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RESUMO O preseme artigo objetivou compreender a percepção dos

profissiollllis de slltí.Je da gestlÍo da Secrettlritl de Saúde do 7õcalltins (SESAU)

sobre seu processo de tmbalbo no fOcame aos conceitos de saúde. saúde pública,

ge:stiio e SUS; e tl identificaçlio destes com o ctlmpo imerdisciplinar da SIltí.Je

Pública. Utilizou~se questionário autoaplicávei respondido por J7 de 160

trahalbadores em saúde atuantes na sedt: da SE.)Au. Houve diversidtlde

110 elltendimenro e resposras baseadas em aspectos específicos dos conceitos,

reflerindo uma compreensão pouco amplÍtuld dos mesmos. COl1c!uit'-se que

!Já deslllotivaçlio no rrabaU;o, o qru dificulta os processos de idelltificaçlÍo do

profissional com a gestdo da Saúde Pública.

PALAVRAS-CHAVE: Recursos Humanos em Saúde; Saúde Pública; Gestdo

em Saúde; SatisJàção no emprego.

ABSTRACT lhe presem artie/e aimed dl twderstal1ding the perceptiol1

of IJealtlJ profissionais from Ncantins Healtb Secretariat managemt:nt on

tbeir work process, regarding r!;e IJealrlJ. public IJealrlJ. management and rbe

Braziliall Unified Healr!; System definitions; as lUe/l as their idelltificariol/

wir!; r!Je Public Healr/; interdisciplillflry field A selfapp1icable questionllflire

was answeTl!d by 17 of 160 bealtlJ professiontlls from t!;e Ncanrins HealtlJ

Secreraritlt headquarrers. lhere tuas tl diversiry il1 riu comprehension, aud rlure

u;ere flllswers based 011 specific aspectJ oft!;e definitions. refieeting ali extended

undusranding on rIJe same ones. Lack of morivarion ar lUork was ftund,

wlJicJ; makes rI;e profissional idenrificatiolJ processes, wirl; t/u P/IMic Healrl;

managemellt, more diJliculr.

KEYWüROS: Health Manpower; Publie Hea1t!;; HealtlJ Management; job

Satisftction.
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da saúde org:miz.1dos em conjunto com os diversos
. . .

mOVJnlentOS SOCiaiS.

Com a crescente demanda dos tr<!balhos em

saúde, em função do surgimenm de doenças cada

vez. mais complexas, discussões se fazem a respeito da

eficiência e eficácia da assistência oferecida hoje pela

Saúde Pública. Novos estudos envolvendo os alOres do

sistema de saúde, a saber, os usuários, os tr<!balhadores

e o Estado, se fazem necessários par<! que ocorr<!m mu~

danças concretas no mesmo.

Ai> pesquisas realizadas com uabalhadores da saú~

de são bastante específicas da profissão (enfermagem,

medicina, psicologia, dentre outros), reRetindo sobre

os processos de tr:lbalho c identidade destes dentro

da pr6pria profissão, na amaçáo direta na ponta do

sistema, ou seja, n:lS práticas de :lssisrénci:l. Pouco se

discU[e sobre o processo de trabalho dos profissionais

da gestão da Saúde ])ública. Márcia Lotufo (2005), no

livro 'Gestores do SUS: olhares e vivências' enfatiza a

necessidade e a urgência destas discussões:

Ainda que reconhecmdo a difimldade de se

renliZtJr estudos de.un natU11!ZtI, essa é uma

agmda urgente devido às conquistas das sode~

dades modunns, como a descentmliZtlflio po

lítica e administrativa, a democrariZilfáo das

sociedades, a intuseqlio dos proce.uos dI: refor

ma, rwelando-se a.uim uma ftrramenta críti

ca para modernização fÚ) Estado qUI: bUJca a

construção de uma sociedade mais equitativa

edemocrdtica. (LOTUFO. 2005. p. 124).

