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RESUMO	
O	desafio	atual	das	instituições	de	ensino	superior	é	formar	pro-
fissionais	 de	 saúde	 mais	 humanistas,	 capazes	 de	 trabalhar	 em	
equipe	e	voltados	para	a	integralidade	da	atenção	à	saúde,	carac-
terísticas	indispensáveis	para	atuar	em	serviços	do	Sistema	Único	
de	Saúde	-	SUS.	O	objetivo	deste	estudo	é	comparar	as	diretrizes	
curriculares	dos	cursos	da	saúde	e	identificar	os	nós	críticos	na	
formação	de	profissionais	para	o	SUS.	Foram	realizadas	a	leitura	
e	análise	das	diretrizes	curriculares	dos	cursos	de	Enfermagem,	
Farmácia,	Medicina,	Nutrição	e	Odontologia	e	consultada	a	bi-
bliografia	sobre	o	assunto.	No	artigo	terceiro	das	diretrizes	cur-
riculares,	referente	ao	perfil	do	egresso	formando,	há	consenso	
da	necessidade	da	formação	generalista,	humanista	e	crítica.	O	
nó	crítico	é	o	modelo	de	ensino	fragmentado,	medicalizado,	in-
dividualizado	e	com	ênfase	tecnicista.	O	desafio	para	o	professor	
é	romper	com	os	limites	da	sua	própria	formação	fragmentada	e	
construir	relações	com	outras	áreas	do	conhecimento.	Ao	centro	
formador	cabe	oportunizar	aos	alunos	cenários	diversificados	de	
prática	 na	 realidade	 local.	 As	 diretrizes	 curriculares,	 artigo	 5º,	
apontam	que	os	currículos	devem	contemplar	as	necessidades	
sociais	da	saúde,	com	ênfase	no	SUS.	O	despreparo	dos	recém-
formados	para	atuarem	na	complexidade	do	Sistema	de	Saúde	
constitui-se	como	um	dos	nós	críticos.	Nesse	sentido,	o	Minis-
tério	 da	 Saúde,	 através	 do	 Aprender	 SUS	 e	 do	 Ver	 SUS,	 vem	
desenvolvendo	 uma	 proposta	 de	 aproximação	 da	 comunidade	
acadêmica	aos	cenários	do	SUS.	A	atuação	conjunta	dos	Ministé-
rios	da	Educação	e	Saúde,	nas	políticas	de	educação	na	área	da	
saúde,	poderá	auxiliar	na	 implementação	de	mudanças	na	gra-
duação.	 O	 perfil	 humanista	 do	 egresso,	 a	 capacidade	 de	 atuar	
na	integralidade	da	atenção	à	saúde	e	em	equipe,	bem	como	o	
currículo	estar	voltado	para	o	SUS	são	aspectos	contemplados	
em	todas	diretrizes	curriculares.
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Diretrizes	curriculares,	ensino	superior,	graduação	na	saúde,	for-
mação	para	o	SUS.

ABSTRACT	
The	current	challenge	of	the	higher	education	 institutions	 is	to	
graduate	more	humanistic	health	professionals,	capable	of	work-
ing	in	group	and	turned	to	the	integrality	of	primary	care,	indis-
pensable	features	to	work	in	the	services	of	the	Sistema	Único	
de	Saúde	–	SUS	(Governmental	Health	Program).	The	aim	of	this	
paper	is	to	compare	the	curricular	guidelines	of	health	courses	
and	 identify	the	crucial	knots	 for	the	SUS	professional	orienta-
tion.	 It	 was	 read	 and	 analyzed	 the	 curricular	 guidelines	 of	 the	
Nursing,	Pharmacy,	Medicine,	Nutrition	and	Odontology	courses	
and	the	literature	on	these	subjects	were	consulted.	In	the	third	
article	of	the	curricular	guidelines,	as	to	the	profile	of	the	former	
graduate	 student,	 there	 is	 the	 consensus	 of	 the	 necessity	 of	 a	
generalist,	humanistic	 and	critical	orientation.	The	crucial	 knot	
is	 the	 teaching	 model:	 fragmented,	 medicalized,	 individualized	
and	 technicist	 as	 to	emphasis.	The	challenge	 for	 the	professor	
is	to	break	the	limits	of	his/her	own	fragmented	basis	and	build	
relations	with	other	knowledge	areas.	It	is	up	to	the	schools	to	
offer	the	students	scenery	different	from	the	practice	of	the	local	
reality.	The	curricular	guidelines,	article	5th.,	point	the	curricula	
must	contemplate	the	social	health	needs,	focusing	on	the	SUS.	
The	lack	of	preparation	of	the	new-graduates	to	act	within	the	
complexity	of	the	Health	System	is	one	of	the	most	critical	knots.	
Thus,	the	Health	Ministry,	through	the	“Aprender	SUS”	e	do	“Ver	
SUS”	Programs,	 that	 is,	Learn	SUS	and	See	SUS	Program,	has	
been	 developing	 an	 approximation	 proposal	 of	 the	 academic	
community	 to	 the	 SUS	 scenery.	 The	 joint	 performance	 of	 the	
Health	and	Education	Ministries	in	the	health	policies	can	help	the	
implementation	of	changes	in	graduation.	The	humanistic	profile	
of	the	former	graduate,	the	capacity	of	acting	 in	the	totality	of	
health	attention,	as	well	as	the	curriculum	aiming	at	SUS	are	the	
aspects	contemplated	in	all	curricular	guidelines.	
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Curricular	 guidelines,	 higher	 education,	 health	 graduation,	 the	
health	care	system	-	SUS	orientation
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INTRODUÇÃO

Início	 do	 século	 XXI:	 novas	 diretrizes	
curriculares	 sacodem	 as	 estruturas	 das	
instituições	de	ensino	superior	no	Brasil,	fa-
zendo	que	alunos,	professores,	funcionários	
e	 gestores	 discutam	 com	 maior	 ou	 menor	
profundidade	 as	 mudanças	 propostas	 pelo	
Ministério	da	Educação.

Elaboradas	 em	 meados	 da	 década	 de	
90,	as	diretrizes	curriculares	dos	cursos	da	
área	da	saúde	foram	homologadas	em	2001	
e	2002	e	resultaram	da	correlação	de	forças	
entre	diferentes	ideologias.	No	entanto,	sua	
aprovação	 não	 é	 suficiente	 para	 que	 seus	
eixos	 norteadores	 sejam	 incorporados	 ao	
ensino,	porque	isto	vai	se	dar	na	prática	da	
implantação	de	cada	currículo	em	cada	escola	
e	na	forma	como	vai	ser	avaliado	o	resultado	
dessas	mudanças.

