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RESUMO

Este trabalho analisa uma experiência de formação pós-graduada de

Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF). O texto, inicialmente,

contextualiza o leitor sobre Políticas Públicas de Formação em Saúde do Ministério

da Saúde e da Educação, apontando ações e programas desenvolvidos atualmente.

Neste movimento, dá destaque à estratégia da RMSF desenvolvida pela Casa de

Saúde Santa Marcelina e Faculdade Santa Marcelina, na qual a pesquisadora foi

preceptora, entre 2005 à 2007.

A partir de revisão bibliográfica e documental da RMSF, foram realizadas 14

entrevistas com sujeitos participantes do processo de construção dessa Residência:

preceptores, residentes e coordenadores. A análise das entrevistas foi organizada

por meio de categorias temáticas, advindas da leitura das mesmas.

Concluiu-se pela existência de potencialidades e limitações na formação

promovida pela Residência, tanto no aprimoramento técnico científico quanto no

estímulo à criatividade e à responsabilização dos residentes em face do caráter

complexo e multifacetado do trabalho profissional e dos problemas concretos de

saúde da população atendida. Potencialidades dadas pelo contato mais estreito com

os serviços de saúde e com as condições e realidades sócio-sanitárias; e limitações

derivadas, principalmente, de tradições e concepções de formação centradas na

transmissão de conhecimentos teóricos e técnicos, de modo descontextualizado e

distante das práticas e das políticas de saúde do SUS.

Palavras Chaves: Residência Multiprofissional, Formação, Programa Saúde da

Família.



ABSTRACT

This work analyzes a postgraduate formation experience of Multiprofissional

Residency in Family Health. The text, initially, introduces the reader on Public Politics

of Formation in Health of the Education and Health department, pointing actions and

programs developed currently. In this movement, it focuses in the strategy of the

RMSF developed by ”Casa de Saúde Santa Marcelina” and “Faculdade Santa

Marcelina”, in which the researcher was preceptor, between 2005 to 2007.

From documentary and bibliographical revision of the RMSF, 14 interviews

with fellow participants of the process of construction of this Residency had been

carried through: preceptors, residents and coordinators. The analysis of the

interviews was organized by means of thematic categories, based on the reading of

the same ones.

The conclusion taken from the existence of potentialities and limitations in the

formation promoted by the Residency, as much in the technical scientific

improvement as in the creativity stimulation and the commitment of the residents in

face of the complex and multifaceted character of the professional work and the

concrete problems of health of the population. Potentialities given for the narrower

contact with the services of health and the sanitary conditions and social realities;

and derived limitations, mainly, of traditions and conceptions of formation centered in

the transmission of theoretical knowledge and technician, in a distant and out of

context way of the practical and the politics of health of the SUS.

Keywords: MULTIPROFISSIONAL RESIDENCY, FORMATION, FAMILY
HEALTH PROGRAM.
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INTRODUÇÃO

O trabalho investiga uma estratégia de formação profissional pós-

graduada: a Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF). O

intuito é discutir a formação pós-graduada do profissional de saúde naquilo

que se refere às possibilidades e limites dessa experiência, como estratégia

de mudança e aprimoramento da atuação do profissional de saúde na

atenção primária à saúde.

Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma proposta

progressista, tanto em função de se pautar por um conjunto de princípios e

diretrizes que garantem formalmente o direito e o bem estar da população

brasileira, como pela promoção, incentivo e organização de sistemas locais

de saúde, que viabilizem esses direitos, por meio da busca do acesso

universal, pela eqüidade e pela integralidade na atenção à saúde.

Porém, pode-se observar, quando atentamos para aquilo que é

realizado na prática dos serviços de saúde, que ainda não contemplamos

suficientemente o que é proposto pelo SUS. As razões para isso são várias,

entre as quais destacamos neste estudo, o fato de que, em boa medida, não

termos profissionais adequadamente formados para desenvolver um

trabalho sintonizado e afinado aos preceitos do SUS, tampouco efetivo e

resolutivo diante da complexidade dos problemas de saúde no Brasil. Na

mesma direção, as interfaces entre saberes comunitários e profissionais são

ainda pouco exploradas.
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O que se observa na organização do trabalho assistencial, é que o

profissional muitas vezes, se depara com demandas de difícil controle

técnico e, com freqüência, sem correlação exclusiva com alterações

orgânicas. Dissociadas de seu contexto sócio-afetivo, tais problemáticas

permanecem sem resolução satisfatória, pois, as relações do indivíduo com

seu meio físico, social e familiar determinam, em larga medida, sua saúde, e

podem implicar transtornos orgânicos e/ou psíquicos de diferentes

freqüências e intensidades, com variações no tempo e no espaço que

interferem em sua dinâmica de vida.

Portanto, o reconhecimento da influência sócio-afetiva no processo

saúde/doença ajuda a ampliar a capacidade para interferir produtivamente

nos agravos à saúde a partir de necessidades expressas por indivíduos e

grupos sociais. Nessa perspectiva, os modos pelos quais o profissional atua

são atravessados pelo como acolhe e escuta/compreende as demandas,

bem como pelos valores e sentidos aí implicados. É papel do profissional de

saúde produzir um encontro com seus pacientes que possa efetivamente

abrir à invenção de estratégias singulares de cuidado.  Num sentido próximo

ao que estamos afirmando, Rolnik (1993, p.42) aponta para o fato de que o

clínico deve estar aberto aos processos criativos, pois os transtornos e

desassossegos inerentes à vida

(...) nos desestabiliza[m] e nos coloca[m] a exigência de

criarmos um novo corpo, em nossa existência, em nosso

modo de sentir, de pensar, de agir, etc. (...) A cada vez que

respondemos à exigência imposta por um destes estados,

nos tornamos outros.
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Quando essas forças ganham corpo é que podemos desenhar um

outro modo de pensar, de agir e de fazer clínica (Merhy, 2005). Diante dessa

condição, as Instituições de Ensino Superior (IES) responsáveis pela

formação dos profissionais de saúde, precisam criar estratégias

pedagógicas aptas a favorecer ao “futuro profissional” a constituição de

condições para atuar sobre a complexidade da saúde, o que ainda não

ocorre suficientemente. Tais instituições, com alguma freqüência, focam seu

ensino na dimensão orgânica da doença, procurando trabalhar com o aluno

o aprimoramento de técnicas e procedimentos que atuem nessa perspectiva,

deixando de perceber ou lidando pouco com outras questões inerentes ao

processo saúde/doença.

Sendo assim, as IES deveriam trabalhar com projetos de ensino que

promovam a formação profissional a partir da reflexão e da criação de novas

tecnologias do cuidado à saúde, afirmando, como elementos essenciais

desse processo, a escuta aos processos singulares do adoecer humano; a

necessidade do estabelecimento de relações de confiança e de vínculo entre

profissionais e usuários; e o desenvolvimento do compromisso das equipes

de saúde com a resolução dos problemas de territórios e grupos específicos.

O aprimoramento das propostas de ensino e de formação passa,

fundamentalmente, pelos modos de pensar e de exercer práticas em saúde.

Ou seja, estão em jogo as concepções de saúde/doença, de clínica, de

sujeito, as propostas e modelos de organização dos serviços de saúde, bem

como de sua capacidade de se reinventar.
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Desde 2003, pode-se observar um forte investimento do Ministério da

Saúde (MS), em parceria com o Ministério da Educação (ME), na construção

de políticas de formação profissional para saúde, que possam se aproximar

daquilo que é proposto pelo SUS. Um desses investimentos tem sido na

Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Por esse modelo de

formação ser relativamente novo, muitos questionamentos e dúvidas surgem

nas diferentes experiências realizadas, apontando também para

necessidade de parâmetros, diretrizes conceituais e normativas mais claras

e efetivas.

A vivência de uma experiência de RMSF em particular fez perceber

tal insuficiência. Esta pesquisa surge, principalmente, da vontade de

sistematizar e analisar uma experiência vivida na RMSF, procurando, a partir

de documentos, fontes bibliográficas e entrevistas com os atores envolvidos

no processo, identificar estratégias pedagógicas eficazes para formação e

os limites e problemas em sua efetuação.

Pensar a formação profissional na Atenção Básica foi um dos maiores

desafios em minha trajetória profissional. A vivência de 5 anos como

profissional de três unidades de Programa Saúde da Família (PSF),

compondo uma equipe se Saúde do Deficiente, juntamente com

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, trouxeram diferentes

questionamentos e tornaram possível diversificar práticas e técnicas de

cuidado e de intervenção terapêutica. Por não haver parâmetros formais à

prática do fonoaudiólogo na atenção básica, o desafio sempre foi o processo
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inventivo, de criação de estratégias eficazes e resolutivas para o meu

trabalho.

Também na RMSF isso aconteceu, por tal razão priorizei o meu olhar

sobre essa experiência; olhar permeado pelas possibilidades e limites de

minha atuação enquanto fonoaudióloga do PSF, e depois como preceptora

da categoria na Residência. No acompanhamento pedagógico das

residentes, percebo como a imersão na prática em serviços pode

potencializar a reflexão crítica a respeito de modelos assistenciais e de

gestão, uma vez que põe em cena os desafios técnicos e conceituais do

cuidado à saúde da população, e a dimensão do planejamento e da

organização do processo de trabalho em saúde.

É princípio da Residência, permitir ao profissional se aproximar da

prática e transformar seu fazer, associando aprimoramento técnico e

conhecimento dos seres humanos vivendo em sociedade. O recorte da

presente pesquisa vai justamente nesta direção, até porque não é meu

objetivo esgotar a multiplicidade de questões que aparecem no cotidiano das

instituições de saúde em geral e da RMSF em particular. É em relação ao

desafio de refletir sobre aquilo que estamos construindo e podendo produzir

na experiência da RMSF, especialmente na formação e na produção das

práticas fonoaudiológicas, que este projeto ganha forma e expressão.

O texto está apoiado numa reflexão crítica sobre as tradições

dominantes na formação de profissionais de saúde, calcadas em visões

objetivistas de ciência; o que ainda percorre a clínica realizada nos serviços

de saúde e está impregnada nos processos de formação do profissional. A



15

partir daí, são discutidas as transformações nessas tradições, que vêm

acontecendo em alguns espaços clínicos e de formação, e que abrem para

novas perspectivas de fazer saúde.

O texto está dividido em quatro capítulos: o primeiro se refere a uma

contextualização das políticas de formação para o SUS, apresentando

investimentos feitos pelo MS e ME. Apresenta também o cenário da Atenção

Básica e de sua principal estratégia de atenção, que é a Saúde da Família,

“lugar” no qual é desenvolvida a prática da RMSF em questão, demarcando

os princípios e diretrizes dessa proposta.

O capítulo dois situa um território específico de atuação que é a

RMSF da Casa de Saúde Santa Marcelina (CSSM), no qual participei como

preceptora. São apresentadas as principais estratégias pedagógicas e o

campo metodológico, sempre permeados por reflexões e críticas a respeito

da experiência, as quais serão aprofundadas no capítulo quatro. Não é

intenção esgotar a experiência, mas pontuar aquilo que se observou como

relevante no processo em relação às transformações operadas pela

formação em serviço, que caracteriza a RMSF.

O capítulo três explicita o método utilizado no trabalho, detalhando a

natureza do estudo e as formas de coleta e análise dos depoimentos dos

profissionais da RMSF, que foram sujeitos da pesquisa.

No quarto capítulo está a análise e a discussão das entrevistas, a

partir das referências bibliográficas e documentais expostas nos dois

primeiros capítulos. Buscou-se aqui problematizar aspectos “chaves” para

compreender o processo vivido e para tentar contribuir com sugestões ao
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desenvolvimento da formação pós-graduada na RMSF. A intenção não foi

estipular regras e procedimentos pedagógicos modelares, mas indicar

possibilidades e ações que se mostraram promissoras.

Nas “considerações finais”, tento sistematizar aquilo que foi discutido

ao longo do texto, indicando caminhos à formação pós-graduada em

questão.
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Capítulo 1

FORMAÇÃO E TRABALHO EM SAÚDE

Reconhecer a complexidade dos problemas de saúde e a importância

da criação de uma rede social forte, capaz de oferecer suporte e de estar a

serviço da população em seus processos de adoecimento e cura, é parte

integrante da importante conquista da sociedade em 1988: a Constituição

Federal que, pela primeira vez na história do país, definiu a saúde como

direito de todos e dever do Estado, estabelecendo parâmetros e diretrizes

para criação de um Sistema Único de Saúde, no qual são princípios o

acesso universal aos serviços, a eqüidade e integralidade da assistência à

saúde, bem como a participação e o controle social das políticas públicas na

área.

Atualmente, após quase vinte anos de processo de implantação do

SUS no país, permanece o desafio da efetivação e da ampliação do direito à

saúde a toda população brasileira. Têm sido realizados muitos estudos e

investimentos em modelos tecno-assistenciais, que buscam contemplar as

diretrizes do SUS e, de fato, vários deles têm produzido avanços não

negligenciáveis, principalmente no que se refere aos processos de produção

de novas tecnologias do trabalho em saúde. Porém, um dos atuais desafios

para a efetivação do SUS está na formação e capacitação de recursos

humanos. Ou seja, pode-se afirmar que o SUS, enquanto proposta de

sistema de saúde, é bastante avançado, mas é também verdade, no âmbito

que interessa aqui, que as instituições de ensino ainda não priorizam
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suficientemente uma formação profissional para atuar nesse sistema.

Portanto, é visível a dissimetria entre o ideário do SUS e a prática cotidiana

dos profissionais de saúde.

Observa-se, com freqüência, o despreparo de diferentes profissionais

diante dos graves problemas de saúde da nossa população. Isto se dá, em

grande medida, pelo descompasso entre as políticas e os projetos

anunciados pelo SUS, e os projetos pedagógicos das instituições de ensino,

que ainda não assumiram totalmente seu papel na efetivação do sistema.

Para a criação de estratégias de formação sintonizadas com os parâmetros

estabelecidos na Constituição Federal e que priorizem os princípios da

universalidade, equidade e integralidade em suas ações práticas, existe a

necessidade de se repensar as formações dos profissionais de saúde até

hoje realizadas.

A formação de recursos humanos para a área da saúde sempre foi

uma preocupação política. O relatório da VIII Conferência Nacional de

Saúde, de 1986, já apontava para necessidade de mudança na formação

profissional da saúde, de modo a torná-la mais integrada ao Sistema de

Saúde regionalizado e hierarquizado. Percebia-se a utilidade da

aproximação entre estudantes dessa área e a realidade dos serviços, e da

apropriação, pelos futuros profissionais, das questões políticas e

organizacionais do sistema.

Em 1990, com a Lei Orgânica da Saúde, tal perspectiva se fortalece,

sugerindo à União e aos Estados a “participação na formulação e na

execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos
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para a saúde” (Brasil, 1988). É, na verdade, premissa constitucional (art.

200, inciso III) ordenar a formação de recursos humanos para a área da

saúde. No esteio dessas formulações, o Ministério da Saúde (MS), nos

últimos anos, vem reconhecendo e valorizando com maior ênfase a

formação para a qualificação da força de trabalho.

O país (...) se prepara para uma década em que os recursos

humanos serão valorizados, a formação de profissionais

mais capazes de desenvolverem uma assistência

humanizada e de alta qualidade e resolutividade será

impactante até mesmo para os custos do SUS, na medida

em que a experiência internacional aponta que profissionais

gerais são capazes de resolver custos relacionados a quatro

quintos dos casos sem recorrer à propedêutica

complementar, cada dia mais custosa. (Brasil, 2004).

Neste contexto, o MS passa a oferecer cooperação técnica e

financeira, permitindo maior aproximação entre as diferentes instâncias de

formação e possibilitando a criação de diversas políticas de educação para o

SUS. Criou, pelo Decreto nº 4.726 de 09 de junho de 2003, a Secretaria de

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), que tem como

objetivos principais: motivar e propor mudanças na formação técnica, de

graduação e de pós-graduação; estimular o processo de educação

permanente dos trabalhadores da saúde; valorizar e fortalecer a participação

e a democracia nas relações de trabalho, estabelecendo propostas para um

Plano de Carreira do SUS, com definição de vínculos que assegurem

direitos dos trabalhadores e a presença do Estado na condução das políticas

de saúde.
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Com essa Secretaria, são intensificadas algumas ações, de maneira

articulada com instituições formadoras, para promover alterações e ajustes

na graduação e na pós-graduação dos profissionais de saúde. Como

apontado pelo MS, para construir uma formação nessa perspectiva, faz-se

necessária a elevação da escolaridade e do desempenho profissional, para

possibilitar o aumento da autonomia intelectual dos trabalhadores, o domínio

do conhecimento técnico-científico, a capacidade de gerenciar tempo e

espaço de trabalho, de exercitar a criatividade, de interagir com os usuários

dos serviços, de ter consciência da qualidade e das implicações éticas de

seu trabalho (Brasil, 2004).