Paro que de fam ocorram os processos de demo~

cradzação e modcrnização do Esrado, os profissionais

da saúde são reconheódos como 'ferr<lmentas' funda~

mentais, lembrondo que na história do SUS quem lu

tOu par<l concretiz.1r o sistem:l fOr<lm os rrobalhadores

Desta forma, propõe-se a seguinte reRexão:

Como o profissional da saúde relaciona sua identidade

profissional específica com o campo de saber amplo

da Saúde Pública, que utiliza os S<lberes de todas as

disciplinas de saúde de forma geral? Como este profis~

sional vê o trabalho na gestão em Saúde Pública? Ele

se identifica com o mesmo? Qual a discussão e o posi~

cionarncfi[o destes profissionais quanto aos conccitos

chave para a aruaçâo no SUS, tais como 'saúde', 'saúde

pública', 'gestão' e 'SUS'?

Sendo assim, este artigo, fruto de pesquiS<l de

Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia, reve

como meta compreender a percepçáo que os profissio~

nais da S<lúde, que tr<lbalham na gestão da Secremria

de &lúde do Estado do Tocantins (SESAU), rêm so~

bre o seu próprio processo de trabalho, no tocante às

qucStõcS mcncionadas. De forma mais cspecífica, ana~

lisou-se de que maneira esse profissional que trabalha

na gcstão da sallde idcntifica e utiliZ.1 os conhccimen~

tos específicos de sua profissão na Saúde Pública, bem

como a moLivação que o fez ingressar nesse selOr.

Par<l tal, utilizar~se-á o referencial e as estratégias

da Educação Permanente para nonear o trabalho. O

foco deste artigo está volrado paro os trobalh:ldores da

gestão em saúde. sem perder de vista a importância que

se tem de desenvolver estudos similares nos demais

seguimenws, rais como: tr<lbalhadores dos serviços,

uSu.'Írios e movimenros sociais.

METODOLOGIA

Este esrudo resulta de Trabalho de Conclusão de

Curso de graduaçâo em psicologia desenvolvido em

2006 no Centro Universitário Luter<lno de Palmas -

.<;"úJ, , .. DriMu, Rjn de Jonwn. ". 3~. n. 117. l' 671.(0,111. nuu&•. 10 II)
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CEUl.P/ULBRA. A miliz.aç:ío da abordagem qualita~

uva SI:- deu pelo faro de esta ser uma pesquisa social na

área da saúde, que estuda determinado fenômeno so

cial situado no tempo e na história de certa população

através de sua dinâmica, o que exige métodos capazes

de trabalhar com esses fenômenos.

A pesquisa social é um desafio, pois o seu ob~

jeto, o ser humano, por sua complexidade, não se

revela em sua plenitude. Minara (2001, p. 25) con~

sider:l que o fenômeno ou processo social tem que

ser entendido nas suas determinações e uansforllla~

ções dadas pelos sujeitos. Compreende uma relação

intrínseca de oposição e complement:lridade entre o

mundo natural e social, entre o pensamento e a base

material. Advoga ainda a necessidade de se trabalhar

com a complexidade, com a especificidade e com as

diferenciações que os problemas e/ou 'objetos sociais'

apresentam.

Optou-se por trabalhar com uma mostra de

30% dos cerca de 160 profissionais da saúde que

trabalhavam na gest:'ío no âmbito apenas d1. sede da

Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), conforme da~

dos colhidos jUntO ao departamento de recursos hu

manos no ano de 2006. l;oram disponibilizados 50

instrumentos, dos quais 17 retornaram respondidos.

Uma segunda tentativa juntO aos 33 rc.~tantes n:ío ob~

teve sucesso.

Assim, este estudo se prende a 17 instrumentos,

respondidos pelos seguintes profissionais: assistentes

sociais (2), biólogos (3), médicos veterinários (3),

enfermeiros (4), nutricionistas (2), psicólogos (2) e

um cirurgião dentista. Nenhum médico participou do

estudo.

Os participantes forneceram uma boa representa

lividade de profissionais de saúde, abarcando os setores

de: Órrose e Prótese, Atenção Especialil.:1d:l. Vigilânci:l

Ambiental. Zoonoses, DARJCEAB/PSF, Vigilânci:l

.'iluiJ, "', lkIMu. Rin dt1""""'" ~. 3~. n. 117. I' 671·681. nuddt•. 10 II)

Epidemiológica, Coorden:lç:ío de Atenção Básica e

Coordenação de Gestão e Educação na Saúde.