Na	 área	 da	 saúde,	 participamos	 desse	
movimento	como	membro	da	Comissão	de	
Graduação	do	Curso	de	Odontologia	da	Uni-
versidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul,	onde	
se	discutiu	intensamente	a	formulação	de	um	

novo	currículo	baseado	nas	novas	diretrizes	
curriculares.	Também	acompanhamos	as	Fa-
culdades	de	Medicina,	Odontologia,	Nutrição	
e	 Enfermagem	 de	 universidades	 públicas	 e	
privadas	na	solicitação	de	estágios	para	seus	
discentes	nas	Unidades	Básicas	de	Saúde	do	
Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo	 -	 CSEM.	
Disciplinas	até	então	desenvolvidas	exclusiva-
mente	em	ambientes	hospitalares	e	intramuros	
da	universidade	migraram	intensamente	para	
o	campo	da	Atenção	Primária	à	Saúde.

O	fato	de	atuar	na	formação	em	serviço	
de	profissionais	das	diversas	áreas	da	saúde,	
através	 da	 Residência	 Integrada	 em	 Saúde,	
Atenção	Básica	em	Saúde	Coletiva,	do	CSEM,	
possibilitou-nos,	de	1999	até	o	presente	mo-
mento,	 acompanhar	 um	 outro	 movimento	
que	é	o	de	encontrar	os	recém-egressos	dos	
cursos	da	área	da	saúde,	buscando	aperfeiçoa-
mento	para	o	trabalho	em	equipe	nos	serviços	
de	saúde	através	do	ingresso	na	Residência.

Por	muitos	anos,	a	formação	em	saúde	
reproduziu	uma	visão	centrada	nas	técnicas	
biomédicas,	e	 a	ênfase	nos	procedimentos	
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superou	 amplamente	 o	 pensar	 saúde.	 A	
concepção	medicalizadora	da	saúde	ocupou,	
e	ainda	ocupa,	um	espaço	hierarquicamente	
superior	na	cultura	acadêmica	e	na	imagem	
do	 trabalho	 em	 saúde	 (CECCIM;	 BILIBIO,	
2002).	É	necessário	deslocar	o	eixo	da	me-
dicalização	para	o	da	atuação	interdisciplinar,	
intensificar	 o	 respeito	 aos	 princípios	 do	
Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS	e	alterar	os	
perfis	profissionais	para	alcançar	a	estratégia	
da	atenção	integral	à	saúde,	de	maneira	que	
cada	cidadão	se	sinta	acolhido,	protegido	e	
atendido	 em	 suas	 necessidades	 (CECCIM;	
ARMANI,	2001).

O	grande	desafio	das	instituições	de	en-
sino	superior	para	este	milênio,	segundo	os	
autores	anteriormente	citados,	é	formar,	na	
área	da	saúde,	profissionais	mais	humanistas,	
capazes	de	atuar	na	integralidade	da	atenção	
à	saúde	e	em	equipe	multiprofissional,	carac-
terísticas	estas	indispensáveis	ao	profissional	
que	irá	atuar	em	serviços	do	SUS.

OBJETIVO

O	objetivo	deste	estudo	é	comparar	as	
diretrizes	curriculares	dos	diversos	cursos	de	
graduação	da	área	da	saúde	e	identificar	os	
nós	críticos	para	a	formação	de	profissionais	
para	o	SUS.	

JUSTIFICATIVA	

Os	diversos	cursos	de	graduação	da	área	
da	saúde	estão	sendo	reformulados	a	fim	de	
atender	às	diretrizes	curriculares	aprovadas	

em	2001	e	2002.	A	implantação	desses	novos	
currículos	 pressupõe	 também	 uma	 análise	
dos	nós	críticos	na	formação	da	graduação	
na	área	da	saúde,	assunto	já	explorado	por	
diversos	autores	(CECCIM;	ARMANI,	2001,	
FEUERWERKER,	 2003;	 LAMPERT,	 2002),	
o	 qual	 consideramos	 relevante	 que	 seja	
retomado,	 à	 medida	 que	 entendemos	 que	
alguns	 destes	 nós	 precisam	 ser	 mais	 bem	
entendidos,	 isto	 é,	 que	 seus	 pressupostos	
sejam	 consolidados	 através	 de	 uma	 maior	
interação	 e	 diálogo	 entre	 os	 atores	 dos	
cursos	da	área	da	saúde,	dos	serviços	e	da	
comunidade	 para	 que	 limitações	 possam	
ser	superadas	e	o	estudante	possa	adquirir	
competências	e	habilidades	que	possibilitem	
sua	inserção	no	SUS	devidamente	preparado.	
Entretanto,	existem	outros	nós	que	precisam	
ser	desatados	para	que	os	novos	currículos	
da	graduação,	que	ora	estão	sendo	implanta-
dos,	não	permaneçam	apenas	no	papel	como	
boas	idéias.

METODOLOGIA

A	fim	de	poder	comparar	as	diretrizes	
curriculares	 dos	 cursos	 de	 graduação	 e	
refletir	 sobre	os	possíveis	“nós	que	 teriam	
de	ser	desatados	ou	melhor	entendidos”	na	
formação	de	profissionais	 de	 saúde	para	o	
SUS,	além	de	percorrer	a	bibliografia	sobre	
o	assunto,	foram	realizadas	leitura	e	análise	
das	 diretrizes	 curriculares	 nacionais	 dos	
cursos	de	Enfermagem,	Farmácia,	Medicina	
(aprovadas	em	09	de	novembro	de	2001),	
Nutrição	e	Odontologia	(aprovadas	em	19	de	
fevereiro	de	2002).	Todos	os	cursos	citados	
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são	 considerados	 como	 um	 forte	 caráter	
biologicista.

AS	DIRETRIZES	CURRICULARES

O	que	instituem	as	diretrizes	curriculares	
nacionais	dos	cursos	de	graduação	na	área	da	
saúde	sobre	o	perfil	do	egresso	formando?	
Elas	apontam,	como	necessidade,	a	forma-
ção	generalista,	humanista,	crítica	e	reflexiva	
dos	profissionais	das	diversas	áreas	da	saúde	
como	descrito	no	artigo	terceiro:

O Curso de Graduação em Medicina tem 
como perfil do formando egresso/profissional, 
o médico, com formação generalista, huma-
nista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 
pautado em princípios éticos, no processo de 
saúde-doença em seus diferentes níveis de 
atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na pers-
pectiva da integralidade da assistência, com 
senso de responsabilidade social e compromis-
so com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano (Brasil, 2001a).

As	primeiras	duas	linhas	deste	artigo	se	
repetem	na	íntegra	nas	diretrizes	curriculares	
de	todos	os	cursos	analisados,	assim	como	
outros	 pontos	 são	 comuns	 em	 todas	 elas	
como	veremos	em	outros	artigos.