A SGTES desenvolve e apóia diversas ações no campo da formação

e do desenvolvimento dos profissionais de saúde, principalmente por meio

do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES), responsável

pela proposição e formulação de políticas relativas à formação, ao

desenvolvimento profissional e à educação permanente dos trabalhadores

da saúde nos níveis técnico e superior.

Um dos programas apoiados e acompanhados pelo DEGES, e que,

portanto, trabalha nessa direção, é o Pró-Saúde, lançado em 03 de

novembro de 2005, por meio de Portaria Interministerial do Ministério da

Saúde e do Ministério da Educação. O Pró-Saúde investe na reorientação

da formação a partir de critérios estabelecidos pelas IES, propondo uma

escola integrada ao serviço público de saúde, aproximando os profissionais

da realidade da população, incentivando o trabalho em equipe e investindo
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na produção de conhecimento que possa oferecer respostas às

necessidades e dificuldades existentes para o fortalecimento do SUS.

O DEGES trabalha em programas institucionais multiprofissionais e

interdisciplinares, tendo como princípio norteador de suas ações o conceito

da integralidade. Parte-se aqui da idéia de saúde como resultado de um

equilíbrio instável entre diferentes elementos que compõem a vida e,

portanto, distantes de olhares únicos para o processo de adoecimento. As

necessidades coletivas e as condições de saúde da população favorecem a

demonstração da existência de fatores sócio-culturais, econômicos,

políticos, subjetivos, entre outros, influenciando o processo saúde/doença.

Isto explicita a insuficiência de uma abordagem unidisciplinar, em favor de

um olhar integral à saúde, simultaneamente inter e transdisciplinar, ou seja,

apto a construir conhecimentos na relação entre campos disciplinares

particulares, como também, a transcender limites das dimensões

disciplinares e interdisciplinares, inventando saberes e soluções inéditas

quando as problemáticas a serem enfrentadas assim exigirem.

A multiplicidade de fatores que produzem agravos à saúde, faz com

que um profissional sozinho não possa dar conta e se responsabilizar pelo

acompanhamento das ações de saúde. É preciso unir esforços para que

estratégias de produção de saúde sejam concretizadas e inseridas no dia-a-

dia de uma população, devendo ser este o principal integrante e o objetivo

central do planejamento estratégico para regiões específicas. As pessoas já

são reconhecidas como principal recurso para a saúde, na melhoria de sua

qualidade de vida; a comunidade deve ser incluída nesse processo, de
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modo a poder se apropriar e se comprometer com seu próprio bem-estar.

Nessa perspectiva, a lógica de organização dos serviços de atenção e a

atuação profissional precisam facilitar a vida do cidadão no usufruto de seus

direitos, escutando e ajudando no enfrentamento de seu sofrimento e do

desconforto de estar sujeito à assistência.

Aqui o trabalho multiprofissional ganha relevo: quando a própria

população é envolvida e implicada na transformação do espaço onde vive, a

capacidade de percepção da demanda de saúde e a possibilidade de se

construírem propostas mais efetivas para a população são ampliadas, e

requerem ações consistentes e concertadas de vários profissionais.

Entretanto, se o que foi dito corresponde a uma tendência atual

importante, há práticas de saúde arcaicas e retrógradas, que ainda

reconhecem como efetivo, por exemplo, o chamado modelo curativo.

Importante dar destaque a tal questão, pois o modo hegemônico de se

entender a assistência, por muito tempo, foi aquele no qual o profissional,

supostamente, detinha todo poder sobre a cura dos sintomas de seus

pacientes, sendo capaz de ler e compreender sozinho, as causas geradoras

das doenças. Na medida em que eram estudados somente certos

determinantes biológicos da saúde e da doença, a responsabilidade do

profissional se restringia ao diagnóstico nosológico e ao tratamento

particularizado dos agravos à saúde.

Para se trabalhar em outra direção, tal como indicado anteriormente,

é preciso primeiro que se conheçam os problemas de saúde de uma dada

população. As necessidades de ações de prevenção, de promoção e de
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assistência variam de acordo com cada realidade, com cada região, sempre

oriundas das características sócio-econômicas, epidemiológicas,

demográficas e subjetivas daquela população. Nesse sentido, toda

intervenção resulta da interação entre aquilo que se percebe enquanto

necessidade de assistência e de cuidado à população, e aquilo que o

serviço tem ofertado até o momento, isto é, a intervenção profissional

precisa partir de ações que derivem de reflexão conjunta entre profissionais

e destes com os usuários; reflexão que leve em conta a potencialidade dos

diferentes serviços da região e que valorizem a diversidade de olhares e

modos de cuidar da população.

Ao assumir esse compromisso, o profissional começa a construir um

modo diferente de envolvimento com a assistência, modificando sua maneira

de fazer saúde, pois se torna mais aberto e receptivo à variedade de

condições e perspectivas em jogo, o que flexibiliza formações disciplinares

estritas e fechadas sobre si mesmas. Esse deslocamento ético e de

concepção, embora não seja suficiente, já é capaz de trazer algo mais de

efetividade nas ações e respostas um pouco mais sensíveis e eficazes aos

problemas de saúde da população.

O mencionado deslocamento é necessário, mas para que se possa

trabalhar nessa direção, do ponto de vista da formação, como nos diz

Mendes (2004), é essencial que os novos projetos pedagógicos articulem

competências técnicas e humanas, promovendo uma maior compreensão da

complexidade do processo saúde/doença em suas dimensões orgânica,

subjetiva e social, e isso não se faz somente pelo rearranjo de grades
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curriculares, por modificações em suas cargas horárias e/ou por mera

inclusão – freqüentemente descontextualizados – de estágios práticos.

Ao contrário, como diz Feuerwerker (2000), são necessárias

mudanças profundas, que só ocorrerão a partir da constituição de sujeitos

críticos: com capacidade de ação e proposição, com modificações em

atitudes e valores. É por meio da escuta e de um olhar ampliado, ou seja,

sensível e fundamentado em relação às múltiplas variáveis – e sua

processualidade também variante – que configuram as relações entre saúde

e doença, que o profissional de saúde poderá compreender razoavelmente

as forças que atuam em tal processo, em indivíduos e grupos sociais.

Barros (2005) diz que é preciso conjurar os processos que separam e

opõem “competência técnica e compromisso político”, “teoria e prática”,

“cuidado e gestão”, pois são sobretudo os interesses institucionais e

políticos que definem as diretrizes para a formação do profissional de saúde.

No entanto, este argumento também deixa ver o quanto é difícil mudar

modelos pedagógicos centrados na transmissão de saberes estanques e

fragmentados, e apoiados no status quo. É também evidente o quanto esses

modelos são inaptos para formar profissionais que trabalhem na direção de

demandas sociais concretas, que privilegiem as mudanças necessárias e

exigidas pela sociedade a partir da experimentação e da problematização de

saberes instituídos; quer dizer, que recusem as dicotomias, valorizando as

experiências dos profissionais e o próprio trabalho como espaço formativo e

transformador.
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Por intermédio do SGTES, atualmente existem experiências e

políticas de educação para o SUS que tentam (com erros, acertos e

dificuldades) pensar e fomentar uma formação mais crítica, rigorosa e

comprometida, destacando-se: os Pólos de Educação Permanente em

Saúde, o Aprender SUS e o Ver SUS. Essas iniciativas envolveram

instituições de ensino e pesquisa de todo o país, com o intuito de promover

a criação de projetos de ensino capazes de formar profissionais a partir da

reflexão e da criação de novas tecnologias do cuidado à saúde. Tecnologias

que sejam capazes de afirmar como elementos essenciais: a escuta aos

processos singulares do adoecer humano; a necessidade do

estabelecimento de relações de confiança e de vínculo entre profissionais e

usuários; e o desenvolvimento do compromisso das equipes de saúde na

resolução dos problemas de territórios e grupos específicos.

Portanto, como afirma Mendes (2004), o aprimoramento das

propostas de ensino e de formação passa pelos modos de pensar e de

exercer práticas em saúde. Ou seja, estão em jogo as concepções de

saúde/doença, de clínica, de sujeito, as propostas e modelos de organização

dos serviços de saúde, bem como sua capacidade de se reinventar

cotidianamente, em face da variedade e da variação nas demandas sociais

e profissionais. Reinventar, como propõe Kastrup (1997), é trabalhar na

perspectiva da incerteza e desconfiar das formas prontas e supostamente

eternas, buscando linhas de fuga, novas formas de ação e novas práticas,

cujos efeitos devem ser permanentemente observados, avaliados e

reavaliados.
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No entanto, tais preceitos representam uma espécie de princípio

norteador, não se prestam, portanto, à idealização de modelos

supostamente capazes de resolver os problemas de uma vez por todas, pois

a processualidade social, e nela a área da saúde, implica em desafios e

(re)construção permanente.

Além disso, é bom ter sempre em conta que a formação na área da

saúde, embora importante, é apenas uma das variáveis de uma trama

político-institucional bastante complexa. Trama que vai de aspectos

inerentes ao SUS (modelo e limites ao financiamento, lógica da organização

em um país de dimensões continentais, disputas de hegemonia técnico-

científica, etc.) até interesses e embates governamentais nas esferas

federal, estadual e municipal. Estes últimos suscitam dúvidas, inclusive,

sobre a capacidade dos governos, dentro da atual cultura político-partidária

brasileira, em administrar satisfatoriamente as políticas públicas. Pretende-

se ampliar a qualidade da ação do Estado com relação às políticas e à

administração da saúde, porém, a incapacidade que a administração pública

demonstra em enfrentar o volume de expectativas e necessidades ficam

declarados na rigidez com que oferta os serviços, com que organiza a

assistência e na impossibilidade de transformar a vida das pessoas e dar-

lhes mais qualidade. (Campos, 1992)

Ainda segundo Campos (op. cit.), há condições objetivas e subjetivas

para o sucesso de um movimento progressivo de reforma sanitária no Brasil.

Contudo, não há como efetivamente implantar o SUS sem o enfrentamento

dos problemas considerados nucleares ao processo de mudança; ou seja, a
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indispensável alteração do modelo assistencial predominante, dos padrões

de gestão e planejamento, da política de recursos humanos e mesmo do

conteúdo das práticas médico-sanitárias. O autor também considera a

dificuldade da realização de uma reforma nas políticas públicas de saúde e

na elaboração de uma estratégia efetiva para viabilização, primeiramente,

devido à subestimação dos diversos atores sociais em influenciarem as

instituições existentes; e segundo, por considerar que os próprios atores da

reforma desconsideram as conseqüências negativas e insuficientes para a

saúde no que se refere à estrutura técnica, política e social existentes. Neste

sentido, se consolariam em trabalhar apenas alguns aspectos, não se

tornando atores efetivos na busca pela transformação.

Esta realidade não é nova, ela remonta alguns períodos da história do

país, muito embora, em certos momentos, os atores sociais tenham

conseguido transformações significativas. Desde a década de 60,

movimentos foram realizados e muitos se consolidaram, inclusive em

declarações e tratados internacionais. Nos anos 80, os movimentos

populares brasileiros ganharam força, com o processo de redemocratização

do pais, procurando repensar e lutar por mudanças políticas para o campo

da saúde pública. Participaram ativamente na construção do SUS, na

formulação de suas diretrizes e princípios.

A Declaração de Alma-Ata, elaborada em 1978, é exemplo de um

evento internacional que representou marco de influência nos debates sobre

os rumos das políticas de saúde no mundo, reafirmando a saúde como

direito humano fundamental. No caso brasileiro, o referencial proposto em
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Alma Ata inspirou as primeiras experiências de implantação dos serviços

municipais de saúde, no final da década de 1970 e início de 1980, e trouxe

aportes conceituais e práticos para a organização dos mesmos (Starfield

2002). Suas determinações trouxeram a ampliação do cuidado à saúde para

diversos setores sociais e começaram a implicar a população na

participação, organização e direcionamento das ações de saúde.

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de

saúde baseados em métodos e tecnologias práticas,

cientificamente bem fundamentadas e socialmente

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e

famílias da comunidade, mediante sua plena participação e

a um custo que a comunidade e o país possam manter em

cada fase de seu desenvolvimento. (Declaração de Alma

Ata, 1978).

Tratou-se, portanto, de uma nova concepção para a assistência à

saúde, na qual o investimento se orientou para tecnologias de baixo custo e

que fossem capazes de dar conta de grande parte dos problemas de saúde

existentes, buscando envolver diferentes profissionais e a própria população

na procura de soluções aos problemas de saúde.

De acordo com a Carta de Otawa, resultado da Primeira Conferência

Internacional sobre Promoção de Saúde, que aconteceu em 1986, na cidade

de Otawa, Canadá, a saúde é um recurso para a vida e é construída e vivida

pelas pessoas no que fazem em seu dia-a-dia: no qual elas aprendem,

trabalham, divertem-se e amam. Ou seja, é imprescindível que existam

estratégias de aproximação dos serviços a esse dia a dia, fortalecendo o

vínculo entre profissionais e comunidade.
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Muito mais do que investir em tecnologias, equipamentos e

procedimentos caros, a proposta foi investir na construção de uma rede de

cuidados básicos à saúde, ou seja, em Atenção Básica. No SUS, entende-se

por Atenção Básica o primeiro nível do cuidado à saúde, base do trabalho de

todos os níveis do sistema de saúde e principal porta de entrada no sistema.

A atenção básica é desenvolvida por meio de um conjunto de ações de

baixa complexidade, cujo objetivo é aumentar a resolutividade dos

problemas sem causar elevação dos custos. Para tanto e entre outros

aspectos, requer profissionais com uma visão interdisciplinar, fornecendo

atenção a pessoas de todas as condições (Brasil, 2004).

Suas ações, de caráter individual e coletivo, visam modificar as

condições de vida da comunidade, em função do controle de fatores sociais

e ambientais, além de hábitos e estilos de vida, com o propósito de estimular

atitudes saudáveis e eliminar riscos. São elas: ações de promoção da

saúde, de prevenção, de tratamento, de reabilitação e de manutenção da

saúde.

Os serviços de Atenção Básica à saúde são estruturados e

organizados com base em dois objetivos: a otimização da saúde da

população por meio do conhecimento atualizado das causas e do manejo

das doenças, visando maximizar o bem estar físico, emocional e social, e a

redução das diferenças de oportunidades entre os distintos grupos

populacionais, no que diz respeito ao acesso aos serviços de saúde

(Starfield, 2002).
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A fundamentação legal, que sustenta a atenção básica, onde se situa

o Programa Saúde da Família – apresentado mais adiante –, está na

Constituição Federal, nos artigos 196 e 198, os quais anunciam que ações e

serviços públicos de saúde devem integrar uma rede que priorize atenção

integral, participação da comunidade e que seja oferecida de forma

descentralizada político-administrativamente; regionalizada e hierarquizada,

com a crescente responsabilização municipal da gestão dos serviços de

saúde.

Os três níveis de gestão do SUS (federal, estadual e municipal) ainda

procuram identificar questões relativas às bases conceituais e operacionais

do que se tem denominado "Atenção Primária à Saúde" no Brasil, e de suas

relações com os demais níveis do sistema. Segundo Vasconcelos (2001, p.

23), “diferentes concepções e propostas de organização da Atenção

Primária à Saúde convivem e divergem entre si” e podem ser agrupadas em

pelo menos três padrões: o padrão da assistência médica primária1; o

padrão de atenção primária seletiva2 e o padrão da atenção primária integral

à saúde.

A implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do

Programa de Saúde da Família, elementos essenciais para a reorientação

do modelo de atenção, vem possibilitando que se fortaleça um padrão de

Atenção Primária Integral à Saúde anunciado na Conferência de Alma Ata,

                                                          
1 Neste padrão, segundo Vasconcelos (2001, p.24), trata-se de um modelo centrado em
consultas médicas.
2 Neste padrão, segundo Vasconcelos (2001, p.24), como não há recursos para o
atendimento global da população, restringe-se “as atividades sanitárias à abordagem de um
número pequeno de problemas de saúde que afetam a um grande número de pessoas e
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cujo eixo principal é o de construir um processo de trabalho em saúde que

possa dar “apoio aos indivíduos e aos grupos sociais para que assumam

cada vez mais o controle de suas vidas e de sua saúde.” (Vasconcelos,

2001, p.24).