Quatone participantes estavam na faixa etária

entre 21 e 40 anos: 11 são do sexo feminino: I Oca~

sados; 6 trabalham há mais de 6 anos na Secretaria

de Saúde do Estado do Tocantins: II concluír.llll um

curso de especialização e 1 estava, à época, cursando

meslrado. Dos respondentes, 8 trabalhavam no mes

mo setor desde seu ingresso na secretaria.

O instrumento consistiu em um questionário,

auroaplidvcl com perguntas abenas. A aplicação do

insuumento ocorreu após autorização da Secretaria

de Saúde do Tocantins, através da então Coordenação

de Gestão e Educação na Saúde, e de aprovação do

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário

Lurer.mo de Palmas (31012005). Os participantes assi~

naram termo de consentimento prévio a responderem

ao insuumento de colem de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quando perguntados sobre o que entendiam por

'saúde', 14 profissionais que responderam ao ins[ru~

menta aind:J. pensam no conceito utópico e subjetivo

da Organizaç:ío Mundial de Saúde (OMS) de 1948,

citando o cornplelo bem~estar íTsico, mental e social,

considemdo um conceito utópico e subjerivo por au

tores como Hadd:ld (1997, p. 34)

Una concepàón ampha de ln sa/ud destaca ln

determinadón wdai e elúl J de sus prdcricasJ

en consecutmda la necesidad de los correspon~

dientes indicadores positivos J de la necesaria

coordinadónJ arrieuladón mu/risectoría/es en

su promodón J prorecdón.
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Três dos entrevistados foram além desta idéia de

bem-estar vislumbrando a saúde como a telação entre

o sujeito e a realidade, cirando um equilíbrio que torna

a vida suportável. Este conceito se aproxima muito

mais da realidade na medid1 em que aceita que não se

pode ter um bem~estar completo, mas que se faz ne

cessário emender como esse sujeito se relaciona com

a sua realidade.

Estas respostas vislumbram o dispostO na Lei

n.O 8.080, de 19 de setembro de 1990, especificamente

no Tíndo I (Das Disposições Gerais), Artigo 2°:

§ ]O - A saúde tem como fttorn determinan

tf!J t: condicionantes, entYr? outros, aalimentll

çâo, Il momdia, ° sllnellmento básico, ° meio

ambiente. ° tmhalbo. a Yr?nda, a educação, o

transporte, o lazer e o acesso aos bem e ser/Ji

ços essenciais; os nl/Jeis de saúde da população

expressam a organização social e econômica

do PtlÍs.

Esta definição traz uma concretude maIOr ao

conceito de saúde na medida em que esta se baseia na

organiz.a.ção e produção social e económica do país.

Sobre o conceito de 'Saúde Pública', os entre

vistados trazem a ideia de epidemiologia clássica (pre~

venção, controle de doenÇls) e de uma saúde gratuita

para a população, gerida por recursos públicos (pelo

governo). A idéia de Saúde Pública foi também equi

parada com o lema da Conferência Internacional sobre

Cuidados Primários de S.1úde, realiz,1d1 em 1978 em

Alma~Ata: 'Saúde para Todos no ano 2000', trazendo

a noção de que toda a população brasileira pode se

apropriar da saúde.

Estas resposras indicam que os participantes não

veem a Saúde Pública como um campo de inrerlocu~

ção de saberes, onde os conhecimentos adquiridos na

formação de cada profissional da 5.'lúde se unem em

prol da complexidade desta área. Citam que a popu

lação deve se apropriar da Saúde Pública, mas não

questionam se isso de fatO ocorre nem como ocorre.

Entendem a Saúde Pública como tarefa exclusiva do

governo, não construindo um processo com os demais

segmentos na efetivação de um sistema democrático e

panicipativo de saúde.

Sobre o que é o 'SUS' (Sistema Único de Saúde),

as respostas abrangeram desde a simples tradução da

sigla até a citação de pelo menos três princípios doutri~

nários do SUS e a participação das três esferas (federal,

estadual e municipal) no sistema. I-[ouve referência

crítica ao sistema, apon[3ndo~o como um dos me~

Ihores do mundo. porém com muitas falhas ClUsadaS

principalmente pela e na gest:ío.