Há	um	consenso	entre	os	observadores	
da	reforma	sanitária	brasileira	de	que	a	for-
mação	de	recursos	humanos	para	o	setor	é	
um	dos	 graves	problemas	do	SUS.	O	des-
preparo	 dos	 profissionais	 recém-formados	
para	atuarem	na	complexidade	inerente	do	
sistema	de	saúde,	compreenderem	sua	ges-

tão	e	a	ação	do	controle	da	sociedade	sobre	
o	setor	é	uma	constatação	freqüente	(CEC-
CIM;	BILIBIO,	2002)	-	e	esse	é	um	dos	nós	
que	precisam	ser	desatados	na	formação.	

As	diretrizes	curriculares	para	os	cursos	
da	área	da	saúde,	em	seu	artigo	5º,	parágrafo	
único,	mostram	preocupação	com	esta	ques-
tão,	mantendo	textos	iguais	ou	semelhantes	
nas	diretrizes	de	todos	os	cursos:

A formação do Enfermeiro deve atender às 
necessidades sociais da saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar 
a integralidade da atenção e a qualidade 
e humanização do atendimento (Brasil, 
2001b).

A formação do Nutricionista deve contemplar 
as necessidades sociais da saúde, com ênfase 
no Sistema Único de Saúde (Brasil, 2001c).

A formação do Farmacêutico deverá contem-
plar as necessidades sociais da saúde, a aten-
ção integral da saúde no sistema regionalizado 
e hierarquizado de referência e contra-refe-
rência e o trabalho em equipe, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde (Brasil, 2002a).

Observações	 empíricas	 mostram	 que,	
dentre	os	professores	e	profissionais	da	área	
da	 saúde,	 alguns	 não	 conhecem	 com	 pro-
fundidade	a	estrutura	e	o	funcionamento	do	
nosso	sistema	de	saúde	e	dentro	do	parado-
xo	das	chamadas	profissões	liberais,	parece	
que	deixar	o	SUS	entrar	nas	universidades	
pode	ser	“perigoso”.	Nesse	sentido,	parece	
interessante	a	proposta	de	aproximação	da	
comunidade	acadêmica	ao	cenário	do	SUS	
desenvolvida	pelo	Ministério	da	Saúde	atra-
vés	do	Aprender	SUS	e	do	Ver	SUS.	
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Conforme	Lampert	(2002),	o	encontro	
oficial	do	Ministério	da	Educação	e	do	Mi-
nistério	 da	 Saúde	 com	 as	 escolas	 médicas	
brasileiras,	 a	 fim	 de	 discutir	 as	 diretrizes	
curriculares	 dos	 cursos	 de	 graduação	 em	
Medicina,	aconteceu	em	18	de	dezembro	de	
2001,	na	Universidade	Federal	de	São	Paulo,	
constituindo-se	um	marco	histórico.

No	início	de	2003,	a	implementação	da	
política	de	educação	para	o	SUS	veio	reforçar	
as	aproximações	entre	o	sistema	de	saúde	
e	as	 instituições	formadoras,	por	meio	dos	
Pólos	de	Educação	Permanente	em	Saúde	e	
do	processo	de	certificação	dos	hospitais	de	
ensino.	Com	o	Aprender	SUS,	o	Ministério	
da	 Saúde	 pretende	 aprofundar	 as	 relações	
de	cooperação	entre	o	sistema	de	saúde	e	
as	instituições	de	educação	superior.

Quanto	 ao	Ver	 SUS,	o	programa	 con-
siste	em	proporcionar	vivência	e	estágio	na	
realidade	do	SUS	aos	estudantes	das	diversas	
áreas	 da	 saúde.	 O	 objetivo	 é	 que	 possam	
conhecer	os	desafios	e	conquistas	do	SUS,	
aprofundar	a	discussão	sobre	o	trabalho	em	
equipe,	 a	 gestão,	 a	 atenção,	 a	 educação	 e	
o	 controle	 social	 organizado	 de	 diferentes	
formas	nas	várias	regiões	do	país	(CECCIM;	
BILIBIO,	2002).

Não	 devemos	 falar	 sobre	 o	 que	 não	
conhecemos,	o	certo,	parece,	seria	criticar	
ou	fazer	escolhas	após	inteirar-se	profunda-
mente	daquilo	que,	mesmo	que	não	seja	de	
necessidade	pessoal,	é	de	suma	importância	
para	tantas	outras	pessoas,	inclusive	para	a	
vida	dos	futuros	profissionais	e	da	população	
excluída	deste	país.

Nos	 currículos	 tradicionais,	 os	 conte-
údos	 sobre	o	SUS	 são	apresentados	como	

dado	isolado	e	não	como	produção,	fazendo	
que	o	aluno	tenha	pouco	contato	com	o	SUS	
e	com	o	conhecimento	em	saúde	coletiva.	
É	 um	 paradoxo,	 pois	 é	 nesse	 sistema	 que	
os	 profissionais	 estarão	 majoritariamente	
desempenhando	 suas	 funções,	 bem	 como	
exercerão	seu	papel	de	 lideranças	técnico-
científicas	e	gestoras	do	setor	saúde	(CEC-
CIM;	BILIBIO,	2002).	Pelo	que	discorremos,	
entende-se	 a	 preocupação	 explicitada	 nas	
diretrizes	curriculares	de	a	formação	na	área	
da	saúde	estar	voltada	para	o	SUS	ou	para	
o	sistema	vigente,	como	está	colocado	nas	
diretrizes	de	alguns	cursos.	

Está	previsto,	nas	diretrizes	curriculares,	
que	 a	 formação	 do	 médico	 incluirá,	 como	
etapa	integrante	da	graduação,	estágio	cur-
ricular	obrigatório	de	formação	em	serviço,	
em	 regime	 de	 internato,	 em	 serviços	 pró-
prios	ou	conveniados,	e	sob	supervisão	direta	
dos	docentes	da	própria	Escola/Faculdade	do	
Curso	de	Graduação	em	Medicina	proposto.	
O	estágio	curricular	obrigatório	de	formação	
em	serviço	incluirá	necessariamente	aspec-
tos	 essenciais	 nas	 áreas	 de	 clínica	 médica,	
cirurgia,	ginecologia-obstetrícia,	pediatria	e	
saúde	coletiva,	devendo	incluir	atividades	no	
primeiro,	segundo	e	terceiro	níveis	de	aten-
ção	em	cada	área.	Essas	atividades	devem	ser	
eminentemente	práticas	e	sua	carga	horária	
teórica	não	poderá	ser	superior	a	20%	do	
total	por	estágio.