O Programa Saúde da Família, enquanto estratégia de

(re)estruturação da atenção básica, se caracteriza como um dos principais

investimentos feitos pelo Ministério da Saúde nos últimos 11 anos com

intuito de fortalecer a atenção primária. Propõe um modo de fazer saúde

centrado na dimensão coletiva: na maior proximidade dos profissionais e da

população; na busca de empoderamento da coletividade em relação à sua

própria saúde; no trabalho em equipe; no enfoque de assistência familiar; e

na ampliação do controle social. Portanto, seu principal desafio é promover

práticas de cuidado à saúde capazes de responder às necessidades das

pessoas e grupos, de implicar comunidades, profissionais e gestores na

busca de melhorias na qualidade de vida.

As Unidades de Saúde da Família participam do sistema

hierarquizado e regionalizado de saúde e atuam em territórios geopolíticos

definidos e demanda adstrita, favorecendo que o trabalho em saúde se faça

a partir do conhecimento das dinâmicas sócio-ambientais das famílias e do

desenvolvimento de ações de assistência, promoção e educação em saúde.

Além disso, as equipes de PSF devem utilizar sistemas de informação para

o monitoramento das ações de saúde, realizando o planejamento com base

em critérios epidemiológicos e sociais, atuando de forma intersetorial, por

                                                                                                                                                                   
para o qual se disponha de métodos de intervenção pouco onerosos e de comprovada
eficácia.”
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meio de parcerias estabelecidas com diferentes segmentos sociais e

institucionais, de forma a intervir em situações que transcendem a

especificidade do setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as

condições de vida e saúde de indivíduos/famílias/comunidade. (Brasil,

2004).

Vale ressaltar que a aposta de qualificação da Atenção Primária à

Saúde através do PSF, não depende apenas de sua implementação formal.

É absolutamente necessário – entre outras coisas – investir em novas

tecnologias de cuidado à saúde que favoreçam a construção de um

processo de trabalho que inclua a perspectiva do acolhimento e da

humanização3 das práticas de saúde.

Do mesmo modo, a potencialidade da estratégia da Saúde da

Família, depende da compreensão de que, como queria Canguilhem (1990),

a saúde é ter capacidade de enfrentar problemas e encontrar caminhos para

equacionar o sofrimento. Superar um sofrimento, uma doença, depende de

condições subjetivas e objetivas de cada sujeito em construir e manejar

ferramentas sociais, psíquicas e físicas.

O possível movimento de empoderamento da saúde por parte da

população, precisa ser foco das ações dos profissionais; premissa que deve

transversalizar a organização e o processo de trabalho no serviço. Na

                                                          
3 Estes termos estão sendo aqui utilizados tal como definidos na Política Nacional de
Humanização (Brasil, 2004, p.43 e 49). Acolhimento como: “recepção do usuário, desde sua
chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que
ele expresse suas preocupações, angústias, e ao mesmo tempo, colocando os limites
necessários, garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde
para a comunidade da assistência quando necessário”. Humanização como: “aposta ética-
estética-política: ética porque implica a atitude de usuários, gestores e trabalhadores de
saúde comprometidos e co-responsáveis; estética porque relativa ao processo de produção
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medida em que as pessoas se apropriam do manejo de suas dificuldades de

saúde, tornam-se capazes de compreender seu processo de adoecimento e,

com apoio profissional, conseguem montar estratégias para elaborar seus

problemas e reinventar sua saúde. Quando é assim, podem ser

consideradas pessoas saudáveis.

É o profissional de saúde quem promove ações para favorecer tal

(re)apropriação, principalmente na atenção básica, uma vez que esta

convoca ao estreitamento de vínculos com os usuários. Em decorrência

disso, sua capacitação para o trabalho torna-se imprescindível: competência

técnico-científica e ético-política; conhecimento e familiaridade com

princípios e diretrizes que regem suas intervenções, e abertura para exercer

sua potencialidade criativa em face da condição singular dos casos

individuais, familiares e comunitários.

A atenção primária e seus diferentes modelos de organização só

podem acontecer a partir das rotinas e dinâmicas dos serviços, que é seu

estado vivo, seu movimento. Aproximar-se da pulsação do cotidiano, permite

interpretar e criar sentidos para aquilo que vivemos; isso requer escuta aos

desejos e às implicações subjetivas: ouvir os ecos e espreitar o que vêm dos

atos de cuidar e de ser cuidado.

Observar a experiência, portanto, é estar aberto e aceitar aquilo que

se cria no cotidiano das práticas, e que pode transformar o profissional e o

usuário. Trata-se de perceber e promover processos que fazem com que os

sujeitos possam elaborar seu sofrimento e, nesse âmbito, não sejam mais os

                                                                                                                                                                   
da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas; política porque se refere à
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mesmos. Portanto a atenção básica é configurada por processos

principalmente clínicos, sobretudo se entender por clínica a disposição

(...) ao inantecipável das construções pessoais e sociais, no

que elas tiverem de produtivo ou vitalizante, mas também

naquilo que emergir como entrave aos processos. Nesta

direção, os métodos clínicos devem se abrir à potência de

variação da vida, o que os torna reorientáveis, para

cartografar e quando for o caso intervir nas demandas que

estiverem em questão, em função da exigência de novas

modulações à existência, nas esferas para as quais forem

convocados. (Mendes, 2004, p.139 e 140)

Cada território, cada comunidade demandam diferentes formas de

atenção e de cuidados. Daí também a importância do profissional de saúde

ultrapassar sua técnica e sua especialidade, inventando novos modos de

intervir e de cuidar, ajudando a encontrar caminhos que possam oferecer à

população a possibilidade de conduzir sua própria saúde.

Os processos de trabalho em saúde e, consequentemente, a

capacidade dos profissionais de escuta das necessidades, e de invenção de

modos singulares de cuidar, dependem, também, de uma formação

profissional apoiada na idéia de que “é a saúde vivenciada que importa, e

não a saúde de algum ‘ideal científico’” (Martins, 2004, p.30). Ou seja, é

preciso

(...) conquistar a potência possível, efetiva e humana, de

apoiar, com técnica e arte, outro ser humano num momento

de debilidade (...) cuidar da saúde das pessoas singulares

inseridas no mundo – e não a correção de falhas em

                                                                                                                                                                   
organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS.”
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organismos mecânicos dissociados do mundo. (op. cit.,  p.30

e 31)
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Capítulo 2

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

2.1. A experiência da Casa de Saúde Santa Marcelina (CSSM)

O PSF teve inicio na zona leste de São Paulo, no final de 1995, onde

lideranças de movimentos populares, juntamente com profissionais da saúde

da região, ocupavam-se com a grave situação que existia na saúde,

principalmente em relação à rede básica. A prefeitura havia optado pela

implantação do Programa de Assistência a Saúde (PAS) e o Estado

gerenciava parte das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Eram

desenvolvidas experiências, desde 1988, por meio de consultórios Médicos

de Família (CMFs), implantados pela Secretaria do Estado da Saúde, na

tentativa de melhorar a condição de saúde da região. Nesse contexto,

alguns remanescentes dos CMFs, juntamente com os gestores de saúde e

apoiados pela população, decidiram lutar pela implantação do PSF, na

região Leste de São Paulo.

A implantação do PSF, na cidade de São Paulo, deu-se com o nome

do Projeto QUALIS I (Qualidade Integral de Saúde) criado como estratégia

prioritária para reorientação do modelo de Atenção Básica à Saúde, em

unidades de saúde do Estado. A Secretaria de Estado da Saúde

estabeleceu parceria, em 1996, com a CSSM e, posteriormente, com outros

parceiros, na implementação de novos projetos pilotos: QUALIS II, em 1997,
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com a Fundação Zerbini; o QUALIS III, com a Universidade Santo Amaro –

UNISA; e o QUALIS IV, com a Fundação Santa Catarina4.

A CSSM, enquanto Organização Social de Saúde (OSS) parceira do

Município, tem largo histórico de atuação na área de saúde na região leste

de São Paulo. Desde 1961, com a construção do primeiro Hospital de

caráter filantrópico da região, com 150 leitos, a instituição vem

representando a principal referência de assistência à população, ampliando

suas parcerias com o Município, a partir de 2001, e investindo fortemente no

crescimento da rede de atenção básica.

Assim como na saúde, a CSSM tem investido no setor da Educação.

Seu marco inicial foi a fundação da Faculdade Santa Marcelina (FASM -

Campus Perdizes) em 1929, que tinha o objetivo de renovar a sociedade por

meio de ações educativas. Com o desenvolvimento do Hospital Santa

Marcelina em Itaquera, houve necessidade de uma melhor formação para as

pessoas da região e para os profissionais de saúde. Foi em 1988 que o

Programa de Residência Médica criou laços com a Instituição, formando

profissionais nas diferentes especialidades de clínica médica e abrindo

espaço para efetivação, posteriormente, de novos contratos e novas

parcerias com outras modalidades de Residências. Este processo culminou

com a construção de um novo Campus da Faculdade Santa Marcelina na

região de Itaquera em 1999, contemplando inicialmente o curso de

Enfermagem.

                                                          
4 Em 2001, a partir do processo de municipalização da saúde, a gestão dessas unidades
passam a ser da Secretaria Municipal de Saúde e dos referidos parceiros, com exceção da
Fundação Zerbini, que no início de 2007 é substituída pela Unifesp.
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A primeira Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF)

foi estabelecida em 2001, quando foi assinado um contrato com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID) para um Programa de Residência

Multiprofissional em Saúde da Família, no qual foram capacitados 20

profissionais, das áreas de enfermagem e medicina. Essa Residência

desenvolveu-se nos anos de 2002 a 2004, e nesse mesmo biênio quarenta

profissionais, enfermeiros e médicos, foram qualificados em saúde da família

por meio de um curso de especialização. (Bourget, et al, 2006).

Todo o histórico e as experiências adquiridas ao longo desses anos

trouxeram importante potencial para a construção e efetivação de uma nova

Residência Multiprofissional. A vivência proporcionada pela Residência para

construção de um serviço que fosse culturalmente sensível, próximo ao

contexto de saúde e que atendesse às extensas necessidades da população

da região (população que vive em condições de pobreza e intensa

desigualdade social) possibilitou a criação de um lastro de percepções com

conseqüente sensibilização para o aprimoramento das experiências de

formação profissional.

Articulado com as diretrizes do Pólo de Educação Permanente da

região da Grande São Paulo, que sempre manteve a proximidade com a

gestão do serviço e admissão de Recursos Humanos (RH), o trabalho de

educação e formação profissional da CSSM se alinha à uma nova visão de

saúde, buscando compreender e refletir de modo mais sistemático os

aspectos sociais, econômicos e culturais envolvidos no processo do
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adoecimento e, consequentemente, oferecer à população serviços de maior

qualidade e resolutividade.

A CSSM, hoje, é composta por quatro hospitais, sendo 01 de alta

complexidade, localizado em Itaquera e 03 de média complexidade (Itaim

Paulista, Itaquaquecetuba e Cidade Tiradentes). Também fazem parte desse

complexo a Coordenação do Programa de Saúde da Família – Santa

Marcelina, a Faculdade Santa Marcelina (FASM - Campus Perdizes e

Itaquera) e a Escola de Formação de Profissionais da Saúde Sophia

Marchetti. A Coordenação do Programa de Saúde da Família e a Faculdade

Santa Marcelina – Campus Itaquera, foram as instituições responsáveis pela

gerência do Projeto da Residência Multiprofissional em Saúde da Família5.

2.2. O Projeto da RMSF (2005/2006)

Conforme consta nas documentações do Projeto Político Pedagógico,

a RMSF da CSSM foi organizado ao longo do processo de execução do

mesmo. Isto porque, por se tratar de uma experiência inédita de formação,

as metas pedagógicas não estavam totalmente claras desde o seu início.

Ainda não existiam diretrizes estabelecidas e nem um modelo de formação

em Residência Multiprofissional em Saúde da Família que orientasse a

construção do projeto. Por um lado, isso trouxe a possibilidade e a liberdade

de construir uma nova experiência de formação em saúde, mas por outro,

                                                          
5 A Lei Federal 11.129 de 30 de julho de 2005, cria a Residência em área Profissional da
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS. A
Portaria nº 11.111/ de 5 de julho de 2005, fixa normas para a implementação e execução do
Programa Nacional de Bolsas para a Educação para o Trabalho.A Portaria Interministerial
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acarretou dificuldades, incertezas e em alguns casos, por falta de

parâmetros mais claros, na reprodução de modelos vigentes, como veremos

a seguir. 

2.2.1. Processo de elaboração e construção da proposta

A proposta inicial foi feita pela Faculdade Santa Marcelina em julho de

2004. Esta proposta continha um grande histórico sobre a CSSM e

apresentava dados sobre a realidade de saúde da região, estrutura,

equipamentos e serviços coordenados pela Instituição, realidade social e

demográfica, indicadores assistenciais e recursos humanos disponíveis.

Em relação a estrutura pedagógica, metodologia, plano de trabalho e

organização geral como: locais de atuação, estrutura física e carga horária;

a proposta se apoiou nas experiências anteriores de outras Residências, em

algumas recomendações do MS anunciadas no documento “Competências

para o trabalho em uma Unidade Básica de Saúde com a Estratégia Saúde

da Família” (Brasil, 2000) e no curso de especialização em Saúde da Família

desenvolvido pela FASM.

Após a aprovação da proposta pelo Ministério da Saúde para

efetivação da Residência Multiprofissional em Saúde da Família em 2005 e

2006, foi criado um grupo de trabalho para organizar o processo seletivo dos

residentes, as diretrizes e modalidades pedagógicas, bem como a definição

e articulação das atividades práticas e teóricas. Todo o apoio técnico e

administrativo foi oferecido pela Coordenação do PSF da região e da FASM,

                                                                                                                                                                   
2117/2005  institui no âmbito do Ministério da Saúde e da Educação a Residência
Multiprofissional em Saúde.
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e contou também com a participação de profissionais dos serviços para

compor o grupo de preceptores e tutores.

A seleção dos alunos nesta primeira experiência da RMSF, contou

com 90 vagas para dez categorias profissionais da área da saúde (sendo 16

vagas para médicos, odontólogos e enfermeiros, e 6 para fonoaudiólogos,

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais,

nutricionistas e farmacêuticos), havendo procura de quase 1000 candidatos

para as provas iniciais. A primeira fase da seleção foi coordenada pela

Fundação Vunesp, a partir da elaboração e aplicação de uma prova teórica

que continha questões sobre: conhecimentos gerais, matemática, português,

saúde pública e conteúdos específicos para cada especialidade profissional.

Na segunda fase, o grupo da Coordenação PSF, FASM e alguns

preceptores organizaram uma dinâmica de grupo para observar aspectos

como: postura profissional, tempo de dedicação e interesse pelo curso de

Residência. Foi realizada ainda, uma avaliação dos currículos, que

priorizava a formação e experiência em Saúde Coletiva.

  Foram selecionados 75 profissionais de 10 categorias diferentes: 5

médicos, 16 enfermeiros, 16 odontólogos, 7 fisioterapeutas, 7 assistentes

sociais, 6 fonoaudiólogos, 6 Terapeutas ocupacionais, 6 psicólogos, 6

nutricionistas, 3 farmacêuticos. A alteração da distribuição de profissionais

por categoria da proposta inicial, se deu pelo próprio resultado do processo

seletivo, que dificultou o preenchimento das vagas de médicos e

farmacêuticos, direcionando parte desse número à fisioterapia e ao serviço

social, que dispunham de um maior número de candidatos.
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2.2.2. Princípios do projeto pedagógico

Idealizado como curso de pós graduação lato sensu, a Residência

fundamenta-se em pressupostos teóricos e de formação em serviço,

proporcionando, através de uma abordagem multidisciplinar, o contato direto

com a prática cotidiana da atenção à saúde junto ao Programa Saúde da

Família, procurando formar profissionais capacitados para atuação na rede

básica de saúde.

Nessa perspectiva, a RMSF tem como objetivo geral: agregar

competências gerais e específicas à formação dos residentes para o

desenvolvimento do seu exercício profissional em saúde da família nos

diversos cenários.

Para tanto, os objetivos específicos traçados são:

• selecionar, adaptar e prover meios para a implantação,

implementação e avaliação das referências teóricas,

operacionais, organizacionais e tecnológicas da atenção à

família nos cenários locais, regionais e nacionais;

• analisar concepções teóricas e suas possibilidades de geração

de tecnologias viáveis para a prática com famílias, provendo

novas formas de atuação;

• analisar as relações sociais e profissionais, e contribuir

individual e coletivamente para o fortalecimento dos processos

de educação permanente no âmbito do PSF;
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• aplicar conhecimentos dos processos de resolução de

problemas nas pesquisas e na elaboração e desenvolvimento

de projetos assistenciais.

