastante importante referente à Residência Multiprofissional em Saúde 

e a Residência em Área Profissional da Saúde é a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.077 

de 12/11/2009. Tal portaria discorre, entre outras questões, sobre o programa de bolsas, sobre 

a composição, papel e normatização da CNRMS e, em seu artigo 2º, sobre os eixos 

norteadores dos programas de residência, que são:  

I - cenários de educação em serviço representativos da realidade sócio 

epidemiológica do país; 

                                                           
7
 Esta informação foi extraída da dissertação de mestrado de Sarah Escorel – Reviravolta na Saúde: origem e 

articulação do movimento sanitário – onde a mesma afirma que até o ano de 1987, havia apenas duas residências 

multiprofissionais no país. Se houve alguma outra residência com caráter multiprofissional depois deste ano até a 

promulgação da lei em 2005, não foi encontrado nesta pesquisa. 
8
 Este documento traz orientações fundamentais para a organização de processos gerenciais, sistematizados em 

capítulos distintos: princípios e diretrizes para a gestão do trabalho no SUS; princípios e diretrizes da Política de 

desenvolvimento do trabalhador do SUS; princípios e diretrizes da Política de saúde ocupacional para o 

trabalhador do SUS; princípios e diretrizes para o controle social da gestão do trabalho no SUS, além da 

apresentação da terceira versão preliminar, da Introdução, da fundamentação, dos conceitos básicos e da 

legislação vigente, sobre a gestão pública do trabalho no SUS (BRASIL, 2005). 
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II - concepção ampliada de saúde que respeite a diversidade considere o 

sujeito enquanto ator social responsável por seu processo de vida, inserido num 

ambiente social, político e cultural; 

III - política nacional de gestão da educação na saúde para o SUS; 

IV - abordagem pedagógica que considere os atores envolvidos como sujeitos 

do processo de ensino-aprendizagem-trabalho e protagonistas sociais; 

V - estratégias pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de 

aprendizagem configurados em itinerário de linhas de cuidado, de modo a garantir a 

formação integral e interdisciplinar; 

VI - integração ensino-serviço-comunidade, por intermédio de parcerias dos 

programas com os gestores, trabalhadores e usuários; 

VII - integração de saberes e práticas que permitam construir competências 

compartilhadas para a consolidação da educação permanente, tendo em vista a 

necessidade de mudanças nos processos de formação, de trabalho e de gestão na 

saúde; 

VIII - integração dos Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde com a educação profissional, a graduação e a pós-graduação 

na área da saúde; 

IX - articulação da Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 

Saúde com a Residência Médica; 

X - descentralização e regionalização, contemplando as necessidades locais, 

regionais e nacionais de saúde; 

XI - estabelecimento de sistema de avaliação formativa, com a participação 

dos diferentes atores envolvidos, visando o desenvolvimento de atitude crítica e 

reflexiva do profissional, com vistas à sua contribuição ao aperfeiçoamento do SUS; 

XII - integralidade que contemple todos os níveis da Atenção à Saúde e a 

Gestão do Sistema (BRASIL, 2009). 

 

Infelizmente, do mesmo modo que a especialização existe escassez de informação. 

Não é disponibilizado para acesso dados, como a quantidade de cursos em cada área, projetos 

políticos pedagógicos, instituições autorizadas e demais informações necessárias para uma 

possível análise. Porém, os eixos norteadores permitem destacar que as Residências 

Multiprofissionais são oportunidades muito ricas de formação em Saúde Coletiva, pois é 

evidente o compromisso com seus princípios no processo formativo. 

Recentemente foi divulgada a portaria interministerial nº 16 de 22 de dezembro de 

2014, a qual altera a 1077 de 2009 no que diz respeito à atualização do processo de 

designação dos membros da CNRMS, tais como a forma de indicar os membros, inclusão e 
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reconhecimento de nova representação na comissão, e, em destaque, a inclusão de novas áreas 

de atuação, como os egressos de graduação em Saúde Coletiva (BRASIL, 2014b).   

 

2.6 CURSOS STRICTO SENSU 

 

 No início dos anos trinta surgiram as primeiras propostas de pós-graduação nas 

universidades brasileiras, mesma época em que eram criadas as universidades 

institucionalizadas, com interação entre ensino e pesquisa. Os cursos obedeciam a moldes 

europeus, ou seja, centrado no professor-orientador que submetia os estudantes ao desejo e 

preferência dele (NUNES; FERRETO; BARROS, 2010). 

 Na década de 1950, Brasil e Estados Unidos firmaram convênios para intercâmbio de 

estudantes, pesquisadores e professores e, nesta mesma década, cria-se a Campanha de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, hoje Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). A CAPES tinha como objetivo garantir pessoal 

qualificado para atender as demandas do modelo econômico vigente. Tão logo, a CAPES 

ampliou o escopo de ações de um órgão que conferia bolsas de estudo a instituição que 

legisla, organiza e coordena o aperfeiçoamento de nível superior no Brasil (NUNES; 

FERRETO; BARROS, 2010). 

 Em termos de legislação, o parecer CES/CFE nº 977/65 definiu os cursos de pós-

graduação em dois níveis: Stricto Sensu e Lato Sensu. O primeiro conferia os cursos um grau 

acadêmico, de alta competência científica, enquanto o segundo deveria especializar 

profissionais em determinada área de conhecimento, com um caráter eminentemente prático. 

Os cursos Stricto Sensu inicialmente ofereciam mestrados e doutorados acadêmicos 

(BRASIL, 1965).  

Em 1995, por meio da Portaria nº 47/95 são criados os Mestrados Profissionais, os 

quais foram posteriormente formalizados pela Portaria nº 80/98 da CAPES. Em contraponto 

ao mestrado acadêmico, que forma pesquisadores e docentes, o mestrado profissional 

pretende aplicar métodos científicos em um campo profissional específico, qualificando-o 

(CAPES 1995; CAPES 1998). 

 No que se refere à pós-graduação Stricto Sensu na área da Saúde Coletiva, com o 

projeto preventivista e da medicina social, em especial nos DMPS, admite-se que a formação 

para a área de Saúde Pública também deve se voltar, além da instauração de especialistas e 

residentes, a uma formação em nível acadêmico, que pudesse levar a obtenção de título de 

mestre e doutor e, assim, formar docentes e pesquisadores na área (NUNES, 2005). 
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 O desenvolvimento de programas de pós-graduação em Saúde Coletiva coincidiu com 

a própria consolidação deste campo. Foi na tentativa de delimitar, ou mesmo compreender 

este projeto, que a pós-graduação foi instaurada, para investigação e consolidação deste 

campo. A ideia de organizar uma área denominada Saúde Coletiva foi tratada no ano de 1978 

em dois importantes espaços: o I Encontro Nacional de Pós-graduação em Saúde Coletiva, 

realizado em Salvador, Bahia e na Reunião Sub-regional da Saúde Pública da OPAS, em 

Ribeirão Preto, São Paulo. Em 1979 cria-se a ABRASCO, no intuito de unificar os cursos de 

pós-graduação em Saúde Coletiva em torno desta entidade (NUNES, 2005). 

 A ABRASCO foi muito importante nesse cenário. Tanto em manter um espaço de 

diálogo e condução junto a agentes formadores e seus atores - estudantes, sanitaristas, 

professores, pesquisadores - quanto na contribuição para estruturação dos programas Stricto 

Sensu de Saúde Coletiva. Atuações chave nesse aspecto foram as pesquisas realizadas pela 

associação as quais versavam sobre o desempenho da pós-graduação Stricto Sensu em Saúde 

Coletiva do país (MINAYO, 2010).  

Nesse sentido, a pesquisadora Cecília Minayo liderou uma vasta pesquisa avaliativa, 

por meio da ABRASCO
9
, a qual foi realizada em dois momentos: a primeira pesquisa avaliou 

o período de 1994-1997 e uma segunda, realizada em 2008-2009, teve como escopo analisar o 

período de 1997-2007.  

A primeira pesquisa pretendia responder a dificuldades que o campo da Saúde 

Coletiva vinha enfrentando no meio acadêmico. Uma delas foi que o Comitê Assessor da 

Área do CNPq desconsiderou atores importantes dos programas de Saúde Coletiva e 

organizou um comitê com doutores que possuíam pouca compreensão do campo. Outra razão 

foi de contribuir na delimitação do campo, de forma a provar que a Saúde Coletiva não era 

cientificamente imatura, como se dizia em algumas instituições. Além disto, pretendia-se 

combater instituições que queriam abrir programas aleatoriamente por achar mais simples e 

de menos custo, não havendo a mínima apropriação da área. A segunda pesquisa foi para ter 

                                                           
9
 Principais achados da pesquisa 1994-1997: Mudança de perfil de clientela: de pessoas advindas de 

universidades para profissionais gestores e do serviço; desequilíbrios regionais quanto ao nível de qualidade dos 

programas; por ser uma área multidisciplinar, debateu-se sobre existir um núcleo comum de conhecimentos e 

práticas; cresceu o número de publicações (20,6% ao ano), porém ainda dispersos em muitos periódicos e com 

baixo grau de internacionalização; egressos estavam empregados nas instituições de ensino superior e em 

serviços de saúde. 

Principais achados da pesquisa 2008-2009, que avalia 1997-2007: O crescimento do número de programas 

credenciados foi maior em Saúde Coletiva do que nos outros cursos da área de saúde; cresceu o número de 

titulados no período 1996-2006 de 171 a 528 mestres e de 80 para 190 doutores; o campo ficou mais claro e 

organizado à luz das disciplinas mestras: Epidemiologia, Ciências Sociais e Planejamento e Gestão de Saúde; o 

perfil dos egressos é o mesmo da pesquisa anterior: gestores e técnicos atuantes do SUS e docentes; quanto aos 

conteúdos, emergiram temas como questões ambientais, economia da saúde, avaliações de programas do SUS; 

abertura de mestrados profissionais e aumento considerável da produção científica, que quadruplicou. 
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um panorama diante do período de uma década, de modo a avaliar as formas de expressão 

acadêmica e suas tendências (MINAYO, 2010).  

Em termos históricos, a pós-graduação Stricto Sensu tem uma intencionalidade bem 

clara: a de firmar o campo da Saúde Coletiva, de ampliar pesquisas na área e comprovar sua 

importância no cenário acadêmico e assim da saúde. Enquanto as especializações e 

residências formavam os profissionais para atuarem nos serviços e gestão, os mestrados e 

doutorados procuravam levar as discussões deste campo no meio acadêmico e, evidentemente, 

também tinha a pretensão de formar formadores para perpetuação do campo. 

 Segundo avaliação dos programas de pós-graduação Stricto Sensu realizada pela 

CAPES em 2013, a área de Saúde Coletiva é composta por sessenta e seis programas de pós-

graduação, sendo treze de mestrado acadêmico, um de doutorado acadêmico, vinte e seis de 

mestrado e doutorado e vinte e seis de mestrado profissional. Destes, dezessete que possuem 

somente mestrado, acadêmico ou profissional, têm notas entre quatro e cinco e dezessete que 

possuem mestrado e doutorado têm notas entre cinco e sete (CAPES, 2013). É importante 

destacar que estes são programas avaliados no triênio. Quando somados os autorizados, que 

ainda não passaram por avaliação, totaliza-se setenta e cinco programas de pós-graduação em 

Saúde Coletiva. 

No que se refere à composição interna dos programas, 47 contemplam os três eixos do 

campo da Saúde Coletiva (Epidemiologia, Ciências Sociais, Política, Planejamento e gestão 

de sistemas e serviços de saúde). Há 17 programas temáticos, isto é, em algum tema 

específico de interesse, tais como Saúde e meio ambiente, Saúde da mulher e da criança, entre 

outros. Onze dos programas são de apenas um dos três eixos da área, sendo 5 em 

Epidemiologia e 6 em Gestão de sistemas e serviços de saúde. Dentro dessa composição, os 

programas de mestrado profissional correspondem a 40% do total dos programas na área, o 

que reflete a Saúde Coletiva como campo de conhecimento e prática de saúde.  

Quanto à distribuição regional dos programas, estes ainda têm sua maior concentração 

na região Sudeste (51%), seguido da região Nordeste (22%), Sul (18%), Centro-oeste (7%) e 

Norte (2%). Nota-se um crescimento na quantidade de programas; uma desconcentração de 

cursos, visto que atualmente apenas dez Unidades de Federação, nas regiões norte e nordeste, 

não têm cursos ainda; uma distribuição nos três eixos da área, já que mais da metade dos 

programas contemplam os três e valorização do mestrado profissional, o que torna o programa 

mais implicado com o serviço de saúde, uma vez que a prática é o objeto dos estudos nesses 

cursos. 
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 Diante da trajetória histórica dos cursos Stricto Sensu, é notório que esses espaços de 

formação têm oportunizado amadurecimento da produção no campo da Saúde Coletiva assim 

como o crescimento do número de docentes na área. Além disto, tem aumentado o acesso a 

este tipo de formação, visto que os programas têm aumentado e se dispersado à medida que se 

descentralizam os cursos.   

 

2.7 GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Mesmo diante de uma gama de cursos oferecidos na área de Saúde Pública/Saúde 

Coletiva em nível de pós-graduação, abre-se o debate sobre a necessidade de cursos de 

graduação em Saúde Coletiva. Tal debate não é novo, uma vez que há cerca de duas décadas a 

possibilidade de criação de cursos de graduação vem sendo discutida no meio acadêmico 

(CASTELLANOS et al., 2013). 

 Os argumentos utilizados para implantação de cursos de graduação de Saúde Coletiva 

pautam-se em três questões centrais: a primeira é que não seria interessante esperar todo o 

tempo de um curso de graduação da área de saúde para depois ser feito curso de pós-

graduações em Saúde Pública / Coletiva diante da quantidade e complexidade de demandas 

dos serviços públicos de saúde.  A segunda é que a formação pós-graduada limitou a 

produção desse especialista, visto que na graduação haveria chance de se desenvolver mais 

aptidões. Em terceiro, defende-se que é necessária a presença de profissionais não apenas em 

níveis centrais ou de administração de serviços, mas em níveis locais, fortalecendo as políticas 

do SUS cada vez mais descentralizadas. Além disto, esses atores seriam uma nova força 

mobilizadora do processo de Reforma Sanitária Brasileira (PAIM, 2006; TEIXEIRA, 2003). 