As	diretrizes	curriculares	nacionais	dos	
cursos	 da	 área	 da	 saúde,	 em	 vários	 itens	
do	 artigo	 5º,	 reiteram	 a	 importância	 da	
formação	superior:	propiciar	competências	
e	 habilidades	 para	 o	 trabalho	 em	 equipe	
multiprofissional	 e	 para	 atuar	 de	 forma	 a	
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garantir	a	 integralidade	da	assistência.	Para	
o	enfermeiro,	os	itens	VI,	XIII	e	XXII	do	re-
ferido	artigo	enfatizam	esses	dois	aspectos	
interdependentes,	como	podemos	observar	
na	íntegra	dos	itens:

VI – reconhecer a saúde e condições dignas de 
vida como direito e atuar de forma a garantir a 
integralidade da assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema;
XIII – assumir o compromisso ético, humanís-
tico e social com o trabalho multiprofissional 
em saúde.
XXII – integrar as ações de enfermagem às 
ações multiprofissionais (Brasil, 2001b).

Também	nesse	artigo	das	diretrizes	cur-
riculares	para	a	formação	do	médico	sobre	os	
conhecimentos	requeridos	para	o	exercício	
das	competências	e	habilidades	específicas,	
vemos	que	os	mesmos	aspectos	estão	con-
templados	 nos	 itens	 XII	 e	 XXI,	 conforme	
apresentado:

XII - reconhecer a saúde como direito e atuar 
de forma a garantir a integralidade da assis-
tência entendida como conjunto articulado 
e contínuo de ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema;
XXI - atuar em equipe multiprofissional 
(Brasil, 2001a).

A	 formação	 do	 nutricionista	 também	
busca	preparar	o	estudante	para	o	trabalho	
em	equipe,	tanto	em	equipe	multiprofissio-
nais	 quanto	 em	 equipe	 de	 profissionais	 da	

mesma	área	(itens	VI	e	XVII),	e	 já	aparece	
a	preocupação	de	o	nutricionista	ser	capaz	
de	 atuar	 em	 equipes	 multiprofissionais	 de	
planejamento,	 conforme	 item	 X	 do	 artigo	
quinto	das	diretrizes	 curriculares	do	curso	
de	Nutrição.

A	formação	do	farmacêutico	e	do	cirur-
gião-dentista	também	contempla	estes	dois	
aspectos,	o	trabalho	em	equipe	e	a	integra-
lidade	da	assistência,	nos	itens	III,	IV	e	XIX	
do	artigo	5º,	como	descrito:

III - atuar multiprofissionalmente, interdis-
ciplinarmente e transdisciplinarmente com 
extrema produtividade na promoção da saúde 
baseado na convicção científica, de cidadania 
e de ética;
IV - reconhecer a saúde como direito e condi-
ções dignas de vida e atuar de forma a garantir 
a integralidade da assistência, entendida co-
mo conjunto articulado e contínuo das ações 
e serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema.
XIX - trabalhar em equipes interdisciplinares 
e atuar como agente de promoção de saúde 
(Brasil, 2002a, 2002b).

O	Departamento	de	Gestão	da	Educação	
na	 Saúde,	 do	 Ministério	 da	 Saúde,	 coloca,	
entre	os	principais	desafios	da	formação	na	
área	da	saúde,	a	construção	de	novos	modos	
de	fazer	saúde	com	vista	à	integralidade	da	
atenção	 através	 de	 ações	 intersetoriais	 e	
com	o	trabalho	em	equipe	de	saúde	(BRASIL,	
2003).	Esses	pressupostos,	como	descritos	
anteriormente,	são	contemplados	nas	diretri-
zes	curriculares	dos	cursos	da	área	da	saúde.	
É	quase	impossível	discutir	separadamente	os	
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aspectos	de	integralidade	da	assistência,	do	
trabalho	humanizado	e	 em	equipe	no	 SUS	
principalmente	em	nível	da	Atenção	Primária.	
Reafirmamos,	 então,	 que	 o	 grande	 desafio	
da	 formação	 em	 saúde	 nos	 currículos	 da	
graduação,	que	ora	estão	sendo	implantados,	
reside	principalmente	nesses	“nós	críticos”.	É	
necessário	amarrar,	já	na	graduação,	cenários	
de	prática	que	possibilitem	ao	aluno	vivências	
no	mundo	real.	

O	MUNDO	REAL

Os	profissionais	das	áreas	da	educação,	
saúde	e	sociais	são	os	que	mais	intimamente	
trabalham	 com	 um	 contingente	 de	 excluí-
dos	neste	país.	É	preciso	ensinar	os	 jovens	
estudantes	 dos	 cursos	 da	 área	 da	 saúde	 a	
serem	sensíveis	e	críticos	com	o	dia-a-dia	da	
miséria,	da	violência,	da	fome	e	do	desem-
prego,	buscando	e	dando	soluções	para	a	dor	
de	tanta	gente	com	dores	tantas.	Para	isto,	
precisamos	de	perfis	profissionais	humanistas	
e	críticos.	

Em	setembro	de	2002,	aconteceu,	em	
Porto	 Alegre,	 o	 1º	 Congresso	 Gaúcho	 de	
Estudantes	 Universitários	 da	 Saúde.	 Entre	
as	deliberações	e	recomendações,	no	 item	
“concepções	 de	 saúde”,	 está	 colocada	 a	
necessidade	de	que	os	serviços	e	os	órgãos	
formadores	devam	privilegiar	a	atuação	em	
equipe	 de	 forma	 cooperativa,	 integrada	 e	
não-competitiva,	 estimulando	 a	 troca	 de	
saberes	entre	os	profissionais,	acadêmicos	e	
usuários.	Reafirma,	também,	que,	em	todos	
os	 espaços	 formadores,	 deve-se	 buscar	 a	
concepção	 da	 integralidade	 em	 saúde,	 em	

que	 todos	 os	 componentes	 da	 vida	 fazem	
parte	 indissociável	 da	 promoção	 de	 saúde	
-	 uma	 bandeira	 de	 paz	 que	 momentanea-
mente	uniu	os	estudantes	da	área	da	saúde,	
divididos	que	estão	entre	 as	bandeiras	das	
suas	 respectivas	corporações.	Enquanto	as	
brigas	corporativas	tomam	vulto	de	canto	a	
canto	do	país,	a	luta	conjunta	de	todas	as	pro-
fissões	da	área	da	saúde	por	melhores	salários	
e	condições	dignas	de	atendimento	à	saúde	
da	 população	 fica	 prejudicada.	 Contudo,	
talvez	isso	interesse	às	grandes	empresas	e	a	
quem	ganha	com	a	ineficiência	dos	sistemas	
públicos	de	educação	e	saúde.