A construção dessa formação profissional, proposta pela RMSF, se

deu através da vivência prática nos serviços, permeados por um suporte

pedagógico específico. Um dos eixos centrais era o se afastar de uma

concepção tradicional de ensino (transmissão de conhecimento,

fragmentação de conteúdos e prática como mera aplicação dos conteúdos),

uma vez que sabemos que as situações-problema que surgem no cotidiano

dos serviços, são desafios importantes para os profissionais de saúde e

exigem a criação de saídas que, muitas vezes, extrapolam o conhecimento

puramente científico. A idéia era  produzir um processo de aprendizagem, a

partir do cotidiano dos serviços e que fossem processos ativamente

construídos pelos residentes.

Uma vez que o caráter da formação na RMSF é eminentemente

prático, enfatizado pelo treinamento em serviço, foi prevista a atuação de

preceptores e tutores para o acompanhamento do processo de trabalho dos

residentes. Apesar de largamente utilizado, principalmente pela medicina, o

conceito de preceptor de residência médica não é muito claro, assim como

em outras modalidades pedagógicas da residência. Porém, de acordo com

Wuillaume (2000), os profissionais selecionados para exercer a função de

preceptor são escolhidos com base em suas experiências profissionais, bem

como em suas competências técnicas e científicas.
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Os preceptores selecionados eram profissionais que atuavam na

assistência e que foram convidados para compor o grupo de preceptoria

junto à coordenação da RMSF por apresentarem avaliação do desempenho

positivo e tempo de experiência no Programa Saúde da Família. A aposta foi

a de que a experiência prática desses profissionais favoreceria o processo

de formação dos residentes. Porém, foi observado que em relação a parte

acadêmica/científica estes profissionais tinham pouco conhecimento e,

portanto, puderam garantir ao residente somente parte dos subsídios

necessários para a realização do trabalho de conclusão de curso (TCC) e

dos 3 trabalhos que deveriam ser apresentados em congressos.

Nesta Residência, o preceptor era o mediador de um processo de

ensino-aprendizagem, utilizando a supervisão prática como estratégia

principal. Por se tratar de uma complexa atividade, essa mediação é uma

atividade que exige conhecimento, sensibilidade, criatividade, improvisação

e muito bom senso. Assim, o preceptor que atuou na RMSF possuía como

principal atribuição facilitar a percepção, compreensão e ação do residente

em direção à uma atuação em Saúde Coletiva, privilegiando a Atenção

Básica de Saúde.

A estrutura de atuação para a preceptoria foi definida através do

estabelecimento de papéis que foram estabelecidos da seguinte forma:

Preceptor de categoria – realizava o acompanhamento do processo

de trabalho do residente de sua categoria profissional e o treinamento

técnico em serviço.
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Preceptor de área – referência para a equipe multiprofissional. Cada

equipe multiprofissional tinha seu preceptor de área, que era um dos

preceptores de categoria e que, além de supervisionar os residentes

individualmente, também acompanhava a equipe multiprofissional na UBS,

juntamente com os tutores. Sua função era a de atuar nos processos de

trabalho destas equipes, realizar reuniões quinzenais com o responsável

técnico e/ou administrativo das instituições da qual era referência;

acompanhar o desenvolvimento das ações realizadas nas instituições;

encaminhar o plano de ação; realizar supervisão durante o período de

plantão conforme cronograma pré-estabelecido e/ou necessidades do grupo

de residentes.

Ainda fazendo parte da equipe de profissionais que assistiam os

residentes durante sua formação e participavam diretamente da orientação

do processo de trabalho na UBS, o Tutor, realizava o acompanhamento

diário do residente, a fim de ampliar a visão do educando e oportunizar a

aplicação, na prática, do conhecimento adquirido.

O Tutor recebe diferentes denominações, de acordo com as

concepções pedagógicas do curso na qual estava envolvido. São elas:

orientador, professor-facilitador da aprendizagem, tutor-orientador, tutor-

professor e até mesmo animador de rede, são algumas denominações

recebidas por esse profissional. (Barbosa e Rezende, 2006)

Os Tutores que atuaram na RMSF eram profissionais que

trabalhavam nas Unidades Básica de Saúde, selecionadas pela equipe de

Coordenação junto com os preceptores e que, ao longo de sua trajetória
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institucional, apresentavam habilidades técnicas para receber e acompanhar

a equipe de residentes. Importante destacar que, no caso da experiência de

RMSF aqui analisada, inicialmente, os tutores não tiveram nenhuma

preparação teórica ou formação específica como educadores para exercer

esta função. Pouco havia sido definido sobre sua competência e papel que

deveria desempenhar junto ao residente, o que gerou, durante todo o

processo da Residência, inúmeras dificuldades de relacionamento entre

tutores e residentes, sendo necessário muitas vezes a troca da equipe

tutorial.

Na tentativa de corrigir tais problemas e ampliar o conhecimento dos

tutores em relação ao seu papel no projeto da RMSF, os preceptores

realizaram uma capacitação quinzenal para esses profissionais. Nesta

capacitação basicamente foram discutidos aspectos organizacionais,

diretrizes pedagógicas, o processo de trabalho de cada categoria, e os

temas que eram discutidos nas aulas gerais com todos os residentes, a fim

de estimular a discussão e a articulação das atividades teóricas e práticas.

Além disso, foi incluída a participação do Tutor no processo decisório da

Equipe de Coordenação da RMSF.

Mesmo assim, houve grande dificuldade em garantir a adesão desses

tutores nos encontros, pois havia problemas de organização da agenda

dentro da unidade e, muitas vezes, os tutores simplesmente não

conseguiam liberação dos atendimentos. Com o grupo instável e pouco

freqüente na participação das atividades de formação o engajamento dos
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tutores e o aproveitamento nas discussões ficaram bastante prejudicados, o

que dificultou uma apropriação melhor dessa experiência.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de

Residência Médica, durante a RMSF, cada grupo de seis residentes teve o

acompanhamento de 1 preceptor de categoria. Tendo em vista que a

metodologia adotada implica em um trabalho de campo numa perspectiva

multiprofissional, cada equipe foi acompanhada por um preceptor de área.

As categorias de medicina, enfermagem e odontologia tiveram um tutor da

mesma categoria, pertencentes à equipe nuclear da Unidade Básica de

Saúde. Para as demais categorias, que não pertenciam à equipe nuclear, o

preceptor acompanhava com mais proximidade, participando mais

ativamente do processo de trabalho do residente, visto que as unidades não

contavam com esses profissionais.

2.2.3. Organização Didático Pedagógica

A Residência foi estruturada em base teórica e prática, com uma

carga horária de 60 horas semanais, fundamentada na formação e

capacitação para o serviço em Atenção Básica à Saúde, particularmente na

PSF.

A carga horária teórica foi desenvolvida com o intuito de consolidar

conhecimentos específicos a cada categoria envolvida no Programa e

também, de solidificar os conhecimentos norteadores do trabalho

multidisciplinar no PSF.  A prática foi organizada de forma a permitir ao

profissional a vivência da multiprofissionalidade e a familiarização com os

diversos cenários encontrados na rotina de trabalho na UBS.
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Por se tratar de um programa essencialmente focado no treinamento

em serviço, esse contato com cenários diversificados, permitiu aos

residentes um redimensionamento de suas práticas profissionais de acordo

com as situações-problemas encontradas, bem como dos recursos humanos

e tecnológicos disponíveis. (Bourget, et al, 2006).

A primeira atividade desenvolvida na RMSF foi um Curso Introdutório,

com a duração de um mês e carga horária de 160 horas/aula. A idéia era

nivelar o conhecimento dos residentes, a partir da reflexão e discussão de

conceitos básicos da Saúde Coletiva e daqueles que norteiam

especificamente o trabalho em Saúde na Família.

A carga horária do Curso Introdutório foi distribuída da seguinte

maneira:

 136hs de aula presenciais aplicadas a partir de uma metodologia

participativa, problematizadora. Esta metodologia partiu de experiências

vividas pelos professores que acompanhavam o Núcleo de Educação

Permanente e outros cursos da CSSM.

Os temas abordados foram:

 Processo saúde-doença;

 História da Saúde Pública no país;

 Princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS) –

universalidade, equidade e integralidade;

 Conceitos que regem o trabalho no PSF: Família; Territorialização;

Área de risco; Trabalho em equipe; Planejamento de ações; Diagnóstico de
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saúde da área; Participação popular; Ações educativas; Atenção integral;

Visita domiciliar; Ações intersetoriais; Sistema de Informação em Atenção

Básica (SIAB).

 24hs de dispersão onde o aluno realizou um diagnóstico situacional,

observando o perfil da unidade e a área de abrangência, utilizando para isso

todos os conceitos expostos durante o curso.

 A avaliação dos alunos neste curso Introdutório se deu a partir da

apresentação do trabalho elaborado na Unidade Básica de Saúde sobre o

perfil da Unidade e da área de abrangência e diagnóstico situacional; além

de uma prova teórica escrita.

Após esse primeiro mês os residentes iniciaram o trabalho nas

Unidades de Saúde da zona leste do Município de São Paulo, que tem a

CSSM como parceira na gestão. As unidades foram selecionadas a partir

dos seguintes critérios: aceitação por parte da gerência local e dos

profissionais do serviço, histórico de engajamento com as questões locais e

participação social, perfil e disponibilidade de tutores e existência de serviço

de odontologia para a atuação da equipe de saúde bucal. (Bourget, et al,

2006).

Durante o primeiro ano, os residentes foram divididos em dezesseis

grupos, compostos por 5 ou 6 profissionais de diferentes categorias, atuando

em UBSs, em hospitais e em outras instituições sociais da região. Os

diferentes contextos institucionais favoreceram a compreensão e a

importância da articulação da rede de serviços que compõem o sistema de
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saúde, bem como, da importância e necessidade do desenvolvimento de

ações intersetoriais na pratica em saúde.

Os residentes seguiram rodízio mensal entre a UBS, o Hospital e as

Instituições Sociais. Nos hospitais, a atuação era dirigida para as áreas

específicas, mas o estágio nas UBSs, os residentes trabalhavam em

equipes multiprofissionais, favorecendo a capacidade para o trabalho

interdisciplinar.

No caso dos Residentes de fonoaudiologia, no mês em que não

estavam na UBS, iam para o setor de fonoaudiologia do Hospital do Itaim

Paulista, passando pelo Berçário, UTI Neonatal, Ambulatório de Pediatria,

Clínica Médica, UTI Adulto, Home Care e Alojamento Conjunto. No Hospital

de Itaquera, passando pelo setor de audiologia clínica e otoneurologia; e em

instituições como orfanato, asilo, associação de mães de excepcionais,

brinquedoteca, abrigo infantil.

A entrada no Hospital, em todas as categorias, teve a proposta de

trabalhar com os residentes uma continuidade e aprofundamento de estudo

técnico em áreas especificas, contribuindo para o atendimento Hospitalar

com orientações essenciais para completa e eficiente recuperação do

paciente, ampliando a possibilidade de antecipação da alta. Além disso,

esse trabalho buscou a construção de um olhar sobre a rede de assistência,

a partir da avaliação e do possível acompanhamento do fluxo de pacientes

dentro dos diversos serviços, a regulação de vagas e o sistema de

referência e de contra-referência.
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Para as categorias de medicina e enfermagem, a entrada no hospital

era condição essencial para sua formação técnica no serviço de atenção

básica. Foi bastante pontuada pelos preceptores dessas categorias a

importância de capacitar tecnicamente o seu residente para atuar em

emergência e aprimorar sua capacidade de realizar um diagnóstico. Já para

as demais categorias, apesar de encontrar seu lugar de aprimoramento

técnico também; a idéia era muito mais a de oferecer ao residente uma

vivência que permitisse a compreensão do funcionamento de todo sistema

de saúde, para que assim pudesse organizar e direcionar sua atuação, no

caso, na Atenção Básica.

Apesar de existir certa coerência na inserção de residentes de todas

as categorias em estágio hospitalar, foi muito questionada a sua relevância

para o trabalho na atenção básica, pois, as atividades e procedimentos

técnicos desenvolvidos no hospital, em geral, não são realizados nas

unidades básicas de saúde. Por outro lado, existe a necessidade de se

conhecer os serviços para saber orientar a família e o paciente em relação a

um determinado exame ou diagnóstico realizado em um hospital e, acima de

tudo, a experiência foi bastante proveitosa na discussão sobre a articulação

desses serviços e seus papéis na rede de cuidados progressivos à saúde.

No que se refere ao aprimoramento técnico mais específico da

atuação na atenção básica, as discussões privilegiavam a capacidade de

escuta e a necessidade de ampliar um olhar do profissional de saúde à

complexidade de fatores implicados nos processos de adoecimento de

indivíduos e/ou grupos sociais. Ou seja, o profissional de saúde deve
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aprimorar sua capacidade de perceber e conhecer os problemas de uma

comunidade e realizar ações de saúde na atenção básica que tenham, além

de um caráter coletivo, competência para modificar as condições de vida das

pessoas, gerando hábitos, estilos de vida e atitudes mais saudáveis.

A Residência buscou uma formação que fosse capaz de refletir o

trabalho em saúde a partir do diagnóstico territorial, do planejamento de

ações, e do trabalho em equipe, visando o desenvolvimento de ações de

prevenção, promoção, reabilitação e de educação em saúde. Nesse enfoque

os residentes inicialmente deveriam:

• Realizar um diagnóstico territorial observando a realidade local

e conhecendo a demanda espontânea fonoaudiológica;

• Compartilhar conhecimento por meio de capacitação para os

profissionais e comunidade;

• Participar das reuniões de equipe para planejar as prioridades

das ações e formas de intervenção;

• Participar de grupos da Unidade de Saúde partilhando e

discutindo as dificuldades encontradas, e incluir aspectos

específicos de cada categoria profissional no cronograma de

atividades do grupo;

• Organizar intervenção junto a outras instituições sociais, como

escolas, associações, etc. No caso específico da

Fonoaudiologia, realizar Oficinas junto aos alunos e

Professores que visem o desenvolvimento da linguagem oral e
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escrita, a superação das dificuldades de aprendizado, a

implementação de ações de saúde auditiva, saúde vocal e

inclusão social;

• Acompanhar casos por meio de visitas e atendimentos

domiciliares;

• Realizar atividades visando à promoção de saúde;

• Realizar atendimentos individuais e grupos terapêuticos;

Nas unidades, os residentes de todas as categorias tinham um tempo

estabelecido para o desenvolvimento de atividades multiprofissionais (50%)

e específicas (50%). Permaneciam sempre acompanhando uma equipe de

saúde da unidade, a qual pertenciam os tutores de medicina e enfermagem.

Participavam de reuniões de equipe, discutiam casos, realizavam grupos

com os tutores, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde

(ACS); intervenções de saúde e desenvolvimento de ações na comunidade.

No intuito de aproximar os residentes do trabalho direto com as

famílias, observado pelos preceptores como pouco explorado e aprofundado

pelas equipes de tutores, foi direcionado o acompanhamento de 100 famílias

(sendo duas famílias indicadas de cada prioridade de intervenção do PSF e

as demais aparentemente saudáveis). Embora tendo certa dificuldade em

cumprir o cronograma desta atividade, devido à dificuldade de gerenciá-la

juntamente com as demais atividades, este trabalho oportunizou à equipe

nuclear grande espaço de aprendizado e ofereceu importante retorno às

famílias trabalhadas. (Bourget, et al, 2006).
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O trabalho realizado junto às instituições, que no caso da

fonoaudiologia foram o orfanato, asilo, associação de mães de excepcionais,

brinquedoteca e abrigo infantil, foram desenvolvidos projetos visando à

melhora dos serviços prestados, qualidade de vida, ações com enfoque

familiar, tendo por principal finalidade a humanização, prevenção de agravos

e educação em saúde.

Durante o primeiro ano, todos os residentes permaneceram em torno

de 3 meses em cada instituição, cumprindo a carga horária de 12 horas

semanais, sendo que 8 horas deveriam ser cumpridas na instituição e 4

horas destinadas à elaboração de relatórios, ou 8 horas, destinando 1 hora

para elaboração do relatório (cada carga horária de plantão foi estabelecida

com o preceptor da categoria).

Os relatórios solicitados para os residentes, por plantão realizado,

continham: um relato breve das atividades desenvolvidas no dia, as

dificuldades encontradas e sugestões para a próxima intervenção; e, por fim,

uma reflexão crítica sobre a atuação da equipe e uma auto-avaliação de seu

desempenho. O relatório do último plantão abrangia todo o período de

trabalho realizado na instituição.