Cabe aqui a seguinte reflexão: qual o reflexo, no

serviço, de os profissionais da Saúde Pública não es

tarem inseridos na discussão arual sobre os conceitos

de saúde, de saúde públiCl e do SUS? Suas práticas

no trabalho reAetirão essa lacuna? Como estes profis~

sionais poderão definir seu papel na gestão da saúde

e conrornar as dificuldades de efedvaçáo do sistema

sem essa discussão?

Quamo 11 gestão em saúde. Alcides Silva de Mi

randa (2005) fàz a seguinte reAexão sobre o papel do

gestor do SUS:

Em suma, os gmores públicos de saúde nao

podem ser tomados como meros agentes Ild

ministmti/JOJ pro/Jidos somente de uma racio

nalidade imtrumental ou normati/Ja, cujll

atribuição seria a de condição regrada dos

sútemM de saúde e ser/Jiços. Tttl caracteriza~

ção tlpica da ideologia tecnocrática deJtitui

ou subordina a personalidade criati/Ja e ca

pacidade politica dos gestores. reduzindo-os a

.<;"úJ, , .. DriMu, Rjn de Jonwn. ". 3~. n. 117. l' 671.(,111. nuu&•. 10 II)
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'recursos humanos' com atribuição meramente

funcional e adaptati/la. (MIRANDA, 2005,

p. 13).

Oestd forma, entendc~se que a funç'io dos ges~

tores vai além do papel administrativo e normativo,

mas também é político e técnico, que deve conduzir

e difundir o sistema através do empenho na dabo

ração, pl:mejamenro, acompanhamento e avaliação

das políricas públicas. Assim, os récnicos da gesrão

necessitam desenvolver capacidade de trabalho nessa

[reme.

Os profissionais da Secretaria de Saúde do Esrado

do Tocamins vislumbraram em suas resposras apenas

o cadter adminisrrarivo da gestão. Um entrevisrado

citou ainda que 'se sente somente planejando. mas

nunca colOC1ndo em pcilica', indicando que o serviço

fica resuiw apenas à daboraçáo de projetos e politicas,

sendo que estes não são monitorados e acompanhados

de forma efetiva.

Nenhum panicipaOle citou car:tcteríSt-iCls da in~

terdisciplinaridade e nem a panicipaç'io da população

nestes processos, demonstrando que ainda pensam a

Saúde Pública como tarefa exclusiva do governo, sen

do que, segundo Otenio. Nakama. Levefre e Lefreve

(2008), estes se apresentam como fatores essenciais

para o mbalho em saúde.

Nau sentido i relevante avaliar se a multi

proJillionalidade é fiuor decisivo para o de

sempenho do profissional lia busca da aten

ção integral, dentro do SUS e se o tmbalho

I1mltiprofissiol/al fitvorece maior integração

entre os profissionais de saúde e as ações tjtte

desenvolVt:m no Serviço Público de Saúde.

(OTENIO; NAKAMA; LEVEPRE; LEFREVE,

2008, p.137).

.'iluiJ, "', lkIMu. Rin dt1""""'" ~. 3~. n. 117. I' 671·681. nuddt•. 10 II)

Moua e Ribeiro (s.d.) visuaüzam a Educação

Permaneme em Saúde (EJ)S) como uma alternaliva

para este entrave:

Abordar ti EPS nessa dimensão significa co

locá-Ia como parte do processo de gestão do

trabalho coletivo nos suviços, voltado ti com~

trurão de um novo contrato ético e polItico dos

profissionais com a populaçáo. Seus limites e

potencialidad/!:! se circumcrelJt!m, assim, ti rea

/idade dos projetos politico~imtitucionais.