Ao	mesmo	tempo	em	que	as	faculdades	
da	 área	 da	 saúde	 e	 de	 outras	 áreas	 estão	
implantando	 seus	 novos	 currículos,	 um	
novo	 anteprojeto	 de	 lei	 sobre	 a	 educação	
superior	 está	 sendo	 elaborado	 pelo	 Minis-
tério	da	Educação.	Discutem-se	as	questões	
de	vagas	nas	instituições	federais	de	ensino	
superior	públicas	e	privadas,	as	vagas	para	as	
minorias	populacionais,	a	diferenciação	inter	
e	intra-institucional	e	tantas	outras	questões	
que	deverão	ser	vistas	com	cautela	e	o	apro-
fundamento	necessário.	Espera-se	que,	mais	
uma	vez,	não	estejam	apenas	cumprindo	as	
ordens	do	Banco	Mundial.

Segundo	Feuerwerker	(2003),	além	da	
aproximação	 de	 cada	 escola	 com	 o	 SUS,	
será	 fundamental	o	 trabalho	articulado	en-
tre	o	ME	e	MS	para	que	as	transformações	
possam	atingir	o	núcleo	duro	de	formação.	
Este	é	um	movimento	concreto	do	mundo	
real	que	abre	espaço	para	a	construção	de	
laços	 integradores	das	políticas	de	saúde	e	
educação	 no	 âmbito	 dos	 programas	 e	 das	
ações	desses	dois	setores.
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O	TRABALHO	EM	EqUIPE	
MULTIPROFISSIONAL

O	 trabalho	 em	 equipe,	 necessidade	
colocada	 tão	 em	 evidência	 nas	 diretrizes	
curriculares	dos	cursos	da	área	da	saúde,	é	
outro	nó	crítico	encontrado.

As	questões	referentes	à	equipe	de	saúde	
ganham	ênfase,	 no	Brasil,	 a	 partir	 dos	 anos	
70.	Nesse	período,	ocorre	grande	expansão	
do	mercado	de	trabalho	em	saúde,	devido	à	
necessidade	 de	 aumento	 da	 cobertura	 dos	
serviços	 e	 ao	 surgimento	 dos	 modelos	 de	
Medicina	Preventiva,	Medicina	Integral	e	Me-
dicina	Comunitária	(GOULART,	2002;	PEDU-
ZZI,	1998).	Ela,	como	estratégia	de	extensão	
de	cobertura,	enfatiza	o	trabalho	em	equipe	
como	recurso	de	racionalização	dos	serviços	
(PEDUZZI,	 1998;	 ALMEIDA;	 MISHIMA,	
2001).	Duas	experiências	desenvolvidas	em	
Porto	Alegre,	uma	em	meados	dos	anos	70	e	a	
outra	no	início	dos	anos	80,	respectivamente,	
as	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo/Escola	
de	Saúde	Pública	-	CSEM/ESP,	e	do	Serviço	
de	Saúde	Comunitária	do	Grupo	Hospitalar	
Conceição	-	GHC,	são,	hoje,	reconhecidas	pe-
lo	seu	caráter	pioneiro	entre	as	propostas	de	
Atenção	à	Saúde	da	Família	no	Brasil,	embora	
nem	sempre	identificadas	por	tal	rótulo.

Os	Programas	de	Residência	em	Medicina	
de	Família	e	Comunidade	e	Aperfeiçoamento	
Especializado	 em	 Saúde	 Coletiva,	 Atenção	
Básica	 do	 CSEM/ESP	 buscam	 preparar	 o	
profissional	de	saúde	para	o	planejamento,	a	
gestão	e	a	clínica	da	Atenção	Primária	à	Saúde	
em	equipe	multiprofissional	(CECCIM;	AR-
MANI,	2001;	GOULART,	2002;	ROSSONI	
et	al.,	2000,	2003).	

Esses	Programas	de	Residência	se	pro-
põem	à	formação	para	o	trabalho	em	equipe	
multiprofissional	 a	 fim	 de	 preencher	 uma	
lacuna	oriunda	dos	cursos	de	graduação	na	
área	da	saúde,	utilizando,	como	referencial	
teórico,	os	conceitos	de	campo	e	núcleo	na	
organização	do	processo	de	trabalho	coletivo	
(CECCIM;	ARMANI,	2001;	ROSSONI	et	al.,	
2000,	2003).

Para	a	construção	do	Programa	Saúde	da	
Família,	é	necessário	que	a	equipe	forme	um	
projeto	comum	em	que	os	trabalhos	especia-
lizados	de	cada	profissional	se	complemen-
tem,	e	os	agentes	possam	construir	uma	ação	
de	 interação	 entre	 trabalhadores	 e	 entre	
esses	 e	 os	 usuários	 (ALMEIDA;	 MISHIMA,	
2001).	 Segundo	esses	 autores,	há	 carência	
qualitativa	e	quantitativa	de	profissionais	que	
possam	responder	ao	desafio	de	estabelecer	
um	plano	de	atenção	que	se	volte	para	um	
olhar	 vigilante	 e	 uma	 ação	 cuidadora	 sus-
tentados	por	uma	atuação	multiprofissional	
e	iluminados	por	uma	construção	interdisci-
plinar,	com	responsabilidade	integral	sobre	a	
população	adscrita,	sendo	ela	compreendida	
como	parceira	da	equipe.	

Durante	a	formação	na	graduação,	os	es-
tudantes	das	diversas	áreas	da	saúde	realizam,	
com	ênfase,	uma	prática	predominantemente	
individualizada,	 sendo	 o	 trabalho	 coletivo	
abordado	mais	nas	atividades	teóricas	e,	por-
tanto,	eles,	como	profissionais,	encontrarão	
dificuldades	 para	 desenvolver	 um	 trabalho	
em	 equipe	 quando	 assumirem	 um	 serviço	
em	que	seja	preciso	 interagir	com	saberes	
e	ações.	Então,	é	necessário	propiciar,	já	na	
graduação,	vivências	interdisciplinares,	onde	
o	aluno	possa	interagir	e	construir,	interna-
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mente,	o	conceito	de	 trabalho	em	equipe.	
Para	 isso,	 devemos,	 também,	 entender	 o	
significado	do	trabalho	em	equipe,	revendo	
a	perspectiva	de	autores	que	estudaram	com	
profundidade	essa	questão.	