O trabalho dos residentes nas instituições seguiu uma proposta

pedagógica pré-estabelecida pelos preceptores da Residência, que

orientaram algumas ações fundamentais a serem desenvolvidas: a equipe

de residentes em cada instituição deveria realizar um diagnóstico

institucional com o objetivo de verificar as necessidades e os problemas

existentes na instituição e traçar planos de ações que pudessem contribuir
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com a solução dos problemas, sempre respeitando os limites do serviço e

otimizando as atividades que a instituição já realizava.

A preceptoria estabeleceu alguns pontos fundamentais para a

elaboração das atividades desenvolvidas nas diferentes instituições:

avaliação da instituição (descrição física, profissionais, usuários, rotina das

atividades semanais e de final de semana, filosofia ou missão da instituição);

objetivos gerais e/ou específicos da equipe; proposta de intervenção.

Esse planejamento permitiu aos preceptores um acompanhamento

mais efetivo do desenvolvimento e aprendizado dos residentes no

desenvolvimento das ações. Além disso, foi estabelecido um planejamento

por categoria, traçando as ações básicas que cada residente deveria

desenvolver e que aprendizado ele teria com essa ação.

Em relação à Fonoaudiologia, as principais diretrizes foram:

• Realizar ações de intervenção individual e/ou em grupo, com

enfoque em desenvolvimento de linguagem oral e escrita,

distúrbios de aprendizagem, distúrbios de motricidade oral e

saúde auditiva;

• Redimensionar modelos clínicos de assistência, buscando

estratégias para o enfoque em ações educativas, promoção e

prevenção à saúde, com o intuito de estimular o

desenvolvimento de tecnologias de cuidado que fugissem do

enfoque clínico curativo e ampliando a capacidade de criação

de estratégias que viabilizem a inclusão social;
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• Intervir em problemas de saúde, dando prioridade para a

intervenção junto à deficiências, síndromes, má formações e

doenças mentais, incapacidades e desvantagens sociais;

• Compartilhar os conhecimentos produzidos, capacitando

profissionais e pais na abordagem dos distúrbios de linguagem;

• Oferecer apoio e educação permanente aos profissionais e

equipes.

Outra estratégia prática para a ampliação do conhecimento e

sensibilização do residente ao processo de trabalho foi a realização dos

estágios eletivos, realizados no período de um mês, no qual o residente

pode conhecer outros serviços de saúde, que pudessem contribuir com a

complementação do currículo oferecido pelo programa. Esses estágios

aconteciam por opção individual e por categoria, e foram realizados no

segundo ano da Residência. (Bourget, et al, 2006).

Em relação à parte teórica, como já pontuado anteriormente, o projeto

se apoiou naquilo que já era desenvolvido na especialização em Saúde da

Família e também, da experiência da equipe de Educação Permanente da

Coordenação do PSF. Sendo assim, da mesma forma que as informações

anteriores, os dados trazidos aqui foram retirados do Projeto Político

Pedagógico inicial.

A Residência apoiou-se no ensino por Competências e na construção

de uma metodologia ativa baseada na Problematização. Esta escolha foi

definida pela necessidade em transformar a metodologia que estava sendo

utilizada nas aulas gerais, baseadas somente em aulas expositivas, o que foi
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observado pelo grupo como estratégia metodológica pouco eficiente para o

aprendizado e para o desenvolvimento de algumas competências e

habilidades desejadas para a formação.

A competência está sempre vinculada a uma necessidade de

capacitação profissional para resolução de problemas; portanto, era

estabelecido dentro de cada categoria, como também, competências gerais

para todos os residentes. O preceptor também participou da construção

deste eixo pedagógico, a partir da construção do CHA (Conhecimentos,

Habilidades e Atitudes), que foi definido pela Coordenação, objetivando

desenvolver a formação de uma nova identidade profissional para este

residente. A proposta previa o trabalho de três elementos interligados entre

si para o desenvolvimento das competências. São eles:

CONHECIMENTOS

1. Evolução da Saúde Pública até o momento atual;

2. Políticas Públicas de Saúde;

3. Processo de Trabalho no PSF;

4. Processo Saúde-Doença;

5. Vigilância em Saúde (Vigilância Ambiental, Vigilância

Epidemiológica e Vigilância Sanitária);

6. Conhecer e entender o funcionamento, organização e

composição dos conselhos gestores locais;

7. Sistemas de Informação em Atenção Primária à Saúde;

8. Abordagem Sistêmica x Abordagem Linear;
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9. Abordagem Familiar (Ciclo da Criança; Ciclo da Mulher;

Ciclo do Adulto e Ciclo do Idoso);

10. Instrumentos para Abordagem Familiar;

11. Promoção e Prevenção à Saúde (Educação em Saúde e

Diagnóstico de Comunidade);

12. Participação Popular;

13. Trabalhos interdisciplinares;

14. Medicina baseada em evidências;

15. Princípios éticos nas relações profissionais;

16. Educação em Saúde. (Bourget, et al, 2006)

HABILIDADES

• Aplicar os princípios organizacionais e norteadores que regem

o Programa Saúde da Família;

• Trabalhar com os diversos processos envolvidos no

adoecimento do indivíduo, ampliar o universo conceitual,

técnico, científico, político e social do processo saúde-doença;

• Correlacionar os conceitos teóricos com a realidade e

interpretá-los dentro de sua área de abrangência;

• Capacidade de reconhecer situações de riscos sanitário e

ambiental;

• Monitorar a situação de saúde de sua área de abrangência;
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• Trabalhar a promoção e prevenção de sua população;

• Orientar o indivíduo e sua família acerca dos procedimentos de

autocuidado;

• Aplicar conceitos de diagnóstico de qualidade de vida;

• Propor intervenções na qualidade de vida da população;

• Capacitar o profissional para o trabalho interdisciplinar no PSF;

• Refletir sobre a natureza do processo de trabalho de cada

categoria na equipe multiprofissional;

• Facilidade para a comunicação no sentido de identificar e

trabalhar os diferentes aspectos da inter-relação humana e sua

interface com o adoecimento individual e familiar;

• Capacidade de negociação e segurança no processo decisório;

• Capacidade para trabalhar em equipe, conhecendo os serviços

de todos os membros que a compõem;

• Responder as diferentes demandas em saúde no âmbito da

capacidade resolutiva do PSF;

• Manejo de ações intersetoriais;

• Viabilizar o ingresso e a participação de pessoas com

deficiência nas práticas e espaços de convivência, esporte,

cultura e lazer oferecidos na região;

• Discernimento da função e autonomia para trabalhar no

processo decisório com os conselhos gestores locais;
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• Divulgar o trabalho realizado pela equipe multiprofissional;

• Democratização do conhecimento;

• Atualização profissional. (Bourget, et al, 2006)

ATITUDES

• Receptividade para mudança;

• Inovação de modelo de atenção;

• Comprometimento afetivo, instrumental e normativo com as

diretrizes do PSF e ações de saúde e equipe;

• Autonomia para realização das práticas de saúde;

• Utilizar princípios éticos;

• Lealdade e comprometimento ao programa;

• Rigor nas ações;

• Responsabilidade;

• Habilidade em dar respostas;

• Trabalhar com uma prática humanizada;

• Atualização profissional;

• Respeito à diversidade de valores e práticas;

• Criatividade no planejamento das ações de saúde;

• Resiliência;

• Motivação;
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• Iniciativa;

• Envolvimento com a proposta do PSF. (Bourget, et al, 2006)

A construção das metodologias de ensino foi um tema muito

trabalhado e discutido pelo grupo de preceptores e exigiu aprimoramento e

capacitação em Problem Based Learning (PBL) e a Problematização. Na

tentativa de adequar esse tipo de ensino às atividades e objetivos de

formação da Residência, os preceptores se organizaram da seguinte forma:

• Os residentes eram divididos em grupos menores, em média

20 por turma, e eram acompanhados durante 3 a 4 semanas

por uma mesma dupla de preceptores que trabalhavam um

tema específico previamente definido para todos os grupos.

• Primeiro momento: os residentes, já com a temática dada

previamente, traziam artigos e materiais para discussão com

um grupo multiprofissional e os preceptores. Estabeleciam

eixos para discussão, aprofundando o tema e relacionando-o

com a prática. No final desse dia, era dada uma tarefa aos

grupos para que a desenvolvessem nas UBS.

• Segundo momento: os grupos das unidades apresentavam as

tarefas e aquilo que poderia ser desenvolvido durante a

semana. Apresentavam as problemáticas encontradas e

discutiam com o grupo todas as propostas e estratégias de

superação desses obstáculos, retornando sempre à discussão

teórica disparada na semana anterior.
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• Terceiro momento: fechavam do trabalho desenvolvido ou

iniciado na UBS, a partir da discussão e definição de um plano

de intervenção que desse continuidade à atividade.

Diferentes temas foram organizados para serem discutidos dentro

dessa Metodologia: Atenção Primária à Saúde; Processo Saúde-Doença;

Documento Norteador; Rede Social; Abordagem Familiar; Aspectos

Antropológicos e Sociológicos da Saúde; Processo saúde-doença;

Transdisciplinariedade; Saúde Ambiental; Educação em Saúde; Saúde

Mental; Empreendedorismo Social; Sistema de Informação.

Trabalhar com essa metodologia foi um grande desafio para todo o

grupo. Houve dificuldade de todos os preceptores para coordenar as

discussões sem resvalar na tendência de direcionamentos teóricos prévios.

O intuito do método é desenvolver no residente a capacidade de ir atrás do

conhecimento, refletir sobre ele e relacioná-lo com a prática. O papel do

preceptor é somente o de facilitar a discussão, estimulando e conduzindo os

trabalhos de modo a que todos participem do processo. Essas metas foram

parcialmente cumpridas, pela própria inexperiência dos preceptores com tal

metodologia de ensino.

Apesar disso, pode-se observar que com o uso das metodologias

ativas e as discussões centradas em desafios reais, representou um

importante momento de participação e implicação dos residentes nas

discussões propostas. Ou seja, a vivência da metodologia proporcionou ao

residente sair da condição passiva, ampliando sua participação e sua

autonomia nos processos de aprendizado e de atuação profissional.
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 Alguns dados que serão apresentados no próximo capítulo, apontam

para isso. Outros, vão nos mostrar o quão difícil e complexa é a tarefa de

formação e de atuação dos profissionais de saúde e o quanto ainda estamos

longe de realizar mudanças que representem, de fato, um avanço nas

propostas de ensino em saúde.

Esta pesquisa, mesmo que sem o intuito de esgotar a discussão de

todos os aspectos que compuseram essa primeira experiência da RMSF da

CSSM, pretende analisar alguns elementos do que, até aqui, fomos capazes

de produzir na busca do aprimoramento da formação do profissional de

saúde.
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Capítulo 3

MÉTODO

Este estudo analisou a experiência de Residência Multiprofissional em

Saúde da Família da CSSM, identificando potencialidades e limites desta

modalidade de formação profissional pós-graduada e, ao mesmo tempo,

indicando tendências que pudessem contribuir para o aprimoramento de

propostas para formar profissionais de saúde.

A análise dessa experiência de RMSF, como mencionamos na

introdução e no primeiro capítulo, teve a intenção de contribuir na reflexão

sobre questões envolvidas na (re)formulação de práticas de ensino numa

formação em serviço, especialmente, no trato de concepções de

saúde/doença, de modelos de organização dos processos de trabalho e de

práticas em saúde, bem como de relações entre serviços,  profissionais e

usuários.

Os resultados da pesquisa trazem elementos que podem ajudar na

avaliação de transformações recentes nos projetos pedagógicos das

instituições universitárias de ensino em saúde, uma vez que boa parte das

experiências de pós-graduação no campo da saúde coletiva se justifica

também, por supostas insuficiências e deficiências da graduação na

formação de profissionais competentes para atuar no Sistema Único de

Saúde.
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3.1 Delineamento do estudo

A pesquisa analisa a experiência da autora em uma Residência

Multiprofissional em Saúde da Família e, por isso, realiza uma leitura

particular das questões ligadas à significação dos acontecimentos. Trata-se,

portanto, de um estudo qualitativo, exploratório e descritivo.

Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa proporciona o

aprofundamento do significado dos fenômenos e das relações humanas, que

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Ao contrário

disso, procura trabalhar com objetos e realidades que não podem ser

quantificados, uma vez que o cenário deste tipo de estudo requer a

compreensão de que “todos os fenômenos humanos são sociais e, como

tais, são produções humanas, processuais, dependentes de um contexto

histórico e cultural, efetivados a partir de trocas simbólicas realizadas

através da linguagem” (Falsetti, 1990, p.14).

Avaliar tal experiência de Residência requereu a valorização do

contexto no qual ela se insere; sua condição política e social; a história dos

atores envolvidos no processo e, nesta perspectiva, o entendimento do que

foi possível concretizar da proposta e, naturalmente, também do que não foi.

Delimitar tais condições significou explicitar os caminhos percorridos

durante a pesquisa, visualizando o alcance do estudo: estabelecer um lugar

de sustentação para a tomada de posição.

A pesquisa deu-se em dois momentos. Primeiramente foi realizado

um levantamento dos dados apontados no Projeto Político Pedagógico da
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Residência em questão, e das informações contidas nas atas de reuniões e

relatórios, a fim de delinear, minimamente, uma estrutura de funcionamento

do projeto da RMSF. Num segundo momento, concomitante à análise

dessas informações, estruturou-se entrevistas com os atores do processo de

Residência, mapeando elementos que expressavam possibilidades e limites

dessa experiência de formação profissional em saúde.

3.2. A população do estudo

A população desse estudo foi formada por preceptores de diferentes

categorias profissionais, residentes de fonoaudiologia6 e coordenadores da

Residência. A intenção foi a de “dar voz” a diferentes participantes do

processo, analisando suas percepções e reflexões a respeito de certas

vivências na RMSF, nos anos de 2005/2006.

Definiu-se um grupo dessa população para viabilizar a coleta dos

depoimentos. Houve uma seleção de 4 dos 6 residentes fonoaudiólogos da

Residência, os quais deveriam ter realizado formação de graduação em

instituições diferentes. A intenção dessa seleção foi procurar minimizar

algum viés na resposta de residentes cujas graduações tivessem ocorrido

num mesmo curso. Para isso, realizou-se sorteio aos que eram da mesma

escola.

Os preceptores que participaram da investigação foram 8 (1 médico, 1

enfermeiro, 1 odontólogo, 1 fisioterapeuta, 1 farmacêutico, 1 nutricionista, 1

                                                          
6 Como se trata de uma leitura realizada a partir da experiência da pesquisadora, optou-se
em colher depoimentos de seus residentes, pois estes estão mais diretamente ligados às
vivencias evocadas na pesquisa.
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terapeuta ocupacional e 1 assistente social). Definiu-se o critério de vivência

integral desde o início da residência, para que os preceptores pudessem ser

escolhidos para esta pesquisa. Nesta condição, a preceptoria de psicologia

não participou das entrevistas, bem como a preceptoria de fonoaudiologia,

por ser uma função exercida pela pesquisadora.

Os coordenadores são os representantes das Instituições envolvidas

no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: Casa de

Saúde Santa Marcelina e Faculdade Santa Marcelina.

Os Tutores não foram entrevistados devido a incompatibilidade de

tempo entre a realização deste estudo e a obtenção da aprovação e da

autorização do Comitê de Ética da Prefeitura.

O sigilo e o anonimato dos sujeitos da pesquisa foram garantidos aos

participantes, mediante a apresentação de um termo de consentimento

informado, apresentado e assinado no ato das entrevistas (Anexo C). Os

critérios utilizados obedeceram a resolução 196/96 do Conselho Nacional de

Saúde sobre pesquisa com seres humanos.

3.3. As entrevistas

As entrevistas realizadas foram semi-estruturadas e seguiram dois

roteiros, um geral e um diferenciado para cada segmento: residentes,

preceptores e coordenadores. Investigou-se questões específicas a cada

segmento, pois cada um tem papéis e contribuições diferentes acerca da

experiência.
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Antes de iniciada a entrevista, foi apresentado o termo de

consentimento livre e esclarecido, seguindo todos os preceitos éticos

necessários para a legitimidade do trabalho. Houve teste do instrumento de

entrevista, a partir de um projeto piloto realizado com 3 preceptores, cujos

dados foram descartados do estudo.

As entrevistas não foram utilizadas na totalidade. Delas recortou-se

fragmentos diretamente ligados às questões e objetivos da pesquisa. Utilizei

nomenclaturas diferentes para identificar os fragmentos das entrevistas

utilizadas na análise, preservando assim o anonimato dos entrevistados.

São elas: Entrevistado Preceptor – EP (de 1 a 8), Entrevistado Residente –

ER (de 1 a 4), Entrevistado Coordenador – EC1 e EC2.