Quando questionados sobre os 'objetivos do tra

balho da Secretaria de Saúde', os participantes cita

ram o cumprimento de políticas públicas e prestação

de auxílio técnico aos municípios. Apesar de citarem

as políticas públiC3.s, não fizeram refetincia a todas as

etapas: elaboração, execução e acompanhamento das

políticas públicas em saúde, conforme é previsto na

missão da SE..'iAU, disponívd no Plano Estadual de

Saúde 2004/2007'

Viabilizar, desenvolver e garanrir o cumpri~

mento dl1.í pollricas de saúde, através de ações

individuais e coletivt1s de promoção, preuenção

e reeupemção da saúde visando a melhoria da

qualidade de /lida da população do estado do

Tocantins. (TOCANTINS, 2004).

A IDENTIDADE PROFISSIONAL NA

SAÚDE PÚBLICA

Tomando como referência os conceitos de 'saú~

de', 'saúde pública', 'sus' e o entendimento sobre os

'objetivos da Secretaria Estadual de Saúde' apresen~



LODKE, L., ARAÚJO, R.MS • ld.ntld.d. p,06alonol n. s..ud. Públlcoc o.tto do pro6alonol do tOOO 677

lados pelos entrevistados, propóe~se uma discussão

sobre a identidade dos profissionais de saúde que rra~

balham na gestão da Saúde Pública. Como se dão os

processos de identidade destes profissionais com sua

profissão de formação (graduação) em contrapartida

com a identidade com a Saúde Pública? Neste artigo

esta discussão se faz em forma de um estudo inicial

que objetiva estimular discussões posteriores mais

aprofundadas sobre o tema.

Emende~se que a vida é feira de escolhas, uma

das escolhas mais importantes de um ser hUlllano é a

profissional. Hoje, as pessoas sáo levadas pela socie~

dade a fazerem uma escolha profissional ainda mui

to jovens, na adolescência, o que pode resultar em

uma escolha imatura. Como enfatiza Soares 0991.

p. 12).

escolher um traballJO, uma profisstio é escol/ler

a fôrma pela qual queremos participar do

mundo em que uivemos ilue é sem dúvida uma

fôrma de ser responsdve/ também pela escolba

dos outros.

Assim, o trabalho é o lugar onde se funde a pers

pectiva de sustemação. o relacionamemo interpessoal.

a geraçío de St:.l[US perante a socieebde e a realizaç:ío

profissional. Lancman e Smelwar (2004), ao explana~

rem sobre os escriLOs de Chrislophe Dejours, colocam

que, demre outros aspeaos, a psicodinâmica do noaba

lho influencia na formação da identidade dos sujeilOs

nele inseridos. Outros aspectos também influenciam

na formação d.1 idemidade, como as relações com o

'outro'.

É a partir do 'olbar do outro' que nos cOnJ-
. . ... .

trtulmos como sUJeitos; t: Justamente na re-

latrio com o outro que nos reconbecemos em

um proct:SJo de busca de semelbanças e de

diftrenças; srio as relações cotidianas que per~

mitem a construção da identidade indiuiduaL

e social, a partir de trocllS materiaiJ e afeti

vas, jaundo com que o sujeito, ao longo de

toda a sua vida, constitua sua singularidade

em meio ii diferença. (UNCMAN; SZNELWAR,

2004, p..12).

Para os adultos, é principalmente através do

trabalho que acontecem estas trocas. O trabalho se

enconlra enlre o sofrimento e o prazet psíquico; so~

ftimento porque coloca frente a frente os imeresses

internos e externos (sociedade) do trabalhador; pra~

zer no desenvolvimento humano gerado pelo conhe~

cimemo e pela açío. Ou seja, o trabalho nunca será

neutro.

Lancman e Sl.l1elwar (2004) explanam ainda que

a formaçáo da identidade e a flutuação entre sofri

mento e prazer no trabalho dependem do reconheci~

menta e da valoriwçío deste pelo outro.

Por experiência vivida denlro de uma instituição

pública de saúde voltada para a gestão, é comum ouvir

profissionais da gesfáo da saúde rdatarem que 'perde

ram sua identidade profissional' ou dizerem 'que não

sabem mais quem são profissionalmente' por não es~

tarem mais diretamente envolvidos com o objelO de

trabalho específico de sua profissáo. Segundo Spink

(2003),

[...} é necessdrio analiJar a maneim pela qual

o profissional é ;ncorpomdq ao mercado: que

qualidade é t:Xigida, que atividades realiza

e quais condições de trabalho que enfrenta.