  De tal modo, operacionalmente, os cursos de graduação em Saúde Coletiva 

encurtariam o tempo de formação, quando comparado à graduação em saúde acrescido da 

pós-graduação, ao mesmo tempo em que aprofundaria conhecimento na área, economizaria 

recursos financeiros e aproximaria os estudantes dos serviços desde o início do curso, o que 

poderia dispensar parte da carga horária de residência, exigidas hoje pelo fato dos 

profissionais residentes não terem essa vivência na graduação (PAIM, 2006). 

Mesmo comparando o custo-benefício de uma formação em nível de graduação e pós-

graduação, admite-se a relevância da pós-graduação, tanto para efeito de qualificação da 

graduação quanto por se entender que esse é o espaço de formação de formadores, os quais 

atuarão como docentes nos cursos de graduação (BOSI; PAIM, 2010). 
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O fato é que ainda não existem diretrizes curriculares para estes cursos e a profissão 

ainda não é regulamentada. No entanto, segundo dados do e-MEC, consultados em 2014, há 

dezoito cursos autorizados na área de Saúde Coletiva. Destes, doze tem a denominação 

„Saúde Coletiva‟ (UFAC, UEA, UFBA, UNB, UFMT, UNIFESSPA, UPE, UFPE, ASCES, 

UFPR, UNILA, UFRF) havendo também: Gestão de Saúde Coletiva (UNB), Gestão em 

Saúde Ambiental (UFU), Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde (UFRN), Gestão em Saúde 

Coletiva Indígena (UFRR), Análise de Políticas e Sistemas de Saúde (UFRGS) e Bacharelado 

em Saúde Pública (USP) (BRASIL, 2014b). 

Um estudo realizado por Castellanos et al. (2013) buscou traçar um perfil 

sociodemográfico de alunos de cursos de graduação em Saúde Coletiva, assim como sua 

motivação quanto à formação e atuação profissional. O estudo foi realizado em sete das nove 

instituições federais de ensino que ofertam esses cursos. Entre os achados, destaca-se que o 

perfil sociodemográfico dos alunos é majoritariamente do sexo feminino, com idade média de 

26 anos, de estado civil solteiro e que ainda residem com os pais. Advém predominantemente 

de famílias de baixa renda e escolaridade, que trabalha e contribui com a renda familiar. Há o 

desejo de trabalhar em serviços públicos, preferencialmente nas capitais.  

Quanto às motivações para a escolha do curso, estas são dividas em profissional, 

pessoal e de ordem socioeconômica. As profissionais se referem ao desejo de atuar na área de 

saúde e contribuir para a Saúde Pública/Coletiva. As pessoais são, em sua maioria, de ordem 

de afinidade com a área da saúde, mas há os que estão por segunda opção no vestibular. 

Finalmente, entre as socioeconômicas destaca-se a expectativa positiva em relação à entrada 

no mercado de trabalho.  

Os dados desta pesquisa mostram um público assalariado, que entra nos cursos de 

graduação em Saúde Coletiva na perspectiva de atuar na área de saúde em geral, sem 

conhecimento mais aprofundado do que seja o campo. Contudo, não se sabe se esse fator, 

assim como os demais da pesquisa, tem alguma associação com o desenvolvimento dessas 

pessoas no campo. Não foram encontrados estudos que tratem de egressos.  

Os cursos de graduação em Saúde Coletiva têm sido uma estratégia de formação de 

sanitaristas bacharéis e, por serem relativamente novos, ainda não se sabe o impacto deste tipo 

de formação para o campo. Contudo, há uma expectativa de se oferecer mais sanitaristas para 

atuar como atores estratégicos do SUS. 
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3 OBJETIVOS 

 

Geral:  

 

 Compreender a percepção de docentes/militantes da Saúde Coletiva acerca da formação 

do profissional Sanitarista. 

 

Específicos: 

 

 Compreender a percepção dos informantes-chave quanto à formação institucional do 

profissional Sanitarista;  

 Compreender os elementos condicionantes – institucionais, ideológicos, políticos, 

subjetivos - que contribuem para formação de um profissional/sujeito Sanitarista; 

 Sinalizar, a partir do olhar dos informantes-chave, estratégias que possam contribuir para 

formação de profissionais de saúde implicados com o objeto da Saúde Coletiva. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA – TIPO DE ESTUDO 

 

 Este estudo se configura com uma pesquisa exploratória e descritiva. O estudo 

exploratório objetiva compreender uma determinada temática com mais profundidade, 

possibilitando maior clareza sobre esta, de modo a explorar determinadas questões para 

melhor condução da pesquisa (GIL, 1999). De acordo com esta consideração, a presente 

pesquisa procura explorar a percepção de docentes/militantes da Saúde Coletiva acerca da 

formação do profissional Sanitarista, compreendendo como tal processo se deu ao longo da 

história e como se configura em dias atuais, visando algumas perspectivas.  

 Admite-se que a tal objeto cabe compreensão à luz da Metodologia da Pesquisa Social. 

Para melhor entendê-la, faz-se necessário a compreensão de Ciências Sociais. Segundo 

Minayo (2008), existem algumas características que afirmam as Ciências Sociais. São estas: 

seu objeto é histórico, o que consequentemente sugere que o mesmo possua uma consciência 

histórica; existe uma identidade entre o sujeito e o objeto da investigação, uma vez que se 

investigam seres humanos; é intrínseca e extrinsecamente ideológica, sendo a visão de mundo 

dos atores envolvidos intimamente implicada com o objeto; finalmente, o objeto das Ciências 

Sociais é fundamentalmente qualitativo.  

Quanto à abordagem, portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Segundo Pope e 

Mays (2005), a pesquisa qualitativa busca investigar a natureza dos fenômenos sociais a partir 

do significado que os sujeitos atribuem às suas vivências, e em seus ambientes naturais, não 

em locais para fins experimentais. Portanto, a pesquisa qualitativa é essencialmente subjetiva 

e, dentro desse complexo de subjetivações e senso comum, procura em suas investigações 

imergir nas representações e interpretá-las cientificamente. Assim, no contexto desta pesquisa, 

atores diretamente implicados com a trajetória da Saúde Coletiva trouxeram suas percepções a 

partir de suas vivências de formação, militância e como formador. 

 Constitui-se também de uma pesquisa essencialmente de campo, visto que foi 

necessário ir a determinado local coletar as informações necessárias para responder os 

objetivos do estudo. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS INFORMANTES-CHAVE  
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 Os informantes-chave da pesquisa foram atores implicados com o projeto da Saúde 

Coletiva e a formação nesta área. O intuito foi de entrevistar profissionais engajados com a 

Saúde Coletiva e a formação em saúde, sendo assim sujeitos atuantes neste contexto. 

Desse modo, os critérios que dão elegibilidade às informações colhidas no campo 

constam de: ter histórico com a trajetória de consolidação do campo da Saúde Coletiva, pois 

com isto poderia analisar o objeto sob uma perspectiva histórica e com propriedade enquanto 

ator desse trajeto, podendo assim refletir para os avanços e desafios atuais sob a óptica do que 

rege a Saúde Coletiva; ser docente de algum componente curricular da área de Saúde 

Coletiva, pois como um agente operacionalizador da formação, esse sujeito tem apropriação 

para se posicionar enquanto atuante do processo formativo na área; atuar na docência na área 

em um tempo médio de vinte anos, para que pudesse acompanhar a formação em um período 

de tempo da trajetória do campo da Saúde Coletiva; ser docente de uma instituição pública de 

ensino, visto que implica em uma carreira estável, sem maiores possibilidades de rotatividade, 

e assim possibilitaria uma análise também a partir de sua instituição.  

 Acredita-se que esses Sanitaristas puderam contribuir para o alcance do objetivo do 

estudo, já que são personagens representativos nesse cenário, ou seja, que vivenciaram muitos 

dos momentos históricos marcantes da Saúde Coletiva e da formação Sanitarista. Atuando 

enquanto professor, operando a formação no cotidiano, esses atores podem avaliar a partir da 

teoria, mas também da prática docente.  

 

4.3 SELEÇÃO DOS INFORMANTES E AMOSTRA DE PESQUISA 

 

   Diante dos critérios pré-estabelecidos, os informantes-chave compuseram uma 

amostra não probabilística e intencional. Foram convidados doze professores para participar 

da pesquisa. Destes, três confirmaram que receberam o convite, no entanto não responderam à 

proposta. Uma se recusou justificando não estar mais como docente da área, pois se 

aposentou.  

Dessa forma, chegou-se ao número de oito entrevistas. Todavia, na perspectiva de 

alcançar um grau de saturação das informações, este número não causou prejuízo, uma vez 

que as oito entrevistas obtiveram um ponto de saturação. 

   

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – A ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 
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 A entrevista é um dos instrumentos possíveis para realização de coleta de dados de 

uma pesquisa. Ela difere de um questionário, pois este tem seu conteúdo pré-estabelecido pelo 

pesquisador, de modo a compor questões bastante fechadas e que pressupõem suas hipóteses 

(MINAYO, 2008).     

A entrevista trata-se de uma conversação oral, face a face, de natureza interativa e que 

permite discorrer sobre temas complexos, explorando-os com profundidade, o que 

dificilmente seria possível com aplicação de questionários. No geral, as entrevistas de cunho 

qualitativo são muito pouco estruturadas, pois o entrevistador procura conhecer o significado 

que o entrevistado dá a determinados fenômenos (LAKATOS; MARCONI, 2011). 

Nessas condições, a entrevista possibilita o tratamento de determinado assunto de uma 

maneira mais pessoal. No entanto, um roteiro é de suma importância para que guie o 

entrevistador. Para este estudo, optou-se pela entrevista semiestruturada. A partir da revisão 

de literatura do objeto da pesquisa e dos objetivos da mesma, desenvolveu-se o roteiro que 

consta dos seguintes pontos: a trajetória dos informantes na Saúde Coletiva; a opinião sobre a 

formação de Sanitaristas em cursos Lato Sensu, Stricto Sensu e graduação; levantamento de 

elementos chave para construção do profissional Sanitarista (APÊNDICE A).  

Tal roteiro foi testado com dois profissionais Sanitaristas: o primeiro atua na gestão da 

Educação na Saúde como membro da direção do Centro Formador de Recursos Humanos da 

Paraíba e o segundo é professor de Saúde Coletiva em cursos de graduação da saúde. Ainda 

em fase de amadurecimento, o teste oportunizou avaliação e aplicabilidade do roteiro para 

responder os objetivos do estudo. O roteiro foi aprovado sem nenhuma alteração dos pontos a 

serem abordados. 

 

4.5 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 

 Foram enviados os convites via e-mail para os oito entrevistados. Além disto, alguns 

ainda foram contatados por telefone e pessoalmente. Conforme recebia confirmação para 

realizar a entrevista, a mesma era previamente agendada de acordo com a conveniência do 

entrevistado quanto a local e horário.  

O período de coleta compreendeu os meses Agosto a Dezembro de 2014. No mês de 

Agosto duas foram realizadas. Os meses de Setembro e Outubro ficaram entre conversas com 

os sujeitos para aceitação do convite, agendamento, não sendo possível realizar nenhuma 

entrevista devida disponibilidade dos sujeitos. Em Novembro e Dezembro as demais foram 

concretizadas.  
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 Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente, sete nos locais de trabalho dos 

entrevistados e uma em sua residência. Os procedimentos para realização da entrevista 

consistiram de: esclarecimento de algumas informações introdutórias, como o objeto do 

estudo, o porquê dele ter sido contatado e sua importância para a pesquisa, a necessidade de 

gravar a entrevista e o pedido de autorização por meio Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE B). 

Preencheram-se as informações iniciais do roteiro de entrevista, que consta de: nome, 

sexo, idade, graduação, tempo de atuação na docência. Foi esclarecido que seriam utilizados 

apenas referências em código para destacar as falas nos resultados da pesquisa e em demais 

produções científicas. Logo após iniciava-se a gravação. O roteiro de entrevista foi aplicado 

devidamente, sendo feitas as intervenções necessárias por parte da entrevistadora. O tempo 

médio de duração das entrevistas foi cinquenta minutos. 

Como já mencionado, as entrevistas foram devidamente gravadas em aparelho 

eletrônico, no intuito de registrar todas as informações partilhadas. Após a utilização do 

material em áudio, este foi arquivado por um período e se não fosse mais usado nesta 

pesquisa, seria apagado. 

 

4.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os áudios contendo as informações colhidas nas entrevistas foram devidamente 

transcritos e analisados à luz da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

 Diante do conjunto de técnicas de análise de conteúdo, a assumida neste estudo foi a 

Categorial, em particular a análise temática. Tal técnica consiste em estruturar o texto em 

unidades, categorias segundo reagrupamento analógico.  

 Segundo Bardin (2011, p.147), “As categorias são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 

elementos”.  

A categorização pode empregar dois processos inversos: o que o sistema de categorias 

é fornecido, sendo os elementos encaixados na categoria preexistente à medida que vão sendo 

encontrados. O segundo resulta da classificação analógica e progressiva, sendo a categoria 

definida no final da operação (BARDIN, 2011). O presente estudo assumiu o primeiro 

processo, sendo, portanto, as categorias predefinidas pelos próprios objetivos específicos do 

estudo. 
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  Nesse sentido, foram organizadas três categorias de análise, a saber: “A Formação 

Institucional de Sanitaristas”; “Elementos que contribuem para a formação Sanitarista” e 

“Caminhos possíveis na formação Sanitarista”.  

O caminho percorrido para agrupamento de cada categoria se deu em encaixar as falas 

representativas para o grupo de entrevistados sobre cada categoria predeterminada. Desse 

modo, o que confluiu nas falas dos entrevistados, as principais ideias-força que tiveram 

convergência e significado para o grupo foram devidamente agrupadas, descritas e discutidas 

com a literatura. 

 

4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Além dos esclarecimentos já mencionados, a pesquisadora elucidou algumas questões 

éticas importantes ao entrevistado: a pesquisa não oferece risco ou causa nenhum tipo de dano 

físico, mental ou de qualquer natureza; a todo o momento da pesquisa que o mesmo desejar 

desistir, poderá se sentir à vontade para tal; a confidencialidade será preservada, utilizando-se 

pseudônimos nas suas falas; se houver desejo de ter acesso ao conteúdo da entrevista, o 

mesmo será disponibilizado. 

Sendo assim, houve o cuidado para que todos os sujeitos envolvidos fossem 

devidamente esclarecidos quanto ao objetivo do trabalho e de seu envolvimento com este. 

