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Em defesa do caráter público do Complexo Hospitalar Ouro Verde

Ato Público dia 22/05/2010Local: Sindicato dos Metalúrgicos

O  Complexo  Hospitalar  do  Ouro  Verde  é  um  patrimônio  do  povo  de  Campinas  e
reivindicação de longa data de todos e todas que defendem o SUS em nossa cidade. No entanto,
existem diversos problemas referentes não apenas ao atendimento ofertado pelo complexo, como
também questões sérias relativas a superexploração dos trabalhadores e falta de transparência de
sua administração.

Este problemas têm origem na maneira como o atual governo tem encarado a saúde de
Campinas.  Ao invés  de investir  na ampliação da rede de serviços  como um todo,  de  apoiar
aqueles e aquelas que dedicam suas vidas para atender a população e de fortalecer o direito de
participar das políticas de saúde – que é garantido pelo SUS, o governo Hélio adota posições
demagógicas,  antidemocráticas  e  autoritárias.  Basta  ver  a  absurda  carência  de  profissionais
(psicólogos, enfermeiros, médicos, entre outros) em todas as unidades de saúde ou as posturas
autoritárias  adotadas  pela  administração  municipal  ao  desrespeitar  as  instâncias  de  controle
social.

Foi nesse cenário, agravado pelo escancarado uso eleitoral por parte da Prefeitura, que foi
inaugurado o Ouro Verde em 2008. Na época, o aparato publicitário do governo disse que a
gestão do Hospital  seria  passada para a Unifesp,  importante  universidade pública do estado.
Desde então os setores comprometidos com o SUS alertavam que quem iria administrar este
hospital  público  seria  uma  empresa  privada  ligada  a  Unifesp,  a  Associação  Paulista  para  o
Desenvolvimento da Medicina(SPDM), que administra diversos hospitais e postos de saúde no
Brasil,  especialmente  em  São  Paulo.  Em  todos  estes  serviços  o  que  existe  é  falta  de
transparência,  trabalhadores esgotados e doentes,  além de desrespeito a certos princípios do
SUS, como a integralidade na atenção à saúde. Não por acaso, estes problemas se encontram
presentes no Ouro Verde: a população e os trabalhadores das unidades de saúde da região tem
relatado diversos casos de recusa de atendimento de casos graves; para piorar esta situação, e
como  exemplo  das  diversas  irregularidades  presentes  neste  convênio,  o  Ministério  Público
Federal  recentemente  fez  diversas  críticas  a  administração  deste  hospital  e  recomendou  à
prefeitura que o convênio não fosse renovado.

A política  de  privatizar  a  gestão do SUS não é nova;  proposta em 1998 pelo governo
Fernando Henrique, desde então ela vem ganhando força em todo Brasil, especialmente em São
Paulo.  O  modelo  das  chamadas  Organizações  Sociais,  que  é  a  forma  de  privatização  mais
comum e que inclui entidades ligadas a grandes construtoras (SECONCI) e a grupos hospitalares
privados  (Albert  Einstein),  é  idêntico  ao adotado no Hospital  Ouro Verde.  Onde este  modelo
existe,  o  caráter  público  do  SUS se  enfraquece  e  os  interesses  privados  –  destas  grandes
empresas que ainda se dizem “sem fins lucrativos” – se fortalecem. Na história recente do nosso
país,  todos sabemos que as políticas de privatização – pedágios,  habitação,  educação – são
extremamente prejudiciais ao povo, pois terminamos por pagar caro por aquilo que deve ser um
direito social.

É por isso que a Frente em Defesa do Ouro Verde Público foi criada: para garantir que não
haja  recusa  de  atendimento  de  casos  que  necessitem,  para  valorizar  os  trabalhadores  do
complexo e para defender a transparência da gestão (até hoje, o termo do convênio da prefeitura
com a SPDM não veio a público).

Por isso defendemos:

• O fim do Convênio com a SPDM – fora empresas privadas da Saúde!

• Que o Complexo Hospitalar do Ouro Verde seja administrado pela Prefeitura de Campinas
– em defesa do caráter público do SUS

Frente em Defesa do Ouro Verde Público
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1. Por um novo conceito de saúde*

CHRISTOPHE DEJOURS 
Médico do trabalho, psiquiatra, psicanalista do Centro Hospitalar D'Orsay.

O presente artigo constitui-se na tradução de palestra proferida pelo Dr. Christophe Dejours, em outubro de
1982, a trabalhadores, como parte de um ciclo de debates promovido pela Federação dos Trabalhadores da
Metalurgia, da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) francesa, sobre questões de saúde e condições do
trabalho.

Na tradução, optamos pela fidelidade à linguagem coloquial empregada pelo autor, visando preservar um
dos principais objetivos do texto, ou seja, a sua fácil compreensão por parte dos trabalhadores.

Por que resolvemos publicar este texto?

Pelo  fato  de  o  mesmo  abrir  o  debate  sobre  questões  importantes,  relacionadas  ao  processo
saúde/trabalho, trazendo elementos que, em geral, são subestimados por aqueles que se ocupam da área.

O  primeiro  desses  elementos  é  a  noção  de  variabilidade,  a  noção  de  que  o  predominante  no
funcionamento do homem é a mudança e não a estabilidade, e que esta variabilidade deve ser assumida e
respeitada se se deseja promover a saúde dos indivíduos.

O segundo elemento a se realçar é o papel fundamental do trabalho na vida e, portanto, na saúde dos
indivíduos. Estamos relativamente cientes dos males que as condições do ambiente físico de trabalho podem
provocar nos trabalhadores: as doenças profissionais ou do trabalho, além dos acidentes propriamente ditos,
todos eles atacando o corpo do trabalhador.

Não é essa, porém, a questão que o conferencista traz para discussão. Sua preocupação é determinar o
que, no processo de trabalho, atinge a saúde mental dos indivíduos. Aí, com a autoridade de um estudioso da
psicopatologia do trabalho, ele é taxativo ao afirmar que é a organização do trabalho, isto é, a divisão das tarefas,
o conteúdo dessas e a divisão dos homens, para obedecer à divisão de tarefas, a responsável pelo "sofrimento
mental do trabalhador."

Esse  é  o  ponto  crucial  dos  trabalhos  de  Dejours.  Seu  projeto  é  elucidar  a  trajetória  que  vai  do
comportamento livre, que contém uma tentativa de transformar a realidade ambiente, conforme os desejos do
sujeito, ao comportamento estereotipado do operário massa, onde há exclusão do desejo e a repressão dos
comportamentos livres levando ao "sofrimento mental".

Dejours já dedicou vários estudos a esse tema, entre os quais destacam-se: L'orgaraization du travail et
ses effets sur la santé, de 1978 e Travail: usure mentale. Essai de psychopathologie du travail, de 1980.

O  trabalho  de  Dejours  insere-se  na  preocupação  crescente  com  o  tema  trabalho  e  saúde  mental,
principalmente nos países industrializados, entre eles a França.

Exemplo  disso  foi  a  realização,  em setembro  de  1984,  em Paris,  do  Primeiro  Colóquio  Nacional  de
Psicopatologia do Trabalho,  que contou com o apoio de três ministérios (Pesquisa e Tecnologia,  Indústria e
Pesquisa, Assuntos Sociais e Solidariedade Nacional), além de instituições de pesquisa como o Centro Nacional
de Pesquisa Científica — CNPS e da Sociedade de Ergonomia de Língua Francesa. 0 tema central do Colóquio
foi "0 trabalho e o medo", ilustrado por várias comunicações feitas nas indústrias químico nucleares, no trabalho
de enfermagem, etc. A introdução desse seminário coube a Dejours, que falou sobre a psicopatologia do trabalho.

Finalizando esta apresentação, gostaríamos de acrescentar que,  em julho de 1984, quando esteve no
Brasil, participando do Colóquio Franco-brasileiro sobre Divisão do Trabalho e Divisão dos Riscos de Saúde, o
autor  indagou  do  plenário  se,  no  Brasil,  as  questões  relacionadas  á  saúde  mental  dos  trabalhadores  e  à
organização do trabalho poderiam ser consideradas relevantes, tendo em vista estarem os nossos trabalhadores
ás voltas com questões primárias, muitas vezes a nível da própria subsistência. A resposta foi clara: em nosso
país, as questões básicas, que nos países industrializados já foram, em grande parte, resolvidas, juntam-se ás
questões decorrentes das mais agressivas formas de organização do trabalho, o que torna o quadro muito mais
complexo. Os trabalhadores brasileiros estão sendo atingidos tanto na sua integridade física quanto psíquica, não
havendo quem possa dizer que danos físicos causem mais sofrimento que danos mentais e que, portanto, sejam
uns mais relevantes que outros.

Cabe a nós, pesquisadores da área, descobri-los, analisá-los e, assim, contribuir verdadeiramente para a

* Palestra proferida na Federação dos Trabalhadores da Metalurgia da Confederação Geral dos Trabalhadores
(CGT).
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melhoria da saúde dos trabalhadores brasileiros. (Leda Leal Ferreira)

Parece-nos bastante ambicioso querer colocar face a face pesquisadores científicos e trabalhadores; é
como uma aposta. Sensibiliza-nos a pergunta feita por Jean Hodeboug:** "quem é especialista em matéria de
saúde, de condições do trabalho, de organização do trabalho?".

Pessoalmente, sempre defendemos o ponto de vista segundo o qual a contribuição dos cientistas, embora
necessária,  é relativamente limitada.  Primeiro,  deve ela ser inspirada pelos próprios trabalhadores;  segundo,
diríamos que a direção a ser dada a essa contribuição deve também ser controlada pelos trabalhadores. Inclui-se
aí tudo o que concerne ao trabalho, às condições do trabalho e à organização do trabalho.

Como vamos falar sobre o que é saúde, veremos que o ponto de vista acima também se impõe quando se
trata de definir saúde. Porquê?

Tentaremos desenvolver a ideia de que a saúde das pessoas é um assunto ligado às próprias pessoas.
Essa ideia é primordial e fundamental: não se pode substituir os atores da saúde por elementos exteriores. É isso
que tentaremos demonstrar.

Trata-se, portanto, de definir o que é a saúde e como se pode compreendê-la. Poder-se-ia pensar que essa
é uma questão banal, sobre a qual todo mundo tem uma ideia. Sim, é banal, mas talvez existam coisas sobre as
quais, atualmente, haja interesse em discutir, levando-se em conta dados novos que apareceram durante esses
últimos anos. A definição internacional diz que a saúde seria esse estado de conforto, de bem-estar físico mental
e social... Gostaríamos de tecer uma crítica a essa definição.

Em nosso entender, há duas razões para esta crítica: a primeira é que esse estado de bem-estar e de
conforto, se nos aprofundarmos um pouco mais, é impossível de definir.

Gostaríamos que nos dessem uma definição desse perfeito estado de bem-estar. Não sabemos o que é e
cremos que não haja esclarecimentos consideráveis sobre a questão. É muito vaga. Implícita e intuitivamente,
sabe-se que isso significa alguma coisa, mas quando se trata de defini-la, não é muito simples.

E a segunda crítica a fazer é que, no fundo, esse perfeito e completo estado de bem-estar... não existe!

Pode parecer um pouco provocador, mas veremos que isso conduzirá a certo número de interrogações e,
talvez, a modificações na compreensão do assunto.

Indo mais longe ainda, diríamos que esse estado de bem-estar é qualquer coisa sobre a qual temos uma
ideia.  Em última  instância,  poderíamos considerar  como sendo um estado ideal,  que não é  concretamente
atingido, podendo ser simplesmente uma ficção, ou seja, uma ilusão, alguma coisa que não se sabe muito bem
no que consiste, mas sobre a qual se tem esperanças.

Tenderíamos a dizer que a saúde é antes de tudo um fim, um objetivo a ser atingido. Não se trata de um
estado de bem-estar,  mas de um estado do qual  procuramos nos aproximar;  não é o que parece indicar a
definição internacional, como se o estado de bem-estar social, psíquico fosse um estado estável, que, uma vez
atingido, pudesse ser mantido. Cremos que isso é uma ilusão e que simplesmente é preciso, e já é muito, fixar-se
o objetivo de se chegar a esse estado. Vejamos como, e o que isso quer dizer.

Até agora, tratamos apenas de criticar essa noção de saúde, tal qual ela é definida pelas organizações
internacionais. O que perguntamos agora é se, no período recente, puderam ser acumuladas experiências ou
novos  conhecimentos  que  teriam  por  natureza  modificar  essa  definição  de  saúde,  ou  fazê-la  progredir.
Respondemos que sim. Enumeraremos, e depois explicaremos, três elementos a serem considerados:

— Os primeiros elementos ou as primeiras experiências que se devem levar em consideração estão
relacionadas com o que se chama de fisiologia, isto é, a análise do funcionamento do organismo, as regras que
asseguram seu equilíbrio e sua sobrevivência.

— O  segundo  ponto  é  a  psicossomática.  Mais  adiante,  voltaremos  ao  assunto,  que  é  muito
importante.

—A nosso  ver,  há  ainda  um  terceiro  elemento  que  pode  mudar  a  concepção  de  saúde,  que  é  a
psicopatologia do trabalho.

Tentaremos agora detalhar um pouco mais esses três elementos:

—A fisiologia nos ensinou certo número de coisas, algumas já antigas, mas que, talvez, não tenham sido
suficientemente compreendidas ou suficientemente utilizadas. Ensinou que o organismo não se encontra num
estado estável; o organismo não para de se mexer, está o tempo todo em mudança. Às vezes sente vontade de
dormir, às vezes de ter atividades; isso muda várias vezes, no mesmo dia ou na mesma semana.