No intuito de nortear o roteiro das entrevistas e obter as informações

desejadas, foram elaborados eixos gerais, para todos os entrevistados, e

eixos específicos, para cada categoria dos sujeitos. São eles:

Gerais

 Papéis da Residência Multiprofissional na formação;

 A integração teoria e prática na formação profissional.

Preceptores

 Conhecimento em relação às estratégias pedagógicas utilizadas;

 Mudanças na formação a partir das estratégias pedagógicas

utilizadas.

Residentes
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 Residência enquanto possibilidade de construção de novas

práticas profissionais na atenção básica;

 Os desafios enfrentados na Residência.

Coordenadores

 A contribuição da Residência para uma nova estrutura política,

que viabilize a mudança desejada na formação profissional;

 A multidisciplinariedade como estratégia para mudanças na

formação pós-graduada em saúde.

No total foram realizadas 14 entrevistas, gravadas e transcritas para

análise.

3.4. A análise dos dados

Utilizei como material de análise, fragmentos dos depoimentos dos

sujeitos da pesquisa, bem como referências tiradas da revisão bibliográfica e

documental (Projeto Político Pedagógico, com os programas e estratégias

utilizadas; registro das reuniões dos preceptores e coordenação para

planejamento, avaliação e acompanhamento do curso; e relatórios de

atividades práticas dos preceptores).

As categorias de análise das entrevistas foram organizadas a partir do

cruzamento entre os eixos temáticos oferecidos aos sujeitos entrevistados e

os aspectos mais intensos e insistentemente abordados por eles. São eles:

a Formação oferecida pela Graduação; o Trabalho em Equipe
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Multiprofissional; as Metodologias de Ensino; Apontamentos sobre a Clínica

na RMSF.

Em síntese, a análise consistiu no cruzamento de aspectos teóricos e

documentais com os depoimentos, permeados pelo modo como pude

ler/interpretar a experiência, sempre buscando extrair elementos que

apontem para a construção de princípios e ações pedagógicas a serem

utilizados no tipo de formação em questão, procurando, mais

especificamente, delinear potencialidades a serem exploradas na formação

em serviço no campo da saúde coletiva.
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Capítulo 4

UMA LEITURA DA EXPERIÊNCIA

O que se verá aqui, além da reconstrução explicativa dos dados, que

configura a análise, são problematizações e indicações sobre a formação

pós-graduada na Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Não é

intenção fazer desta experiência um modelo. Ao contrário, o intuito é,

sobretudo, pensar a vivência da Residência, analisando um projeto político

pedagógico específico, que ajudei a conceber e no qual atuei durante dois

anos como preceptora.

Pela natureza das experiências e pelo fato da pesquisa ter sido

realizada em ação, isto é, com a participação direta da pesquisadora no

processo, o percurso de coleta, de análise e de discussão do material

aconteceu no próprio movimento da Residência Multiprofissional. Na análise,

como mencionado no capítulo anterior, os dados permitiram o

estabelecimento de categorias temáticas centrais ou principais: A Formação

oferecida pela Graduação; O Trabalho em Equipe Multiprofissional; As

Metodologias de Ensino; Apontamentos sobre a Clínica na RMSF.

4.1. A Formação oferecida pela Graduação

A formação nos cursos de graduação emerge de forma significativa

nos discursos dos entrevistados, principalmente preceptores e residentes. O

aparecimento de tal temática é explicado pela associação entre as
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experiências da graduação e aquelas vividas na RMSF, que proporcionaram

aos entrevistados conhecimentos sobre uma nova perspectiva de saúde,

particularmente naquilo que se refere ao aprimoramento dos processos de

trabalho, estimulando-os a pensar sobre sua própria formação de modo mais

crítico:

EP3 - Porque o profissional sai da graduação só com teorias e

aí, [somente] quando tem a possibilidade de estar numa

Residência Multiprofissional, vai ter uma exposição à prática,

orientada por um profissional que já tem essa experiência.

EP8 - (...) a gente tinha residentes com uma formação muito

teórica, distante da realidade. Porque vêm de formações em

instituições que são “modelo”, instituições que não são

condizentes com a realidade, pré-fabricadas pra formar.

Assim, elas não têm as interferências da realidade. Muitos dos

nossos residentes vinham com o olhar teórico muito forte e de

pouca atitude para prática, com pouca capacidade de

correlacionar a prática com a teoria (...).

É freqüente a idéia de que a graduação não dá oportunidade ao aluno

para se aproximar da realidade, priorizando uma formação com caráter

teórico e técnico, que acabaria por limitar o profissional. Nas estratégias

pedagógicas escolhidas por parte significativa das graduações, o estágio

prático fica limitado ao aprimoramento da técnica e ao desenvolvimento de

postura deontológica. Em outras palavras, muitas vezes o estágio é um

modo de se aproximar sem colocar em contato, reificando concepções e

posições pré-estabelecidas, descontextualizando a prática da dimensão

política, social e sanitária dos serviços de saúde. É dessa posição que

deriva, por exemplo, a fala do entrevistado abaixo:
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EP1 - Esse tipo de ensino é interessante porque faz com que

você crie estratégias pra trabalhar com a realidade, não é

como um estágio [de graduação], no qual você tem todos os

recursos técnicos já prontos. Tem pessoas que padronizam a

prática, criam protocolos, então você não enfrenta as

dificuldades reais.

Os entrevistados, como aponta o exemplo do fragmento acima,

questionam o modelo de formação tecnicista, demonstrando a insuficiência

do ensino marcado por teorizações e técnicas “desencarnadas”, sem ligação

efetiva com contextos e situações de saúde concretos, a favor de um ensino

que aproxime o aluno da realidade dos problemas de saúde da população. A

técnica não pode se fechar sobre si mesma, ser auto-suficiente, pois o

profissional que trabalha nesta perspectiva não compreende a implicação de

seus atos técnicos e não percebe a repercussão da organização de seu

processo de trabalho no coletivo. Em relação ao cuidado com o paciente, tal

olhar tende aos aspectos orgânicos, deixando de lado a história de vida do

paciente e as maneiras pelas quais organiza e cuida das diferentes

dimensões de sua vida:

ER3 – (...) a experiência que eu tenho antes da residência era

só estágio de graduação, mas era muito técnica a nossa

clinica, e a residência abriu um pouco isso, essa questão de

olhar o paciente mais amplamente e poder contar com outros

profissionais para olhar o caso de outras formas.

Em oposição ao referido tipo de clínica, os entrevistados apontam

para o fato de que a Residência não contempla só a dimensão

procedimental da clínica. Ao contrário, a clínica seria pensada por meio do

encontro entre pessoas, com suas dimensões humanas e subjetivas, nas
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quais a técnica entra como ferramenta a serviço do cuidado à saúde. As

propostas pedagógicas da graduação parecem não enfatizar essa

potencialidade da clínica, restringindo a vivência e a reflexão sobre aquilo

que se processa no encontro clínico: conteúdos que ali emergem e suas

repercussões coletivas, com as quais lidamos no cotidiano das práticas.

Trabalhar esses conteúdos, entender o que se passa com o outro, em face

de suas condições pessoais e sociais e dos entraves aos fluxos que

constroem e mantém sua saúde, são questões essenciais à formação do

profissional de saúde.

Os entrevistados são unânimes em afirmar que a formação

profissional deve estar focada no contato ampliado com a prática cotidiana

dos serviços de saúde. O Ministério da Educação incentiva as Instituições de

ensino a reorganizarem os Projetos Político Pedagógicos, buscando maior

contato do profissional em formação com os serviços de saúde. Para os

entrevistados, o contato limitado, encontrado em diversas agências

formadoras, seria razão importante para que o profissional de saúde tivesse

dificuldades em trabalhar com a imprevisibilidade da prática e com os

problemas encontrados na realidade sanitária:

EP2 - (...) é a partir dessa inserção na prática que o

profissional consegue ver melhor quais são as reais

necessidades da população, e consegue refletir junto com a

teoria sobre essas necessidades.

EP1 - O importante não é só olhar a realidade e ver a

dificuldade (...) A gente tem que buscar novas tecnologias,

outro pensamento, estratégias novas, pra tentar vencer esse

desafio.
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Um dos diferenciais da Residência como estratégia pedagógica para

formação do profissional da saúde é o ensino em serviço. O fato de o aluno

poder experimentar a prática diária dos serviços permite transformação

profissional, pois as situações encontradas explicitam as dificuldades e a

complexidade da vida. Tal experiência põe o profissional em contato com o

imprevisível das situações e desperta a necessidade de criar modos de

relação variados, abrindo espaço para que as forças produzidas no encontro

despertem sentidos e desencadeiem cuidados no campo da saúde. Cuidado

que está na disponibilidade e na sensibilidade do profissional em reconhecer

as forças que lhe afetam e quais fluxos elas percorrem, que contornos

definem e que percepções disparam para cuidar.

Os preceptores parecem perceber a importância dessa abertura e

dessa postura profissional:

EP8 - (...) para a prática no PSF, para o trabalho no SUS a

gente tem que ter flexibilidade, tem que ter capacidade de

ouvir o outro, tem que ter respeito pelo outro ( ...) porque se

não souber ser flexível, se não souber ouvir o outro, se não

souber respeitar o ponto vista do outro, não consegue

trabalhar.

EP8 - São valores diferentes, são realidades diferentes, são

construções de vida diferentes. Então, estar aberto a essas

realidades, a percepção de que não são melhores, nem piores

(...), que a gente não tem que dar resposta para tudo, mas

aquilo que se faz tem que ser feito com responsabilidade, com

cuidado, sempre considerando o outro.

O que este fragmento parece apontar é que a vivência nos serviços é

capaz de despertar diferentes formas de subjetivação: constituição como
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sujeito e como profissional na relação com o outro (usuários, profissionais,

gestores). O sujeito é tocado pelas forças físicas, psíquicas e sociais,

presentes no que está em jogo nas ações em saúde; isto é, na produção de

diferentes efeitos de sentido.

(...) ações como esta não derivam de juízos ou de

raciocínios, mas de um confronto imediato com os

acontecimentos que nos sobrevêm. Podemos dizer que

realizamos essas ações porque a própria situação as faz

emergir do nosso intimo. (Varela, 1992 p.15)

Interessante observar que, mesmo sem fazer esse tipo de reflexão

em suas falas, os entrevistados parecem se aproximar dessas perspectivas:

EP1 - Porque as situações que acontecem na vida profissional

são inúmeras, não dá pra você ver todas as situações. As

situações acontecem imprevisivelmente e é isso que é

interessante, você deparar com o desafio e se preparar.

O que o entrevistado tenta mostrar é que a prática produz marcas,

uma vez que confronta o sujeito ao real dos serviços de saúde, com o jogo

de forças existentes ali. A dimensão daquilo que se processa na prática e a

potencialidade de transformação que o profissional pode ter quando está

receptivo à reverberação dessas forças, quando se deixa tocar, quando

percebe que afetos são esses que foram produzidos na sua aproximação

com aquelas pessoas, com aquela comunidade; é o que poderia formar os

profissionais que queremos. Essa é a maior dificuldade de docentes e

coordenadores, que por permanecerem enredados em um certo território

disciplinar e a certo conjunto de valores e concepções, limitam a criação de

alternativas à formação.
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Os preceptores entrevistados valorizam uma formação cuja tônica

seja a imersão na prática, por meio do trabalho com metodologias ativas

(aquelas cujo foco está na aprendizagem do aluno e não centrada

exclusivamente no ensino), pelo aprimoramento dos recursos utilizados nas

avaliações, etc. Como aponta Feuerwerker (2002), os espaços coletivos de

reflexão e ação propiciados pelos projetos pedagógicos e por diferentes

tentativas de mudança na formação, conferem aos profissionais a

possibilidade de se constituírem em sujeitos sociais e de se moverem em

direção à mudança, criando outros níveis de atuação, que dizem respeito ao

coletivo, formado pelo que há de comum entre a comunidade, os usuários,

os profissionais, os serviços e as agências formadoras.

Os preceptores entrevistados dão destaque ao que não é oferecido

nas graduações: muitas oportunidades de vivências práticas e cotidianas

dos serviços, principalmente em nível da Atenção Básica do Sistema de

Saúde. Para eles, este distanciamento impediria o contato com o campo

social, com a realidade das Políticas Públicas e com a situação de saúde do

país; o que reiteraria a tendência à especialização e ao aprimoramento

técnico, quase exclusivamente.

Porém, parece existir uma reflexão – apenas esboçada nas

entrevistas – sobre o fato de que as estratégias de aproximação com a

prática não são capazes e potentes para oferecer, por elas mesmas, um

olhar ampliado à saúde, bem como um novo modo de atuar e de fazer

clínica: comprometido e implicado com as realidades e condições locais. Se

fosse assim, bastaria um aumento da carga horária prática nas graduações
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e/ou uma ampliação na oferta e nos tipos de estágio, para que o futuro

profissional atingisse aqueles objetivos.

Apesar da potência da prática, a estratégia de aumento da quantidade

e de diversidade de estágios, tomadas como foco das mudanças

curriculares pretendidas pelas IES, e tidas, nessa experiência de

Residência, como caminho certeiro para transformação, em quase nada

promovem a mudança que se deseja na formação profissional.

Tais mudanças não ocorrem somente com o simples contato com a

prática, ou seja, não basta estar diante da realidade. Elas só podem ocorrer

quando existe espaço reflexivo, quando, diante da complexidade dos

acontecimentos, é produzida abertura aos processos de elaboração dos

problemas e de criação de respostas. Nessa direção, não existe dicotomia

entre prática e teoria, elas se interpelam constantemente.

É fato mais do que claro a necessidade de adequação das formações

dos profissionais de saúde, porém parece problemático o “lugar” conferido

pelos entrevistados à experiência da Residência Multiprofissional. Muitas

vezes, as lacunas observadas nas graduações são tomadas como razões

suficientes para justificar a criação de uma Residência, como se o objetivo

pedagógico fosse suprir déficits da formação, mesmo que isso possa de fato

acontecer em alguns casos.

Como é observado em alguns depoimentos, há uma aposta na “falta”,

percebem a Residência como uma oportunidade para suprir uma formação

incompleta:
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EP2 - Eu acho que a residência é uma estratégia que vem

suprir o déficit da formação do profissional de saúde,

principalmente na relação mais voltada para a saúde pública,

para as questões das práticas profissionais no Sistema Único

de Saúde, que a gente não vê na faculdade.

EP7 - (...) as universidades não formam um perfil pra trabalhar

em serviços públicos. Então, eu acho que a grande

importância da residência é você adequar o perfil de formação

dos alunos egressos da graduação para o perfil profissional

que a gente precisa no Sistema Único de Saúde.

Observa-se que a RMSF aparece como estratégia supletiva e não de

aprofundamento da formação; como medida de nivelamento daquele

profissional que está inadequado para exercer seu trabalho na saúde

pública, pois não teve formação suficiente na graduação. No entanto, a

reflexão que interessa é aquela que indaga sobre os papéis e funções da

Residência. Pode-se pensar o Projeto da Residência pela lógica da “falta”,

ou entendê-la como um processo de continuidade da formação para o

aprimoramento profissional, por meio da verticalização de estudos e de

investigações sobre um campo delimitado de questões, digamos assim,

sócio-sanitárias. No caso, relativas ao Programa de Saúde da Família, como

estratégia de qualificação da atenção básica à saúde.

A análise empreendida até aqui, aponta para dificuldade em escapar

das dicotomias: teórico e prático; técnico e sensível; objetivo e subjetivo;

razão e emoção. Ou seja, trata-se de pensar o mundo de modo binário: ou

um ou outro; ou isso ou aquilo. Permanecemos ligados a formas lineares e

dicotômicas de compreensão, nas quais as polarizações prevalecem. Os
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termos se relacionam como exterioridades; o que limita a capacidade de

interpretar os fenômenos, de perceber sua complexidade.

(...) o modelo binário/simplificador/linear é necessário para

as situações mecânicas, instrumentais, operacionais da vida.

O que o torna tão problemático não é sua existência e nem

suas aplicações, mas sim o fato de ele ser visto como quase

único, exclusivo, inapelável. (SMS, 2002 p.25)

Se for assim, a questão está também na maneira pela qual

trabalhamos com o conhecimento científico. Ele é indispensável para

lidarmos com situações objetivas e lógicas, e não é antagônico às emoções,

às percepções, às sensações e ao sofrimento de pessoas e grupos que

manejamos nos processos de trabalho em saúde. A (inter)subjetividade está

presente nos acontecimentos humanos e nos processos de saúde/doença e,

por isso, precisam ser levadas em conta na busca do conhecimento.  No

entanto, é preciso reconhecer que as ciências da saúde ainda são tributárias

de lógicas binárias e lineares. Confrontá-las não é tarefa fácil e, muito

menos, de curto prazo.