Solicitou-se autorização para gravação da entrevista e assinatura do TCLE, elaborado 

obedecendo ao disposto na resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

O projeto de pesquisa foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

devidamente instituído e indicado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa por meio da 

Plataforma Brasil e referência para o Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o CEP do Hospital Universitário Onofre 

Lopes. O trabalho foi aprovado e está sob o número 25426813.4.0000.5292. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Os oito entrevistados são cinco homens e três mulheres. A idade varia entre 56 e 67 

anos, sendo a média de idade de 60 anos. Quanto à graduação, sete são formados em 

Medicina e um é formado em Odontologia. Em relação aos médicos, quatro cursaram 

residência em Medicina Preventiva e Social, um em Medicina Geral e Comunitária, um em 

Pediatria e um em Medicina Interna.  

A atuação na docência é de um tempo médio de 30 anos. O tempo mínimo é de 20 

anos e máximo de 40. Dos oito sujeitos, apenas um já seguiu carreira acadêmica logo que 

concluiu mestrado.  

Dos oito entrevistados, três são docentes do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães – 

Fiocruz Pernambuco, dois são professores da Universidade Federal da Paraíba, um da 

Universidade Federal de Pernambuco, um da Universidade de Pernambuco e um da 

Universidade Federal Fluminense. 

Devido ao tempo de atuação enquanto docente, os entrevistados ministraram diversas 

disciplinas da área. Atualmente, dois atuam na graduação, uma inclusive é coordenadora de 

curso de graduação em Saúde Coletiva; dois atuam no Stricto Sensu e os demais 

desempenham sua atividade docente em mais de um tipo de formação. 

Todos os entrevistados vivenciaram as primeiras formações de sanitarista do país nas 

escolas referência na época. Um fez o curso intensivo da Escola de Saúde Pública de São 

Paulo, em parceria com a secretaria de estado da saúde. Um realizou um curso de 

planejamento financiado pela fundação Kellog e os demais fizeram seus cursos na Escola 

Nacional de Saúde Pública – ENSP. 

Enquanto estudantes, os sujeitos participavam das Semanas de Estudos sobre a Saúde 

Comunitária (SESAC), alguns foram contemporâneos de grandes nomes do campo como 

Arouca, Gastão, ou mesmo estudaram com Cecília Donnangelo, entre outros.  

Além disto, participaram maciçamente dos movimentos de conferências, consolidação 

do CEBES, ainda enquanto estudantes. Alguns vivenciaram experiência de sistemas locais de 

saúde em sua residência. Uma foi responsável pela criação do primeiro programa de saúde 

trabalhador na Saúde Pública e foi pioneira em saúde ambiental e do trabalhador no final da 

década de 1970. Um entrevistado é referência nacional quando se trata em Educação Popular 
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em Saúde. Nas instituições as quais se vincularam, contribuíram ativamente para criação dos 

Núcleos de Estudos de Saúde Coletiva.  

Todos possuem experiência na assistência em serviço público: seis foram gestores, 

seja de serviço, em secretaria de saúde de estado e/ou município, em distrito sanitário ou 

como secretário de saúde de município.  

Seja enquanto estudante, profissional ou docente, os sujeitos de pesquisa vivenciaram 

a trajetória da Saúde Coletiva, da Reforma Sanitária Brasileira e da criação do SUS. A própria 

trajetória de formação e atuação profissional desses atores coincide com momentos históricos 

de formação em Saúde Pública/Coletiva e implantação e consolidação do SUS. 

 

5.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Diante da análise das entrevistas, foram percebidos alguns elementos no discurso dos 

participantes que foram classificadas de acordo com as categorias de análise. A tabela a seguir 

faz uma ilustração dos conteúdos mais pertinentes surgidos na coleta de dados. 

 

Quadro 1: Categorização dos dados 

 

CATEGORIAS 

 

ELEMENTOS NO DISCURSO 

 

 

 

 

A Formação Institucional de Sanitaristas 

 O stricto sensu visto como uma 

formação complementar à carreira 

sanitarista. Formam-se pesquisadores na 

área e de quem se interessa pela 

docência, essencialmente; 

 Lato sensu visto como um 

aprofundamento da graduação. Espaço 

privilegiado de formação sanitarista. 

Valorizada a residência, uma vez que 

forma no campo; 

 Graduação em Saúde Coletiva 

defendida por alguns como de grande 

importância para debater com 

profundidade o objeto da SC.  

 Os que não defendem a graduação 

temem por estreitar à discussão a 

mercado.  
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Elementos que contribuem para 

formação Sanitarista 

 Capacidade técnica para 

desenvolver o trabalho de 

sanitarista; 

 Alicerce nas Ciências Sociais; 

 Implicação com o objeto da Saúde 

Coletiva; 

 Atuação em campo, no território. 

 

 

Caminhos possíveis na formação 

Sanitarista 

 Formação linear, que acresce em 

conhecimento e prática; 

 Readaptações, ou reafirmação de 

papéis, na graduação e pós-

graduação; 

 Residências poderão precisar de 

adaptação dada à criação de cursos 

de graduação em Saúde Coletiva. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

5.2.1 A Formação institucional de sanitaristas 

 

5.2.1.1 A Formação Stricto Sensu 

 

 O espaço Stricto Sensu foi afirmado pelo grupo de entrevistados como importante para 

formar pesquisadores no campo da Saúde Coletiva, pesquisadores estes que têm o papel de 

firmar tal campo, de consolidá-lo enquanto ciência e assim garantir a produção de 

conhecimento na área. Além disto, a formação de docentes torna-se necessária para que esses 

atores conduzam a formação de Sanitaristas, e a exigência na academia tem sido que estes 

tenham uma carreira acadêmica sólida, no sentido de titulação e produção científica. 

A gente precisa da produção de conhecimento, principalmente na Saúde Coletiva. 

Eu acho que o mestrado aprimora esse processo, né? De formar o mestre mesmo 

pras academias, né? Porque cada vez é... Vamos dizer... A possibilidade da gente 

entrar já com um mestrado e doutorado cada vez é maior.  (Ent. 07) 

 

 

 O que foi discorrido expressa e confirma o que se discute sobre as funções dos 

programas Stricto Sensu desde a época de sua criação. De acordo com Nunes (2005) a 

formação para a área de Saúde Pública também deve se voltar, além da instauração de 

especialistas e residentes, a uma formação em nível acadêmico, que pudesse levar a obtenção 

de título de mestre e doutor e, assim, formar docentes e pesquisadores na área de modo a 

perpetuar e consolidar o campo. 
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 Portanto, ainda em tempos atuais, o olhar dos docentes-Sanitaristas continua sendo o 

de que os programas de pós-graduação Stricto Sensu tem papel fundante na construção de um 

corpo de docentes e pesquisadores.  

Destarte, a função dos programas de pós-graduação Stricto Sensu seria, 

essencialmente, um complemento da formação para o Sanitarista que deseje ser pesquisador, 

docente e que também deseje aprofundar conhecimentos teóricos, não sendo, 

necessariamente, um espaço de formação sanitarista para o serviço. 

Você não forma Sanitarista, não é pré-requisito (Ent. 04) 

 

Um Sanitarista que queira, vamos dizer assim, se desenvolver mais como um 

pesquisador, não é? Como um professor de Saúde Coletiva, outro espaço na 

formação, aí provavelmente o Stricto Sensu é o espaço mais adequado (Ent. 05) 

 

 

 É interessante observar que os programas de mestrado profissional, mesmo 

representando hoje 40% dos programas de pós-graduação Stricto Sensu na área, segundo 

relatório de avaliação trienal da CAPES (CAPES, 2013), foram retratados em entrevista por 

um entrevistado e após a entrevista, em conversa informal, foi levantado por outro 

entrevistado. O que pode confirmar que de fato a percepção sobre esses programas ainda 

permeia com mais peso pela sua função acadêmica que de qualificação do profissional para o 

serviço. 

 Minayo (2010) em sua ampla pesquisa avaliativa sobre os cursos de pós-graduação em 

Saúde Coletiva entre os anos de 1994 e 2007 constata, já neste primeiro ano de avaliação, que 

a clientela que procurava os cursos advinha de serviços, eram profissionais e gestores da 

saúde. Esse perfil perdurou na segunda pesquisa que compreendeu o período 1997-2007. O 

aumento do número de mestrados profissionais se decorre também disto. Porém, quando se 

fala em Stricto Sensu, a percepção dos entrevistados é mais fortemente ligada à academia. O 

aprimoramento para o serviço parece estar forte na pós-graduação Lato Sensu ou mesmo nas 

novas graduações em Saúde Coletiva.  

 Mesmo reconhecendo a função e importância dos programas no cenário da pesquisa e 

academia, fortes críticas foram levantadas quanto à produção científica que vem sendo 

publicada pelos docentes e discentes dos programas. Primeiramente, o tipo de pesquisa 

predominante, a quantitativa, a qual, por vezes, pode não trazer as discussões à luz das 

ciências sociais, correndo o risco de apenas contabilizar e analisar dados superficialmente ou 

mesmo não interagir com os serviços de saúde.  
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A predominância, a hegemonia, não é da, da... Da pesquisa qualitativa, vamos dizer,  

é muito mais voltada pra questão da epidemiologia, dos métodos quantitativos muito 

próximo do que se faz em termos do doutorado em uma... Vamos dizer, numa área 

de doenças infecciosas e bá bá bá, do que numa abordagem, eu acho, num aspecto 

mais amplo, não é?  Então eles vêm com um viés muito de pesquisador do umbigo! 

Sem contracenar muito com o serviço. Apesar de que puxam lá os dados, né? Mas 

não tem uma ligação tão forte. (Ent. 07) 

 

 Isto não afirma em contrapartida que a pesquisa qualitativa alcance este objetivo, mas 

o destaque é para a produção e reprodução de estudos que podem não trazer inovação no 

campo, nem mesmo provocá-lo em sua epistemologia, independente de ser quantitativo ou 

qualitativo. Foi retratado que as pesquisas, em geral, vêm sendo repetitivas, que avaliam 

serviços, programas, delineiam estudos epidemiológicos, mas têm se afastado do discurso 

ideológico da Saúde Coletiva. 

A gente vê muito voltado para avaliação de política, avaliação de serviço, avaliação 

de... Muito é... Ou de estudo epidemiológico, né? Você tem muito mais coisa pra 

fazer, no ponto de vista de diálogos entre conhecimento, né? Como é que, por 

exemplo, você traz um olhar da antropologia pra dentro da saúde coletiva, como é 

que você traz uma... Um... Como é que você trabalha a questão da... Do Estado de 

forma mais crítica [...] Eu acho que a gente, é... Teria desafios do conhecimento 

bastante ousados no Stricto Sensu, mas a gente vê uma certa repetição de... De... 

Linhas de pesquisas que... Assim não trazem uma proposta, uma contribuição de 

inovação e também o conhecimento fica meio que repetitivo. Eu acho que a saúde 

coletiva está numa encruzilhada, eu diria, no sentido de ousar mais. Na medida que 

ela atua... É um... Um paradoxo, porque ela atua com problemas complexos, mas 

também acaba formatando dentro de um modelo que não, de pesquisa que não 

condiz com o próprio discurso da saúde coletiva (Ent. 08) 

 

 Esse cenário traz uma preocupação de a Saúde Coletiva correr o risco de entrar em 

uma “encruzilhada teórica”, onde sua epistemologia precisaria ser reavivada, retomada. 

A gente vê muita contradição no modelo de pesquisa na saúde coletiva quando você 

vai cotejar com o discurso, né? Então aí você vê que nós tamo numa encruzilhada, a 

gente tá numa encruzilhada teórica, né? Principalmente é... É... Que se reflete na 

prática, né? A gente não... Meio que parou no, no, na... discussão de uma epistemé 

pra área da saúde coletiva, né? Coisa que efervesceu bastante na, na década de 

setenta, oitenta, né? Na década de noventa pra cá tá bem fragilizado (Ent. 08) 

 

 Ainda retomando o estudo de Minayo (2010), que considera seus resultados com 

bastante influência dos cadernos CAPES, a pós-graduação obteve um considerável 

crescimento no que diz respeito ao número de programas, titulados, as disciplinas “mestras” 

cada vez mais orientadoras das pesquisas. Conclui-se que a „pós-graduação está cada vez mais 

orientada para o SUS‟. Muito pertinentemente, Carvalheiro (2010) alerta para o cuidado com 

o discurso “capesianamente correto”, onde se tende uma busca por adequação conforme as 
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regras que são impostas e, tomar o indicador de avaliação como o ideal para alcançar o 

sucesso nesta. 

No próprio relatório de avaliação trienal (CAPES, 2013) é evidente a fragilidade da 

avaliação no quesito impacto social dos programas. Conforme tal documento, apenas 15% de 

peso é dado para esse item na avaliação dos programas acadêmicos e 20% para os programas 

de mestrado profissional. Enquanto isso, o maior peso é dado para a produção intelectual, 

teses e dissertações, pontos mais voltados para relevância de produção científica indexada. 

 É inegável o salto que a pós-graduação Stricto Sensu deu no decorrer do tempo; no 

entanto, faz-se urgente e necessário compreender como tantos avanços ainda impactam em 

problemas como os retratados pelos entrevistados. Carvalheiro (2010) alerta que preocupar-se 

em jogar conforme a regra do regulamento pode impedir que um olhar mais crítico sobre a 

área seja realizado. Nesse sentido, apenas concluir que estamos no caminho certo não pode 

significar necessariamente uma visibilidade no campo do trabalho em saúde, por exemplo. 

 Ao se falar de epistemé, Nunes (2005) afirma que a Saúde Coletiva é um produto da 

pós-modernidade, e que recuperar a história e desvendar sua composição interna é uma tarefa 

bem complexa, visto que a Saúde Coletiva ultrapassa limites disciplinares, fazendo interface 

com uma diversidade de áreas de conhecimento.  

 Ao se reconhecer essa teia de interesses, poderes e intencionalidades inerentes a um 

conceito de campo, faz-se mister reconhecer que a Saúde Coletiva precisa manter o fluxo de 

debater, investigar e aprimorar sua epistemé. E se confirma-se que a pós-graduação Stricto 

Sensu é o espaço ideal para tal, esta precisa se configurar nessa perspectiva para que não se 

limite a apenas superar as metas pré-estabelecidas pela avaliação trienal/quadrienal de seus 

programas, mas também em avançar na consolidação do campo e no aprofundamento do 

conhecimento da área, firmando assim seu papel na formação. 