* *  Dirigente da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos — CGT
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Considerando-se o crescimento, por exemplo, veremos que o fato de crescer também não é nada estável.
Então, o que é essa estabilidade da saúde? Estamos em pleno movimento, durante longos anos, em seguida,
envelhecemos e continuamos em movimento.

Outro exemplo: A concentração de açúcar no sangue, que muda o tempo todo, subindo quando se come, o
que é normal, para em seguida, baixar. Em outras palavras, chega-se à ideia de que o organismo se encontra em
constante movimento. O estado de saúde não é certamente um estado de calma, de ausência de movimento, de
conforto,  de  bem-estar  e  de  ociosidade.  É  algo  que  muda  constantemente  e  é  muito  importante  que  se
compreenda esse ponto.  Cremos que isso  muda por  completo o modo como vamos tentar  definir  saúde e
trabalhar para melhorá-la.

Isso significa que, se quisermos trabalhar pela saúde deveremos deixar livres os movimentos do corpo,
não os fixando de modo rígido ou estabelecido de uma vez por todas.

Colocando-nos em territórios que são um pouco vizinhos, e que se podem aproximar mais ou menos da
fisiologia, poderemos ver o que se passa a nível psíquico. Sem querer entrar em definições, vejamos a angústia,
por exemplo: a angústia é penosa, é uma causa de sofrimento; pois bem, a saúde não consiste absolutamente
em não se ter angústias — eis aí uma coisa que as pessoas não compreendem e que, em nosso entender, não é
absolutamente clara para os médicos hoje em dia. Não se trata de fazer desaparecer a angústia. Aliás nunca
chegaríamos a isso.  Quem não é angustiado? Compreende-se que esse é um problema absurdo, pois todo
mundo  é  angustiado.  Há  porem  pessoas  que,  embora  angustiadas,  encontram-se  em  boa  saúde.
Consequentemente, não se trata de acabar com a angústia, mas de tornar possível a luta contra ela, de tal modo
que se a resolva, que se a acalme momentaneamente, para ir em direção a outra angústia. Não é questão de
aprisioná-la de uma vez por todas, pois não existem situações assim.

Sempre no campo das coisas irregulares, das coisas que mudam, pode-se falar também sobre o trabalho.
Nos últimos anos, mostrou-se, embora os trabalhadores há muito tempo o soubessem, que quando uma tarefa é
regular, fixa, imutável, repetitiva é muito perigosa, causando, ou podendo causar, muito mal. O trabalho em linhas
de montagem é um exemplo típico de coisas que estão bloqueadas e iguais durante todo o tempo, idênticas o
tempo todo. Pois bem, cremos que se pode mostrar que, mais uma vez, é a variedade, a variação, as mudanças
no trabalho que são as mais favoráveis à saúde. Cremos que a primeira aquisição desse ponto de vista que vem
da fisiologia conduz a que se conceba toda a vida como movimentos, bem como a que se assegure, antes de
tudo, a liberdade desses movimentos. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto, que traz novos conhecimentos e novas experiências, é a psicossomática. O que é a
psicossomática? Trata-se de algo bem recente, que se desenvolveu há mais ou menos vinte anos.

Psicossomática é as relações que existem entre o que se passa na cabeça das pessoas e o funcionamento
de seus corpos.  Sabe-se que entre um e outro há relações que se estabelecem em permanência.  Pode-se
mostrar, e isso foi mostrado há uns vinte anos, que, quando temos uma doença, esta tem momentos de evolução,
de crises, que não acontecem a qualquer momento na vida. Elas ocorrem justamente em momentos precisos,
quando se passa alguma coisa no plano psíquico, no plano mental, no plano afetivo. Foi necessário muito tempo
para  que se  chegasse a  estas  relações  que agora  começam a ser  conhecidas.  Existem doenças  que são
desencadeadas por uma situação afetiva difícil, por uma espécie de impacto psíquico.

Porém o que é verdade para certo número de doenças não é verdade para todas. Particularmente, há dois
tipos de doença que, pode-se dizer, jamais estão em relação com a vida psíquica, e que são, de um lado, as
intoxicações, sejam elas profissionais, ou mesmo as causadas pelo álcool ou por medicamentos e, de outro lado,
as doenças parasitárias. As intoxicações ultrapassam todas as possibilidades de defesa do organismo,- quando
atacam o organismo, desde que certo nível seja atingido, ultrapassam todas as possibilidades de defesa. Aí não
há elementos  psíquicos que contem e,  se  contam,  é  muito pouco.  O segundo tipo  de doença que não se
enquadra aí são as chamadas doenças parasitárias, isto é, doenças que se contraem essencialmente em países
tropicais, como a Ásia e África, e quase nunca em países de clima temperado, como a França.

Arriscando-nos a chocar vocês um pouco, diríamos que em quase todas as outras doenças encontram-se
relações muito curiosas entre o que se passa na cabeça das pessoas e a evolução de sua doença física.

Ainda neste domínio, digamos da psicossomática, da psiquiatria, etc. e, para voltar à questão da definição
de um estado de bem-estar, de um estado de conforto, perguntamos: o que é a saúde mental?

Não é apenas muito difícil  de precisar. Indo mais longe, acho que é muito perigoso fazê-lo.  Creio ser
perigoso definir o que é normal e o que não é, do ponto de vista mental.

Tomemos como exemplo o alcoolismo. O alcoolismo é sempre normal? É incômodo responder, pois há
pessoas que consomem grandes quantidades de álcool e que vão muito bem, tendo vidas longas. Queremos
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dizer que se pode viver muito tempo absorvendo quantidades importantes de álcool. Observamos muitos casos
assim, de pessoas que suportam o álcool sem nenhuma doença, sem cirrose, sem anomalia mental, sem nada...,
enquanto as mesmas quantidades de álcool ingeridas poderiam ter matado o vizinho há vinte anos.

Pode-se dizer o mesmo também em relação à angústia. Nesse caso, será que o normal seria controlar
tudo, de modo a que jamais houvesse angústias? Estamos convencidos do contrário!

Cada  pessoa  tem  sua  história,  seu  passado,  suas  experiências,  sua  família.  No  fundo,  toda  sua
experiência consiste em estabelecer uma espécie de compromisso entre o passado e o presente para tentar
escolher o futuro.

Poderíamos, por exemplo,  dizer que o fato de se militar  em sindicatos provoca angústias.  É verdade,
provoca angústias, conflitos, fadiga, contradições. No fundo, poder-se-ia dizer — e aí penso que serei muito bem
compreendido  —  que  os  militantes,  em  certa  medida,  escolhem  atacar  justamente  essa  angústia,  essas
contradições. Quando se vê um militante angustiado por problemas de lutas, problemas políticos, de relação de
força, seria a solução dizer-lhe que é necessário parar de militar? Compreende-se que isso é o contrário da
definição do estado de saúde mental. Aliás, se se dissesse a todos que militam e que estão angustiados porque
militam para pararem de militar, não estamos certos de que eles se sentiriam melhor; provavelmente, alguns se
sentiriam muito pior. A dificuldade está aí. Cremos que o raciocínio feito no caso dos militantes é válido para
muitas outras profissões. Queremos dizer que há muitas outras atividades, muitas outras profissões — como a
dos artistas, por exemplo — onde as pessoas estão melhor quando se confrontam com esse tipo de angústia e
quando tentam resolvê-las graças à sua atividade, do que quando se colocam ao abrigo de tudo isso.

A ideia diretora é que os homens procuram transformar-se e que não é verdade que buscam acabar com a
angústia. Em certa medida, é todo um processo, toda uma história, sendo necessário evitar fazer julgamentos
definitivos sobre o que é normal e o que não é.

Na melhor das hipóteses, podemos conceber a vida das pessoas como uma sucessão de etapas e de
compromissos entre  sua história  passada e  seu ambiente,  para  tentar  transformá-lo.  Pode-se ver  aí  que a
angústia tem seu papel a desempenhar.

Portanto, ainda no que diz respeito a questões psíquicas, questões mentais, poder-se-ia dizer que não há
um estado de bem-estar e de conforto, mas há, mais uma vez, fins, objetivos, desejos, esperanças. Em nossa
linguagem chamamos a isso "desejo".

A saúde mental não é certamente o bem-estar psíquico. A saúde é quando ter esperança é permitido. Vê-
se que isso faz mudar um pouco as coisas. O que faz as pessoas viverem é,. antes de tudo, seu desejo; isso é
uma aquisição da psiquiatria  e  da  psicossomática.  O verdadeiro perigo existe quando não há mais  desejo,
quando ele não é mais possível. Então, tudo se torna muito incômodo e é aí que as pessoas vão muito mal.
Quando o desejo não é mais possível, quando não há mais desejo, temos o que se chama "uma depressão". É a
perda da fome, perda da "tensão", do entusiasmo, do desejo': "a depressão". A psicossomática nos mostra que
quando estamos diante de uma situação assim, em que não há mais desejo, encontramo-nos diante de uma
situação perigosa não somente para a cabeça (depressão, tristeza), como também para o corpo; quando nos
vemos diante de um estado assim durável, onde não há mais desejo, o corpo pode adoecer mais facilmente.

Chegamos agora ao terceiro ponto, que trata das aquisições desses últimos anos, e que chamamos de
psicopatologia  do  trabalho.  Creio  que  a  psicopatologia  do  trabalho  chegou  a  esse  resultado  novo  (e  isso
provavelmente provocará risos, mas, enfim, é novo para os cientistas e sabe-se que muitas vezes eles demoram
para compreender ou integrar certas coisas) de que o trabalho é um elemento fundamental para a saúde.

Se o trabalho pode ser perigoso, se pode ser causa de sofrimento, é preciso também compreender que o
não  trabalho  é  igualmente  perigoso.  Penso  que  os  exemplos  desses  últimos  anos,  particularmente  o
desemprego, mostraram a que ponto o fato de não trabalhar, de não se ter atividades, pode engendrar doenças.
Há levantamentos feitos sobre isso e certos fatos sobre as doenças do desemprego começam a ser conhecidos.

O feto de não trabalhar pode desencadear uma porção de doenças. Apressamo-nos a dizer que há uma
espécie de discurso completamente falacioso,  que consiste em pensar que quando as pessoas lutam contra
certos aspectos perigosos, nocivos ao trabalho, de feto, elas só têm uma ideia: a de querer não fazer nada. O
ideal dos operários, e talvez não somente dos operários, mas de muita gente (muitos cientistas pensam assim e
muita gente também), seria não ter nada para fazer, uma espécie de ideologia da ociosidade, uma ideologia de
se "viver de rendas". Pois bem, isso é fundamentalmente falso.

A psicopatologia do trabalho mostra que isso não é verdadeiro. O objetivo das pessoas não é o de não
fazer nada e, geralmente, para um psiquiatra, quando as pessoas não fazem nada e podem manter-se num
estado de inatividade total,  é sinal de que estão muito doentes.  Tomemos o exemplo das crianças. Quando
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crianças são deixadas livres para fazerem o que quiserem, sua escolha não consiste em ficar inativas durante
todo o dia. Quando se deixa uma criança livre, dispondo de meios materiais, ela se põe em atividade. No início
são jogos, depois são as construções e a criança começa a fabricar um universo. Então, a problemática não é
certamente perguntar se se trata de trabalho ou não trabalho. A problemática é «qual o trabalho?"

Nesse projeto, de avançar sobre as questões de relações entre saúde e trabalho, foi feito certo número de
pesquisas, as quais tentaram, particularmente, estudar as relações que se estabelecem entre, de um lado, "o
equilíbrio psíquico das pessoas, o equilíbrio psíquico dos trabalhadores" e, de outro lado, "o próprio trabalho".

Não entraremos em detalhes, pois isso seria muito longo. O que se pode dizer é que o que importa no
trabalho  em  relação  ao  funcionamento  psíquico,  em  relação  à  vida  mental,  não  é  qualquer  coisa,  mas  a
organização do trabalho.

Temos uma tendência em distinguir condições de trabalho e organização do trabalho, o que é bem prático.
Condições do trabalho são o que chamamos de condições físicas, químicas e biológicas presentes no ambiente
do trabalho.

As condições físicas são a temperatura, a pressão, as vibrações, as radiações, etc. As condições químicas
são os vapores, as poeiras, os tóxicos, etc. As biológicas são o ambiente dos micróbios, ou seja, o ambiente dos
vírus, bactérias, essas coisas de que, certamente todos já ouvimos falar. Essas condições do trabalho atacam o
homem, o trabalhador, a nível de seu corpo.

Há uma relação, um conflito, uma contradição que opõe as condições do trabalho ao corpo do homem.
Pois bem, ao lado de condições do trabalho, distingue-se o que chamamos de organização do trabalho. O que
vem a ser organização do trabalho? Grosso modo, duas coisas: a divisão de tarefes e a divisão dos homens.

A divisão das tarefas (como se dividem as tarefes), que vai até o conteúdo das tarefes, ao modo operatório,
a tudo o que é prescrito pelo organizador do trabalho. A divisão das tarefas é vista na coletividade operária, ou,
eventualmente, na atividade dos empregados de escritório, onde também é feita; isso é feito em todos os lugares.

Sabemos que, quando se prescreve a um operário o uso de tal modo operatório, ou que faça tal gesto para
apertar um parafuso ou para ajustar uma dobradiça ou para fazer uma solda, é necessário respeitar esse modo
operatório. Quando se dividem as tarefas ou quando se quer que as pessoas respeitem efetivamente o que foi
decidido, é preciso 'que haja uma hierarquia, um controle, um comando.