Do ponto de vista da saúde, as tmnsfôrma

ções nllS relações de tmbalbo do médico r..}
i/ustrtlm o processo de 'desprofissionaliZLIçiio' a
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que são submetidm as profinões de Sltúde 1/0

atual quadro de divuiio técnica do tmbalho.

(SPINK, 2003, p. 89).

Sendo aSSllll, essa divisão do trabalho colocada

por Spink (2003) acaba gerando barreiras para que o

profissional se identifique com o seu processo de tra~

balho, fazendo com que não se sinta apropriado do

mesmo.

Outra análise pode ser feita aml.vés da identidade

construída pelo reconhecimento e valoriz.1ção do rraba~

lho pelo outro. Os profissionais de saúde do seLOr públl~

co, com o descrédiw do serviço público, ramo por parte

dos usuários quamo pelo próprio profissional, têm seu

trabalho desvalorizado e não reconhecido. propiciando

lacunas deixadas pelo processo de desenvolvimento da

identidade do indivíduo, o que está a cargo principal~

meme do processo de trabalho na vida adulta.

Assim, as reRexóes de Manos (2001) sobre os

sentidos da integralidade, uma das direlrizes do SUS,

se tornam pertinentes, principalmente quando conclui,

denlre OUlros sentidos que dá a esle conceilo, que a

[...} integralidade talvez só se reaha quando

procuramos estabelecer uma relação sujeito

sujeitO, quer nas nonas práticas nos serviços de

saúde, quer nos debates sobre a organizaçrio

dos serviços, quer nas discunões sobre as poll

ticas. Ino talvez envoltJa uma abertura pam

o diálogo com o outro, que sempre resiíte aos

nonos projetos, do mesmo modo como resií

timos aos seus projeros. (MArros, 2001, p.

62-6.1).

Neste sentido, dentro da visão de integralidade

defendida por Manos (2001), Mona (J 998) enf:l.tiza

que:
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[. ..} ao optarem pelo processo de rrabalbo em

saúde como variálJf!l metodológica prindpal,

poderiam contribuir pam a reorganiZl1riio do

modelo assistencial e O alcllnce de princlpios

como integrahdade de arões. (MorrA, 1998,

p.49).

Cada (2002) também provoca esta discussão

através da rcRcxão sobre o u não fazer do funcionário

público". Por n:io saber o porquê do [(~balhoque rea

liza, e para não ficar à margcm do seu próprio trabaJho,

o servidor público busca descobtir algum sentindo e

se identificar no mesmo através do 'não fazer', o que

arrai mais o olhar do outro do que o próprio 'fazer'.

Na sua lógica [. ..) ele tambim tem que deixar

a sua marca. Se niio tem ourra fOrma de se

tornar visto, importante, a politica do niio fa

zer é a que está ao sm alcance. (CODO, 2002,

p. .107).

Dcsta maneira, fica pcrceptível a relação emre o

processo de lrabalho, no caso em saúde, e o processo

de formação da idcntidadc. não só profissional, mas

também individual e social. Como se idcntificar com

este campo se ele é minado no imaginário social como

um campo de menos valia?

Quando pergumados sobre qual a relação que

têm com a profissão de origem, os profissionais da

SESAU TO cntrcvistados relacionaram a profissão

com arivid..des extetnas à SE5;AU, rel:Hando o não uso

dos conhecimentos de graduação no trabalho realizado

delllro da gestão da saúde.

Apenas 6 profissionais compreendem a existên

cia de uma interface entre a formação e o trabalho na

gcstão da saúde pública. Isso reRete em um distancia

mento entre estes profissionais e suas próprias práticas,
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re:lliz:tdas em um processo de tr:lbalho fr:lgmenrado e

alienado, uma va. que os mesmos não demonstram ter

domínio de conhecimentos e ferramentas mínimas
- -para a atU:1Ç:l.O na gestao.

Porém, ao serem questionados sobre aspectos <b

profissão de origem que aparecem no trabalho reali~

zado na SESAU estes citam pdo menos um aspecto.