 Em meio às críticas, algumas questões foram consideradas para contribuir em um 

aproveitamento melhor dos programas, no sentido de direcionar as pesquisas para a prática, 

aprofundar e acumular conhecimento teórico, e assim dar um cunho ideológico, prático e 

epistemológico.  

Um ponto levantado foi o histórico do discente, tido como importante para 

desenvolver as atividades dos programas. Quando o discente tem uma aproximação prévia 

com a Saúde Coletiva, experiência em serviço, ou mesmo uma preparação mais direcionada 

para área na graduação, suas práticas acumuladas podem contribuir na formação Stricto 

Sensu. 
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Tem algumas variantes aí que a gente precisa considerar: primeiro a procedência do 

aluno [....] Uma parte dos alunos que a gente recebe é de zero experiência. Muitos 

alunos recém-formados, e que nos próprios cursos de graduação não tiveram 

aproximação alguma com o campo da saúde coletiva. Eu particularmente não avalio 

que num programa de mestrado a gente transforme em sanitarista, né? Com esse 

tempo que a gente tem, né? [...] que é onde reside minha maior experiência, eu acho 

que a gente não forma sanitarista... Para esses casos, né? Para aqueles alunos que 

vem já com uma história e tal, talvez o resultado, o efeito seja um outro. Porque esse 

aluno ele tem oportunidade, ele vai... Ele vem de uma prática, né? De práticas 

acumuladas, e ele pode... Quer dizer, nas suas reflexões agora no contexto das 

disciplinas, e tudo mais, ele tem a oportunidade de fazer uma revisão conceitual, e 

mesmo da própria prática, e acho que até no limite alguma de ordem epistêmica, 

entendeu? Refletir o que é que ele anda fazendo, que campo de conhecimento é esse. 

Talvez, se a gente tivesse que avaliar esses dois grupos... Talvez a gente tivesse que 

fazer uma avaliação distinta de resultados. Mas talvez... (Ent. 03) 

 
Eu acho que o mestrado e o doutorado, ele ajuda na formação, tá certo? Mas... 

Precisava que este cara tivesse mais estimulado, mais sensibilizado aqui embaixo, 

pra chegar lá, assim... Como, como uma continuidade. (Ent. 06) 

 

 

 Assim, o histórico do discente e sua procedência no campo poderiam contribuir para 

uma escolha de objeto de estudo mais preciso, maduro, consciente de seu papel para o campo 

da Saúde Coletiva. De tal modo, discentes que vivenciaram o serviço, os nós críticos do 

campo, poderiam ter uma chance maior de desenvolver pesquisas mais apropriadas, podendo 

os programas de mestrado e doutorado não serem somente uma opção para acumular títulos, 

mas de fato um aprofundamento, um espaço de discussão teórica. 

 
Pois é... O problema é que quanto maior a titulação, maior o distanciamento, em 

tese, da ponta. Eu acho... Uma coisa que me preocupa muito é que, até por uma crise 

de mercado, virou sobrevivência, né? O cara acaba de formar, faz uma 

especialização, emenda num mestrado e no doutorado e não tem nem objeto, fica 

inventando objeto. Eu particularmente acho que nenhum estudante devia fazer 

mestrado antes de cinco anos de prática, entendeu? Por que o cara tem que viver! 

Você vai achar alguma coisa que te incomoda, que tu quer estudar (Ent. 02) 

 

Além disto, um cuidado para que as pesquisas se utilizem de métodos e técnicas que 

possibilitem uma participação e contribuição com os serviços de saúde com as políticas foi 

mencionado. Nesse caso, a opinião é que os programas tenham um diálogo institucional com 

os serviços, prezando para uma contribuição e um retorno do que é produzido. 

Eu acho que o pessoal que atua no Stricto Sensu, o docente, o pesquisador, ele não 

deve ser tão distante dos serviços de saúde, tão distante da política de saúde, tão 

distante do sistema de saúde como um todo no sentido de não se comunicar com ele 

de alguma forma. Há de haver uma troca, né? Esse conhecimento que é produzido 

deve chegar no serviço de saúde [...] pra que isso ocorra tem haver um diálogo 

institucional e entre as pessoas, entre os atores (Ent. 05) 

 

Eu tenho que trabalhar com a pesquisa-ação no qual o observado, o sujeito da 

pesquisa, o objeto da pesquisa seja sujeito também.  Aquela pesquisa tem que dar 
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algum produto no ponto de vista de dar um upgrade àquela área que a gente tá 

trabalhando. (Ent. 07) 

 

5.2.1.2 A Formação Lato Sensu 

 

 Ao se tratar das duas categorias de curso no espaço Lato Sensu, os entrevistados 

reconhecem a importância dos cursos de especialização, uma vez que permitem aos 

profissionais adentrarem em discussões específicas da Saúde Coletiva, aprimorando 

conhecimento, e de poder haver uma formação mais direcionada para propósitos de trabalho.  

Todavia, de longe as residências foram retratadas com mais peso quando se trata de 

contribuir na formação de Sanitaristas. 

 Conforme o discurso dos entrevistados, no ambiente da residência, há uma interface 

entre ensino e serviço. Na residência o sujeito se propõe a atuar em um serviço, com uma 

carga horária densa e, ao mesmo tempo, se prepara teoricamente em aulas, debates, além de 

produzir um trabalho acadêmico, o qual tange às suas vivências nos serviços de saúde, 

podendo assim contribuir para análise e intervenção destes. 

Eu acho que o curso de especialização, ele é muito interessante. Mas eu acho que se 

ele pega um perfil de quem tá no serviço ótimo [...] mas, a residência eu acho que dá 

uma consolidada maior, né? Em termo do tempo, de maturação pra sair pronto, 

vamos dizer. Que a gente consegue fazer um trabalho de pesquisa legal, eles 

conseguem vivenciar o ensino, a docência em Saúde Coletiva. Acho que ele sai mais 

completo [...] eu acho que isso dá uma formação de sanitarista mais legal. (Ent. 07) 

 
Claro que há cursos e cursos... De certa forma, é um movimento de se discutir saúde 

coletiva. Eu acho a residência multiprofissional uma modalidade muuuito 

interessante [...] Eu conheço especializações superinteressantes, mas o modelo de 

residência para mim é muito mais interessante. Tem bolsa, o cara é quarenta horas, 

né?  e esse momento do contato dele com outras profissões, né? De pensar junto, de 

pensar projeto terapêutico junto, é fantástico. (Ent. 02) 

 

Ademais, a proposta das residências na área de Saúde Coletiva, a qual opera com o 

caráter multiprofissional, também é uma variante positiva para atuação na perspectiva 

interdisciplinar e intersetorial, o que converge com o objeto do campo. 

O investimento em residências de caráter multiprofissional é uma aposta de 

qualificação e valorização profissional. Com potencial eminentemente pedagógico e político, 

as residências possibilitam uma formação de profissionais e contribuem com a mudança 

necessária do desenho tecno-assistencial do SUS (BRASIL, 2006). O modo de organizar as 

residências, formação em serviço e para o serviço, é de fato uma potente ferramenta de 

formação e contribuição para melhoria destes. 
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Gil (2005) analisa que a proposta das residências se configura como uma opção para 

desenvolver mudança de prática assistencial em saúde, favorecendo o trabalho em equipe por 

meio de uma relação de partilha de saberes e práticas e assim contribuindo para a construção 

de uma nova realidade de saúde. 

 Cumprindo-se o papel desses cursos, naturalmente os serviços podem receber 

profissionais mais preparados para lidar com as suas complexas demandas. Santos e Faria 

(2006) afirmam que desde a década de 1920 o Lato Sensu prepara profissionais com 

direcionamento para atuar em específicas demandas dos serviços. Assim, muitos cursos 

permitem acesso a cargos em serviços públicos. 

De acordo com as falas abaixo, isto acontecia em tempos anteriores e continua 

acontecendo na atualidade. Em tempos de efervescência da Reforma Sanitária, os cursos 

propiciavam que os militantes adentrassem no sistema e lutassem ocupando espaços 

institucionais. Isso trouxe muitas vitórias para o movimento. Hoje o que se relata é que os 

residentes em especial, após conclusão de seus cursos, direcionam-se para os serviços e 

ocupam espaços estratégicos nestes. Assim, os cursos Lato Sensu ainda têm significado nesta 

função até hoje. 

Esses cursos tiveram um papel, assim, primeiro deram emprego pra muitos desses 

sanitaristas... Grande parte dessas pessoas eram subversivas. Eles tinham...  

Arrumavam um emprego qualquer pra ficar militando, então primeiro começou a dar 

emprego para essas pessoas. (Ent. 01) 

A formação em relação à residência em Saúde Coletiva, pelo menos na nossa 

experiência, tem se mostrado, vamos dizer... Eu acho que é pra... Pra... Todos os 

nossos residentes, eles saem... Eles já saem empregados! Eles saem, vamos dizer... 

Com o perfil também vinculado ao ensino, Eu acho que nós conseguimos também 

aqui, dar uma formação muito interessante a nível de residência em Saúde Coletiva. 

Pela carga horária que ela tem, e pelos profissionais que vem já com uma 

maturidade, querendo também se formar para entrar no serviço, normalmente 

quando eles fazem concurso ele são imediatamente absorvidos [...] como a gente 

contracena muito com aluno na ponta, e a gente encontra muito eles e eles estão 

geralmente em cargos de coordenação, tão atuando na sua essência como sanitarista. 

Eu acho que a formação da residência consegue dar isso em cargos (Ent. 07) 

 

 

 Pelos motivos já expostos, os cursos Lato Sensu foram muito valorizados pelos 

entrevistados, os quais defendem que tais cursos proporcionam um espaço privilegiado de 

formação de sanitarista, especialmente as residências. Qualificando-se profissionalmente, em 

um contexto de atuação no ensino e serviço e aplicando tais conhecimentos e vivências à 

prática de saúde pública, estes sanitaristas poderiam ter mais chance de intervir no cenário e 

demandas da saúde. 

O primeiro curso que veio permanente, funcionando de modo integral foi a 

residência, não é? E a gente acreditava fortemente na época, e continua acreditando 
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hoje, que é um espaço privilegiado de formação do sanitarista, não é? Claro que... 

Eu acredito que a residência forma um Sanitarista, não é? Competente, habilitado 

pra atuar no serviço de saúde. Na residência, em um período de dois anos de 

formação, com uma carga horária grande, né? Você tem a possibilidade de ministrar 

conteúdos teóricos fundamentais nas diversas subáreas, vamos dizer assim, da saúde 

coletiva [...] e ao mesmo tempo envolve-los numa carga horária maior ainda, bem 

maior, com os serviços de saúde, como ele lida com esses temas, com esse campo de 

conhecimento. Como é que isso funciona de fato da Saúde Pública (Ent. 05) 

 

 A Portaria Interministerial MEC/MS nº 1077 de 2009, a qual discorre sobre a 

residência multiprofissional em saúde, elucida em seu artigo 2º doze eixos norteadores da 

residência, os quais perpassam desde atuação diante da realidade epidemiológica, concepção 

ampliada de saúde, preocupação com realidade local, alicerce na integralidade, construção de 

competência compartilhadas visando mudança na formação no trabalho e na gestão, entre 

outros.  

Considerando o campo da Saúde Coletiva em sua prática, tais eixos possuem uma 

forte ligação e convergência com o campo. O que pode confluir com a afirmação de que a 

residência em seu modo de operar a formação e baseado em seus eixos norteadores é um 

espaço privilegiado de formação sanitarista.  

Mesmo diante do posicionamento favorável a este tipo de formação, o qual habilita um 

profissional sanitarista, avaliações de processo foram feitas. Foi levantado que um cuidado 

muito importante na condução dos cursos de residência deve ser tomado: o de não correr o 

risco de preparar profissionais para apenas cumprirem demandas, políticas e programas do 

Ministério da Saúde.  

Neste caso, é importante prezar que as residências desenvolvam a criatividade dos 

profissionais para elaborarem, sugerirem e mesmo provocarem o que está dado como 

condução de saúde no país, e não apenas deter-se a preocupação de cumprir e operar 

programas já elaborados verticalmente. 

 

Eu acho que as residências deviam ser oficinas de criação de programas, pras... Pras 

necessidades e demandas que têm no território e não para cumprir aquilo que vem 

do Ministério (Ent. 08) 

 

Este alerta é muito importante para que não se desvincule os cursos Lato Sensu, em 

especial a residência, de sua função primária de preparar profissionais com iniciativa, 

proativos, autônomos, para que tais atores militem e renovem os lugares estratégicos que 

venham a ocupar. 
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Isto imputa necessariamente à discussão do fortalecimento de uma condução 

pedagógica dos cursos, de modo que as residências tenham uma organização estrutural que 

vislumbre um organograma, ou mesmo uma análise situacional do que se tem de residência na 

área, e se estas estão de acordo com o campo da Saúde Coletiva, e mesmo o que tem se 

produzido nessas residências. Para além disto, as residências ainda precisarão se estruturar 

para receber graduados em Saúde Coletiva.  

Ainda sobre a Portaria 1077 (2009), no XI eixo do artigo 2º preza-se por uma 

avaliação formativa, que desenvolva uma atitude crítica e reflexiva do profissional, com vistas 

ao aperfeiçoamento do SUS. Neste documento também se institui a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde, a qual é responsável pelos processos de avaliação, 

supervisão e regulação dos programas de residência multiprofissionais. No entanto, há 

dificuldade em ter acesso a informações sobre o panorama geral das residências. 

 

5.2.1.3 A Graduação em Saúde Coletiva 

 

 Por ser um processo relativamente recente, a formação por meio dos cursos de 

graduação em Saúde Coletiva provoca muitos questionamentos entre os entrevistados, no que 

diz respeito ao impacto destes cursos para a formação e atuação no campo. A visão ainda é de 

início de processo. Entende-se que uma análise de atuação de egressos desses cursos pode 

trazer elementos mais concretos para reflexão. 