O segundo elemento em que se desdobra a organização do trabalho é, pois, a divisão dos homens, ou
seja, em uma empresas as pessoas são divididas pela organização do trabalho e as relações entre uns e outros
são reguladas e organizadas a nível desse conjunto que se chama de organização do trabalho.

Assim, a organização do trabalho atinge dois pontos: o conteúdo das tarefas e as relações humanas. Pois
bem, isso não ataca diretamente o corpo, mas a cabeça das pessoas que trabalham,- ataca o que chamamos de
"funcionamento mental". O estudo sobre a organização do trabalho acerca dessa contradição, que coloca, de um
lado, a organização do trabalho e, de outro, o funcionamento mental, mostra que há organizações do trabalho
que são muito perigosas para o funcionamento mental e outras que não o são, ou que são menos perigosas.
Particularmente, as organizações do trabalho perigosas são as que atacam o funcionamento mental, ou seja, o
desejo do trabalhador. Quando se ataca o desejo do trabalhador, e há organizações que são terríveis porque
atingem diretamente isso, provoca-se não somente perturbações, mas também sofrimentos e, eventualmente,
doenças mentais e físicas.

Por outro lado, há estudos que mostram também que há organizações do trabalho que levam a tarefas cujo
conteúdo é justamente um meio de equilíbrio. Essa situação é favorável à saúde das pessoas. Há trabalhadores
que se sentem melhor depois de um trabalho do que antes dele! Nesse caso pode-se dizer que a organização do
trabalho  não  reprime  o  funcionamento  mental.  Pelo  contrário,  ela  oferece  um campo de  ação,  um terreno
privilegiado para que o trabalhador concretize suas aspirações, suas ideias, seus desejos.

Em geral, isso é possível quando o trabalho é livremente escolhido e quando sua organização é bastante
flexível para que o trabalhador possa adaptá-la a seus desejos, às necessidades de seu corpo e às variações de
seu estado de espírito. É,  portanto,  fundamental ressaltar  que o trabalho não é forçosamente nocivo para a
saúde. Ele pode ser tolerável; pode mesmo ser francamente favorável à saúde física e mental. Acrescentaríamos
algumas poucas palavras para dar explicações precisas sobre a saúde, para tentar propor outra definição; é um
pouco  ambicioso,  mas  pode-se  tentar,  em todo  o  caso,  colocá-la  em discussão.  Ela  não  será  certamente
definitiva, mas deve ser retomada e trabalhada.

Faremos, portanto, quatro observações:

—A primeira é a de que a saúde não é algo que vem do exterior,  e aí  voltamos ao que disse o Sr.
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Hodeboug, há alguns minutos, a propósito de condições de trabalho,  e que diremos também a propósito de
saúde: a saúde não é assunto dos outros,  não é assunto de uma instância,  de uma instituição,  não sendo
também assunto do Estado ou dos médicos. É uma questão que não vem do exterior.

—Ao inverso disso, e é esta a segunda observação, a saúde é uma coisa que se ganha, que se enfrenta e
de que se depende. É algo onde o papel de cada indivíduo, de cada pessoa é fundamental. Isso não aparece
nessa definição, e é necessário que este papel motor de cada homem na sua saúde apareça em alguma parte.

— A terceira  observação  é  um  resumo  de  tudo  o  que  foi  dito.  A saúde  não  é  um  estado  de
estabilidade, não é um estado; não é estável. A saúde é alguma coisa que muda o tempo todo.

— A quarta observação é que a saúde é antes de tudo uma sucessão de compromissos com a
realidade;  são  compromissos  que  se  assumem  com  a  realidade,  e  que  se  mudam,  se  reconquistam,  se
redefendem, que se perdem e que se ganham. Isso é a saúde!

E o que é, então, essa realidade? Nela podemos ver três facetas.

1. A realidade  do  ambiente  material.  É  a  primeira  realidade  com  a  qual  é  necessário  fazer-se
compromissos, sendo, portanto, a realidade sobre a qual falamos anteriormente: a realidade física, química e
biológica. Há compromissos a serem assumidos entre o organismo e tudo isso.

2. A realidade afetiva, relacionai, familiar, etc., toda a vida mental, psíquica e as relações.

3. A  realidade  social.  Nessa  realidade  destacamos  um  lugar  particularmente  privilegiado  à
organização do trabalho.

Se tentarmos, então, agora, uma definição, buscando salvar o que sugere a antiga definição de saúde,
diríamos que a saúde para cada homem, mulher ou criança é ter meios de traçar um caminho pessoal e originai,
em direção ao bem-estar físico, psíquico e social

A saúde, portanto, é possuir esses meios.

O que significa possuir esses meios e o que é esse bem-estar?

Creio que para o bem-estar físico é preciso a liberdade de regular as variações que aparecem no estado
do organismo; temos o direito de ter um corpo que tem vontade de dormir, temos o direito de ter um corpo que
está cansado (o que não é forçosamente anormal) e que tem vontade de repousar.

A saúde é a liberdade de dar a esse corpo a possibilidade de repousar, é a liberdade de lhe dar de comer
quando ele tem fome, de fazê-lo dormir quando ele tem sono, de fornecer-lhe açúcar quando baixa a glicemia. É,
portanto, a liberdade de adaptação. Não é anormal estar cansado, estar com sono. Não é, talvez, anormal ter
uma gripe, e aí vê-se que isso vai longe. Pode ser até que seja normal ter algumas doenças. O que não é normal
é não poder cuidar dessa doença, não poder ir para a cama, deixar-se levar pela doença, deixar que as coisas
sejam feitas por outro durante algum tempo, parar de trabalhar durante a gripe e depois voltar.

Bem-estar psíquico, em nosso entender, é, simplesmente, a liberdade que é deixada ao desejo de cada um
na organização de sua vida.

E por bem-estar social, cremos que aí também se deve entender a liberdade, é a liberdade de se agir
individual e coletivamente sobre a organização do trabalho, ou seja, sobre o conteúdo do trabalho, a divisão das
tarefas, a divisão dos homens e as relações que mantêm entre si.

Eis aqui, em resumo, o que queria dizer para vocês.

2. Contexto da época do surgimento do SUS

O fim do regime militar em 1985 potencializou o surgimento de vários movimentos sociais em diferentes
áreas, uma delas a saúde. O Movimento pela Reforma Sanitária encontra-se dentro desta última, o qual contou
com diferentes agentes, tanto com gestores e acadêmicos, quanto com trabalhadores mobilizados a criticar e
propor alternativas à estrutura de atenção à saúde vigente.

Conforme o processo de abertura política acontecia,  este movimento foi  se ampliando e conquistando
novos espaços de discussão e planejamento, o que culminou na convocação da 8a Conferência Nacional de
Saúde.  Segundo Fontinele  Júnior  (2003),  "Esta  Conferência  foi  considerada  como um divisor  de  águas  no
Movimento  Sanitário.  Com uma ampla  participação (cerca  de 5.000 pessoas entre  trabalhadores  da saúde,
usuários, técnicos, políticos, lideranças sindicais e populares), a 8a Conferência se constituiu no maior fórum de
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debates sobre a situação de saúde do Brasil e seu relatório serviu de base para a proposta de reestruturação do
sistema de saúde existente, que posteriormente deveria ser defendida na Constituinte."(Fontinele Júnior, 2003,
pg. 10)

Vale ressaltar neste momento a participação de setores médicos privados (como a Federação Brasileira de
Hospitais),  que fariam uma contraposição mais liberal  no embate de ideias:  de um lado,  a preocupação do
Movimento de Reforma Sanitária em pensar uma política de saúde mais democrática e acessível a todos. Por
outro lado, o setor médico privado com um sistema que baseia-se num universalismo excludente, beneficiando e
fornecendo atenção médica somente para aquela parcela da população que tem condições financeiras de arcar
com o sistema,  não  beneficiando a  população como um todo  e  sem a preocupação de investir  em saúde
preventiva e nos indicadores de saúde" (Polignano, 2001, p. 22)

Pode-se perceber a influência deste setor privado na Constituição ao atentarmos para o parágrafo 2o do
artigo 4o, que diz sobre a parceria de caráter complementar da iniciativa privada no SUS.

Para entender melhor o contexto no qual foi questionado o modo de pensar a saúde e de estruturá-la em
serviços de diferentes níveis de atenção, é necessário antes mencionar como estava a atenção à saúde da
população  até  este  momento.  Segundo  Polignano  (2001),  durante  a  ditadura  militar  o  modelo  de  saúde
previdenciário se mostrava insuficiente Por alguns motivos centrais:

• Priorização da medicina curativa,  que tanto não solucionava os principais problemas da saúde
coletiva (epidemias, mortalidade infantil e etc) como despendia altos custos com a complexidade crescente dos
casos;

• A diminuição do crescimento econômico e da consequente arrecadação do sistema previdenciário,
o não repasse dos recursos da União, o desvio de verba deste sistema para cobrir despesas de outros setores do
governo.

Diante de tal situação da saúde pública na época, é importante destacar a atenção dada à ampliação do
conceito de atenção à saúde (fazendo um contraponto à precária atenção à saúde da época)  durante a 8a

Conferência Nacional de Saúde (CNS), que acabou indicando como esta seria incluída na nova Constituição. A
saber, a 8a CNS chegou a um conceito de saúde que envolve tanto fatores biológicos (como idade, sexo e etc),
questões de saneamento básico,  condições de moradia e alimentação, quanto ocupação, geração de renda,
posse da terra, transporte, além do fator da oportunidade de se chegar aos serviços de saúde (Costa e Carbone,
2004 e Fontinele, 2003).

Segundo o relatório apresentado na Conferência:

"a saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num
dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas."
(Fontinele, 2003, pg. 10)

Através destas discussões acerca do conceito de saúde, do modo como estavam sendo implementados os
serviços de atenção à saúde pública e dos desafios a serem enfrentados, chegou-se à formulação do Sistema
Único de Saúde, o qual foi defendido e aprovado quase em sua totalidade na nova Constituição Brasileira de
1988.

Atentaremos agora para uma exposição sobre o que seria este programa nacional de assistência à saúde
no Brasil, que é considerado mundialmente como um dos mais avançados e respeitados modos de se pensar a
saúde de um país.

Princípios e Organização do SUS

Conforme o artigo 7o do II Capítulo da Lei Orgânica de Saúde (lei n. 8.080 de 1990), o SUS apresenta
treze princípios que direcionam o modo de atenção à saúde no Brasil. Destacaremos alguns destes para que se
possa visualizar de modo geral este sistema e Para basear nossa discussão, porém salienta-se a importância de
todas as diretrizes constituintes desta política de saúde. Tais princípios nos ajudam a compreender tanto como os
serviços tendem a ser estruturados como também a maneira pela qual é pensada a saúde, de forma ampla.

Começaremos pela descentralização político-administrativa, que ocorre de modo a deslocar o poder da
gestão dos serviços do governo federal/estadual para o governo municipal.  Com uma maior proximidade do
responsável  às  necessidades  de  cada  local,  otimiza-se  o  planejamento  da  rede.  Além  disso,  a
corresponsabilidade entre as esferas de governo pode possibilitar a interligação entre municípios de uma região e
uma melhor distribuição da rede de cuidados.
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Esta noção está intimamente ligada com a proposição do controle social (participação social), em que o
papel  da população local  na gestão,  controle,  fiscalização e proposição das ações em saúde torna-se fator
decisivo na implantação do SUS. Isso se dá, pois

"Além de ser  mais  racional,  tal  procedimento  permite  ao  usuário  identificar  o  responsável  pela  ação,
aumentando, assim, o grau de consciência do cidadão e sua participação no governo. (Carvalho e Santos, 1992,
p. 83)

Faz-se necessário neste momento refletir sobre a real atuação dos movimentos sociais (instâncias com
maior organização popular) nesse controle. Segundo Rocha (in mimeo), para que ocorra uma atuação de fato é
necessário tanto que os gestores e os profissionais da saúde estejam preparados para "dividir" seu poder de
decisão com a população, bem como decisão política para viabilizar  o saber da medicina popular  frente ao
predomínio dos laboratórios farmacêuticos, além do fortalecimento do poder popular, e da participação deste, nos
Conselhos Municipais, Estaduais e Federais. Enquanto se fechar os olhos para esta questão, o controle social
permanecerá um princípio estéril  dentro da cartilha do SUS, e este dificilmente será implementado de forma
completa.

Outro princípio importante é a integralidade da assistência. Uma primeira definição seria a "combinação de
ações preventivas com as assistenciais e curativas, atenção individualizada segundo as exigências de cada um,
em todos os níveis de complexidade" Carvalho e Santos (1992, p. 76). Ou seja, pensar a saúde levando em
conta a especificidade de cada caso e perceber o usuário em sua totalidade. Esta diretriz traz à tona a discussão
da fragmentação do ser  humano (seja  do corpo x mente,  seja  do próprio corpo sendo formado por  órgãos
específicos que requerem atuações separadas) e da consequente fragmentação do cuidado deste. Rocha (?) faz
uma interessante discussão sobre a integralidade no SUS, onde explica como o homem transforma-se em sua
doença e como a consequente desumanização deste impede uma atuação que dê conta dos diversos aspectos
da vida do indivíduo. Este olhar cartesiano do homem leva às crescentes especializações dos profissionais e
consequentemente aos intermináveis encaminhamentos dos pacientes, que se veem jogados de um lado para o
outro em busca de um tratamento. Assim, propor a integralidade da assistência torna-se uma luta para que se
estabeleça o olhar para os diversos aspectos do ser humano, onde são necessárias equipes multiprofissionais,
ligação entre os níveis de atenção, cuidados progressivos à saúde, e etc.