Peduzzi	 (1998)	 observa	 que	 a	 inter-
disciplinaridade	 diz	 respeito	 à	 produção	
de	 conhecimento.	 Tem,	 portanto,	 caráter	
epistemológico,	 sendo	 a	 integração	 de	 vá-
rias	disciplinas	e	áreas	do	conhecimento.	A	
multiprofissionalidade	diz	respeito	à	atuação	
conjunta	de	várias	categorias	profissionais.	O	
trabalho	em	equipe	de	Saúde	da	Família	re-
quer	a	compreensão	de	várias	disciplinas	para	
lidar	com	a	complexidade	que	é	a	Atenção	
Primária,	que	toma	a	saúde	no	seu	contexto	
pessoal,	familiar	e	social,	trazendo	a	interse-
torialidade	como	parceira	na	resolutividade	
dos	problemas	de	saúde.	

Quando	 consideramos	 que	 a	 unidade	
promotora	dos	serviços	de	saúde	não	é	um	
profissional	isoladamente,	mas,	sim,	a	equi-
pe,	que	o	foco	da	atenção	não	é	o	indivíduo	
exclusivamente,	 mas,	 sim,	 a	 família	 e	 seu	
entorno	e	que	 as	 intervenções	necessárias	
para	 proporcionar	 o	 cuidado	 em	 saúde	
devem	 sustentar-se	 no	 conhecimento	 que	
contemple	as	determinações	biopsicossociais	
da	 saúde-doença	e	do	 cuidado,	 autonomia	
e	 responsabilização	 dos	 profissionais	 com	
os	 usuários,	 família	 e	 comunidade,	 a	 assis-
tência	passa	a	ter	a	característica	central	de	
um	trabalho	coletivo	e	complexo,	em	que	a	
interdisciplinaridade,	bem	como	a	multipro-
fissionalidade	são	necessárias.

Não	se	trata	simplesmente	de	cumprir	
as	 diretrizes	 curriculares	 vigentes,	 pois,	 é	
claro,	 que	 por	 trás	 delas	 também	 existem	

motivações	econômicas	e	de	mercado	e	aí	
está,	para	alguns,	a	importância	do	trabalho	
em	equipe	que	desonera	os	custos	do	setor	
e	 aumenta	 a	 resolutividade	 do	 sistema	 de	
saúde.	 Concordamos	 com	 Peduzzi	 (1998)	
que	o	trabalho	em	equipe	e	a	integralidade	
das	 ações	 de	 saúde	 têm	 sido	 as	 propostas	
da	reforma	sanitária	brasileira	incorporadas	
pelas	 políticas	 de	 saúde,	 entendendo-se	
que	essas	 formas	de	 trabalho	representam	
melhor	qualidade	dos	serviços	prestados	no	
setor	.

A	 proposta	 do	 trabalho	 em	 equipe	 de	
saúde	 tem	 sido	 veiculada	 como	 estratégia	
para	enfrentar	o	intenso	processo	de	espe-
cialização	na	área	da	saúde	(FEUERWERKER,	
2003;	 PEDUZZI,	 1998).	 Esse	 processo	
tende	 a	 aprofundar	 verticalmente	 o	 co-
nhecimento	 e	 a	 intervenção	 em	 aspectos	
individualizados	das	necessidades	de	saúde,	
sem	 contemplar,	 simultaneamente,	 a	 arti-
culação	das	ações	e	dos	saberes.	A	intensa	
especialização	do	trabalho	em	saúde	coloca	
o	 problema	 da	 integração	 das	 ações	 reali-
zadas	 pelos	 vários	 profissionais	 presentes	
nesse	 setor,	 sendo	 um	 dos	 nós	 a	 serem	
desatados	 na	 formação	 na	 área	 da	 saúde.	
Essa	integração	pode	ser	vista	como	articu-
lação	entre	trabalhos	de	agentes	da	mesma	
área	profissional	e	também	entre	trabalhos	
executados	 por	 profissionais	 de	 diferentes	
campos	 (PEDUZZI,	1998,	2001).	Segundo	
esta	autora,	a	qualidade	e	a	quantidade	de	
recursos	humanos	incorporados	na	área	da	
saúde	dependem	das	políticas	nacionais	de	
saúde,	das	formas	locais	de	organização	dos	
serviços	e	das	modalidades	de	financiamento	
de	sua	produção.	As	necessidades	de	caráter	
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tecnológico,	 que	 caracterizam	 serviços	 de	
diferentes	 competências	 técnicas,	 também	
influenciam	na	definição	de	profissionais	que	
estarão	presentes	na	produção	de	serviços	
de	 diferentes	 estabelecimentos	 de	 saúde.	
Observa-se,	 no	 entanto,	 que	 a	 equipe	 de	
saúde	vem-se	diversificando	e	tornando	mais	
complexa	 sua	 composição,	 apresentando	
uma	divisão	peculiar	do	trabalho.

Campos	(1997)	propõe	a	responsabiliza-
ção	de	cada	equipe	por	um	conjunto	de	pro-
blemas	bem	delimitados,	ou	seja,	a	adoção	de	
um	sistema	flexível	de	adscrição	progressiva	
da	clientela,	não	direta	e	exclusivamente	ao	
médico,	mas	a	cada	uma	das	equipes	existen-
tes	nas	unidades.	Esse	autor	propõe	que	haja,	
na	equipe	de	saúde,	algumas	definições	pre-
cisas	de	responsabilidades	individuais	diante	
de	cada	caso,	 trabalhando	com	o	conceito	
de	vínculo	definido	e	adscrição	individual	da	
clientela.	Esse	modelo	pressupõe	a	existência	
de	um	âmbito	de	saberes	e	responsabilidades	
comuns	 ou	 confluentes	 a	 várias	 profissões	
ou	especialidades	(campo	das	diversas	pro-
fissões	 da	 saúde)	 e	 um	 âmbito	 de	 ações	 e	
competências	 exclusivas	 de	 cada	 profissão	
ou	especialidade	(núcleo	de	cada	profissão),	
de	modo	que	o	agente	responsável	por	de-
terminado	caso	solicitaria	apoio	aos	demais	
membros	da	equipe,	quando	necessário.

Campos	(2000),	ao	conceituar	a	atuação	
interdisciplinar,	usa	essa	expressão	para	en-
focar	o	entendimento	de	que	o	trabalho	em	
saúde	é	um	 trabalho	em	equipe	de	 saúde.	
A	 presença	 da	 equipe	 multidisciplinar	 não	
está	referida	com	relação	à	diversidade	e	à	
quantidade	de	profissionais	em	um	mesmo	
serviço,	mas	à	ampliação	da	capacidade	de	

cada	 profissional	 de	 resolver	 o	 problema	
de	 saúde	 de	 cada	 usuário	 em	 seu	 serviço,	
dispondo	da	consultoria	e/ou	 interconsulta	
de/com	 outros	 profissionais,	 segundo	 as	
necessidades	 de	 conhecimento	 para	 cada	
atenção	 efetivamente	 requerida	 (noção	
de	 campo	 e	 núcleo	 de	 conhecimento	 nos	
diversos	segmentos	do	saber	em	saúde).	O	
mesmo	autor	chama	atenção	ao	fato	de	que	
há	 risco	de	 igualar-se	 artificialmente	 todos	
os	agentes	e	de	abandonar-se	as	identidades	
profissionais,	colocando	o	desafio	de	com-
binar	graus	de	polivalência	com	certo	nível	
necessário	de	especialização.