O que a gente pode dizer agora, desse ponto de vista, é muito pouco ainda [...] a 

avaliação global desse processo a gente só pode ter olhando assim, quer dizer, como 

é que esses alunos... Esses alunos agora força de trabalho. O que é que aconteceu 

com eles, né? A gente só vai poder ter uma impressão melhor disso quando a gente 

começar a conversar com esses egressos e vê-los agora, quer dizer, na condição de 

força de trabalho em Saúde Coletiva (Ent. 03) 

 

  

De fato, há necessidade de realização de estudos sobre egressos dos cursos de 

graduação em Saúde Coletiva, uma vez que não foram identificadas pesquisas desse tipo. 

Uma pesquisa recente realizada por Castellanos et al. (2013) procurou traçar um perfil de 

discentes dos cursos de graduação em Saúde Coletiva de universidades federais. 

Destaca-se nos resultados um perfil que consta de um público assalariado, sem 

motivação específica quanto a atuação no campo da Saúde Coletiva, apenas por ser da área da 

saúde. Grande parte é de mulheres, com idade média de 26 anos, advindas de família de baixa 

renda e escolaridade. O desejo é de atuar em serviços públicos, de preferências em capitais. 

Não se sabe se estes, e demais dados encontrados na pesquisa, podem ter associação com o 
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desenvolvimento desses sujeitos no campo da Saúde Coletiva, sendo necessário estudo com 

egressos. 

Diante disto, as falas e posicionamentos dos entrevistados quando se abordou a 

graduação em Saúde Coletiva foram um tanto polarizadas. Dos oito entrevistados, três se 

posicionaram taxativamente contrários à abertura destes cursos; dois problematizaram 

algumas questões para análise do impacto ou mesmo efetividade que esses podem trazer, mas 

sem um posicionamento favorável nem contrário; e três se posicionaram a favor da criação e 

ampliação da graduação em Saúde Coletiva. 

Os que foram contrários alegam primariamente que esses cursos podem formar 

profissionais que, por defesa de uma categoria, tomariam para si atividades que viessem a 

operar condução técnica, de assistência ou gerencial do campo, podendo desresponsabilizar os 

outros profissionais de saúde a se ater com preocupações do tipo promoção da saúde, 

prevenção, educação em saúde, análise epidemiológica, entre outros.  

De antemão quero dizer eu que eu sou contra. Porque, São Paulo uma época quis 

criar a figura do educador em saúde. Conseguiu colocar na estrutura do estado cargo 

de educadores em saúde. A educação em saúde passou a ser problema só daquele 

cara... É esse o problema que eu acho de um curso de saúde coletiva. Primeiro que 

mercado é esse que vai ter que ser criada a carreira de saúde coletiva para esse cara 

trabalhar. Segundo, que vai acabar sendo isso? Eu não tenho mais que discutir 

território, não tem mais que discutir tuberculose, prevenção promoção, qualidade de 

vida? (Ent. 02) 

 

Para Carvalheiro (2010), a Saúde Coletiva não se limita apenas ao objetivo de tornar 

os serviços de saúde mais eficazes. A dimensão é bem mais ampla, podendo, segundo este 

autor, percorrer desde a biologia molecular à gestão participativa. Portanto, as tarefas nessa 

área não se esgotam em um único profissional. Dessa maneira, um profissional Sanitarista não 

necessariamente ocuparia funções de outros profissionais no serviço. 

Outro ponto argumentado é que, mesmo admitindo que a graduação possa formar um 

técnico para atuar no sistema de saúde, alegou-se que os preceitos ideológicos da Saúde 

Coletiva poderiam não ser trabalhados dentro dos currículos destes cursos, uma vez que 

estariam bastante institucionalizados e engessados. 

Quando se entra na graduação, essa é minha tristeza assim, se institucionaliza e se 

torna muito conteudista [...] Nós estamos criando um sistema de saúde gigantesco. 

Hoje temos o maior sistema de saúde do mundo, um dos maiores sistemas de saúde. 

A gestão técnica disso é muito difícil. Nós temos que ter técnico e acho que esses 

cursos que estão formando isso tem um papel legal. É importante ter, saber tem um 

cara que saiba controle de recurso, estratégia de gestão de recursos humanos, ter um 

corpo administrativo imenso que nós temos que manter isso funcionando... Mas, se 

você pensar, dentro do projeto de um SUS pela integralidade, uma promoção de 
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saúde, uma saúde plena, um sonho de construir uma nação, não vai ser este tipo de 

cursos que vai gerar. (Ent. 01) 

 

Este grupo de entrevistados defende que a Saúde Coletiva seja trabalhada nos próprios 

cursos de saúde em geral, transversalmente, ficando a formação sanitarista diluída na 

profissional em saúde. A defesa seria que os cursos da saúde em geral fossem orientados por 

uma articulação mais ampla e sólida com os serviços. Dessa maneira, independente da 

profissão, os conteúdos seriam dialogados com a realidade de saúde, e naturalmente a Saúde 

Coletiva seria trabalhada. 

Então é você levar as pessoas pra realidade onde acontece a doença e onde se produz 

a saúde! Então, se a gente ampliasse, por exemplo, o, os currículos da área da saúde: 

da área da medicina, da odontologia, né? E colocasse as pessoas nos serviços de 

saúde mais tempo e discutindo, articulando com o serviço, e discutindo a teoria se 

misturando com a prática e a prática com a teoria, aí a gente teria isso aí (Ent. 06)  

 

 O Parecer CNE/CES nº 1.133/2001, que discorre sobre as diretrizes curriculares dos 

cursos de graduação na área da saúde, elucida a importância de um novo cenário para a 

formação de graduação na saúde a partir de marcos conceituais dos setores saúde e educação. 

(BRASIL, 2001).  

As diretrizes curriculares compõem um documento norteador que teria o papel 

orientador da formação. No entanto, parece que tais preceitos precisariam ainda ser melhor 

qualificados, de modo a garantir que os conteúdos de Saúde Coletiva fossem transversais e 

mais presentes nos currículos.   

  Os posicionamentos de cunho mais duvidoso preocupam-se bastante com o mercado 

que vai receber esse bacharel, o tipo de vínculo e carreira que ele pode ter assegurado, ou não. 

Isto dependeria de como esses profissionais seriam absorvidos, como competiriam com outros 

profissionais da saúde que possuem uma pós-graduação na área. Esta variante poderia ser 

então, fator determinante para continuidade dos cursos, inclusive provocando uma 

necessidade de reavaliação da pós-graduação.  

A expectativa é que a gente... Não é possível a gente imaginar que um curso de 

quatro anos não forme efetivamente um Sanitarista?! Não é possível! Se isso não 

acontecer, nós vamos desacreditar de qualquer processo formativo! Pra mim o 

problema é a continuidade desses cursos. Porque a depender do que se passa no 

ponto de vista da absorção dessa força de trabalho, entendeu? Esses cursos terão 

perenidade ou não! Eu não parto do princípio que esses cursos vieram pra ficar. Eu 

tenho uma preocupação muuuito grande, porque isso vai depender muito, né? Da 

capacidade de absorção... Não por falta de necessidade, não por isso, mas da 

capacidade real. E... Desconfio, né? Que não é exatamente o emprego temporário 

que vai interessar a força de trabalho. (Ent. 03) 
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Criar uma graduação que não tem sequer ainda reconhecimento profissional. Que 

toda graduação é profissional, né? E... Não tem um reconhecimento... O que que, o 

que significa ser, fazer saúde coletiva. Trabalhar no que, né? Vai ser gestor? Mas aí 

um concurso abre, é... Assim, abre pra sanitarista! Então, quem faz uma pós-

graduação tá habilitado! E... E... E... Disputa o mercado com muito mais... Com 

mais... Condições de quem terminar a graduação. O que obriga quem faz a 

graduação ter obrigatoriamente que fazer uma pós-graduação, né? E aí... é um 

dilema isso, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso. Mas que a 

especializações e as residências vão ter que passar por uma reformulação, tem! 

Porque a graduação ocupou o lugar do Lato Sensu! (Ent. 08) 

 

 

 Novamente esses argumentos recaem sobre a necessidade de pesquisas que tracem o 

perfil de egresso, no intuito de se compreender que locais esses graduados estão ocupando, se 

o número e perfil desses profissionais estão de acordo com a demanda local e nacional.  

Um estudo realizado por Belisário et al. (2013) com coordenadores de cursos de 

graduação em Saúde Coletiva retrata a expectativa de reconhecimento profissional, inserção 

no mercado de trabalho, regulamentação da profissão e concurso na área. Para quem está 

diretamente envolvido com os cursos de graduação, espera-se que estes bacharéis tenham 

espaço no mercado de trabalho. 

Carvalheiro (2010) afirma que o mercado de trabalho e o processo de formação de 

profissionais interagem de forma dialética, sendo, portanto, a criação dos cursos de graduação 

em Saúde Coletiva inteiramente contextualizada ao mercado de trabalho. Considera-se neste 

caso, que além de estudo de egresso, deve haver um levantamento de demanda de trabalho 

para esta área.   

No que diz respeito a esse posicionamento duvidoso, a própria ABRASCO não tinha 

muita clareza da necessidade da criação de cursos de graduação em Saúde Coletiva.  O 

movimento vivido pela ABRASCO foi de resistência inicial, abertura progressiva e, 

finalmente, em acolhimento da proposta, de maneira que a associação conduziu congressos, 

fóruns e debates com esta temática, admitiu a graduação em seu organograma por meio do 

Fórum de Graduação de Saúde Coletiva e mudou inclusive seu nome, retirando o termo „pós-

graduação‟ (BELISÁRIO et al., 2013). 

O grupo de entrevistados que defende a graduação em Saúde Coletiva entende que 

esses cursos estão se dando de forma heterogênea em suas denominações, inclusive 

assumindo alguma ênfase específica de uma subárea da Saúde Coletiva, e que esta nova 

profissão precisa ainda ter carreira reconhecida e institucionalizada.  

No entanto, independente disto, julga-se que tais cursos podem permitir um 

aprofundamento na Saúde Coletiva desde a graduação, o qual não é possível em um curso da 
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área da saúde, visto que este tem outras disciplinas específicas de uma outra especialidade 

profissional. Um curso de bacharelado em Saúde Coletiva permitiria um detalhamento no 

estudo do campo, uma formação sanitarista em tempo menor, disponibilizando mais 

profissionais para atuarem junto aos serviços em menos tempo. 

A graduação é uma formação mais detalhada, mais abrangente na Saúde Coletiva do 

que os conteúdos de Saúde Coletiva são trabalhados nos outros cursos da... Da saúde 

como Fonoaudiologia por exemplo. Não pra... Pra dentro de um curso de 

fonoaudiologia ter o mesmo conteúdo em termos de tempo, de carga horária de 

abrangência que a graduação em Saúde Coletiva vai ter. (Ent. 05) 

 

Eu acho que na hora se criou, porque não tá muito claro essa graduação, há muita... 

diferença nos programas. Uma mais pro campo da Biologia e da saúde, outras mais 

na área da gestão e do planejamento... Mas eu acho que a graduação... Ela vai formar 

esse profissional que advinham das diversas áreas da saúde de uma maneira mais 

adequada. Porque as disciplinas que tinham no curso de medicina, no curso de 

enfermagem, no curso de fisioterapia eram disciplinas isoladas! Da odontologia. E 

muitas vezes o aluno não saía realmente com a visão da Saúde Pública. (Ent. 04) 

 

A gente optou por trazer o curso aqui, justamente porque a gente vê como 

necessário! E... A possibilidade da gente colocar um profissional que tenha é... 

Vamo dizer, a preocupação coma  saúde coletiva dentro da equipe de saúde num 

temo mais rápido. Por que o que estava acontecendo: ninguém ainda, a gente... Nós 

não somos hegemônicos enquanto carreira, né? A gente tá brigando ainda pra 

construir, pra... Pra criar a carreira, né?  Já é a décima quarta carreira de saúde, mas 

ela não é reconhecida, por exemplo, no conselho, né? E a gente tem que brigar por 

ela, ter a sua institucionalização, que aí tem várias discussões como será. (Ent. 07) 

 

 

 

  O que se avalia é que a graduação pode dar uma agilidade na formação sanitarista à 

medida que encurta o tempo de formação, uma vez que não seria necessário passar por outra 

graduação e depois uma pós-graduação, para assim poder atuar na perspectiva da Saúde 

Coletiva enquanto sanitarista.  

Mas, o que eu sinto é que, por exemplo, pra eu ser a sanitarista que eu sou hoje, eu 

não precisava passar seis anos de medicina pra ser o que eu sou hoje! Eu tenho 

certeza que a minha formação, não é, na residência e com o curso de saúde coletiva 

me deu, obvio que eu tive uma formação médica, mas, muita coisa do que eu 

aprendi, como desde o terceiro ano eu estou voltada pra saúde coletiva, eu nunca 

usei um arsenal que foi necessário pra mim durante seis anos! [...] A gente precisa 

dar uma agilidade em termo de criar uma contra hegemonia para mudar e dar a 

qualidade que nosso sistema precisa [...] se não tem o viés da saúde coletiva, não 

muda! [...] se não focarmos na questão da formação do sanitarista que tem a saúde 

coletiva como seu objeto de trabalho, a gente não muda essa realidade!   (Ent. 07) 

  

 As falas de defesa da criação dos cursos de graduação têm em seus argumentos uma 

íntima convergência com o que tratam autores como Paim (2006), Texeira (2003), Bosi e 

Paim (2010) os quais pautam que a graduação em Saúde Coletiva pode encurtar o tempo de 

formação sanitarista; que daria mais possibilidades de desenvolver maiores aptidões, por ter 



63 
 

os conteúdos direcionados somente para esta área; que sanitaristas em maior número podem 

ocupar serviços em nível local, de modo a capilarizar a atuação desse profissional.  

Com exceção dos entrevistados que são contrários à abertura dos cursos de graduação, 

os demais acreditam que os conteúdos de Saúde Coletiva nos cursos da saúde são 

imprescindíveis e indispensáveis e que tais conteúdos não seriam afetados ou mesmo retirados 

dos currículos pelo fato de se haver uma graduação específica para esta área. Entende-se que é 

um movimento paralelo, independente, e que os conteúdos nos demais cursos da saúde podem 

até despertar a vocação sanitarista nos profissionais. 