Os biólogos citaram o manejo ambiental, questões re~

lacionadas ao sane:lmemo, meio ambiente, esl:l.tísriCl,

imunologia e microbiologia. O cirurgião-dentista res~

saltou o aspecto do 'cuidado' que é inerente a qualquer

profissional da sallde.

Os assistentes sociais e enfermeiros foram os que

mais identificaram aspectos da formação no trabalho

na gestão. Poder-se-ia relacionar esta maior identifica~

çío com a inclutio de disciplinas relacionadas à gesráo

em saúde, ao SUS e à saúde pública na grade curricular

destes cursos de graduaçío. Os nurricionisras também

rdataram o estudo na graduação de comeúdos envol~

vendo a gestão no SUS. porém não citaram muitos as~

pectos da profissão que identificam no trabalho diário

na Secretaria.

Os assistentes SOCiaiS Ol:l.ram ainda aspectos

rdacionados aos direitos dos cidadãos, avaliação e

gerência de políticas públiCls. pareceres SOCiaiS. rea~

liwçáo de pesquisas. dentre outrOS demenros que f.1~

vorecem o lf3balho que desenvolvem hoje na gestão.

Já os enfermeiros citaf3m aspectos rdacionados ao

gerenciamento e administf3ção em tOOOS os progra~

mas de saúde (da criança, do adolescente, do idoso.

clncer, OST/AlDS, denrre outros). Estes aspecTOS re~

l1etem o modelo fragmentado de organização, não só

do Ministério da Saúde, mas também da formaçío do

profissional da saúde.

A identificação dos psicólogos se deu através de

aspectos como psicologia da eduClçíO. comunit:íria,

hospitalar e c1íniCl. bem como a e1abof3çío e planeja~

mento de projetos. Isso pode ocorrer pelo f.1tO de esta

formação profissional ser generalista, e pela amplitude

e divetsidade do Clmpo da Psicologia que propicia in~

terfaces com diversos outrOS Clmpos.

Quanto aos motivos que levaram os profissio~

nalS a ingressarem na Saúde PúbliCl, fOr.II11 citadas

as oportunidades de crescimento profissional, eSl.1bi~

lidade no serviço, possibilidade de comribuir com o

desenvolvimento do estado do Tocantins e por iden~

tifiClção ideológiCl com o SUS. Quatro entrevistados

justificaram a escolha pelo fato de gostarem de tra~

balhar com a população, por afelividade e pelo que a

Saúde PúbliCl envolve como ide:ll, inclusive fazendo

alusão às limitações do Sistema. enfatiz.ado por um

dos profissionais como um estÍmulo para a superação

das mesmas.

No que diz respeito à identificação da Saúde

Pública como um novo campo de identificação pro

fissional, os entrevistados disseram ser este um novo

campo profissional, geralmente relacionando aos con~

reúdos como diagnósrico e controle, promoçio e

prevenção de saúde. Na verdade, a Saúde Pública

se conforma como novo campo, não pdos aspectos

cirados, mas por seu catáter amplo, complexo, que

engloba conhecimentos náo só das profissóes da saú~

de, mas de OUlros Clmpos do saber, tais como a an~

lropologia, a sociologia, a estaLÍstica, a comunicação,

delllre outros.

Os enuevistados disseram ainda que a formação

dos cursos na áre:l da saúde não é voltada para as ne~

cessidades colelivas da populaçío. Assim, o processo de

identificação fica ainda mais comprometido, uma vez

que o ser humano sente~semais seguro em campos que

tenha domínio teórico e prático. Como a experiência

de graduação é quase incipiente, não fica o registro,

a marca. a insc.riçío necessária que pOSS1 tornar mais

viável o processo identificatório.
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Assim, par:! transformar o espaço de tr:!balho co~

tidiano in /ocus em um espaço privilegiado de possi

bilidades de idelHificaçáo. emende-se que a educaçáo

permanente mostra~se como uma potente estratégia

de produção desse encontro na medida em que a mes~

ma busca responder às reais necessidades do processo

de trabalho dos profissionais da satlde.