Siqueira	(2003)	aborda	a	formação	inter-
disciplinar	como	exigência	sociopolítica	para	
um	mundo	em	rede,	e	apresenta	duas	visões	
diferentes	sobre	a	necessidade	da	 formação	
interdisciplinar	no	mundo	pós-moderno.	Para	
alguns,	a	formação	interdisciplinar	é	exigência	
para	a	nova	conformação	global	do	mundo	do	
trabalho	e	da	produção	resultantes	da	acumu-
lação	flexível	de	capitais.	Há,	também,	os	que	
defendem	a	formação	interdisciplinar	com	ob-
jetivo	político,	ou	seja,	as	transformações	so-
cioeconômicas,	cada	vez	mais	perversas	para	
a	maioria	da	população,	passam	por	indivíduos	
capazes	de	entender	o	mundo	e	suas	proble-
máticas,	não	de	forma	fragmentada,	mas,	sim,	
entendendo,	de	uma	forma	interdisciplinar,	as	
questões	políticas,	econômicas,	socioculturais	
e	tecnológicas	contemporâneas.

Peduzzi	(1998,	2001),	ao	estudar	a	equi-
pe	multiprofissional	e	o	trabalho	em	saúde	
em	 serviços	 públicos	 de	 níveis	 terciário	 e	
secundário,	 apresenta	 um	 conceito	 e	 uma	
tipologia	do	trabalho	em	equipe,	bem	como	
os	critérios	de	reconhecimento	dos	tipos	de	
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equipe	 elaborados	 a	 partir	 de	 investigação	
empírica:	 a	 equipe	 agrupamento,	 em	 que	
ocorrem	a	justaposição	das	ações	e	o	agru-
pamento	dos	agentes,	e	a	equipe	integração,	
em	que	ocorrem	a	interação	das	ações	e	a	
interação	dos	agentes.	A	primeira	caracteri-
za-se	pela	fragmentação,	e,	a	segunda,	pela	
articulação	com	a	proposta	da	integralidade	
das	ações	de	saúde.

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

As	sociedades	modernas	estão	passando	
por	grandes	transformações:	a	complexifica-
ção	das	estruturas	e	das	relações	sociais	e	a	
difusão	de	novas	tecnologias	invadem	o	coti-
diano	de	todos	os	cidadãos,	e	é	neste	contexto	
que	a	Universidade	precisa	redefinir	seu	papel	
de	 centro	 formador	 e	 readquirir	 relevância	
social,	buscando	a	superação	das	desigualdades	
sociais,	principalmente	na	área	da	saúde.	

Segundo	Feuerwerker	(2003):	“Devido	
à	velocidade	da	produção	de	conhecimentos	
novos,	 é	 impossível	 cobrir	 tudo	 e	 atualizar	
tudo	em	tempo	real.	Pela	necessidade	de	con-
tinuar	aprendendo	por	toda	a	vida...o	estu-
dante	precisa	aprender	o	essencial	e,	mais	que	
tudo,	aprender	a	aprender	criticamente[...].”	
Nesse	 contexto,	 parece-nos	 importante	 a	
preocupação	das	diretrizes	curriculares	quan-
to	ao	compromisso	dos	centros	formadores	
com	 o	 perfil	 do	 egresso	 na	 área	 da	 saúde,	
deixando	claro	que	a	aquisição	de	habilidades	
não	é	suficiente	para	a	atuação	profissional,	
mas	que,	prioritariamente,	é	necessário	ser	
criativo	e	adquirir	competências	no	campo	da	
tomada	de	decisões,	comunicação,	liderança,	

gerenciamento	 e	 administração.	 É	 preciso	
desenvolver	todas	essas	competências	em	um	
indivíduo?	Não	estaremos	apenas	seguindo	as	
políticas	neoliberais	e	o	modelo	do	trabalha-
dor	polivalente?

Mudanças	 realmente	 são	 necessárias.	
Alguns	 nós	 precisam	 ser	 desatados	 e	 ou-
tros	melhor	entendidos	para	que	possamos	
implantar	as	novas	diretrizes	curriculares	e	
suprir	as	necessidades	de	formação	de	pro-
fissionais	para	o	Sistema	Único	de	Saúde.	Se	
continuarmos	com	o	modelo	convencional	de	
ensino	fragmentado,	medicalizado,	individu-
alizado	e	com	ênfase	tecnicista,	dificilmente	
conseguiremos	formar	profissionais	de	saúde	
que	 constituam	 equipes	 de	 saúde	 integra-
das.	Para	tal,	os	cenários	de	prática	devem	
pertencer	ao	mundo	real	e	estar	voltados	à	
realidade	local,	com	ênfase	na	humanização	
do	 cuidado,	 e	 a	 tecnologia	 deve	 ser	 usada	
para	 melhor	 resolutividade	 da	 atenção	 à	
saúde.	 A	 vivência	 de	 alunos	 e	 professores	
nos	diferentes	níveis	de	atenção	do	Sistema	
Único	 de	 Saúde	 deve	 estar	 articulada	 em	
todas	 as	 etapas	 de	 formação,	 a	 proposta	
político-pedagógica	do	 curso	deve	 romper	
com	a	lógica	das	disciplinas	isoladas	e	investir	
na	capacitação	pedagógica	dos	docentes	e	no	
cuidado	como	características	 fundamentais	
do	trabalho	em	saúde.	Situações	de	ensino	
que	menosprezam	as	necessidades	dos	usuá-
rios	não	se	constituem	num	modelo	adequa-
do	para	o	estudante	em	formação.	

Reconhecer	a	responsabilidade	e	o	de-
safio	que	nos	espera,	como	professores,	de	
romper	os	 limites	de	nossa	 formação	 frag-
mentada	e	reconstruir	relações	com	outras	
áreas	do	conhecimento	e	outras	experiên-
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cias,	é	uma	exigência	para	que	possamos	ter,	
com	os	estudantes,	tempo	e	espaço	para	o	
desenvolvimento	de	experiências	de	trabalho	
em	equipe.	

Devemos	 também	 monitorar	 e	 apos-
tar	no	trabalho	do	ME	e	MS	no	sentido	de	
implantar	 políticas	 públicas	 conjuntas	 que	
dêem	suporte	às	transformações	na	educa-
ção	superior	na	área	da	saúde,	relembrando	
sempre	 que	 a	 escuta	 dos	 diversos	 atores	
que	 compõem	 os	 cenários	 de	 ensino	 e	 de	
assistência	 é	 fundamental	 na	 avaliação	 de	
qualquer	processo	de	mudança.