Eu acho que são coisas independentes... Uma coisa é formar o especialista em Saúde 

Coletiva! Esse é um ponto, e acho que é isso aí a ideia, a ideia não! A 

intencionalidade desses cursos. Outra coisa é: a presença da Saúde Coletiva na 

formação global dos profissionais de saúde. Eu não abriria mão! [...] Não abriria 

mão como conteúdo absolutamente indispensável [...] Sabemos que não formamos o 

Sanitarista, e não é finalidade formar o Sanitarista. A finalidade é formar um 

médico, enfermeiro, fisioterapeuta que tenha uma visão abrangente, não é, da Saúde 

Coletiva. O curso de Saúde Coletiva é destinado a formar, desde os primeiros anos, 

alguém que já dedique o seu projeto profissional. Aí é outra coisa! (Ent. 03) 

 

 As questões da Saúde Coletiva têm que tá presente... Naturalmente tem estado 

presente cada vez mais forte dentro dos cursos, dos diversos cursos da área de saúde, 

e muitas vezes despertando vocações para a formação do Sanitarista. (Ent. 03) 

  

 Segundo Paim (2010), mesmo com a existência de cursos de graduação em Saúde 

Coletiva, em nenhum aspecto se justificaria o “esvaziamento” dos conteúdos hoje tratados nos 

demais cursos da saúde. O autor defende que tais conteúdos tenham continuidade e ainda um 

aprofundamento nas graduações da saúde. Defende ainda que esse posicionamento não 

conflita nem elimina a necessidade de uma formação específica na Saúde Coletiva, podendo 

ocorrer os dois processos paralelamente. 

A dúvida e a polarização trazidas pelas falas nesta categoria em geral parecem ser um 

processo natural diante desta ainda novidade para a formação no campo. Cabe a todos os 

envolvidos com a Saúde Coletiva e formação o cuidado de se aprofundar no que vem sendo 

discutido, produzido, para assim se posicionar com mais clareza e firmeza. 

 

5.2.2 Elementos que contribuem para a Formação Sanitarista 

 

Diante do olhar histórico sobre a formação em Saúde Coletiva, a qual permitiu que os 

entrevistados pensassem sobre as funções de cada tipo de formação, refletissem sobre suas 



64 
 

novidades e realizassem uma crítica ao que precisa ser incorporado neste processo é que se 

pretende compor esta categoria. 

Assim, tal categoria discorre sobre os elementos considerados pelos entrevistados 

como indispensáveis na formação sanitarista. Tais elementos funcionariam como balizadores, 

diretrizes de formação, de modo a orientar os currículos, traçar perfil de egresso e conduzir a 

prática sanitarista.   

Portanto, destacam-se quatro principais elementos de formação sanitarista, a saber: 

Capacidade técnica para desenvolver o trabalho de sanitarista, alicerçada nos três pilares 

conceituais da Saúde Coletiva; Arcabouço, alicerce e respaldo nas Ciências Sociais, no 

pensamento social em saúde; História de vida do discente, implicação deste com o objeto da 

Saúde Coletiva; Atuação em campo, no território, diretamente integrado ao serviço e sistema 

de saúde. 

A formação técnica foi tida como muito importante para legitimar a atuação do 

sanitarista. É compreendido que este profissional deve estar habilitado para intervir no sistema 

de saúde de modo efetivo e, para isso, dominar conhecimentos técnicos em epidemiologia, em 

planejamento e gestão, ter um olhar sobre os determinantes sociais de saúde, ter uma visão 

clara de Estado é imperioso. 

Os conteúdos dos cursos, e daí se questiona inclusive o curso de graduação, deveriam, 

portanto, ter uma formação sólida nos três pilares da Saúde Coletiva. Mesmo em casos de 

haver uma inclinação para um dessas áreas, os três conceitos deveriam estar presentes nos 

conteúdos do currículo, de modo transversal.  

E evidentemente eu lhe diria... Um cuidado muuuito grande com a formação... Aí eu 

lhe diria técnica propriamente dita. Técnica no sentido da oferta de conteúdos. 

Porque é inadmissível você pensar, quer dizer, profissionais que vão ficar quatro 

anos, por exemplo, dentro de um curso de Saúde Coletiva, que eles ao final do curso 

não sejam absolutamente, estejam habilitados ao manejo de técnicas da Vigilância 

Epidemiológica, por exemplo, ou do próprio Planejamento em Saúde, ou seja, o 

aprimoramento no sentido de você ter profissionais realmente habilitados entendeu? 

Se esse corpo de novos técnicos não responder a esse desafio no ponto de vista das 

exigências de formação e de habilitação, etc, fica... Vai ficando muito difícil de 

justificar a existência desses cursos (Ent. 03) 

 

Então, nessas áreas de conhecimento. Estamos falando de áreas de disciplinas de 

conhecimento. Da epidemiologia, né? De forma muuuuito abrangente, né? Na 

epidemiologia desde a... Da vigilância até a visão dos determinantes da saúde, etc. A 

chamada epidemiologia social, né? Aí também é fundamental ter o conhecimento do 

planejamento, do planejamento estratégico, do planejamento... Né? Que você vai 

trabalhar, do conhecimento seu de como fazer a gestão pública, né? Você tem que 

ter uma visão boa, forte, da compreensão do que é o Estado, da relação dela com a 

sociedade, como que permeia essa relação por meio das políticas públicas. Então são 



65 
 

disciplinas do conhecimento que vão construindo novas abordagens, né? É evolução 

do processo (Ent. 04) 

 

Montagner (2008), ao se tratar dos conhecimentos discutidos na Saúde Coletiva, se 

detém a um referencial epidemiológico, no planejamento em saúde e nas ciências sociais. 

Trata-se, portanto, de um campo interdisciplinar. Essas áreas são pilares da Saúde Coletiva, 

como afirmado pelos entrevistados. 

Em pesquisa sobre as disciplinas de cursos de pós-graduação em Saúde Coletiva, 

Nunes et al. (2010) constataram que mesmo que ampliadas algumas disciplinas nos currículos 

dos cursos, estas ainda permanecem no escopo das três disciplinas pilares da Saúde Coletiva, 

não havendo, portanto, alterações em sua estrutura. 

Devido à abundância das disciplinas que compõe o campo, a Saúde Coletiva, segundo 

Luz (2009) não pode ser vista de maneira minimalista, mas sim em um complexo em termos 

paradigmáticos que é expressa na convivência entre multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A autora afirma que esse hibridismo de 

disciplinas reflete naturalmente para o hibridismo epistemológico, de produção de 

conhecimento e da própria prática em saúde. 

Nesse sentido, formar tecnicamente significa também atribuir a este profissional o 

conhecimento profundo que cada disciplina traz em seus paradigmas. Compreender as 

disciplinas pilares da Saúde Coletiva em sua teoria e prática no cenário da saúde é crucial para 

se inserir nesse complexo paradigmático e ser sujeito deste processo.  O formar técnico tem 

significado ampliado conforme o objeto da Saúde Coletiva. 

A partir de experiências curriculares em curso de graduação na área médica, Oliveira 

et al. (2010) constatam sobre a potência que o conjunto das disciplinas da Saúde Coletiva 

incorre aos discentes. Defende-se que o aluno desenvolve a ideia de multidisciplinaridade e 

cuidado integral. Em pesquisa realizada com discentes, a maioria destes afirma da elevada 

importância da Saúde Coletiva nos cursos e de como as disciplinas precisam estar inseridas 

nos currículos. O ensino na Saúde Coletiva, tanto na graduação da área quanto em outras 

graduações da saúde é um meio de trazer a atitude sanitarista à prática de saúde dos 

profissionais. 

Mesmo as Ciências Sociais estando contempladas dentro das áreas de conhecimento 

técnico da Saúde Coletiva, houve bastante ênfase para esta disciplina, o que a tornou mais um 

elemento de formação.  
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Segundo os entrevistados, o pensamento social é um catalisador da ação do sanitarista. 

Imbuído de valores sociais, dotado de uma visão de Estado, alicerçado em referenciais 

teóricos das Ciências Sociais, o profissional sanitarista poderia deter uma sensibilidade e 

propriedade para intervir em seu campo de trabalho que é o espaço público.  

As Ciências Sociais têm uma presença marcante, não é? Então eu quero começar por 

aí. Significa dizer que nós entendemos que não será apenas pela oferta de conteúdos, 

digamos assim... É... É... Muito específicos do campo da saúde [...] a gente entende 

que a formação das ciências, pelo... Né? Pela rota das ciências humanas, das ciências 

sociais, ela é fundamental. Então isso pra mim é primeiro ponto. Por que ela é 

fundamental? Porque nós precisamos construir valores, não é? Junto a esses... a 

esses futuros profissionais (Ent. 03) 

 
Nós achamos que, o que é importante para a formação do sanitarista: primeiro, ele 

tem que ter um embasamento do pensamento social em saúde muito arraigado [...] 

que a reflexão social, não é? Do referencial teórico dos nossos pensadores 

sociólogos, que mostrem o social, que mostre o coletivo como ele deve, vamos 

dizer... Como ele deve ser interpretado, estruturado, pesquisado, isso é um grande 

pilar [...] discutir a importância de uma abordagem antropológica, sociológica, 

humanística para a saúde, né? Eu acho que... Se não existe nos outros cursos da 

saúde, para o sanitarista ele não pode deixar de ter. (Ent. 07) 

 

A Saúde Coletiva é um campo, não é? De... É... É um campo por definição, é... Do 

espaço público. É um campo de responsabilidade do Estado, não é? Então nós 

precisamos construir, quer dizer, juntos, com esses alunos, uma visão de Estado, 

uma visão de espaço público, uma visão de responsabilidade coletiva, não é? E esses 

são valores que, né... Pra isso as Ciências Sociais são imprescindíveis (Ent. 03). 

 

As Ciências Sociais têm feito interlocução com a Saúde Pública/Saúde Coletiva por 

um período de em torno de meio século. Canesqui (2011) afirma que seus referenciais têm 

permitido que a saúde alcançasse uma discussão e intervenção que ultrapassa modelos 

normativos e chega a uma dimensão de fundamentos políticos, econômicos e históricos, de 

modo a dar suporte às transformações políticas que os ideais reformistas na saúde vinham 

propondo desde a década de 1970. 

Na perspectiva de o sanitarista ser um ator da política pública de Estado da saúde, com 

o pensamento social como base, a formação do cidadão seria consequentemente trabalhada e 

atribuída no processo formativo. 

Agora... A formação do cidadão pra mim... A formação do... Do respeito e a 

dedicação à coisa pública, aí é... É número, é o zero! O “S” zero. Fora isso eu nem 

começo a conversar (Ent. 03) 

 

Conhecimento de cidadania para os profissionais! [...] É necessário, eu digo até, não 

só para ser um bom profissional de saúde, até para ser um cidadão! Que conhece o 

seu tempo, que conhece o seu país, que conhece o seu sistema de saúde (Ent. 05) 
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Nesse sentido, Loyola (2012) destaca as Ciências Sociais como o cerne da Saúde 

Coletiva, sendo inclusive esta ciência considerada seu coração e razão. Pensando a Saúde 

Coletiva com o olhar da saúde sobre a coletividade enquanto um sistema social, a autora 

defende que atuar nessa perspectiva possivelmente só poderia ser sustentado com o aporte 

teórico e metodológico das Ciências Sociais.  

Entretanto, ainda segundo a autora, as Ciências Sociais não têm ocupado lugar de 

centralidade no plano acadêmico e, principalmente, no plano político. Canesqui (2011), 

corroborando com Loyola (2012), já afirmava que a predominância é da Epidemiologia, ainda 

essencialmente pragmática e contável. 

Faz-se necessário, portanto, que tal disciplina seja abordada com mais efervescência 

na formação sanitarista, no sentido de trazer as reflexões necessárias para dar resposta às 

necessidades de saúde e contribuir para a formação de uma massa crítica, reflexiva e 

interventora em tais necessidades.   

Neste caminho, elencou-se também que a história de vida do sujeito em formação e 

sua implicação com o objeto da Saúde Coletiva é fator ressaltante para uma boa consolidação 

do conteúdo e da prática trabalhada nos cursos. Parte-se do pressuposto que o discente traz 

para seu espaço de formação seus desejos, sua história, suas lutas e ideologias. Estes quesitos 

fazem parte da formação, de modo a complementar a formação institucional. Um entrevistado 

afirmou que é uma formação além da institucional, inclusive. 

Eu acredito que a própria vida... Os elementos políticos, a experiência, não é.... Tudo 

isso é espaço de formação! Ninguém... Nenhum professor escreve em uma página 

em branco quando tá ensinando a um aluno, quando tá dialogando com um aluno e 

transmitindo conhecimentos, não é? Mesmo para um profissional que tenha a 

formação institucional, formal... Ela é complementada pela sua experiência de vida, 

pelas suas leituras, pelo autodidatismo, enfim, sem dúvida!  (Ent. 05) 

 

Ninguém fala do Estado, nem da sociedade, não é? Nem da coisa pública, nem da 

formação da cidadania se desprovido, digamos... Esvaziado de conteúdo ideológico. 

(Ent. 03) 

 

Esses cursos são legais na medida que... Bem, algumas pessoas talvez tenha mudado 

com esses cursos, mas, eu sinto que o que transforma é uma experiência que tá além 

do curso. Não sei, é... Logo depois o ministério começou a financiar cursos, pacote 

de cursos, de formação de gerentes, de não sei o que, mas sabe o que? Hoje a gente 

tem um time de sanitarista espalhado por todo canto, com formação, é muito legal, 

em termos de formação técnica, mas em termos de formação militante (risos) é... 

Acho que as pessoas, o grosso não aprendeu nos cursos. Aprenderam fora, na vida, 

nas lutas que tiveram, né? (Ent. 01) 

 

 Pensando em mobilização dos sujeitos para produzir saúde, Oliveira et al. (2009) 

destacam a importância da militância no campo da saúde. Acredita-se que o encontro entre 
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trabalhadores, gestores e usuários é um espaço para produção de vida e intervenção no 

mundo. Dada tal relação, e toda a produção de subjetividades inerente nesse processo, o 

militante se insere de maneira a mobilizar e provocar na dimensão política. 

 Nesse sentido, Salgado, Pena e Caldeira (2014) considerando como militância no SUS 

o envolvimento do sujeito na transformação das práticas de atenção e gestão, prezam por uma 

formação em que haja um resgate de si mesmo e uma mobilização subjetiva do sujeito. 

Complementado o afirmado, Lobato, Melchior e Baduy (2012) afirmam que a 

formação dos trabalhadores de saúde deve conter arranjos organizacionais mais democráticos, 

que assegurem horizontalidade no processo ensino-aprendizagem, assim garantindo a 

produção de sujeito comprometido ético-politicamente para disputar e qualificar as práticas do 

mundo do cuidado e para consolidar o SUS como política pública. 