Quanto aos outros princípios, Carvalho e Santos (1992) nos ajudam a apresentá-los: Universalidade do
acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência: qualquer pessoa tem direito aos serviços de
saúde, tendo ou não carteira registrada, contribuindo ou não com a previdência ou seguradoras. A saúde é um
direito público garantido pelo Estado.

-Preservação da autonomia da pessoa na defesa da sua integridade física e moral. Carvalho e Santos
(1992) comentam o que se entende por autonomia ao explicitarem o sentido de autodeterminação do sujeito, em
que se determina o respeito dos serviços e agentes de saúde frente às crenças e valores do sujeito. Isso implica
levar em conta modos "alternativos" de assistência à saúde propostos pelo sujeito (desde que esta opção não
cause danos a ele ou à comunidade). Assim, o "mandamento constitucional visa à proteção das idiossincrasias
legítimas do indivíduo" (p. 79).

-Igualdade de assistência: nos serviços de saúde não podem existir distinções, preconceitos e privilégios
de qualquer tipo entre as pessoas atendidas, tanto a qualidade dos serviços quanto a cobrança do mesmo devem
ser apresentadas para todos da mesma maneira. Carvalho e Santos novamente explicitam:

"A igualdade  de  assistência,  ao  lado  da  descentralização  e  do  acesso  universal,  é,  também,  uma
decorrência natural da concepção da saúde como um direito público subjetivo; sendo um direito do ser humano,
há de ser satisfeito pelo Poder  Público de forma igualitária,  sem nenhuma distinção ou privilégio (art.  5o da
Constituição)." (p. 79)

-Direito à informação. As pessoas atendidas têm o direito de saber sobre sua saúde, seja ao ter acesso a
seus prontuários, seja ao receber informações claras e inteligíveis dos profissionais de saúde.

-Divulgação de informações sobre o potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. É
dever  do Estado fornecer aos sujeitos informações acerca de como utilizar  os serviços de saúde e a quem
recorrer quando precisarem.

-Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridade, a alocação de recursos e a orientação
programática  e  organização  do  SUS através  de  distritos  sanitários.  Escolhemos  por  relacionar  estas  duas
proposições -  a primeira acerca dos princípios do SUS e a segunda sobre a organização do mesmo -  por
acreditar que ao planejar ações baseadas em estudos epidemiológicos para cada distrito sanitário é necessário
formular  um novo olhar  para  o modo de se pensar  a saúde.  A divisão do município em distritos sanitários
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possibilita a integração e articulação de ações na totalidade da área atingida. Carvalho e Santos (1992) discorrem
sobre consequências favoráveis  como a extensão dos atendimentos à situações que antigamente não eram
alcançadas e à uma maior efetividade no exercício do controle social. Estes autores falam também sobre a nova
perspectiva política de mudança no fazer sanitário, "que sugere: a instauração de um novo método de atuação na
área  da  saúde.  Voltaremos  a  este  assunto  ao  falarmos  sobre  a  territorialização  como  instrumento  para  a
instalação do Programa Saúde da Família.

– Regionalização e hierarquização dos serviços de saúde. Este modo de organização do SUS, que
está totalmente implicado com o planejamento epidemiológico, leva a uma racionalização dos custos dos serviços
de saúde, além de permitir uma maior resolutividade em cada nível de atenção (primária, secundária e terciária).

Panorama atual

Muito do que foi apresentado na parte anterior sobre o contexto da época em que o SUS surgiu continua
presente nos dias atuais. O fato de ser aprovado em lei foi um grande avanço, porém era de se esperar que a
implantação deste sistema se desse através de um processo lento e contínuo. Afinal, são exigidas mudanças
políticas, econômicas e sociais, bem como transformações na prática dos trabalhadores de saúde (seja ao se
relacionarem diretamente com o usuário, seja ao se relacionarem com outros profissionais que prestam cuidado à
saúde). Mais ainda,

"O mais importante, porém, é a perspectiva política de mudança radical na praxe sanitária [...] que sugere:
a instauração de um novo método (caminho para  um objetivo)  de  atuação na área da saúde.  Um método
inovador, democrático, criativo, dinâmico, revolucionário, enfim, no sentido orteguiano de revolução, que busca a
mudança de usos e não a correção de abusos." (Carvalho e Santos, 1992, p. 110-111)

Conforme podemos perceber, a implantação do SUS continua sendo um desafio. O último manifesto do
Movimento  da  Reforma  Sanitária,  de  2005,  denuncia  diversos  pontos  a  serem  combatidos,  ressaltando  o
contínuo descaso da política econômica, que disponibiliza cada vez menos recursos para a Saúde. Isto gera
investimentos  cada  vez  menores  nos  serviços,  refletidos  nos  congestionamentos  dos  pronto  socorros  e
consultórios, na impossibilidade da atenção básica ser a porta de entrada dos usuários, na ocorrência de mortes
evitáveis e na não prevenção de doenças que podem ser prevenidas. Por fim, vale ressaltar uma questão que se
faz cada vez mais presente:

"O modelo econômico interveio sobre a política de saúde, compelindo a classe média assalariada a tornar-
se  consumidora  dos  planos  privados  de  saúde  e  obrigando  o  SUS a  complementar  a  assistência  desses
consumidores (25% da população) com serviços especializados de maior custo, restando para a classe pobre
(75%  da  população)  a  suboferta  generalizada  do  "SUS  pobre  para  os  pobres"."  (REFORMA SANITÁRIA
BRASILEIRA, 2005) 

A citação acima apresenta dois grandes desafios: o primeiro, resistir ao modelo econômico privatizante e
reprodutor das práticas instauradas, e o segundo, desmistificar o imaginário de "SUS pobre para os pobres",
apresentando os avanços já conquistados: como o aumento da acessibilidade da população à saúde, a criação
de  Conselhos  de  Saúde em todas  as  esferas  de governo,  criação  de Fóruns  populares,  de  programas de
assistência  pré-natal  e  de  cuidados  maternos,  maior  controle  das  DST/AIDS,  entre  muitos  outros  avanços
concretos.

Apresentaremos  a  seguir  um  programa  que  acreditamos  fazer  parte  dos  "avanços  concretos"  da
implementação do SUS: o Programa Saúde da Família. Tentaremos mostrar como este Programa traz, em sua
constituição,  o  desafio  de  se  trabalhar  com  as  principais  diretrizes  do  SUS  na  prática  cotidiana  de  seus
profissionais e usuários envolvidos.

3. MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ABC DO SUS: DOUTRINAS E PRINCÍPIOS
APRESENTAÇÃO

O Ministério da Saúde entrega a primeira cartilha do Sistema Único de Saúde - SUS, compreendendo suas
doutrinas e seus princípios, inspirados na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde.

Estão aqui consagradas certamente as aspirações de milhões de brasileiros que desejam um SUS que
resgate a dignidade do setor saúde em todos os níveis, com descentralização, hierarquização, universalização e
certamente com eficiência e resolutividade.
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Para  elaborar  este  documento  a  Secretaria  Nacional  de  Assistência  à  Saúde  -SNAS  recorreu  à
participação de instituições e profissionais de saúde que se empenharam em definir, numa linguagem simples e
direta, o que devemos fazer para tornar o SUS modelo aplicado de saúde, confiável e com credibilidade.

Foram valiosas as sugestões recolhidas do Conselho Nacional  dos Secretários Estaduais  de Saúde -
CONASS e do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, bem como das equipes
mobilizadas pela própria Secretaria para que houvesse um consenso do mais amplo possível e a deliberação de
que precisamos avançar para darmos consistência às ações de saúde.

A primeira  cartilha  consagra  "Doutrinas  e  Princípios"  e  a  segunda,  "Planejamento  Local",  a  terceira,
"Nomenclaturas, Parâmetros e Instrumentos de Planejamento", a Quarta, "Comunicação Visual do SUS". Desta
forma, o Ministério da Saúde coloca à disposição de todos os integrantes do SUS o conjunto inicial das ações,
atitudes e atividades que necessariamente serão implantadas.

Esta missão requer de todos nós um esforço redobrado, principalmente dos que estão nas atividades de
ponta. A saúde desceu no Brasil a níveis de desconforto e desesperança. Cada mudança que operarmos no
âmbito do SUS será um gesto de compreensão e grandeza para retirá-la da inação e da ineficiência.

Aos estados e municípios, aos profissionais de saúde, às instituições privadas, filantrópicas e de ensino,
todos somos parceiros do SUS para promovermos a modernidade do Sistema com mais ações do que com
palavras.

ALCENI GUERRA Ministro de Estado da Saúde

O QUE HÁ DE NOVO NA SAÚDE?

Entre as diretrizes políticas consolidadas pela nova Constituição no cenário nacional estão os fundamentos
de uma radical transformação do sistema de saúde brasileiro.

O que levou os constituintes a proporem essa transformação foi o consenso, na sociedade, quanto à total
inadequação do sistema de saúde caracterizado pelos seguintes aspectos, entre outros:

• um quadro de doenças de todos os tipos condicionados pelo tipo de desenvolvimento social e
econômico do país e que o velho sistema de saúde não conseguia enfrentar com decisão;

• completa irracionalidade e desintegração das unidades de saúde, com sobre-oferta de serviços em
alguns lugares e ausência em outros;

• excessiva centralização implicando por vezes em impropriedade das decisões pela distância de
Brasília dos locais onde ocorrem os problemas;

• recursos financeiros insuficientes em relação às necessidades de atendimento e em comparação
com outros países;

• desperdício dos recursos alocados para a saúde, estimado nacionalmente em, pelo menos 30%,
produzido por incompetência gerencial;

• baixa  cobertura  assistencial  da  população,  com  segmentos  populacionais  excluídos  do
atendimento, especialmente os mais pobres e nas regiões mais carentes;

• falta de definição clara das competências dos vários órgãos e instâncias político- administrativas
do  sistema,  acarretando  fragmentação  do  processo  decisório  e  descompromisso  com  as  ações  e  falta  de
responsabilidade com os resultados;

• desempenho desordenado dos órgãos públicos e privados conveniados e contratados, acarretando
conflito entre os setores público e privado, superposição de ações, desperdícios de recursos e mau atendimento
à população;

• insatisfação dos profissionais da área da saúde que vêm sofrendo as conseqüências da ausência
de uma política de recursos humanos justa e coerente;

• insatisfação da população com os profissionais da saúde pela aparente irresponsabilidade para
com os doentes, greves freqüentes, freqüentes erros médicos e corporativismo se sobrepondo à saúde do povo;

• baixa qualidade dos serviços oferecidos em termos de equipamentos e serviços profissionais;

• ausência  de  critérios  e  de  transparência  dos  gastos  públicos,  bem como  de  participação  da
população na formulação e gestão das políticas de saúde;

• falta de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação dos serviços;
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• imensa preocupação e insatisfação da população com o atendimento à sua saúde.

À partir  desse diagnóstico e de experiências isoladas ou parciais acumuladas ao longo dos últimos 10

anos, e especialmente baseando-se nas propostas da 8a Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, a
Constituição de 1988 estabeleceu pela primeira vez de forma relevante, uma seção sobre a saúde que trata de
três aspectos principais:

Em primeiro lugar incorpora o conceito mais abrangente de que a saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes o  meio  físico (condições  geográficas,  água,  alimentação,  habitação,  etc.); o  meio  sócio-
econômico e cultura (ocupação renda, educação, etc.); os fatores biológicos (idade, sexo, herança genética,
etc.); e a oportunidade de acesso aos serviços que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Isso implica que, para se ter saúde são necessárias ações em vários setores, além do Ministério da Saúde
e das secretarias de saúde. Isto só uma política governamental integrada pode assegurar.

Em segundo lugar, a Constituição também legitima o direito de todos sem qualquer discriminação às
ações de saúde em todos os níveis, assim como, explicita que o dever de prover o pleno gozo desse direito é
responsabilidade do Governo, isto é, do poder público.

Isto significa que, a partir da nova constituição, a única condição para se ter direito de acesso, aos serviços
e ações de saúde, é precisar deles.

Por último, a Constituição estabelece o Sistema Único de Saúde—SUS, de caráter público, formado por
uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com direção única em cada esfera
de governo, e sob controle dos seus usuários.

Os  serviços  particulares  quando  conveniados  e  contratados,  passam  a  ser  complementares  e  sob
diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Ainda  que  esse  conjunto  de  idéias,  direitos,  deveres  e  estratégias  não  possam  ser  implantados
automaticamente e de imediato, o que deve ser compreendido é que a implantação do SUS tem por objetivo
melhorar a qualidade da atenção à saúde no País, rompendo com um passado de descompromisso social e a
velha irracionalidade técnico-administrativa, e é a imagem ideal que norteará o trabalho do Ministério da Saúde e
das secretarias estaduais e municipais.

Para isso, e necessário que se entenda a lógica do SUS, como ele deve ser planejado e funcionar para
cumprir esse novo compromisso que é assegurar a todos, indiscriminadamente, serviços e ações de saúde de
forma equânime, adequada e progressiva.

II - O QUE É O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS?

É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de
saúde estabelecida pela Constituição de 1988. O SUS não é o sucessor do INAMPS e nem tampouco do SUDS.
O SUS é o novo sistema de saúde que está em construção.

POR QUE SISTEMA ÚNICO?

Porque  ele  segue  a  mesma doutrina e  os  mesmos princípios  organizativos  em todo o  território
nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo federal, estadual e municipal. Assim, o
SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um Sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e
ações que interagem para um fim comum. Esses  elementos  integrantes  do sistema,  referem-se ao mesmo
tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.