Para que se possa avançar nessa direção – entre outras coisas – faz-

se necessário rever pressupostos, que há tempos sustentam a produção

técnica e científica da ação em saúde, como é o caso de certos princípios da

chamada medicina científica. Segundo Martins (2004, p.24),

 (...) por julgar-se científica e entender que é verdadeira por

isso, em geral, a medicina tende a esquecer que seu ”objeto”

é um paciente real, concreto, que ultrapassa em

complexidade os esquemas orgânicos, fisiopatológicos,

físico-químicos, que sua “Ciência” pode abarcar.
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Significa dizer então que, ao contrário de polaridades e de

fragmentações, trata-se de pensar as inter-relações entre conhecimentos,

áreas, instituições, etc. Se não for possível entender a formação profissional

e o funcionamento do SUS por essa via, pouco haverá para ser modificado.

4.2. Trabalho em Equipe Multidisciplinar

Se alguém quiser realmente buscar a verdade, não
deve escolher uma ciência particular; elas estão todas
unidas e dependem umas das outras.  (Descartes)

O trabalho em equipe é preocupação recorrente nas entrevistas e

refere-se à importância que conferem à vivência multidisciplinar, reforçada

por premissas do Programa de Saúde da Família, que prioriza o trabalho em

equipe a partir de uma prática multidisciplinar.

ER3 – (...) na graduação a gente fica muito focado na

formação específica. Eu acho que a vivência da residência

pode proporcionar contato maior com os outros profissionais,

conhecer mais de perto o trabalho deles e saber como você

pode atuar junto com eles, qual a área em comum, que os

profissionais podem atuar. As áreas específicas, você já tem

formação maior na sua própria graduação.

ER3 - Durante a graduação a gente tem poucos contatos com

profissionais de outras áreas, então fica difícil conhecer o

campo em que eles trabalham, o campo que a gente tem em

comum.

EC1 - O fato de você se formar junto [com outros

profissionais]; ter o mesmo espaço de reflexão sobre a teoria,

sobre a prática; de você poder ter espaço, núcleos conjuntos e
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outros núcleos específicos, ajuda na qualidade e na

integralidade da ação em saúde.

O estágio atual da RMSF, diz respeito apenas ao trabalho

multiprofissional, experimentado como, no máximo, ações orquestradas

entre saberes e disciplinas distintas. Embora indagações sobre a

potencialidade inter e transdisciplinar7 sejam suscitadas nas atividades, não

há ainda acúmulo de discussão e sustentação teórico-metodológica

suficientes para que tais perspectivas sejam assumidas de modo consistente

e formal pela residência em questão.

Por isso mesmo, o limite aqui será o de pensar o trabalho em equipe

multiprofissional no plano da colaboração entre profissões e saberes

diferentes, na avaliação, e no encaminhamento das ações em saúde,

realizadas no âmbito do PSF. Vejamos algumas pontuações sobre tal

perspectiva:

EC2 - (...) a estratégia [de formação do residente] é trabalhar

as várias categorias profissionais numa proposta

interprofissional, onde as limitações de cada uma das

formações permitam que cada residente perceba aquilo que a

formação dele não foi possível e que, na interprofissionalidade,

ele perceba o que ganha. Como um plus, como um a mais na

formação do outro.

EP2 - Acho que foi fundamental para construção dessa prática

mais reflexiva e, pensando na integralidade, a divisão em

equipe multiprofissional, e de como se estrutura esse trabalho

em equipe na unidade de saúde (...) Essa estrutura possibilita

a integração e o conhecimento de todos os profissionais, de
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diferentes formações, conhecendo a profissão do outro, e

tendo possibilidade de fazer uma atenção mais integral para

população.

Note-se que os entrevistados tomam as disciplinas como campos

isolados. Nossas formações no campo saúde, não favorecem a idéia de que

a produção de conhecimento pode se dar no plano da experiência. Nesse

sentido, não nos vemos como produtores de conhecimento e sim como

reprodutores, e ainda, não encontramos ainda possibilidade para trabalhar

com a instabilidade do movimento de criação de saberes. Isso exigiria outros

investimentos e formas de engajamento, num

processo que não busca a estabilidade e, sim, interferência

entre as disciplinas, intervenção que desestabiliza um

determinado saber disciplinar, visando-se a uma torção nos

modos instituídos de funcionamento, e não a instituição de

novas identidades. (Barros, 2005, p.144)

O estágio em que chegamos na RMSF, ainda não permitiu confrontar

coletivamente os limites entre disciplinas, a também suposta estabilidade

dos campos epistemológicos, e interrogar os especialismos. Embora

possamos perceber que não existem mais territórios fechados entre os

diferentes saberes, nem homogeneidade das áreas de conhecimento, isso

não é suficiente para reverter valores e concepções entranhadas em nossas

formações; o que pode ser visto na fala dos residentes que formamos:

ER3 – (...) eu tinha só atendimento individual como experiência

na graduação, então, ter noção dos grupos e da atuação com

outros profissionais, o que eles poderiam estar ajudando no
                                                                                                                                                                   
7 Respectivamente, novos saberes sistemáticos advindos do diálogo entre disciplinas ou a
construção de saberes que transcendam os limites das disciplinas e suas relações formais.
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meu trabalho, o que a gente poderia estar fazendo junto e o

que não poderia.

O residente, ao final de sua formação, e tendo vivenciado todo o

tempo a multiprofissionalidade, parte de uma compreensão que ainda

delimita aquilo que é a sua especificidade e aquilo que é possível somar de

outra disciplina. Certamente, será necessário problematizar o “corpo teórico”

que sustenta nossos conceitos e métodos.

Como dizem Maturana e Varela (1995), é preciso pensar em um

plano de constituições ou de emergências a partir do qual toda realidade se

constrói ou, como afirma Mendes (2004), o conhecimento se faz a partir do

que reverbera nas práticas profissionais, e nos interpela:

As práticas germinam teorias, isto é, quando se age é

possível se deparar com obstáculos ao movimento (do

pensamento, da intervenção social) e superá-los ou

contorná-los é necessário para que a ação se desdobre e

ganhe densidade. No campo da ciência, da filosofia e da

arte, os efeitos da ação de superar obstáculos ou de resolver

problemas são – em sentido amplo – as teorizações. (op.

cit., p.48)

Importante destacar que não se trata de descartar a especificidade

das especialidades. Cada área de conhecimento tem dimensões próprias

que a fazem especialmente competentes para resolver determinadas

problemáticas; o que não impede que ela possa também abrir-se à produção

coletiva de conhecimentos, sem anular as especificidades, ao contrário,

ampliando seu alcance.
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4.3. As Metodologias de Ensino

Os entrevistados referem que o modelo das graduações na maioria

das IES não prepara o profissional para lidar com a imprevisibilidade da

prática, pois geralmente oferecem vivências controladas e pré-

estabelecidas.

EP5 - (...) você pega um aluno que está fechado num

”esqueminha” todo certinho e traz para realidade; você precisa

de estratégias que permitam a esse aluno  sobreviver e se

encontrar, que facilitem sua adaptação ao ambiente de

trabalho com esses determinantes, com as variáveis da

realidade.

EP5 - Você pega um profissional que vem da graduação, de

ambientes controlados, fechados. Fechados no sentido de que

você tem lá os professores dominando suas práticas, não

levando seus alunos para ambientes onde não têm as coisas

bem definidas.

 O preceptor percebe as dificuldades vivenciadas pelos profissionais

que se formaram nessas condições; observa também que ele apresenta

dificuldade em face da prática, porém, ainda não sabe o que fazer com

esses entraves. Quando na formação se tem modelos fechados e rígidos de

educação, limitamos o potencial criativo e de colaboração do profissional,

responsáveis pela criação de diferentes estratégias e saídas para lidar com

fragilidades, dificuldades e imprevisibilidades inerentes à prática. É

exatamente o embate com o imprevisível que faz emergir a capacidade de

ler os diferentes sentidos para os problemas de saúde de uma população.
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Rolnik (2006), diz que os problemas que se apresentam, provocam

uma crise em nossas referências, e o “mal estar” da crise pode desencadear

o processo de criação, que se expressa sob diferentes formas. Este

processo de criação se desenvolve porque algo nos convoca a dar conta

daquilo que se constitui como problema a ser resolvido.

Apesar dos entrevistados não referirem esse tipo de reflexão sobre a

potencialidade da experiência, presos ainda à necessidade de aproximação

das práticas dos serviços, eles apontam para necessidade de se estruturar

estratégias pedagógicas que, minimamente, organizem e orientem as

vivências práticas. Na verdade, parecem querer dizer que o imprevisível e a

criação não excluem estruturas que dêem sustentação ao processo,

respaldando e apoiando a reflexão e a criação.

EP4 - Eu acho que a nossa interferência como preceptor (...)

de estar lá, de ir, de acompanhar a atividade dele, é que muda

o residente.

A proposta de Residência em questão procura oferecer suporte e

espaço para o residente refletir sobre sua prática, propondo como estratégia

a aproximação do residente a um tutor (médico ou enfermeiro), que tem a

função de proporcionar e de promover a discussão, o questionamento e a

avaliação constante da prática. O que se observa na fala dos entrevistados é

que o tutor não teve vivência e formação para trabalhar nessa perspectiva.

Como mencionado, o início da Residência dificultou o

estabelecimento de um acordo entre ensino e serviço, não havendo tempo

para se trabalhar as questões educacionais com os profissionais da rede,

que seriam tutores. Esse descompasso fez com que, na premência de
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organizar a prática a ser efetuada na Residência, os tutores não tivessem a

opção por exercer ou não esse papel. Outro aspecto relevante diz respeito

ao fato dos tutores não terem sido capacitados para exercer tal função, o

que é apontado nos depoimentos abaixo como uma das principais falhas em

relação à prática dos residentes, a ser superada na organização de uma

outra edição da RMSF.

EP4 - O cara [que está no serviço], não sabe os princípios do

SUS, não sabe trabalhar em saúde da família e, apesar disso,

muitas vezes critica o serviço de saúde da família (...).

Este fragmento identifica uma espécie de “nó” nas intervenções e na

clínica no serviço. Hoje é difícil encontrarmos profissionais que trabalhem

numa perspectiva de saúde que vá de encontro aquilo que se propõe em

nossa política de saúde, muitas vezes tem dificuldade em trabalhar em

equipe, em organizar o seu serviço de modo a oferecer acesso à população,

em exercer uma prática reflexiva sobre os problemas de saúde encontrados.

Esse foi um dos entraves discutidos pelos entrevistados durante o processo

da RMSF que marcaram uma necessidade constante de suporte e

redirecionamento daquilo que era vivido, como pode ser visto no fragmento

a seguir:

EP8 - A gente mudou várias vezes os caminhos porque foi

identificando que havia necessidades de mudanças,

estávamos sempre abertos à flexibilidade, abertos às

mudanças.

Apesar das dificuldades, houve vontade, dedicação, implicação e

interesse na construção dessa Residência. Barros (2005) destaca que é
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importante, nos processos de formação, criar referenciais que não se

restrinjam às normas legais e a direcionamentos governamentais, assim

como, a pensar somente a reordenação dos aspectos organizacionais,

estruturais e funcionais de uma instituição; mas que atentem também para o

cotidiano profissional e às exigências sociais das práticas em saúde. Ou

seja:

Mais do que da reestruturação dos currículos, a formação

depende da posição de atuação do trabalhador no espaço

social conflituoso. A luta pela reformulação ou reorganização

das formas curriculares precisa se orientar para os modos

de cuidar, à concepção de clínica que se atualiza nos

estabelecimentos de cuidado (...) (op. cit.,  p.39)

Uma tentativa de organização pedagógica da Residência, na direção

de pensar os modos de cuidar realizados na clínica, foi capacitar os

preceptores em relação às metodologias problematizadoras. Essas

metodologias são estratégias pedagógicas para conseguir desenvolver no

aluno capacidade crítica e autonomia no processo decisório exigido em seu

trabalho, bem como para estimular constante aprimoramento e

aprofundamento teórico. Segundo Cyrino e Toralles-Pereira (2004), essas

metodologias são consideradas significativas inovações da educação

médica nos últimos anos, propondo um trabalho criativo do professor e

integração entre as disciplinas. Os entrevistados trazem em suas falas um

entendimento dos objetivos dessa metodologia, mas parece que, apesar

disso, não indicam que ela realmente se efetivou.
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EP8 – A metodologia de problematização proporciona que o

aluno saia da posição passiva que fica na aula expositiva,

permitindo que vá buscar o conhecimento, que vá buscar a

informação, que seja mais ativo, mais participativo.

EP7 - (...) essa metodologia problematizadora permite ao

residente acostumar-se a sempre estar buscando,

pesquisando, aprofundando conhecimentos. Essa estratégia

favorece o desenvolvimento desse perfil, porque não é dado

tudo mastigadinho, tudo pronto para que ele fique numa

situação passiva (...).

EP7 - A metodologia de problematização é muito importante

para a formação dele, porque é um profissional que vai se

habituando a trabalhar dessa forma; ele sempre vai estar

durante a sua vida profissional, quando se deparar com

alguma dificuldade, sabendo onde buscar respostas, como

fazer esse processo de reflexão pra ultrapassar dificuldades

(...).

Conforme explicitado pelos entrevistados, o enfoque principal nesse

tipo de metodologia é trabalhar as competências e habilidades necessárias

para o tipo de formação em questão, a partir dos conhecimentos prévios do

aluno, da aproximação com a prática, dos problemas encontrados na

realidade sanitária, e da utilização dos recursos de pesquisa que orientem o

aluno a encontrar explicações para os problemas do cotidiano. Nesse

contexto, o ensino não tem apenas o formato de aulas expositivas. De

acordo com o método, o tutor é um mediador e facilitador das discussões.

Tem a responsabilidade de apresentar ao grupo um problema trazido da

prática; esse problema é analisado pelo grupo a partir dos conhecimentos

prévios. Os alunos deverão definir objetivos a serem pesquisados para
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resolução do caso. Feito isso, o grupo parte para a pesquisa e, em outro

encontro, discute aquilo que foi encontrado.

Essa metodologia tem o intuito de despertar no aluno o interesse pela

pesquisa e pelo aprofundamento teórico. Busca promover sua capacidade

reflexiva e criativa para a solução dos problemas apresentados,

possibilitando autonomia crescente e responsabilização em relação à sua

prática. Diante do que está descrito, a proposta é muito boa, porém, na

Residência, não se efetivou de imediato. Foram necessários ajustes, sem se

afastar daquilo que ela propõe, mas adequando alguns aspectos para que

se conseguisse atingir as competências desejadas.

No entanto, não é intenção discutir mais amplamente esse tipo de

metodologia. O objetivo aqui foi acrescentar algumas informações a respeito

do método, para que se possa refletir melhor sobre os enunciados dos

entrevistados, quando falam de suas experiências com tal metodologia.

EP6 - (...) toda parte teórica está baseada na parte prática, a

gente consegue puxar para a teoria embasados no que se vê

no dia-a-dia.

EP8 - (...) temos pensado em trabalhar conjuntamente, sempre

de uma forma complementar, de uma forma que uma elucide a

outra, ou ilumine a outra, que instrumentalize, que a teoria

possa instrumentalizar a prática e que a prática também faça

repensar a teoria, ter um olhar crítico sobre ela.

Embora a dicotomia clássica entre a teoria e a prática persista, esses

recortes demonstram a preocupação em refletir sobre o fazer cotidiano nos

serviços, e isso, em certa medida, aconteceu nas aulas. Os encontros e as
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reuniões fomentaram e criaram novos discursos, novas idéias, novas

percepções de mundo, por mais sutis que fossem, pois as possibilidades de

ser afetado pelas questões discutidas nos grupos foram significativas. É a

partir das sensações e daquilo pelo qual somos afetados, que (re)agimos,

podendo criar caminhos para enfrentar problemas.

ER2 – (...) nosso debate teórico retornava atravessado pela

prática. A gente voltava para o serviço para observar coisas

que estávamos debatendo. Voltava-mos com considerações

que podiam ser positivas ou negativas, mas tinha-mos essa

oportunidade de refazer a prática.

ER2 - Durante as aulas teóricas, por mais que a gente esteja

debatendo conceitos, estamos vinculando isso com a prática,

não estamos discutindo promoção de saúde pela promoção de

saúde, a gente vincula isso com as nossas atuações, sejam

específicas da Fonoaudiologia, sejam da equipe

multiprofissional.