Não é possível exigir que este elemento seja critério para admitir alguém em um curso 

formativo de Saúde Coletiva. Justamente por esse sujeito ter sua história de vida, seus desejos 

e uma intencionalidade particular em realizar o curso é que pode não ter esse viés, pois pode 

ser meramente para obtenção de título.  

 Todavia, garantir essa reflexão na formação torna-se imprescindível, a ponto de ser um 

dos elementos levantados pelos entrevistados. Se vislumbra-se um cidadão com sensibilidade 

social para as necessidades do coletivo, paradigmas deste tipo precisariam estar presentes no 

estudo de qualquer conteúdo dos cursos sob um arranjo pedagógico coerente para tal. 

 A sugestão da formação em território, junto aos serviços de saúde, seria um elemento 

com efeito de fio condutor para aplicação dos demais elementos. Ressaltado veementemente, 

o território, o campo de prática, seria o lócus de formação. Deste ambiente, seria possível 

observar a realidade, teorizar sobre ela e intervir, seja por meio da gestão, assistência, 

pesquisa ou docência.   

O serviço ele é... Vamos dizer, é o lócus de aprendizagem desde o primeiro período. 

Dessas três coisas: o pensamento social em saúde, olhando a prática; a política, o 

planejamento e a gestão; e a atenção, a vigilância em saúde e a educação em saúde, 

tudo a partir dessa prática. Então esses conteúdos integrados, sendo vistos do ponto 

de vista integrado, teoria e prática. (Ent. 03) 

 

Campo. Esta é a grande sacada... Se eu tivesse que optar entre mais campo ou mais 

academia, obvio que escolheria mais campo, Menos educação em saúde e mais 

projeto terapêutico singular. (Ent. 02) 

 

O território é valorizado como o local onde pode exercer criatividade, ter autonomia 

para traçar o cuidado, propor programas, a partir da observação da realidade e da vivência 
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imersa nesta. O movimento do território conduziria à ação do sanitarista, que faria parte dele. 

Essa seria uma alternativa para não limitar o sanitarista a apenas operador de programas e 

políticas prontas, segundo falas dos entrevistados. 

Ousar no nível mais local, mais regional. Então eu acho que a gente tem que ter 

ferramentas cognitivas na formação do sanitarista que permitam ele atuar de acordo 

com o território, de acordo com, com... As demandas, as necessidades, com os 

desafios, né? E muito menos digerir aquilo que vem pronto. (Ent. 08) 

 

 Então a formação seria baseada o território e nos movimentos do território, com 

todos os profissionais que são necessários para aquele território. (Ent. 06) 

 

 

 Santos (1988) ao discutir uma nova geografia e conceito de espaço, afirma que este 

não é uma coisa nem um sistema de coisas, mas uma unidade relacional, onde realidades se 

inter-relacionam, tais como a natureza e a sociedade, mediatizadas pelo trabalho. Desse modo, 

há um conjunto indissociável que se relaciona e dá movimento ao espaço. Cada objeto – 

geográfico, natural, social – provoca um movimento que tem um papel de realização social. 

Assim, o território é um espaço geográfico socialmente organizado, onde os humanos 

desenvolvem suas relações sob um ambiente natural, construindo identidades culturais e 

sociais.  

 Pensando em território sob esta óptica, compreende-se que o espaço dado por estas 

relações configura um produto de identidades cotidianas que determinam a estrutura de vida 

da sociedade. Assim, diante das configurações socioambientais dadas neste espaço, se dão as 

condições de vida deste lugar e suas necessidades para o alcance de qualidade desta. 

 Nesse contexto, Junges e Barbiani (2013) afirmam que o território socialmente 

configurado determina a situação sanitária da população que o habita, sendo a saúde 

dialeticamente ligada a este espaço. De tal modo, compreender a saúde implica 

necessariamente compreender a relação das condições do território e sua reprodução social. A 

saúde teria papel de intervir, reagir dada as condições que o espaço proporciona para a vida da 

coletividade, sendo necessário, portanto, que o sistema de saúde funcione em interação com o 

espaço social. 

Para tal, faz-se necessária uma formação no território, no serviço, de modo que os 

profissionais de saúde estivessem habilitados a atuarem nas premissas citadas e interviessem 

nas relações e demandas do território. Isto implica necessariamente em uma relação 

harmoniosa entre os componentes da formação e do serviço, para que haja interação e 

benefícios para todos os envolvidos. Portanto, a formação deve integrar o serviço em todas as 

suas propostas educativas.  
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A academia não pode estar distante do serviço nem o serviço de costa pra academia. 

Tem que tá articulada, muito bem articulada por sinal (Ent. 04) 

 

Ou a gente faz um trabalho de campo muito bem pensado, que seja interessante para 

o aluno, que seja interessante para o cara que tá lá na ponta, ou a tendência cada vez 

mais é o trabalho ficarem mal vistos. (Ent. 02)  

 

 Para Albuquerque et al. (2008) a integração ensino-serviço consta de um trabalho 

coletivo e integrado entre atores do ensino e do serviço que objetiva a qualidade de atenção à 

saúde e da formação nesta área. Ceccim e Feuerwerker (2004) também incluem neste 

processo a comunidade, visto que, interagindo com este componente, a formação ganha mais 

sentido em relevância social e forma segundo necessidades sociais. 

 Ainda segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), o papel de absorver a realidade e 

produzir sentido é de responsabilidade do sistema de saúde e das instituições formadoras, 

cabendo a estas últimas o cuidado de sistematizar, analisar e interpretar a realidade. As 

instituições formadoras, a partir deste exercício, precisariam utilizar destas informações para 

discutir trabalho em saúde, assistência e direcionar o ensino para uma prática social. 

 Destarte, formar junto ao serviço, ao território, é formar para uma realidade que 

precisa ser reconhecida e transformada em sua complexidade. Uma formação que consegue 

conduzir seus processos pedagógicos nesta perspectiva e com o cuidado do olhar técnico, 

social e militante é uma formação comprometida com o sistema de saúde e a sociedade como 

um todo.  

Os elementos levantados pelos entrevistados convergem com para a hipótese de estudo 

quando defende a importância da visão ideológica e engajamento do sujeito com a Saúde 

Coletiva. O que se atém é de observar que a hipótese considerou este quesito como mais 

significativo que a formação institucional. Todavia, os entrevistados valorizaram muito a 

formação institucional, sendo o sugerido pela hipótese um dos elementos necessários à 

formação, e que este complementa, agrega à formação institucional.   

 Ainda sobre a hipótese, também se considerou que a formação disponível nas 

instituições de ensino fosse voltada para a realidade/demandas do sistema vigente, o que 

implicaria em uma formação reflexiva e integrada aos serviços de saúde. Este argumento foi 

bem sustentado por todos, fundamentando esta afirmação da hipótese de estudo. 

 

5.2.3 Caminhos possíveis na Formação Sanitarista 
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Dada à discussão de como a formação institucional tem sido conduzida e, de acordo 

com elementos prezados pelos entrevistados como fundantes na formação sanitarista, 

reflexões propositivas foram formuladas.  

Ao se pensar em caminhos possíveis na formação sanitarista, os entrevistados foram 

categóricos em afirmar que é iminente que ocorram mudanças. Julgou-se que se faz 

necessária uma adaptação à nova situação de formação, isto relativo à criação dos cursos de 

graduação em Saúde Coletiva, que acaba por provocar que a formação Lato Sensu, em 

especial a residência, e até mesmo a Stricto Sensu, esteja preparada para atender essa 

conjuntura.  

Reflexões e críticas anteriores quanto a algumas questões dos cursos Lato Sensu e 

Stricto Sensu teriam, com a ocasião de abertura de cursos de graduação, que serem discutidas 

mais no sentido de mudança ou readaptação.  

Eu acho que agora com a criação dos cursos de graduação em saúde coletiva, nós 

vamos ter mu... Necessariamente a gente tem que fazer mudança nos perfis do Lato 

Sensu. (Ent. 08) 

 

O curso de Saúde Coletiva em termos de graduação, eu acho que é um bom 

momento pra isso. Porque a gente tem que repensar a residência, tem que repensar o 

mestrado, tem que repensar o doutorado, pra poder realmente fazer essa adequação 

necessária. Talvez seja... Vamos dizer, o que estávamos precisando pra dar um 

upgrade realmente na formação do sanitarista. (Ent. 07) 

 

Aí realmente o Lato Sensu fica meio prensado! Que aí... Não digo que perde espaço, 

mas tem que ser repensado. Diria até... Tanto o lato, principalmente o lato, a 

especialização e a residência, quanto eu acho que isso impacta até no mestrado. Por 

que não até num doutorado. Na medida que a pessoa já sai da faculdade com a 

formação em Saúde Pública, Saúde Coletiva. Se sai com isso cê tem que repensar. 

(Ent. 04) 

  

 Retomando o estudo de Belisário et al. (2013) com coordenadores de cursos de 

graduação em Saúde Coletiva, dentre a discussão da categoria “expectativas dos 

coordenadores”, a mesma constatação dos entrevistados foi elucidada. Os coordenadores 

relatam no estudo que o curso de graduação contribuirá para reconfiguração do campo, 

impondo mudanças na atual formação e exigindo maior aprofundamento dos cursos de pós-

graduação.  

Bosi e Paim (2010) destacam que o fato de existirem cursos de graduação na área de 

Saúde Coletiva incentiva e qualifica a pós-graduação, visto que possibilita que esta atue no 

sentido de aprofundar conhecimento e aprimorar seu papel enquanto pós, de maneira a 

recuperar sua natureza. 



72 
 

 Ainda nesse sentido, Paim (2006) afirma que a implementação dos cursos de 

graduação em Saúde Coletiva permite que a pós-graduação forme em uma discussão 

avançada e qualificada da Saúde Coletiva e não um curso básico.   

 Vê-se que as mudanças podem até possuir uma conotação positiva, visto que a 

graduação acaba por provocar inevitáveis reflexões sobre a condução da pós-graduação, 

processo esse que pode chegar a um aprimoramento ou mesmo reafirmação de seu papel.  

O que se deu de forma bem marcante nas falas é que as residências são espaços que 

mais poderão precisar de modificações. Retrata-se que os conteúdos em Saúde Coletiva 

podem ser semelhantes aos da graduação na área, podendo correr o risco de repetição. Nesse 

sentido, os currículos da residência precisariam não se ater a uma formação conceitual básica 

em Saúde Coletiva, pois esta já seria feita na graduação. A formação aqui precisaria ser 

aprofundada, particularizada, e quem sabe até especializada em algum pilar conceitual da 

Saúde Coletiva. 

No caso do bacharel em Saúde Coletiva que fizer uma residência, há um avanço em 

termos de formação. Agora, além de bacharel, ele é um especialista. Mas é claro que 

esses conteúdos têm que ser, não é? É... Acumulativo e não repetitivo (Ent. 05) 

 
Nós temos agora o curso, mas a residência... Eu acho que vai dar uma afunilada. Eu 

acho que as residências que têm que ser repensada, do ponto de vista delas 

começarem já noutro nível. Que aí eu acho que vai dar uma especialização bem... 

Não é especialização em Saúde Coletiva, é especialização na Saúde Coletiva, no 

planejamento, na epidemiologia, tá entendendo? Eu acho que aí a agente vai dar uma 

feição mais especialista a essa, a essa residência. E o mestrado e doutorado vão 

continuar cumprindo a formação, formar docentes e os pesquisadores necessários 

(Ent. 07) 

 

Os conteúdos são muito parecidos. Os conteúdos que serão tratados na graduação de 

Saúde Coletiva são muito parecidos com os conteúdos que são tratados na 

residência. Mas... Perceba que os conteúdos tratados na residência estão sendo 

sedimentados em cima de um profissional que já tem uma formação, não é? Na área 

de saúde. Ao contrário do curso de graduação em Saúde Coletiva. É possível que 

essa relação, né? Leve a uma situação onde os conteúdos da residência, né... Da pós-

graduação em Saúde Coletiva, seja mais aprofundada em uma determinada área. Por 

exemplo: eu quero fazer uma residência em Saúde Coletiva, mas eu quero sair com 

uma formação sólida, bastante sólida em Epidemiologia! [...] Então é possível que a 

residência ganhe esse direcionamento... Até porque, a gente admite que em um 

futuro breve, muitos bacharéis em Saúde Coletiva correrão para fazer a residência 

em saúde coletiva, não é? E ao fazer isso, não pode ser um pouco “mais do mesmo”. 

Tem que avançar nessa formação. (Ent. 05) 

 

  

 Não foi levantado como seria a residência em Saúde Coletiva para os que não são 

egressos da graduação nesta área. Talvez, como a ideia é de residência especializada em 

algum pilar conceitual da Saúde Coletiva, estas seriam modalidades a mais destes cursos, 

seriam mais opções aos graduados sanitaristas. 
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A mais recente portaria interministerial, nº 16 de 22 de dezembro de 2014, a qual 

altera a 1077 de 2009, inclui egressos do curso de graduação em Saúde Coletiva na lista de 

áreas de atuação da residência multiprofissional. Essa decisão já é um reflexo dos processos 

de mudança que a graduação vem provocando na realidade da pós-graduação (BRASIL, 

2014).  

A partir do momento em que são inseridos sanitaristas bacharéis nas residências 

multiprofissionais, debates de como operar pedagogicamente os cursos para este público, 

assim como para o público advindo de outros cursos da saúde, devem ser travados. É 

imprescindível que diretrizes de condução pedagógica precisem ser propostas para que a 

preocupação levantada pelos entrevistados de repetição de conteúdos não ocorra, bem como 

os bacharéis de outros cursos não se prejudiquem. 

 Tomando como base os preceitos já discutidos, os entrevistados imaginam um 

caminho para formação sanitarista: a Saúde Coletiva deve ser bem trabalhada em sua teoria e 

prática na graduação, seja em qualquer área da saúde e, obviamente, com a devida 

profundidade na graduação em Saúde Coletiva; os cursos Lato Sensu, especialmente as 

residências, precisariam de uma readaptação teórica dada à criação de cursos de graduação na 

área; é necessário prezar que os cursos Stricto Sensu mantenham sua função de formar 

pesquisador e docente da área, com produções envolvidas com o sistema de saúde e o objeto 

da Saúde Coletiva, de modo a trazer um retorno efetivo, em termos de aplicabilidade, no 

sistema de saúde.  