QUAL É A DOUTRINA DO SUS?

Baseado  nos  preceitos  constitucionais  a  construção  do  SUS  se  norteia  pelos  seguintes  princípios
doutrinários:

UNIVERSALIDADE - É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim
como àqueles contratados pelo poder público.  Saúde é direito  de cidadania e dever do Governo:  municipal,
estadual e federal.

EQÜIDADE - É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada
caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS
e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos.

INTEGRALIDADE - É o reconhecimento na prática dos serviços de que:
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•cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade;

•as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não
podem ser compartimentalizadas;

•as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo
indivisível configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.

Enfim:

"O homem é um ser integral, bio-psico-social, e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema
de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde."

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ORGANIZAÇÃO DO SUS?

REGIONALIZAÇÃO  e  HIERARQUIZAÇÃO -  Os  serviços  devem  ser  organizados  em  níveis  de
complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população
a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo
grau de resolubilidade (solução de seus problemas).

O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de nível primário de atenção que devem
estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os
demais, deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica.

A rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e regionalizada, permite um conhecimento maior
dos problemas de saúde da população da área delimitada,  favorecendo ações de vigilância  epidemiológica,
sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em
todos os níveis de complexidade.

RESOLUBILIDADE - É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge
um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e
resolvê-lo até o nível da sua competência.

DESCENTRALIZAÇÃO - É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e
serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da idéia de que quanto mais perto do fato a decisão
for  tomada,  mais  chance  haverá  de  acerto.  Assim,  o  que  é  abrangência  de  um  município  deve  ser  de
responsabilidade do governo  municipal;  o  que abrange um estado  ou uma região  estadual  deve  estar  sob
responsabilidade do governo estadual, e, o que for de abrangência nacional será de responsabilidade federal.
Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo com um nítido reforço do
poder municipal sobre a saúde - é o que se chama municipalização da saúde.

Aos municípios cabe, portanto, a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente
voltadas aos seus cidadãos.

PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS - É a garantia  constitucional  de que a população,  através de suas
entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua
execução, em todos os níveis, desde o federal até o local.

Essa participação deve se dar nos Conselhos de Saúde, com representação paritária de usuários, governo,
profissionais de saúde e prestadores de serviço.  Outra forma de participação são as conferências de saúde,
periódicas, para definir prioridades e linhas de ação sobre a saúde.

Deve  ser  também  considerado  como  elemento  do  processo  participativo  o  dever  das  instituições
oferecerem as informações e conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre as questões
que dizem respeito à sua saúde.

COMPLEMENTARIEDADE DO SETOR PRIVADO - A Constituição definiu que, quando por insuficiência do
setor público, for necessário a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob três condições:

1a -  a  celebração  de  contrato,  conforme  as  normas  de  direito  público,  ou  seja,  interesse  público
prevalecendo sobre o particular;

2a - a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS.
Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, eqüidade, etc., como se o serviço privado fosse público, uma
vez que, quando contratado, atua em nome deste;

3a - a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos de
posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em cada região, deverá estar

12



claramente estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados contratados, quem vai fazer o que, em
que nível e em que lugar.

Dentre os  serviços  privados,  devem ter  preferência  os  serviços  não lucrativos,  conforme determina a
Constituição.

Assim,  cada  gestor  deverá  planejar  primeiro  o  setor  público  e,  na  seqüência,  complementar  a  rede
assistencial com o setor privado, com os mesmos concertos de regionalização, hierarquização e universalização.

Torna-se  fundamental  o  estabelecimento  de  normas  e  procedimentos  a  serem  cumpridos  pelos
conveniados e contratados, os quais devem constar, em anexo, dos convênios e contratos.

III - PAPEL DOS GESTORES DO SUS

O QUE SÃO OS GESTORES?

Gestores  são  as  entidades  encarregadas  de  fazer  com  que  o  SUS  seja  implantado  e  funcione
adequadamente dentro das diretrizes doutrinárias, da lógica organizacional e seja operacionalizado dentro dos
princípios anteriormente esclarecidos.

Haverá gestores nas três esferas do Governo, isto é, no nível municipal, estadual e federal.

QUEM SÃO OS GESTORES?

Nos municípios, os gestores são as secretarias municipais de saúde ou as prefeituras, sendo responsáveis
pelas mesmas, os respectivos secretários municipais e prefeitos.

Nos estados, os gestores são os secretários estaduais de saúde e no nível federal o Ministério da Saúde. A
responsabilidade sobre as ações e serviços de saúde em cada esfera de governo,  portanto,  é do titular  da
secretaria respectiva, e do Ministério da Saúde no nível federal.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DOS GESTORES?

No nível municipal, cabe aos gestores programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde. Isto significa que o município deve ser o primeiro e o maior responsável pelas ações de
saúde para a sua população.

Como os serviços devem ser oferecidos em quantidade e qualidade adequadas às necessidades de saúde
da população, ninguém melhor que os gestores municipais para avaliar e programar as ações de saúde em
função da problemática da população do seu município.

O secretário estadual de saúde, como gestor estadual, é o responsável pela coordenação das ações de
saúde do seu estado. Seu plano diretor será a consolidação das necessidades propostas de cada município,
através de planos municipais,  ajustados entre si.  O estado deverá corrigir  distorções existentes e induzir  os
municípios ao desenvolvimento das ações. Assim, cabe também aos estados, planejar e controlar o SUS em seu
nível de responsabilidade e executar apenas as ações de saúde que os municípios não forem capazes e/ou que
não lhes couber executar.

A nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde, e sua missão é liderar o conjunto de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, identificando riscos e necessidades nas diferentes regiões para a melhoria da
qualidade de vida do povo brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento. Ou seja, ele é o responsável pela
formulação, coordenação e controle da política nacional de saúde. Tem importantes funções no planejamento,
financiamento, cooperação técnica o controle do SUS.

Em cada esfera de governo, o gestor deverá se articular com os demais setores da sociedade que têm
interferência direta ou indireta na área da saúde, fomentando sua integração e participação no processo.

Ainda que a saúde seja um direito de todos e um dever do Estado, isto não dispensa cada indivíduo da
responsabilidade por seu auto-cuidado, nem as empresas, escolas, sindicatos, imprensa e associações, de sua
participação no processo.

Nas três esferas deverão participar,  também, representantes da população, que garantirão,  através do
entidades representativas, envolvimento responsável no processo de formulação das políticas de saúde e no
controle da sua execução.

QUEM É O RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO?

O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições
contratadas. Sempre que a complexidade do problema extrapolar a capacidade do município resolvê-lo, o próprio
serviço municipal de saúde deve enviar  o paciente para outro município mais próximo, capaz de fornecer a
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assistência adequada, ou encaminhar o problema para suportes regionais e estaduais nas áreas de alimentação,
saneamento básico, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.  Deverá haver,  sempre que possível,  uma
integração entre os municípios de uma determinada região para que sejam resolvidos os problemas de saúde da
população.

Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as secretarias estaduais de saúde e/ou o
próprio Ministério da Saúde.

QUEM DEVE CONTROLAR SE O SUS ESTÁ FUNCIONANDO BEM?

Quem deve controlar é a população; o poder legislativo; e cada gestor das três esferas de governo. A
população deve ter conhecimento de seus direitos e reivindicá-los ao gestor local do SUS (secretário municipal
de saúde), sempre que os mesmos não forem respeitados. O sistema deve criar mecanismos através dos quais a
população possa fazer essas reivindicações. Os Gestores devem, também, dispor de mecanismos formais de
avaliação e controle e democratizar as informações.

DE ONDE VEM O DINHEIRO PARA PAGAR TUDO ISTO?

Os investimentos e o custeio do SUS são feitos com recursos das três esferas de governo federal, estadual
e municipal.

Os recursos federais para o SUS provêm do orçamento da Seguridade Social (que também financia a
Previdência Social e a Assistência Social) acrescidos de outros de outros recursos da União, constantes da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, aprovada anualmente pelo Congresso Nacional.

Esses recursos,  geridos pelo Ministério da Saúde, são divididos em duas partes:  uma é retida para o
investimento  e  custeio  das  ações  federais;  e  a  outra  é  repassada  às  secretarias  de  saúde,  estaduais  e
municipais, de acordo com critérios previamente definidos em função da população, necessidades de saúde e
rede assistencial.

Em cada estado, os recursos repassados pelo Ministério da Saúde são somados aos alocados pelo próprio
governo estadual, de suas receitas, e geridos pela respectiva secretaria de saúde, através de um fundo estadual
de saúde. Desse montante, uma parte fica retida para as ações e os serviços estaduais, enquanto outra parte é
repassada aos municípios, de acordo também com critérios específicos.

Finamente, cabe aos próprio municípios destinar parte adequada de seu próprio Orçamento para as ações
e serviços de saúde de sua população.

Assim, cada município irá gerir os recursos federais repassados a ele e os seus próprios recursos alocados
pelo governo municipal para o investimento e custeio das ações de saúde de âmbito municipal.  Também os
municípios administrarão os recursos para a saúde através de um fundo municipal de saúde.

A criação dos fundos é essencial, pois asseguram que os recursos da saúde sejam geridos pelo setor
saúde, e não pelas secretarias de fazenda, em caixa único, estadual ou municipal, sobre o qual a Saúde tem
pouco acesso.

Hoje, a maior parte dos recursos aplicados em Saúde tem origem na Previdência Social. Esta tendência
deverá alterar-se até que se chegue a um equilíbrio das três esferas de governo em relação ao financiamento da
saúde. Para tanto, os estados e municípios deverão aumentar os seus gastos com saúde atingindo em torno de
10% de seus respectivos orçamentos, e a União deverá elevar a participação do seu orçamento próprio.

IV - QUAIS AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS?

Historicamente,  a  atenção  à  saúde  no  Brasil,  vem sendo  desenvolvida  com ênfase  na  prestação  de
serviços médicos individuais, de enfoque curativo, a partir da procura espontânea aos serviços.

O conceito abrangente de saúde, definido na nova Constituição. deverá nortear a mudança progressiva
dos serviços,  passando de um modelo assistencial  centrado na doença e baseado no atendimento a quem
procura,  para  um modelo  de atenção integral  à  saúde,  onde haja  a  incorporação progressiva  de ações  de
promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação.

Para melhor identificar quais os principais grupos de ações de promoção, de proteção e de recuperação da
saúde,  a  serem desenvolvidas  prioritariamente  é  necessário  conhecer  as  principais  características  do  perfil
epidemiológico da população, não só em termos de doenças mais freqüentes, como também em termos das
condições sócio-econômicas da comunidade, dos seus hábitos e estilos de vida, e de suas necessidades de
saúde, sentidas ou não-sentidas, aí incluída, por extensão, a infra-estrutura de serviços disponíveis.

Ações  de  promoção  e  proteção  de  saúde: esses  grupos  de  ações  podem  ser  desenvolvidos  por
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instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos. Tais ações visam à redução de
fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças.
Esses grupos compreendem um elenco bastante vasto e diversificado de ações, de natureza eminentemente
preventiva, que, em seu conjunto, constituem um campo de aplicação precípua do que se convencionou chamar,
tradicionalmente, de Saúde Pública, ou seja: o diagnóstico e tratamento científico da comunidade.

No campo da promoção, são exemplos de ações: educação em saúde, bons padrões de alimentação e
nutrição, adoção de estilos de vida saudáveis, uso adequado e desenvolvimento de aptidões e capacidades,
aconselhamentos específicos, como os de cunho genético e sexual. Através dessas ações, são estimuladas as
práticas da ginástica e outros exercícios físicos, os hábitos de higiene pessoal,  domiciliar e ambiental e,  em
contrapartida,  desestimulados  o  sedentarismo,  o  tabagismo,  o  alcoolismo,  o  consumo  de  drogas,  a
promiscuidade  sexual.  No  desenvolvimento  dessas  ações  devem  ser  utilizados,  de  forma  programática  e
sistemática, com emprego de linguagem adequada ao público-alvo, os diferentes meios e veículos disponíveis de
comunicação ao alcance da comunidade: cartazes, rádio, jornal, televisão, alto-falantes, palestras e debates em
escolas, associações de bairro, igrejas. empresas, clubes de serviço e lazer, dentre outros.

No  campo  da proteção, são  exemplos  de  ações:  vigilância  epidemiológica,  vacinações,  saneamento
básico,  vigilância  sanitária,  exames  médicos  e  odontológicos  periódicos,  entre  outros.  Através  da  vigilância
epidemiológica, são obtidas as informações para conhecer e acompanhar, a todo momento, o estado de saúde
da  comunidade  e  para  desencadear,  oportunamente,  as  medidas  dirigidas  à  prevenção  e  ao  controle  das
doenças e agravos à saúde.

A vigilância  sanitária  busca  garantir  a  qualidade  de  serviços,  meio  ambiente  de  trabalho  e  produtos
(alimentos,  medicamentos  cosméticos,  saneantes  domissanitários,  agrotóxicos  e  outros),  mediante  a
identificação,  o  controle  ou  a  eliminação de  fatores  de risco  à  saúde,  neles  eventualmente  presentes.  São
exemplos de serviços sujeitos à vigilância sanitária: unidades de saúde, restaurantes, academias de ginástica,
institutos de beleza, piscinas públicas, etc. No meio ambiente, a vigilância sanitária procura evitar ou controlar a
poluição do ar, do solo, da água, a contaminação por agrotóxicos, o uso do mercúrio nos garimpos, etc. Nos
locais  de  trabalho,  a  vigilância  sanitária  preocupa-se,  por  exemplo  em  assegurar  condições  ambientais
satisfatórias (iluminação, temperatura, umidade, ventilação, nível sonoro), adequação ergométrica de máquinas,
equipamentos e móveis e eliminação de substâncias e produtos que podem provocar doenças ocupacionais. Em
relação  aos  produtos,  a  vigilância  sanitária  não se  limita  apenas  à  fiscalização dos  artigos  já  expostos  ao
consumo, mas efetua, com prioridade, a inspeção sanitária e técnica das respectivas linhas de fabricação, de
modo a evitar a sua comercialização em condições insatisfatórias de segurança e qualidade.