REFERÊNCIAS	

ALMEIDA,	M.	C.	P.	de;	MISHIMA,	S.	M.	O	desafio	do	trabalho	em	

equipe	na	atenção	à	Saúde	da	Família:	construindo	“novas	autono-

mias”	no	trabalho.	Interface:	Comunicação,	Saúde,	Educação,	São	

Paulo,	v.	5,	n.	9,	p.150-153,	ago.	2001.	

BRASIL.	Ministério	da	Saúde.	Departamento	de	Gestão	da	Educação	

na	Saúde,	2003.	Disponível	em:	<http://portal.saude.gov.br/saude/

visualizar_	texto.cfm/idtxt=16888>.	Acesso	em:	14/12/2003.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Resolução	CNE/CES	nº	3,	apro-

vada	em	07	de	novembro	de	2001.	Institui	Diretrizes	Curriculares	

Nacionais	do	Curso	de	Graduação	em	Enfermagem.	Diário	Oficial	

[da]	República	Federativa	do	Brasil,	Brasília,	DF,	9	de	novembro	

de	2001b.	Seção	1,	p.	37.

______.	Resolução	CNE/CES	nº	2,	aprovada	em	19	de	fevereiro	de	

2002.	Institui	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	do	Curso	de	Gradu-

ação	em	Farmácia.	Diário	Oficial	[da]	República	Federativa	do	

Brasil,	Brasília,	DF,	4	de	março	de	2002a.	Seção	1,	p.	9.

______.	Resolução	CNE/CES	nº	3,	aprovada	em	19	de	fevereiro	de	

2002.	Institui	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	do	Curso	de	Gradu-

ação	em	Odontologia.	Diário	Oficial	[da]	República	Federativa	

do	Brasil,	Brasília,	DF,	4	de	março	de	2002b.	Seção	1,	p.	10.

______.	Resolução	CNE/CES	nº	4,	aprovada	em	07	de	novembro	

de	2001.	 Institui	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	do	Curso	de	

Graduação	em	Medicina.	Diário	Oficial	[da]	República	Fede-

rativa	do	Brasil,	Brasília,	DF,	de	9	de	novembro	de	2001a.	Seção	

1,	p.	38.

______.	Resolução	CNE/CES	nº	5,	aprovada	em	07	de	novembro	de	

2001.	Institui	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	do	Curso	de	Gradu-

ação	em	Nutrição.	Diário	Oficial	[da]	República	Federativa	do	

Brasil,	Brasília,	DF,	9	de	novembro	de	2001c.	Seção	1,	p.	39.

CAMPOS,	 G.	 W.	 S.	 Subjetividade	 e	 administração	 de	 pessoal:	

considerações	sobre	modos	de	gerenciar	trabalho	em	equipes	de	

saúde.	In:	Merhy,	E.	E.	Agir	em	saúde:	um	desafio	para	o	público.	

São	Paulo:	Hucitec,	1997.	p.	229-266.

______.	Um	método	para	análise	e	co-gestão	de	coletivos.	

São	Paulo:	Hucitec,	2000.	p.	210-222.

CECCIM,	R.	B.;	ARMANI,	T.	B.	Educação	na	saúde	coletiva:	papel	

estratégico	na	gestão	do	SUS.	Divulgação	em	Saúde	para	De-

bate,	Rio	de	Janeiro,	n.	23,	p.	30-56,	2001.

CECCIM,	R.;	BILIBIO,	L.	F.	S.	Articulação	com	o	movimento	estu-

dantil	da	área	da	saúde:	uma	estratégia	de	inovação	na	formação	de	

recursos	humanos	para	o	SUS.	In:	FERLA,	A.	A.;	FAGUNDES,	S.	M.	

S.	(Org.).	Tempo	de	inovações:	a	experiência	da	gestão	da	saúde	

do	Rio	Grande	do	Sul.	Porto	Alegre:	Dacasa,	2002.	p.	163-174.

FEUERWERKER,	 L.	 Educação	 dos	 profissionais	 de	 saúde	 hoje:	

problemas,	 desafios,	 perspectivas	 e	 as	 propostas	 do	 Ministério	

da	Saúde.	Revista	da	ABENO,	Brasília,	DF,	v.	3,	n.	1,	p.	24-27,	

2003.

GOULART,	F.	A.	A.	Experiências	em	Saúde	da	Família:	cada	

caso	é	um	caso?	2002.	387	f.	Tese	(Doutorado)–	ENSP/FIOCRUZ,	

Ministério	da	Saúde,	Rio	de	Janeiro,	2002.

LAMPERT,	J.	Tendências	de	mudanças	na	formação	médica	no	

Brasil:	tipologia	das	escolas.	São	Paulo:	Hucitec,	2002.	

PEDUZZI,	M.	Equipe	multiprofissional	de	saúde:	a	interface	en-

tre	trabalho	e	interação.	1998.	254	f.	Tese	(Doutorado)–	Faculdade	

de	Ciências	Médicas,	UNICAMP,	Campinas,	1998.

______.	Equipe	multiprofissional	de	saúde:	conceito	e	 tipologia.	

Revista	de	Saúde	Pública,	São	Paulo,	v.	35,	n.	1,	p.	103-109,	

fev.	2001.

ROSSONI,	E.	et	al.	Residência	 Integrada	em	Saúde	Coletiva.	 In:	

MOSTRA	NACIONAL	DE	PRODUÇÃO	EM	SAÚDE	DA	FAMíLIA,	

1.,	1999,	Rio	de	janeiro.	Resumos...	Brasília,	DF,	1999,	p.	46.

______.	Formação	de	cirurgiões-dentistas	para	a	Atenção	Básica	na	

Residência	Integrada	em	Saúde	Coletiva.	Revista	da	Faculdade	de	

Odontologia,	Porto	Alegre,	v.	44,	p.29,	dez.	2003.	Suplemento.	

Resumos	da	35ª	Semana	Acadêmica	FO-	UFRGS.

SIQUEIRA,	H.	S.	G.	Formação	interdisciplinar:	exigência	sócio-

política	para	um	mundo	em	rede.	Artigo	referente	à	conferência	

proferida	 na	 abertura	 do	 VII	 Simpósio	 Estadual	 de	 Economia	

Doméstica,	 UNIOESTE,	 Campus	 de	 Francisco	 Beltrão-PR,	 em	

08/12/2003.	 Disponível	 em:	 <	 www.angelfire.com/sk/holgonsi/

mundorede.html	>.	Acesso	em:	09/12/2003.