Neste COntexto, Ribeiro e Moua (s.d) colocam

que

A educação permanente em saúde (EPS) tem

como objefO de transjõrmação o processo de

tmba/ho, orinttado pam a melhoria da qua

/iddde dos serviços e pam a equidade no cui

dddo e no dcmo dOS serviços de múde. Parte,

portanto, da reflexão sobre o que esTJ aCO/l

recendo no serviço e sobre o que predsa ser

tmnsjõrmddo.

Ou seja, a aprendizagem se dá no próprio pro~

cesso de trabalho, partindo de problem:ls concreros

dos tf3b:llh:ldores e não da interpretação de alores de

fOrd deste processo. A EduClção Permanente permite

uma horiwntalização da aprendizagem no lugar da

venicalizaçáo, promovendo qualificaçóes e requalifica~

ções que p:lftem das necessidades reais.

Um aspeclo illleressame aparece quando ques~

tiollados sobre a satisfação no trabalho, onde a maioria

disse ser 'positiva'. Nesse quesito, foi relatado que foi

com o passar do tempo que conseguiu essa satisfação.

Respondef3m ainda que o rr:.lbalho eimpact:mtc, ino~

vador, desafiante e contribui para o crescimento pro~

fissional, porém, acreditam que poderia ser melhor se

questões relacionadas à lentidão nos encaminhamen

toS de processos administf:J.tivos fossem enfrentadas,

bem como a reversão do quadro do descompromisso

de alguns profissionais.
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CONSlDERAÇÚES FINAIS

Ao adentf3r no Ul1lverso dos trabalhadores da

gestão da saude, percebeu~se que os conceitos por eles

apresentados nas entrevistas revelam uma incipiéncia

que de alguma maneira se refletirá nas práticas desen

volvidas e no processo de idemificaçáo com o trabalho

realiz.ado.

Durante a aplicação do instrumento, foi possí

vel observat a reaçáo destes profissiollais ao se depa~

rarem com as perguntas. Muitos deles verbalizaram

que raramente tiram algum tempo para refletir sobre

seus processos de trabalho e falaram da dificuldade

em responder a perguntas como 'o que e saude?' e

'o que é saúde publica?'. Relataram também a neces~

sidade de se ler oportunidades de discutir e estudar

asSUntOS e temas referentes aos processos de trabalho,

enfalizando a importância de disciplinas que envol

vam estes mesmos temas na formaçáo dos profissio

nais da saúde. Neste sentido, os entrevistados assu~

mem a dificuldade de domínio e manejo de questões

pertinentes ao seu processo de tf:J.balho, e reconhe~

cem a distância entre a sua pcitica e os processos de

formação.

Essa percepção dos rra.balh:ldores enrrevistados

traz à tona a dificuldade de idenlificaçáo profissional

no campo da geslão da Saúde Publica, sendo que a edu~

cação permanente se apresenta como uma ferramenta

para desencadear alternativas de suprimir essa dificul

dade a partir da reflexão do processo de trabalho.

Novas pesquisas devem ser desenCldeadas nesta

área, sobrelOdo relacionadas à represelllaç:ío social

que os profissionais da saúde da gestão têm, enquanto

servidores públicos, de si próprios e do seu trdbalho

no SUS. Há uma necessidade de dar continuidade

a estudos envolvendo estas categorias profissionais e



LODKE, L., ARAÚJO, R.MS • ld.ntld.d. p,06alonol n. s..ud. Públlcoc o.tto do pro6alonol do tOOO 681

agregando outras que não participaram desta pesqui~

sa, como no caso da classe médica, não só no estado

do Tocantins, mas em ouuos est:Idos, principalmente

da região Norte, para uoca de experiências enue as

Secretari"s Estaduais de SaÍlde, potencializando desra

forma o trabalho na gestão d" saÍlde, segmento focali~

zado nest:I pesquisa.

Para tanto, é oportuno que tanto os profissionais

quanto as Secretarias de Saúde criem oportunidades

de os próprios trabalhadores escreverem e rel:narem

suas pr.lticas, par.! que através delas a produç:lo de co~

nhecimemos promova os avanços e mudanças no pro~

cesso de trabalho, impactando o serviço e aumentando

a possibilidade de identificação profissional no campo

da S:l.úde Pública.
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