Sugere-se que tal caminho deveria ser complementar, no sentido de agregar 

conhecimento à medida que se percorre pela graduação, pós-graduação Lato Sensu e pós-

graduação Stricto Sensu. A ideia, no geral, é que o conjunto graduação-

residência/especialização-mestrado/doutorado componha uma formação linear e 

complementar que agrega conhecimento.  

Os cursos de graduação e as residências seriam o espaço de proporcionar um 

conhecimento teórico e aplicação destes na prática dos serviços. Os mestrados e doutorados 

complementariam essa formação no sentido de um amadurecimento teórico e formação para a 

docência.   

Você pode ensinar num determinado patamar na graduação, Quando você vai fazer 

uma residência, você vai poder aplicar muitas dessas coisas num município ou numa 

secretaria estadual de saúde, etc. E aí se você quer fazer um mestrado, você vai 

estudar outras disciplinas e aprofundar esse conhecimento, do ponto de vista teórico-

conceitual (Ent. 04) 
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O que eu acho é o seguinte: o mestrado e o doutorado tem que olhar pra baixo! Pra 

baixo que eu digo pra... É... Assim: a graduação, especialização, pós-graduação e... 

Ó, ou seja, é um movimento! (Ent. 06)  

 

O campo de conhecimento da Saúde Coletiva é o mesmo! A base são disciplinas de 

conhecimento científico, são as ciências sociais, é a questão do planejamento, né? 

Da organização, da gestão de serviço, é a questão da epidemiologia, de maneira 

ampla, a epidemiologia social, ou seja, essa é a base! Agora você vai poder trabalhar 

isso em diferentes níveis, até chegando num doutorado [...] Quer dizer, a visão que 

eu tenho é que são formações que vão se complementado, não é? (Ent. 04) 

 

 

 

 

 Tais proposições convergem para a retomada de papéis da pós-graduação defendidos 

pelos autores, assim como reafirma a formação sanitarista na graduação e pós-graduação Lato 

Sensu. Ressaltou-se também que os currículos precisariam ter um olhar interdisciplinar, 

integrado, baseado na perspectiva pedagógica de ação-reflexão-ação. 

  
Acho que tem que ensinar... Ter os currículos, é... Com outro... Com outra... 

Perspectiva, né? Menos disciplinar, mais interdisciplinar, mais em cima de 

problemas e... Na construção de diálogos, de possibilidades mobilizar, né? De 

comunicação, de... De trabalhar com os sistemas de informação e comunicação. O 

sanitarista tem que lidar com o diálogo, com os conflitos, ele é um negociador, um 

mediador de conflitos. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas no campo! 

(Ent. 08) 

 
O objeto nosso é muito diverso, muito rico, então deve haver uma problematização 

aberta, com o compromisso onde o que... As respostas vão entrando em um processo 

de ação-reflexão-ação-reflexão que não tem previsibilidade. (Ent. 01) 

          

 Para executar pedagogicamente a formação em um campo tão complexo quanto o da 

Saúde Coletiva, de maneira a contemplar elementos igualmente complexos como os 

elencados pelos entrevistados e sob a imagem-objetivo de formação de atores de mudanças, 

não é coerente que se adote metodologias cartesianas, flexnerianas, como ainda, infelizmente, 

é comum em muitos currículos da área da saúde. 

Nesta conjuntura de formação, é de suma importância que metodologias inovadoras 

sejam o cerne, a ferramenta-base para construção de um sanitarista. Freire (1996) alega que 

problematizar sobre uma dada realidade é a forma mais coerente de se produzir 

conhecimento, visto que o educando tem a chance de se ver enquanto ser social. 

Problematizar impulsiona a aprendizagem e busca superar desafios, resolvendo problemas e 

construindo novos conhecimentos e experiências.  

Mitre et al. (2008) discorrem que as metodologias ativas utilizam a problematização 

como estratégia de ensino-aprendizagem. Tais autores afirmam que a problematização 
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possibilita o desenvolvimento à medida que se reflete, teoriza-se e propõe-se meios de 

intervenção e resolução de um problema. 

Nesta perspectiva, formar profissionais sanitaristas à luz das metodologias ativas, por 

meio da problematização, como sugerem os entrevistados, possibilita uma superação de 

polarizações como biológico-social, individual-coletivo. Desse modo, reafirma-se uma prática 

de ensino-aprendizagem vinculada ao serviço, visto que atua em uma dada realidade, ao passo 

que impulsiona a construção de um currículo integrado o qual articule a prática-trabalho-

cuidado por meio do processo de reflexão-ação-reflexão que este tipo de método proporciona 

(MITRE, et al., 2008; FERNANDES, et al., 2005). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Procurou-se, nesta pesquisa, trazer contribuições para a discussão sobre formação 

sanitarista. Admite-se o quanto é difícil trabalhar nesta temática, visto que a Saúde Coletiva é 

de uma complexidade em seu conceito, teoria e prática. Admite-se também a ousadia da 

pesquisa em tratar os tipos de formação institucional, de modo a eleger elementos relevantes 

para tal, além de vislumbrar caminhos para a formação com base em tantas reflexões de atores 

tão significativos no cenário do campo. 

 No entanto, por considerar importante que um panorama geral da formação sanitarista 

seja elucidado, podendo se compor uma base, uma provocação no sentido de ressoar, 

direcionar mais estudos nesta perspectiva, já torna o estudo um tanto relevante.  

 Devido à possiblidade de traçar um olhar histórico sob a formação, concorda-se com a 

afirmação de Campos (1991) a qual tem o sanitarista como produto do tempo histórico do 

Estado. Portanto, a formação sofre influência do cenário vigente, que pode engessá-la ou 

provocar a instauração de atores de mudança.   

Desse modo, compreender a formação sanitarista é admitir que as formações 

disponíveis até aqui foram um esforço para suprir as demandas de saúde de seu tempo. Em 

dias atuais, pensar em formação sanitarista é pensar, ainda, em como lutar para um sistema de 

saúde de qualidade, público, resolutivo e universal. Para tanto, é imprescindível que se 

disponha de ferramentas que possibilitem um profissional defensor do que é público, que 

provoque o que está posto como desafio à manutenção e sobrevivência do sistema de saúde 

brasileiro, o SUS. Assim, estaria sendo condizente com o discurso do seu campo. 

 A questão central da pesquisa mostrou que a hipótese desta está contemplada quando 

retrata elementos como cidadania, ética, engajamento nas Ciências Sociais e militância como 

cruciais para a formação. Quando se fala em perspectivas, a formação institucional – e seu 

aprofundamento técnico e teórico – é primordial no caminho a ser percorrido, logicamente 

que resguardando os elementos aqui citados. A formação em território, junto aos serviços, 

convergiu com a hipótese de estudo mais fortemente que o pressuposto anterior. 

 Destarte, compreende-se que o Sanitarista é um produto histórico de seu tempo. Ele é 

um ator da política pública de Estado da saúde e deve desempenhar com ética, cidadania, 

militância, preparo técnico e teórico a função de ser um agente público de Saúde do país. 

Sendo criativo, dinâmico, inovador e subversivo.  Para tal, seria interessante que este sujeito 

tivesse uma formação centrada nos elementos aqui sugeridos, com vistas a provocar 

transformações e mudanças aos desafios atuais postos pelo sistema.  
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Ao analisar a temática sob a óptica de atores tão significativos na consolidação do 

campo da Saúde Coletiva e na formação na área, é dado um seguro parâmetro de que as 

análises discorridas no trabalho podem ser inferidas na formação do país. Isto se dá pela 

legitimidade desses atores no cenário, pelo caminho por estes percorrido, o qual possibilita 

um olhar da formação em geral, para além das instituições as quais os mesmos estão 

vinculados. Desse modo, há um respaldo para que as reflexões sejam inferidas na formação 

em qualquer instituição de ensino. 

De acordo com achados da pesquisa, a formação precisaria estar organizada 

institucionalmente de maneira que a graduação forme um sanitarista para estas perspectivas, 

quando se trata de graduação na área, ou mesmo permita a formação de um profissional de 

saúde que desenvolva sua profissão específica com uma „atitude sanitarista‟, em casos de 

graduações de outras áreas da saúde.  

Que tenha disponíveis cursos Lato Sensu que aprofundem e de fato acrescentem 

conhecimentos teórico-práticos aos graduados em saúde coletiva ou desenvolvam tais 

aptidões nos profissionais advindos de outros cursos da saúde, podendo, portanto, oferecer 

desde cursos gerais a mais especializados, cursos estes baseados nos elementos relevantes 

para formação e assim integrados às demais subáreas do campo.  

Reafirma-se o papel das residências como um rico espaço de formação sanitarista, 

sendo um destaque em relação aos cursos de especialização. Isto se dá por toda a condição de 

formação em serviço, com maior disponibilidade de tempo e condução teórico-prática 

baseada nas vivências dos serviços de saúde. 

 E por fim, cursos Stricto Sensu que desempenhem papel de aprofundamento teórico, 

de modo a formar pesquisadores que contribuam em toda essa conjuntura de cadeia de 

formação, aprimorando os serviços e sistema de saúde por meio de pesquisas coerentes e 

responsáveis, além de contribuir em formar docentes comprometidos com todo esse processo 

formativo. 

 Para acompanhar tal processo de forma efetiva, faz-se necessário, e urgente, pensar em 

estratégias de regulação dos procedimentos formativos. O intuito é que se tenha um 

acompanhamento rigoroso de qualidade dos cursos, de modo a deter uma análise situacional 

destes e assim realizar um acompanhamento pedagógico, prezando pelos elementos 

formativos aqui propostos.   

Outra questão a se acompanhar é que, mesmo com uma diretriz geral de formar 

profissionais para o sistema de saúde nacional, as necessidades locais também sejam 

valorizadas, para que se tenham cursos coerentes e contributivos diante das demandas locais. 
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Particularmente, em relação à graduação em Saúde Coletiva, espera-se que a 

ABRASCO possa agregar sempre mais atores e instituições para essa discussão, de maneira a 

acompanhar a abertura de cursos, o mercado para os egressos, as diretrizes e condução 

pedagógica dos mesmos e todo e qualquer demanda desse processo ainda em construção.   

 Recomenda-se também que mais estudos sejam realizados sobre este tema, 

principalmente sobre as graduações em Saúde Coletiva. Considera-se neste caso, que além de 

estudo de egresso, deve haver um levantamento de demanda de trabalho para esta área, até 

para que direcione a condução dos cursos.   
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Sexo:_______________________________________________________________________ 

Idade: ______________________________________________________________________ 

Formação acadêmica (graduação):________________________________________________ 

Tempo que leciona na Saúde Coletiva:____________________________________________ 

 

 

- Como se deu o seu ingresso na Saúde Coletiva? 

 

- Qual a sua opinião sobre a formação do profissional sanitarista por meio dos cursos Stricto 

Sensu? 

 

- Qual a sua opinião sobre a formação do profissional sanitarista por meio dos cursos Lato 

Sensu? 

 

- Qual a sua opinião sobre a formação do profissional sanitarista por meio dos cursos de 

graduação em Saúde Coletiva? 

 

- Considerando sua vivência e reflexões feitas até aqui, que elementos você julga relevantes 

para a formação/construção do profissional sanitarista? 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

      Prezado (a) Senhor (a)  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Profissional Sanitarista: 

Analisando a Trajetória de Profissionais Envolvidos com a Reforma Sanitária 

Brasileira, que tem como pesquisador responsável Juliana Gonçalves. 

Esta pesquisa pretende Analisar a trajetória sanitarista de profissionais implicados com 

a Reforma Sanitária Brasileira. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é em contribuir na construção de propostas 

que apontem estratégias e elementos concretos que venham agregar à construção desta figura 

tão importante para o campo da Saúde Coletiva, o sanitarista. Acredita-se que atores 

envolvidos com a bandeira de luta da Reforma Sanitária Brasileira podem dar contribuições 

valorosas para entendimento do objeto. 

Caso decida participar, você deverá responder a uma entrevista na qual se espera que 

possa narrar sua trajetória enquanto profissional sanitarista. Para tanto, pedimos sua 

autorização para gravação de sua fala. Caso se sinta constrangido com alguma pergunta, você 

poderá se recusar a respondê-la. O tempo para o procedimento ficará a seu cargo, uma vez 

que a narrativa é um momento em que você conta uma história ao seu tempo, à vontade, sem 

interrupções. A todo o momento da pesquisa que queira desistir, poderá se sentir à vontade 

para tal. 

Durante a realização da entrevista, a previsão de riscos é mínima, uma vez que: o local 

será de sua preferência, onde fique à vontade e sinta-se seguro; não afeta ou viola seu corpo 
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físico, visto que não é realizada nenhuma intervenção física ou clínica; não o afeta 

psicologicamente, pois a pesquisa pretende que narre momentos supostamente importantes e 

significativos de sua vida, momentos estes que serão referência para construção do 

conhecimento. 

Caso aconteça algum desconforto, seja físico, ou mesmo psicológico, a pesquisadora 

se compromete em minimizar oferecendo a assistência necessária, tendo você o benefício 

garantido de cuidados em saúde.  

A pesquisa possibilitará benefícios na perspectiva de trazer contribuições 

significativas para aperfeiçoar a área de conhecimento a qual você sempre se dedicou em sua 

vida profissional.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para: 

Juliana Gonçalves – 83 8814 4013 ou 83 9651 4904. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Seu nome não será citado em momento algum da pesquisa, serão utilizados pseudônimos nas 

suas falas. Se houver desejo de ter acesso ao conteúdo da entrevista, seja o áudio ou as 

transcrições, o material lhe será disponibilizado.   

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, telefone 3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável: Juliana Gonçalves. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________________________________________, após 

ter sido esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os benefícios, riscos, desconfortos e todos os 

meus direitos, concordo em participar voluntariamente e autorizo a divulgação das 

informações oferecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

 

Natal/RN, ____ de ____________de 2014. 

 

___________________________________________ 

            Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Como pesquisador responsável deste estudo, assumo o compromisso em proceder com 

os direitos que foram esclarecidos e assegurados aos participantes, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso assumido, estarei infringindo as normas da Resolução 466/12 

do CNS/MS. 

Natal/RN, ____ de ____________de 2014. 

 

 

___________________________________________ 

Juliana Gonçalves 

Orientador/pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 