Todos esses grupos de ações geralmente têm o suporte de legislação específica, na qual são inseridas as
normas e regulamentos de proteção à saúde, com vistas à sua observância por todos.

Todas as ações de promoção e proteção da saúde acima descritas, podem e devem ser exercidas (ou
desencadeadas),  também, durante o atendimento nas unidades de saúde, ambulatoriais  e hospitalares,  com
objetivos e técnicas adequados a estes locais.

Ações de recuperação - esse grupo de ações envolve o diagnóstico e o tratamento de doenças, acidentes
e danos de toda natureza, a limitação da invalidez e a reabilitação. Essas ações são exercidas pelos serviços
públicos  de  saúde  (ambulatórias  e  hospitalares)  e,  de  forma  complementar,  pelos  serviços  particulares,
contratados  ou  conveniados,  que  integram  a  rede  do  SUS,  nos  níveis  federal,  estadual  e  municipal,
particularmente nos dois últimos, onde deve estar concentrada a maior parte dessas atividades.

De todo modo, nesses serviços as ações típicas são: consultas médicas e odontológicas, a vacinação, o
atendimento de enfermagem, exames diagnósticos e o tratamento,  inclusive em regime de internação, e em
todos os níveis de complexidade. A realização de todas essas ações para a população deve corresponder às
suas  necessidades básicas,  e  estas  transparecem tanto  pela  procura  aos  serviços  (demanda),  como pelos
estudos epidemiológicos e sociais de cada região (planejamento da produção de serviços).

O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível, assim como o tratamento deve ser instituído de
imediato, de modo a deter a progressão da doença. Por isso, os serviços de saúde, especialmente os de nível
primário  de  assistência,  devem  buscar  o  adequado  desempenho  dessas  duas  ações  fundamentais  de
recuperação da saúde - o diagnóstico e o tratamento - visto que tais serviços representam a porta de entrada do
sistema de saúde, onde a população toma os seus primeiros contatos com a rede assistencial

O tratamento deve ser prestado ao paciente portador de qualquer alteração de sua saúde, desde uma
afecção corriqueira, cujo atendimento pode ser efetuado por pessoal de nível elementar, até uma doença mais
complexa, que exige a atenção por profissional especializado e tecnologia avançada. O tratamento deve ser
conduzido, desde o início , com a preocupação de impedir o surgimento de eventuais incapacidades decorrentes
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das diferentes doenças e danos.

A reabilitação consiste na recuperação parcial  ou total das capacidades no processo de doença e na
reintegração  do indivíduo  ao seu  ambiente  social  e  a  sua  atividade  profissional.  Com essa  finalidade,  são
utilizados  não  só  os  serviços  hospitalares  como os  comunitários,  visando  a  reeducação  e  treinamento,  ao
reemprego do reabilitado ou à sua colocação seletiva, através de programas específicos junto ás indústrias e ao
comércio, para a absorção dessa mão-de-obra.

As ações de recuperação da saúde, na maior parte das vezes podem e devem ser planejadas, através de
estudos  epidemiológicos,  definição  de  cobertura  e  concentração  das  ações  ambulatoriais  e  hospitalares,
aplicando-se parâmetros de atendimento No caso da atenção a grupos de risco,  a previsão e planejamento
destas ações tornam-se conjugadas às ações de promoção e proteção. Assim vistas, as ações de recuperação
da saúde devem ser também geradas no diagnóstico e tratamento científico da comunidade. integrando junto às
ações promotoras e protetoras, o que podemos chamar de moderna Saúde Pública.

PROGRAMAS DE SAÚDE

Existem grupos populacionais que estão mais expostos a riscos na sua saúde. Isto é evidenciado pelos
registros  disponíveis  de  morbi-mortalidade,  como  por  exemplo,  menores  de  01  ano,  gestantes,  idosos,
trabalhadores urbanos e rurais sob certas condições de trabalho etc.  A intensidade e a peculiaridade dessa
exposição variam bastante com os níveis sociais e características epidemiológicas de cada região, e muitas
vezes, da micro-região A exposição a riscos pode também ser vista e entendida em função de cada doença,
como no caso da Tuberculose,  Câncer,  Hanseníase,  Doenças cardiovasculares,  AIDS e outras.  Portanto,  no
planejamento da produção das ações de educação em saúde e de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
controle de vetores e atendimento ambulatorial e hospitalar, devem ser normalizados alguns procedimentos a
serem dirigidos especialmente a situações de risco, com a finalidade de intensificar  a promoção, proteção e
recuperação da saúde. Daí vem o conceito e prática dos programas de saúde, que são parte da produção geral
das ações de saúde pelas instituições, unidades e profissionais da área. Como tal, os programas de Saúde são
eficientes para a população-alvo,  somente quando as normas nacionais e estaduais respeitam as condições
sociais, epidemiológicas. institucionais e culturais existentes ao nível regional ou micro-regional, passando por
adaptações e até recriações nestes níveis.

4. Parcerias Público-Privadas na Saúde
por Francisco Mogadouro da Cunha 

Há uma concepção geral, que é interessante, de que o lucro não deve permear o processo de atenção à
saúde. Mas isso é um dogma ideológico; a sociedade deve pensar nisso: tem algo a ver lucro e saúde? (…) O
que a sociedade tem que garantir é que o Estado esteja presente na conferência da entrega. (…) Eu acho que o
problema não é fazer, o problema é entregar, garantir a entrega. (…) Se existe ou não a intermediação do lucro é
uma decisão geral que cabe à sociedade - que é uma sociedade capitalista, onde tem lucro em qualquer lugar.

Gonzalo Vecina Neto, entrevista à CBN em 21/09/2008

CBN: Como funciona uma parceria público-privada na área da saúde? O que cabe ao setor público e o
que cabe ao setor privado?

Gonzalo: Primeiro eu queria diferenciar o que é a PPP desses modelos de gestão. Nós já temos hoje, e
que começou em São Paulo, a gestão de hospitais que são públicos por instituições privadas. Isto é uma parceria
também entre o setor público e privado, mas não é destas parcerias que nós estamos falando - as Organizações
Sociais administrando hospitais pelo Estado que tem que gastar seus recursos próprios, quer dizer, o Estado
estabelece um contrato de gestão com uma Organização Social, essa Organização Social faz a gestão desse
hospital.

No caso das PPPs que nós estamos querendo explorar aqui,  é um outro modelo,  que já vem sendo
utilizado em países como Chile, Espanha, Inglaterra, em que são formas de você substituir não só o Estado na
gestão,  como também o Estado no investimento.  Diferentemente das parcerias  que hoje sáo feitas com as
Organizações Sociais,  nas PPPs existe sim uma quantidade de recursos que se transforma em lucro dentro
dessa operação. Uma organização privada faz um investimento em construir e equipar um hospital, e depois
passa a operar esse hospital, num contrato de gestão de longo prazo (20, 30 anos) em que são estabelecidas
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obrigações entre o hospital, a instituição que fez o investimento e o Estado, de tal maneira que haja remuneração
do capital.

É muito semelhante ao modelo utilizado para construir hidrelétricas,  para construir  estradas. A grande
diferença é que no caso de uma hidrelétrica ou de uma estrada a sociedade paga através do uso:  paga o
pedágio,  paga  a  conta  de  luz.  No  caso  do  hospital,  principalmente  porque  esses  hospitais  são  voltados
exclusivamente para atendimento do SUS, é o próprio Estado que faz esse pagamento da maneira que foi
estabelecida no contrato de gestão.

(…)

No caso da saúde, sempre houve e há um estremecimento em relação à participação da iniciativa privada,
porque há uma concepção geral, que é interessante, de que o lucro não deve permear o processo de atenção à
saúde. Mas isso é um dogma ideológico; a sociedade deve pensar nisso: tem algo a ver lucro e saúde?

Hoje  30%  da  população  brasileira  é  atendida  através  de  operadoras  de  saúde  que  lucram.  Se  tem
reclamações, se não tem reclamações, é um modelo que precisa na verdade é de regulação do Estado. O que a
sociedade tem que garantir é que o Estado esteja presente na conferência da entrega. Nós estamos confundindo
fazer com entregar.

Eu acho que o problema não é fazer, o problema é entregar, garantir a entrega, e que essa entrega seja
feita com transparência, e que os recursos públicos estejam sendo adequadamente utilizados. Se existe ou não a
intermediação do lucro é uma decisão geral que cabe à sociedade - que é uma sociedade capitalista, onde tem
lucro em qualquer lugar.

(…)

A segunda vantagem é a vantagem da eficiência. O Estado é reconhecidamente mais ineficiente para a
gestão de qualquer coisa que não sejam coisas ligadas à polícia.  Eu acho que não dá pra entregar para a
iniciativa privada nada que tenha a ação que possa cercear a liberdade de terceiros. Cercear a liberdade de
terceiros é a função sublime do Estado: é o exército, a polícia, os diversos tipos de polícia: da receita, que custa
impostos, a polícia sanitária… Essas ações voltadas a esse tipo de ação policial são ações típicas de Estado.
Agora, pra gerir escolas, pra gerir hospitais, hoje nós já temos mais ou menos consensuado que o Estado o faz
com mais ineficiência,  com gasto maior de recursos para produzir  menos do que poderia ser produzido por
alguém especializado em fazer a gestão dessas coisas.

Gonzalo Vecina Neto, entrevista à CBN em 21/09/2008

5. Manifesto contra as Privatizações na Saúde 
“Forum Popular de Saúde de São Paulo”

Publicado em: 9 de março de 2010Categoria: Autarquização do HC, ConteúdoTags: saúde 

Se 2009 foi um ano de aprofundamentos na privatização da saúde em todo estado de São Paulo. 2010
será o ano da resistência de milhares de lutadores e lutadoras e da afirmação de um sistema único e público de
saúde.

Defender a saúde é lutar pela vida. Profissionais e usuários do SUS sabem que a privatização, nas suas
formas escancarada ou a miúde, não significou nenhuma melhora na oferta de serviço tampouco em condições
de trabalho mais dignas. O capitalismo, na sua defesa do lucro e do consumo desenfreado, não deu respostas as
necessidades e demandas da maioria da população. O desenvolvimento de tecnologias e remédios que poderiam
salvar vidas deu lugar a produção de mercadorias que respondem a medos criados pela própria indústria do
medicamento, fazendo sofrer a maioria da população mundial. É como se algumas vidas valessem mais que
outras e umas outras não valessem nada. As mortes evitáveis na saúde é um genocídio que o capitalismo não
pode evitar. Então a luta por uma saúde única e pública não é apenas uma forma de sobrevivência daqueles que
dela dependem diretamente, mas também é uma forma de enfrentarmos o sistema que aproveita de tudo que é
desumano.

Durante  o  fracasso  de  todos  os  governantes  em  dar  respostas  a  destruição  do  planeta  na  recente
Conferência  do  Clima  em  Copenhague,  os  representantes  de  todo  o  mundo  falaram  em  responsabilidade
histórica dos países ricos e emergentes diante do aquecimento global. Entretanto, esquecem-se de perguntar por
onde  andam  as  elites,  essas  sim  responsáveis  pela  miséria,  pelas  epidemias,  pelo  desamparo  frente  as
enchentes, pela anarquia do financiamento e pela desassistência na saúde.
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Neste ano novo de problemas velhos, desejamos a todos coragem e rebeldia, para colocar diante da nação
os interesses de trabalhadores e usuários doSistema Único de Saúde. Interesses estes que não são os mesmos
das elites que se apóiam no SUS para a produção de vantagens e lucros para os grandes conglomerados
hospitalares que agora se denominam Organizações Sociais OS do governo Serra, assim como as Fundações
Estatais de Direito Privado do governo Federal.

Resistir também significa construir um levante. Nesse sentido, o Fórum Popular de Saúde do Estado de
São Paulo chama unidade das lutas do estado, com calendário e pauta conjunta, dialogando com a pluralidade
de movimentos e  formas de organização típicas  da saúde,  mas unindo forças para  junto com a população
denunciar as consequências de anos desta política de entrega do público e de submissão. Propomos de imediato
o  encontro  de  todos  os  interessados  nessa  luta  e  a  organização  cotidiana  em  comitês  ou  outras  formas
organizativas que possibilite uma participação ampla de todos aqueles que constatam a precarização do trabalho
e suas patólogicas consequências.

Por isso defendemos!

• Contra  a  privatização  da  saúde:  não  às  Oss  e  Fundações  Estatais  de  Direito  Privado!
Defendemos que  se  dobre  as  verbas  da  saúde,  financiamento  esse  capaz  de  reverter  o  modelo  de
privatização em um SUS 100% público e estatal 

• Reunião para organizar esta luta conjunta no dia 11 de março 

Fórum Popular de Saúde do Estado de São Paulo

forumpopulardesaudesp@gmail.com

6. REGULAMENTAÇÃO DAS PROFISSÕES DE SAÚDE

O espaço de cada um*

Este artigo comenta aspectos relativos à legislação que regulamenta as chamadas profissões de saúde.
Originalmente,  este  trabalho  constituía  etapa  de  uma  investigação  realizada  no  Centro  de  Estudos  e
Coordenação de Bolsas e Estágios da Fundap sobre 14 profissões da área da saúde: biologia, biomedicina,
enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, química, serviço
social,  terapia  ocupacional  e  veterinária.  A  pesquisa,  publicada  em  forma  de  relatório  preliminar,  visava
caracterizar essas profissões e subsidiar a elaboração de diretrizes para o Programa de Bolsas da Fundap. A
regulamentação do exercício profissional foi um dos aspectos abordados no estudo.