Os residentes parecem tomar a discussão teórica como tempo de

reflexão sobre aquilo que se produz na prática. Mas a questão persiste:

como tomamos e o que entendemos da teoria? É ela que nos situa em um

campo do saber, sustentando e norteando nosso olhar clínico, porém a

teoria jamais poderá ser pensada como sistema de regras, que exclui

qualquer outra possibilidade de criação, que fecham e limitam num certo

modo de estar na relação com a pratica.

Nenhum enquadramento é capaz de “controlar” o ato do encontro

entre as pessoas e destas com a realidade. Por mais controle que se tenha

sobre certas variáveis não é possível medir ou prever suas potencialidades
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de efetivação. Cada contexto provoca desassossegos, mobiliza diferentes

caminhos, produz diferentes sensações, mas tais potências só ocorrem se

estivermos abertos a criar a partir do encontro.

A presença do preceptor nessas discussões, facilitando a

sistematização das técnicas de intervenção utilizadas na clínica, no

momento em que provoca reflexão crítica a respeito do que ocorre na prática

cotidiana, é capaz de construir, juntamente com o residente, conhecimentos

importantes das ações desenvolvidas. Tais reflexões ficam disponíveis para

ajudar no equacionamento de problemas assemelhados, ou como

referências na resolução de outras ordens de questões (Mendes, 2004).

Trata-se de habilidades a serem apreendidas na formação

profissional. Elas requerem sensibilidade, escuta, envolvimento profissional,

mas também, oportunidade de “estar em contato” com o outro, com o seu

sofrimento, seus problemas cotidianos, suas formas de enfrentá-los. Diante

disso, o fragmento abaixo traz a percepção da necessidade do residente ser

orientado por um profissional que esteja na prática e próximo ao cotidiano

dos serviços:

EC1 – (...) muitas vezes chamar uma “pessoa da teoria”, não

responde à sua prática e ai cria conflito, por você não

conseguir refletir o que está fazendo de verdade, porque tem

esse descolamento do ensino em relação ao que está no real.

O entrevistado ainda separa teoria e prática, parece não compreender

que elas não se constituem separadamente; o que mostra o quanto ainda é

necessário avançar na formação que oferecemos na Residência, mas
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também em outras experiências de formação e em outras agências

formadoras.

4.4. Apontamentos sobre a Clínica na RMSF

Esta última categoria temática opera com a clínica e sua

potencialidade nas relações entre sujeitos: clínico e paciente ou grupo de

pacientes. A clínica pensada como dispositivo capaz de elaborar o

sofrimento e de criar alternativas e respostas aos entraves à saúde (como

mencionado no capítulo 1).

 Sendo assim, pode-se dizer que as práticas a partir das quais se

organiza a RMSF são, principalmente, clínicas, pois são voltadas a tratar da

saúde das pessoas, por meio de vínculos de confiança, de proximidade e de

co-responsabilização. Esta clínica difere daquela centrada na tradição

anátomo-clínica, na qual a investigação se restringe à dimensão orgânica do

processo saúde/doença.

Trata-se de uma clínica que trabalhe com a dimensão coletiva e

subjetiva do processo saúde/doença, que enxergue o indivíduo que sofre,

com suas questões singulares, mas inseridas no contexto maior que as

contornam.

Esses objetivos apontam para um modelo de saúde específico, que

oferece à clínica a possibilidade de se movimentar na perspectiva da

Eqüidade e da Integralidade, pois, como já foi discutido anteriormente, a

realidade política, social e sanitária influenciam no modo de vida das
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pessoas, nas relações e laços estabelecidos pelos sujeitos numa dada

comunidade.

Os entrevistados, de modo geral, apontam que a vivência na RMSF

ajudou na mudança de foco em relação ao processo de cuidado:

EC1 - É um ciclo. A medicina, as formas de atuar passam de

um modelo ao outro, e hoje se entende a importância de não

manter um modelo baseado no fisiológico, no biológico. Hoje,

com a questão do psicológico, do social, do aspecto humano,

da antropologia, da sociologia; aspectos que, às vezes, são

deixados de lado, vamos entendendo que é na família, na

comunidade, que você modifica a saúde da população.

EC2 – É uma estratégia de política pública, que pretende

inverter a formação centrada num modelo hospitalar individual

para um modelo coletivo.

EP2 - Na clínica tradicional, por exemplo, a gente acaba

trabalhando muito o sujeito e se esquece um pouco do

contexto em que está inserido. Sabendo que tem que analisar

isso, no contexto da saúde da família a gente consegue se

apropriar mais do que normalmente ocorre na clínica

tradicional.

Os depoimentos mostram a importância de fazermos uma clínica que

escute os aspectos sociais, culturais; que leve em conta o trabalho em

equipe, acreditando que a multiprofissionalidade é capaz de ajudar a apontar

caminhos para os casos clínicos, para se pensar estratégias de intervenção

mais eficazes.

Pelo lado dos Residentes entrevistados, que são fonoaudiólogos

pode-se notar uma mudança de olhar e de atitude, em função de relação
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mais estreita com os contextos sócio-afetivos e sanitários dos pacientes e

famílias, bem como pela relação mais estreita também com os outros

profissionais da equipe multiprofissional.

ER3 - Investigar melhor o contexto familiar de cada paciente,

ajudou bastante no meu trabalho. Modificou meu modo de

atuar: atender com um outro olhar, sobre o paciente e sobre a

família.

ER1 - Mudou minha visão totalmente. O que antes eu achava

que era a clínica, agora eu vi que é diferente, que eu posso

fazer clínica de outra forma. Que eu fazia não dava resultado e

eu não sabia por quê.

Observa-se nos fragmentos um entusiasmo pelos efeitos do trabalho

na RMSF. Mesmo conceitualmente incipiente, vê-se um deslocamento na

concepção de clínica e do processo saúde/doença, pois passam a

considerar várias circunstâncias implicadas na produção de saúde, nas

representações de cada uma delas, e nas formas como se processam no

corpo doente.

O funcionamento corporal, impregnado de sentidos, se movimenta na

linguagem, tal como sugere Paula Souza (1999): a linguagem produz

dimensões psíquicas, incorpora o biológico e encarna no corpo do sujeito.

Portanto, não se pode separar tais instâncias, posto que é nesse processo

que se constitui a singularidade das pessoas e dos grupos sociais.

 (...) todo discurso – e aqui [na Fonoaudiologia]

especialmente aquele desassossegado por sintomas na

linguagem – porta ou está impregnado pelo corpo e vice-

versa. Isto torna possível flagrar no discurso as nuanças das

sensações e das memórias corporais. Do mesmo modo,
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pode-se flagrar no corpo físico ou natural as marcas dos

sentidos e dos enunciados que moldam seus

comportamentos e formas de expressão. (Paula Souza,

2004; p.895).

Neste sentido, a Fonoaudiologia mostra-se capaz de atuar na

perspectiva clínica indicada.

ER1 - (...) na residência a gente pode conhecer muito a

relação familiar, pode conhecer muito a vida do paciente no

dia-a-dia. A gente chamava de clínica aquela em que o

paciente via só o problema de fala, e eu trato só a fala mesmo.

Isso não dava conta, não tinha um bom resultado terapêutico.

Agora, com o mesmo problema de fala, eu pude tratar de outra

forma, não só fazendo exercícios específicos, mesmo porque

eu, agora, conheço os reais problemas dele. Eu vi que ele tem

problemas em casa, que ele precisava de outras coisas

primeiro, e que isso ia reverter a favor da fala dele”.

Os sintomas de fala aparecem revestidos de significados e de

subjetividade, e como resultantes de construções coletivas, ganharam

contornos individuais. Quer dizer, o contexto de uma dada situação ajuda a

compreender quais forças estão em jogo, quais realidades, quais “mundos”

atravessam e produzem perturbação na saúde das pessoas. Na dimensão

clínica, Mendes (2004, p.88) reforça:

Trata-se de ir além do vivido e do representado fazendo,

tanto quanto possível, as travessias das intensidades para

os contextos implicados nos problemas de saúde. Trata-se

de se deixar afetar e de escutar os sinais de variação, a

potência de diferenciação que essas experiências portam:

mais do que a formulação de propostas e de ações,

tentamos construir uma atitude.
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O que é destacado aqui é a possibilidade de tomar a clínica a partir

da escuta aos problemas. Uma compreensão para além daquilo que é

imediatamente visível no corpo físico, interpretação do fenômeno

relacionando-o com o contexto no qual ocorre, sem tomá-lo como problema

em si, mas, como variável para compreensão e para invenção de novos

caminhos para a saúde de pessoas, famílias e comunidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi discutido, pode-se ver que a RMSF, enquanto

estratégia de formação, é espaço para desenvolver no profissional de saúde

sua criatividade e sensibilidade diante da complexidade dos problemas de

saúde encontrados no cotidiano dos serviços. Porém, é também visível a

necessidade de aprimoramento das estratégias e ações pedagógicas, na

organização, no planejamento e na formação dos responsáveis pelos

residentes.

Nota-se, nas entrevistas, que apesar de reconhecer diferentes

tentativas, por parte das Instituições de Ensino Superior, na elaboração de

estratégias pedagógicas e na construção de metodologias, essas tentativas

e as saídas encontradas ainda não culminaram em maior vaso-comunicação

entre as agências formadoras e os serviços de saúde. Por isso, continua

valendo a busca por processos mais amplos e cuidadosos de reflexão, de

docentes, de estudantes, das instituições de ensino e dos serviços, a

respeito dos modos como trabalham, que conteúdos abordam, que

estratégias pedagógicas utilizam, e como podem franquear ao estudante

espaço de criação e de sensibilização para entrar em contato, pensar e agir

na teia de sentidos produzidos na rede de cuidados e em função do

encontro com o outro.

A necessidade de aprimoramento profissional vem também da

distância e da dificuldade que os profissionais do Sistema de Saúde têm em

valorizar e perceber o que os afeta no contato com o outro (outros
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profissionais e usuários), pois não costumam estar abertos a tais dimensões

das relações. Durante muito tempo, a formação das profissões de saúde

pregaram o não envolvimento e a distância em relação aos pacientes e seus

contextos de vida. Não se trata de implicação com a demanda de pacientes

e famílias, mas de implicação e envolvimento com o processo de cuidado.

Permanecer na perspectiva de distanciamento, de exterioridade em

relação ao processo de cuidado, impede a relação com o outro e não dá

espaço às forças, digamos assim, psíquicas e sociais produzidas no

encontro (disponibilidade, cooperação, desejo de enfrentar e superar

problemas, etc.). Estas são dimensões e dispositivos fundamentais ao

trabalho clínico, tão importantes quanto o conhecimento e a competência

técnica e científica, também necessários à qualidade do processo de cuidar

do outro.

Se a exterioridade é o “lugar” ou “não-lugar” onde ainda está a

maioria dos profissionais de saúde, reforça-se a necessidade de

reestruturação das formações em saúde, no sentido de se buscar a

superação das visões tecnicistas e biologizantes. É urgente então, uma

ampliação do enfoque pedagógico, na direção de uma formação que permita

pensar, de maneira sensível e múltipla, o acontecimento do adoecimento

humano.

É necessário compreender as concepções teóricas e os referenciais

metodológicos, que norteiam o fazer clínico nas diferentes Instituições,

procurando pensá-los criticamente, de modo, a saber, se utilizam e se dão
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conta das questões que emergem na clínica, bem como para aperfeiçoar os

processos de cuidado em saúde.

Sabe-se que a formação competente de um profissional exige ensino

rigoroso de teorias, rotinas e procedimentos técnicos, bem como

aprimoramento de habilidades em cada disciplina. O primeiro lugar para se

trabalhar essas dimensões é a graduação: momento em que o profissional

conhece a profissão e apreende suas especificidades. O que se questiona é

a formação que se esgota em tais perspectivas, tornando-se uma espécie de

adestramento, para reprodução de condutas definidas apriori. Ao contrário, o

que se pretende é estimular a autonomia, conquistada gradativamente, por

meio de uma formação critica, ou seja, capaz de instilar no estudante o

desejo e a capacidade de rever e reorientar (sempre que for o caso)

posições, concepções e maneiras de operar com conceitos e procedimentos,

problematizando a prática para, a partir daí, contribuir na construção de

novos saberes, dando respostas concretas aos problemas de saúde de uma

dada população.

Se for assim, não haverá fronteiras entre as disciplinas, nem limitação

de relações entre saberes.  Aliás, os problemas de saúde e o enorme

sofrimento que acarretam, do ponto de vista da formação de profissionais,

não podem ser reféns desta ou daquela disciplina, deste ou daquele

conjunto de saberes e procedimentos. Ao contrário, pedem trabalho

concertado, multifacetado e sem preconceitos de qualquer espécie, pois

assim parece possível fazer frente à complexidade que os problemas de

saúde encerram.
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Talvez esse pudesse ser uma espécie de imperativo na formação de

profissionais de saúde. Para tanto, ao menos uma parte dessas formações

precisariam se dar em serviços, face a face com as condições e vicissitudes

dos problemas lá onde ocorrem. Nesse caso, as Residências

Multiprofissionais (como a que foi analisada), embora ainda iniciais e, às

vezes, incipientes em alguns pontos, teriam já algo a dizer.
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ANEXO B - Termo de compromisso do pesquisador

Os pesquisadores, abaixo assinados, se comprometem a:

• Atender os deveres institucionais básicos da honestidade; sinceridade;
competência; da discrição.

•  Pesquisar adequada e independente, além de buscar aprimorar e promover o
respeito à sua profissão.

• Não fazer pesquisas que possam causar riscos não justificados às pessoas
envolvidas;

• Não violar as normas do consentimento informado;
• Não converter recursos públicos em benefícios pessoais;
• Não prejudicar seriamente o meio ambiente ou conter erros previsíveis ou

evitáveis.
• Não comunicar ao possível sujeito todas as informações necessárias para um

adequado consentimento informado;
• Propiciar ao possível sujeito plena oportunidade e encorajamento para fazer

perguntas;
• Excluir a possibilidade de engano injustificado, influência indevida e

intimidação;
• Solicitar o consentimento apenas quando o possível sujeito tenha

conhecimento adequado dos fatos relevantes e das conseqüências de sua
participação e tenha tido oportunidade suficiente para considerar se quer
participar;

• Obter de cada possível sujeito um documento assinado como evidência do
consentimento informado;

• Renovar o consentimento informado de cada sujeito se houver alterações nas
condições ou procedimentos da pesquisa.

São Paulo,..........de..........................de.............

Pesquisador responsável orientador

ANEXO C - Termo de consentimento livre e esclarecido

Nome do participante:.....................................................................Data................
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1. Título do estudo: “Residência Multiprofissional em Saúde da Família: limites e
possibilidades para mudança na formação profissional”. Propósito do estudo: o
propósito deste estudo é o de analisar, na interface da formação e dos
serviços públicos de saúde, as potencialidades e problemas da experiência do
curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, na direção da
construção de concepções e ações em saúde que favorecem a dimensão da
Integralidade, do acolhimento e da humanização das práticas em saúde
coletiva.

2. Procedimentos: Serei solicitado a responder uma entrevista que será áudio
gravada e posteriormente transcrita. Essa entrevista será agendada segundo
minha conveniência.

3. Riscos e desconfortos: Não existem riscos médicos ou desconfortos
associados com este projeto, embora possa experimentar alguma fadiga e/ou
stress durante a entrevista. Receberei tantas interrupções quanto desejar
durante a sessão de teste.

4. Benefícios: Compreendo que não existem benefícios médicos diretos para
mim como participante neste estudo. Entretanto os resultados deste estudo
podem ajudar no aprimoramento da formação do fonoaudiólogo para atuação
no serviço de atenção primária a saúde.

5. Direitos do participante: Eu posso me retirar deste estudo a qualquer
momento.

6. Compensação financeira: Fica claro que não receberei nenhum valor em
dinheiro ou qualquer outro bem pela minha participação, assim como, não terei
nenhum custo adicional.

7. Confidencialidade: De forma a registrar exatamente o que eu disse na
entrevista, um registro em fita cassete será usado. A fita será ouvida e
transcrita pelo pesquisador para posterior análise e interpretação dos dados
colhidos. Compreendo que os dados dessa entrevista poderão ser divulgados
dentro do trabalho, porém, respeitando e preservando meu anonimato. Fico
ciente de que os resultados deste estudo poderão ser publicados em jornais
profissionais ou apresentados em congressos.

8. Se tiver dúvidas posso telefonar para. Fernanda Rocco Oliveira no número
(11) 8326-3977 a qualquer momento

Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente
consinto em participar deste estudo. Compreendo sobre o que, como e porque
este estudo está sendo feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de
consentimento.

                                                                             
Assinatura do sujeito data                          
                                                                             
Assinatura do pesquisador