O  presente  artigo,  um  aprofundamento  da  análise  então  realizada,  tomou  como  ponto  de  partida  a
necessidade de uma melhor compreensão dos diferentes aspectos implícitos na regulamentação profissional.

Três indagações orientaram o trabalho: em primeiro lugar, quais as condições que levaram o Estado a
chamar a si a organização e fiscalização das profissões, e através de quais mecanismos é feito o controle.

Em segundo lugar,  qual  a  inter-relação entre  os  diferentes  aspectos  da regulamentação  do exercício
profissional: o reconhecimento da profissão através de enquadramento sindical; a fiscalização de seu exercício; a
definição dos conteúdos para a formação

Em terceiro lugar, qual a inserção dessas categorias na sociedade como um todo e, em específico, quais
as tendências atuais quanto à organização das profissões da área da saúde.

Embora nossa análise privilegie os mecanismos legais de definição e controle do exercício profissional, é
importante considerar, de início, os fatores históricos e as condições estruturais que condicionaram a evolução
das profissões entre nós.

Em primeiro  lugar,  "a  formação  social  brasileira  não  conheceu,  significativamente,  antes  e  durante  o
processo capitalista de desenvolvimento industrial,  o fenômeno de formação corporativa de comunidades de
ofício, à semelhança do que ocorreu em muitos países europeus" (Durand, 1975). Aqui a ausência do modo
feudal de produção, acompanhada de um mercado até poucas décadas atrás muito restritamente diferenciado,
favoreceu a emergência de uma estrutura ocupacional "aberta" (no sentido de inexistência de barreiras jurídicas).

Soma-se  a  isso  o  fato  de  que  no  Brasil,  como  em  muitas  sociedades  capitalistas  periféricas,  foram

*Originalmente publicado em Cadernos Fundap, 5 (10), 1985: 24-43.
profissional; a divisão técnica na área da saúde; e a consequente luta por espaço de atuação.
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introduzidas inúmeras profissões oriundas de outros países e, portanto, não configuradas a partir da realidade
interna do país. Como apontou Assis (1972), certas profissões foram criadas e regulamentadas antes que sua
necessidade  fosse  sentida  pelo  meio  social,  ou  antes  que  houvessem  condições  generalizadas  para  seu
exercício no mercado de trabalho. Assim, enquanto a regulamentação tende, de maneira geral, a ser o produto
final de um longo processo de formação, no Brasil, frequentemente, a legislação precedeu a constituição dos
quadros profissionais. No dizer de Nogueira (1967) "a história de muitas profissões entre nós começa com a
transplantação das respectivas escolas ou cursos cuja instalação é, a intervalo relativamente curto, seguida de
respectiva regulamentação profissional".

Tais características estão, evidentemente, associadas ao processo de desenvolvimento do país. Não é
possível, assim, pensar a estruturação nas diferentes categorias profissionais sem referência a sua inserção no
mercado de trabalho.

Entre as transformações mais importantes,  do ponto de vista das relações de trabalho,  encontra-se a
tendência crescente

ao assalariamento do profissional liberal.  Assim, enquanto em 1950 apenas 32,9% dos profissionais do
estado de São Paulo trabalhavam como assalariados, em 1973 essa parcela é de 69,9% (Prandi, 1982).

Essas alterações nas relações de trabalho são concomitantes a outras transformações, duas das quais
especialmente  relevantes  para  nossa  análise.  Em  primeiro  lugar,  é  preciso  considerar  as  novas  condições
técnicas de trabalho, em específico a importação de tecnologia - caracterizada como transferência de processos
técnicos.  Prescindindo  de  mão-de-obra  altamente  qualificada,  essas  novas  circunstâncias  transformam  o
profissional de nível superior  em mero aplicador de tecnologia,  contribuindo assim para minar a capacidade
individual e independente de atuação profissional.

Em segundo lugar, ocorreram transformações no Ensino Superior em resposta às condições existentes no
seio da produção que, em última análise, retiram da universidade as demandas de produção do conhecimento a
nível nacional. A universidade, passando a depender da importação de conhecimentos, passa a funcionar como
mera instituição de repasse. Ao analisar a questão da universidade sob a ótica das novas condições técnicas de
trabalho, há que se considerar duas questões centrais: o número de trabalhadores - o exército de reserva - no
mercado e a baixa qualidade exigida desses profissionais. Como assinala Prandi, ambos aspectos "só podem ser
explicados quando se tem em mente que o exército de reserva é um regulador do custo e da qualidade do
exército na ativa, de sorte que pensar hoje a universidade fora da produção capitalista é o mesmo que pensar a
ilha fora da água".

Para entender esses processos de transformação, é necessário analisar a maneira pela qual o profissional
é incorporado ao mercado: que qualidade é exigida, que atividades realiza e quais as condições de trabalho que
enfrenta. Do ponto de vista da saúde, as transformações nas relações de trabalho do médico, mapeadas por
Donnangelo & Cohn (1983) ilustram amplamente o processo de "desprofissionalização" a que são submetidas as
profissões de saúde no atual quadro de divisão técnica do trabalho.

Tais  condições  geram,  por  sua  vez,  um  fortalecimento  das  reivindicações  profissionais  -  mais
especificamente reivindicações quanto a salário e condições de trabalho - através da renovação das lideranças
nos sindicatos e associações profissionais, como será visto na parte final deste artigo.

Com este pano de fundo, podemos retornar à preocupação central  desse trabalho: as condições e os
mecanismos por meio dos quais o Estado chama a si a tarefa de organizar e controlar o exercício profissional na
área da saúde.

Governo e exercício profissional: bases legais da intervenção

Para dimensionar o grau de centralidade da organização e fiscalização do exercício profissional na agenda
do Estado, considerou-se o estabelecido nas diferentes constituições do país. Optou-se por uma abordagem
histórica, de modo a evidenciar a ampliação progressiva da ação estatal na área de políticas sociais1, entre as

1 Cabe destacar, como sugere Silva (1984: 4), o "papel das políticas sociais a cargo do governo, como 'colchão amortecedor' dos
conflitos sociais derivados das condições de vida a que se encontram submetidas as classes subalternas ao longo do desenvolvimento
histórico de nossa sociedade". Entretanto, como aponta o mesmo autor, "é preciso considerar que esse movimento (de resposta do
Estado aos conflitos sociais) deve ser visto e analisado não só como resultado das ações dos segmentos dominantes de nossa
sociedade e de suas relações com o aparelho estatal. A existência e ampliação dos programas e políticas de corte social a cargo do
aparelho estatal representam, em simultâneo, o sucesso dos esforços e da luta dos segmentos dominados". Ou seja, representam
simultaneamente "a estruturação de mecanismos mais complexos de dominação política e social, e forma de introdução, no seio dos
próprios  aparelhos  de Estado,  de  questões  socialmente  relevantes  aos  setores  subalternos,  representando,  nesse  último  caso,
conquistas importantes de novos patamares de participação política e social das classes dominadas".
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quais se encontra a legislação trabalhista.

O livre exercício de qualquer profissão faz parte dos direitos assegurados a todos os cidadãos em todas as
constituições até hoje promulgadas no país. Há, entretanto, variações no que diz respeito aos parâmetros dessa
"liberdade".

A primeira  constituição  republicana,  promulgada  em  1981,  assegurava  o  "livre  exercício  de  qualquer
profissão moral, intelectual e industrial" (art. 72, § 24), sem impor quaisquer restrições. Os preceitos positivistas,
influentes  na  estruturação  da  nova  ordem  político-social,  fizeram-se  presentes  na  doutrina  da  liberdade  de
trabalho.  Essa  orientação possibilitou  que,  no  Rio  Grande do Sul,  por  exemplo,  se  chegasse a  permitir  "o
exercício de medicina a quem não fosse médico, e o da advocacia a quem não fosse bacharel de Direito - tudo
por amor ao princípio da liberdade da profissão!" (Jacques, 1977).

Tal situação foi corrigida a partir da reforma de 1926, quando o texto constitucional passa a conferir ao
Congresso competência para "legislar sobre o trabalho" (art. 24, item 28). As inovações introduzidas a partir da
Reforma de 1926, entretanto, visavam antes de mais nada ao fortalecimento do poder executivo e não davam
conta da "questão social".

A Constituição de 1934, especialmente voltada à "questão social"2, teve por paradigma a constituição de
Weimar. Inovou, também, por introduzir nova técnica de estatuto regulamentar, de acordo com Jacques (1977),
transformando-se  de  "larga  síntese"  ou  "ossatura  de  ideias  e  princípios"  em  "estreita  análise  da  estrutura
governamental e dos direitos e garantias, ou em corpo vivo (ossatura ou esqueleto revestido de carne, nervo e
sangue) de princípios e normas jurídicas".

A Constituição de 1934 assegurava o "livre exercício de qualquer profissão, observadas as condições de
capacidade técnica e outras que a lei estabelecer, ditadas pelo interesse público" (art. 113, item 13). Dado que
tanto a definição dessas "condições de capacidade" (art. 5S, n. 19, letra k) como a regulamentação do exercício
de todas as profissões (art. 121, letra i) também passaram a ser competência da União, vemos emergir as bases
jurídicas para o que Ruas (1976) denominou "hipertrofia das funções do Estado contemporâneo", no que diz
respeito ao direito do trabalho e às exigências fixadas para o exercício das profissões.

A Carta de 1937, rompendo com a tradição democrática e instituindo uma "ditadura de direito", restringiu as
conquistas políticas,  mas manteve as conquistas econômico-sociais  de 1934. No que se refere ao exercício
profissional, reproduziu o princípio da liberdade de escolha profissional, "observadas as condições de capacidade
e as restrições impostas pelo bem público, nos termos da Lei" (art. 122, item b).

A constituição  de  1946  reiterou  a  liberdade  de  exercício  profissional,  "observadas  as  condições  de
capacidade que a lei estabelecer" (art. 141, item 14), sendo competência da União legislar sobre as "condições
de capacidade para o exercício das profissões técnico-científicas e liberais" (art. 5Q, n. XV, letra p). Além das
condições  de  capacidade,  o  texto  reza também que "a  lei  regulará  o  exercício  das  profissões  liberais  e  a
revalidação de diploma expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino" (art. 161).

A Constituição de 1967 estruturou um Estado Federal orgânico, enfraquecendo o federalismo ortodoxo que
havia influenciado as primeiras constituições republicanas. A reformulação da ordem econômico-social (Título EI)
caracterizou-se, de acordo com Jacques (1977), pela "perda de cunho político demagógico" das constituições
anteriores,  assumindo  feição  marcadamente  técnico  jurídica.  Quanto  ao  exercício  profissional,  assegurou  a
liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei
estabelecer (art. 150, § 23). Não há referência à subordinação do exercício profissional ao "bem público", assim
como  à  regulamentação  das  profissões,  embora  continue  a  ser  competência  da  União  legislar  sobre  as
"condições de capacidade para o exercício das profissões liberais e técnico-científicas" (art. 8Q, XVII, letra r).

A Emenda Constitucional de 1969, na verdade nova Constituição, tem como característica principal, de
acordo com o autor citado, o fortalecimento do Executivo e do Judiciário e a moralização do Legislativo. Revigora
a tendência desestatizante, já presente na Constituição de 1967, no que diz respeito à ordem político-social,
enfatizando a liberdade de iniciativa, embora reproduza os direitos fundamentais do trabalhador prescritos no
texto constitucional a partir  dos anos 30.  No que se refere ao exercício profissional,  manteve o disposto na
Constituição anterior:

2 Entendemos aqui "questão social" de acordo com o quadro conceituai desenvolvido por Braga (1981). Este autor emprega a noção de
questão social para apreender fenômenos complexamente determinados, sendo que a "gênese e transformação desses fenômenos
constituem manifestações concretas das formas através das quais se reproduzem as relações sociais de produção". Tais fenômenos
"manifestam-se nas práticas políticas e ideológicas e tendem a se constituir em objeto de políticas do Estado". Como aponta Braga,
"o  desenvolvimento  capitalista  [...]  constitui  em  questões  sociais,  entre  outros,  aqueles  processos  relacionados  à  formação  e
reprodução da força de trabalho para o Capital [...] num mesmo movimento, constitui o Estado no organismo por excelência a regulai
e responder a tais questões" (p. 41).
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• Art. 153, § 25 - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de
capacidade que a lei estabelecer.

• Art. 8e, XVI, letra r - Compete à União legislar sobre as condições de capacidade para o exercício das
profissões liberais e técnico-científicas.

Dado o disposto no texto constitucional a partir da Constituição de 1934, há duas vias para a análise da
regulamentação do exercício profissional. Teríamos, em primeiro lugar, a legislação trabalhista e os parâmetros aí
definidos para o reconhecimento de uma determinada profissão como categoria diferenciada.  Privilegiando o
enfoque trabalhista,  caberia  uma análise  do processo de  reconhecimento  das  atividades  privativas  de  uma
determinada categoria e os mecanismos para a fiscalização do exercício profissional,  de modo a excluir  da
prática os que não estivessem legalmente habilitados para tal.

Considerando que compete à União legislar também sobre as condições de capacidade para o exercício
profissional,  teríamos, como segunda via, a legislação sobre formação profissional,  dado que, como apontou
Ruas (1976), a definição das condições de capacidade implica necessariamente a especificação de parâmetros
para a formação.

Assim, uma análise mais aprofundada da regulamentação do exercício profissional teria que considerar
também a análise da adequação da formação específica, dos pontos de vista qualitativo (conteúdo) e quantitativo
(número de profissionais no mercado de trabalho). Tal análise, entretanto, escapa aos objetivos específicos deste
artigo.

Regulamentação do exercício profissional: características gerais

É  possível  identificar  certos  elementos  comuns  no  processo  que  leva  à  estruturação  das  diferentes
categorias profissionais,  embora a ordem de ocorrências não seja necessariamente a mesma para todas as
profissões emergentes. Entre esses passos, Goode (1969) inclui: a criação de cursos de nível universitário, a
criação de associações profissionais  em nível  nacional,  capazes de mobilizar  a categoria;  a  capacidade de
exercer  pressão  política  para  obtenção  de  legislação  específica;  a  aprovação  de  um código  de  ética;  e  o
monopólio de uma técnica, que possa ser considerada como sendo necessária para a comunidade.

A regulamentação profissional é, em última análise, o reconhecimento, em termos legais, da "utilidade" de
uma determinada prática profissional para a sociedade. Essa utilidade se reporta ao estágio de desenvolvimento
político-econômico, aos valores culturais preponderantes ou, ainda, a aspectos mais universais, como é o caso
das profissões ligadas à sobrevivência do homem.

Assim, a necessidade de legislar e disciplinar uma atividade profissional está relacionada não apenas às
características intrínsecas de uma determinada prática, como também às circunstâncias específicas nas quais ela
se  define:  o  grau  de  organização  corporativa,  condicionando  a  capacidade  de  exercer  pressão  política;  as
características da divisão técnica do trabalho; e o grau em que o Estado chama a si a responsabilidade de regular
o processo de trabalho.

Dados extraídos de estudo de Assis (1972) ilustram algumas dimensões do processo legal de expansão e
diversificação  profissional  no  Brasil.  Em  primeiro  lugar,  cabe  observar  os  principais  períodos  da  atividade
legislativa: considerando o total de regulamentações, verifica-se que elas ocorrem de maneira mais intensa nos
períodos de 1930 a 1939 e de 1960 a 1968. O primeiro corresponde ao período em que o Estado se constituiu
em organismo apropriado a responder e regular as "questões sociais"; o segundo, provavelmente relacionado às
características do processo de desenvolvimento econômico e da divisão técnica do trabalho.

Considerando essa classificação que agrupa as atividades de cada categoria em três setores - primário,
secundário e terciário, neste destacando as profissões especificamente ligadas aos serviços de saúde -, observa-
se uma maior atividade legislativa no setor saúde, sendo significativo o número de especializações surgidas a
partir dos anos 30. Tal observação se aplica, também, às profissões de nível médio, onde há uma diferenciação
maior em comparação com os demais grupos de atividades.

A urgência da regulamentação e o consequente volume de legislação na área da saúde estão, em parte,
relacionados à percepção da necessidade de fiscalizar a atividade profissional,  tendo em vista seu papel na
sobrevivência e bem-estar da população. Entretanto, certos aspectos dessa atividade legislativa, entre eles o
desdobramento em especialidades, só podem ser compreendidos tendo em vista as características da força de
trabalho em saúde.

Considerando apenas os  dados sobre  regulamentação das 14 profissões  de saúde focalizadas  nesta
pesquisa, conforme dados em anexo, observamos, antes de mais nada, que a atividade legislativa, no que diz
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respeito ao exercício profissional, não é estanque. Cumprindo a dupla função de fiscalizar o exercício profissional
e de garantir o monopólio de certas práticas e técnicas, a atividade legislativa está intimamente relacionada às
condições existentes no seio da produção e, como tal, deve adaptar-se às mudanças aí ocorridas, por exemplo,
em decorrência da divisão técnica do trabalho no setor saúde.

Tal  como ocorre no contexto mais amplo da evolução e diversificação das profissões  como um todo,
observa-se atividade legislativa  mais intensa em determinados períodos:  na  década dos 30,  no governo de
Juscelino Kubitschek e após 1968, período em que se verifica grande expansão de cursos de nível superior. No
primeiro  período,  o  objeto  da  atividade  legislativa  são  as  profissões  tradicionais  da  saúde:  Medicina,
Enfermagem, Odontologia, Farmácia e Medicina Veterinária. No segundo período, após Getúlio e até o fim do
Governo Juscelino, algumas dessas profissões tradicionais - Medicina, Enfermagem e Farmácia - recebem nova
legislação, o mesmo acontecendo com a Química; nesse mesmo período é regulamentada, também, a profissão
de assistente social.  No terceiro período, de 1968 até 1984, coincidindo com a criação de novos cursos e a
expansão do ensino universitário, são regulamentadas novas especializações da área da saúde: Fisioterapia e
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Biomedicina.

A "ordem"  segundo a  qual  as  14  profissões  consideradas  obtiveram sua regulamentação reflete  uma
diversidade de fatores, entre eles o "poder" relativo de uma determinada categoria - operacionalizado ou em
função do número de seus membros e estágio de organização corporativa ou do controle exercido sobre as
atividades de "cura"-; o estado de "confusão interna" da categoria, como no caso da Enfermagem, que incorpora
também categorias auxiliares;  ou ainda,  dada a necessidade de definir  as fronteiras de atuação profissional,
como é o caso do desdobramento em novas áreas de especialização.

Considerações a respeito da ordem e presteza da obtenção, pelas diferentes categorias de legislação
específica, devem contemplar também o prazo decorrido entre a lei e a sua regulamentação por decreto. Há, por
vezes, um intervalo apreciável entre a aprovação da lei e sua regulamentação por decreto: no caso de Farmácia
e Química, por exemplo, esse intervalo é de mais de 20 anos.

Dado que o decreto tem por função explicitar as situações previstas de maneira mais abstrata na lei, é
possível  que  aquele  se  tome necessário  apenas  à  medida  que  surjam dúvidas  ou  disputas  a  respeito  de
situações não explicitamente  previstas  em lei.  Em defesa dessa hipótese,  citamos o caso da Biologia  e da
Biomedicina, regulamentadas conjuntamente através da Lei n. 6.684 de 1979, após consideráveis disputas entre
si e com os farmacêuticos bioquímicos. A legislação, entretanto, não solucionou o conflito subjacente e, após
quatro  anos  de luta,  foram aprovados decretos  regulamentando  separadamente  as  profissões  de biólogo e
biomédico (Decretos n. 88.439 e 88.438, de 1983).

Afirmamos  repetidamente  que  a  regulamentação  profissional  está  associada  tanto  à  percepção  da
necessidade de fiscalizar o exercício profissional, para controle e proteção da comunidade, quanto à necessidade
de garantir uma fatia do mercado de trabalho, pela definição de atribuições privativas e pelo monopólio de certas
técnicas e de sua aplicação.

Na fiscalização do exercício  profissional  está  embutida  a  noção de "proteção ao consumidor"  (White,
1979). Com esse argumento, as entidades profissionais organizam-se para obter sua regulamentação e aprovam-
se  leis  normatizando  o  exercício  de  uma  determinada  profissão.  Esse  é,  de  maneira  geral,  o  discurso
preponderante do legislador, que se incorpora aos objetivos dos órgãos fiscalizadores, os conselhos, cuja função
explícita  é  disciplinar  e  fiscalizar  o  exercício  da  profissão  e  zelar  pela  observância  dos  princípios  da  ética
profissional.

Entretanto, vista sob a ótica do corporativismo, a regulamentação profissional visa, no dizer de Nogueira
(1967),  "assegurar  a  exclusividade  ou o  monopólio  do  exercício  profissional  de  pessoas  com determinados
requisitos de formação, presumivelmente comprovados pela posse de diploma ou certificados específicos, com a
consequente  exclusão  de  curiosos,  autodidatas,  diletantes  e  aventureiros".  Aparece,  assim,  um  aspecto
contrastante,  denominado  por  White  (1979)  de  "proteção  ao  produtor  do  serviço".  Desta  perspectiva,  a
regulamentação do exercício profissional é mais adequadamente caracterizada como uma arena de conflitos na
qual  várias  categorias  defendem seus  interesses  específicos.  Essas  duas  perspectivas  serão  elaboradas  a
seguir.

Fiscalização do exercício profissional: uma proteção ao consumidor?

O  controle  da  "qualidade"  dos  serviços  prestados  -  objeto  intrínseco  da  fiscalização  do  exercício
profissional -  implica dois elementos:  o controle indireto,  através da normatização do conteúdo da formação
profissional, e o controle direto, através de mecanismos de registro e fiscalização da prática profissional.
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Esses dois aspectos reguladores da prática profissional são competências de órgãos distintos. Formação é
competência do Ministério da Educação, sendo que a posse de diploma é condição suficiente para obtenção de
registro.  A regulamentação,  inclusive  a  definição  das  atribuições  privativas  de  categoria,  é  competência  do
Ministério do Trabalho.

A existência de registro para o exercício profissional decorre de legislação do Estado Novo. Em 1930 foi
criado o Ministério da Educação e da Saúde; em 1932 foi aprovado o Decreto n. 20.931, regulando a fiscalização
do "exercício da medicina, da odontologia, da veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira
no  Brasil".  Esse  Decreto  tornava  obrigatório  o  registro  do  diploma  de  médico  e  demais  profissionais  no
Departamento Nacional de Saúde Pública e na repartição sanitária estadual competente. Especificava, ainda, as
condições para o exercício da medicina - inclusive o funcionamento de estabelecimentos médicos da odontologia,
medicina veterinária e da profissão de parteira.

A exigência de registro vigorou até a aprovação do Decreto Lei n. 150, de 1967, que dispensou de registro
os  diplomas de profissões  relacionadas com a medicina,  farmácia,  odontologia  e veterinária,  desde que os
respectivos conselhos profissionais viessem a ser legalmente criados, regularmente instalados e funcionassem
normalmente, reconhecidos por ato do Ministério da Saúde.

Assim, a responsabilidade pela fiscalização do exercício profissional passou ao Ministério do Trabalho,
mediada pelos conselhos profissionais. Tomando como referência o estudo comparativo de Roemer (1968) sobre
as "licenças" para prática profissional na área da saúde em oito países - Estados Unidos, Reino Unido, França,
Alemanha, Japão, Polônia e Colômbia -, percebe-se que o Brasil parece constituir exceção, uma vez que nesses
países as entidades reguladoras estão sempre, diretamente ou indiretamente, ligadas ao Ministério da Saúde.

Atualmente  cabe  aos  conselhos  -  autarquias  dotadas  de  personalidade  jurídica  de  direito  público,
vinculadas ao Ministério do Trabalho - a tarefa de disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão e zelar pelas
observâncias dos princípios da ética profissional.

O conselho federal mais antigo é o de Medicina, criado em 1945, e o mais recente é o de Fonoaudiologia,
criado em 1981. Até a década de 50 haviam sido criados apenas dois conselhos: medicina e química. Outros
quatro foram criados na década de 60 - farmácia, serviço social, odontologia e medicina veterinária. Metade das
profissões aqui estudadas tiveram seus conselhos criados na década de 70: psicologia, enfermagem, fisioterapia,
terapia ocupacional, nutrição, biologia e biomedicina, e um foi criado mais recentemente - fonoaudiologia, 1981.

Os conselhos só passam a funcionar efetivamente uma vez nomeada sua primeira diretoria. No caso dos
conselhos federais, os membros da diretoria são escolhidos em assembleia presidida por um representante do
Ministério do Trabalho e constituída por delegados dos sindicatos e associações de classe com existência legal
no país.  Os membros da primeira diretoria dos conselhos regionais são,  em geral,  nomeados pelo conselho
federal.

O intervalo entre a aprovação da lei que cria os conselhos e a nomeação da sua primeira diretoria varia
consideravelmente. No caso das profissões de saúde esse intervalo variou de zero a quatro anos.

A ordem de criação dos conselhos e o intervalo entre aprovação de lei e nomeação da primeira diretoria
refletem, inevitavelmente, as relações de poder das profissões de saúde entre si e no contexto mais global do
mercado de trabalho como um todo. Uma série de fatores - isolados e em interação - teriam que ser considerados
no caso de uma análise mais aprofundada. É possível, por exemplo, que a ordem de criação dos conselhos e a
nomeação de sua primeira diretoria sejam função do número de efetivos de cada categoria e, portanto, função de
sua capacidade de exercer pressão política no sentido de regulamentar a profissão. Entretanto, paralelamente ao
número de efetivos, teríamos que considerar também os fatores associados à percepção da necessidade de
fiscalização do exercício profissional por parte das autoridades competentes. Entre esses fatores, destacaríamos:

• O impacto das atribuições de uma determinada categoria profissional para a coletividade, ou seja, sua
relevância do ponto de vista da saúde - como no caso dos médicos, detentores do poder sobre a vida e a morte -,
ou do ponto de vista do desenvolvimento industrial, como no caso dos químicos, cuja atuação na área de saúde é
marginal,  mas no contexto industrial é de grande importância. Em ambos os casos os respectivos conselhos
estão entre os primeiros a serem criados e a nomeação de sua primeira diretoria ocorre no mesmo ano de
aprovação da lei;

• A ausência ou a presença de mecanismos de controle alternativos, ou seja, a independência relativa do
exercício profissional no contexto da saúde. Enquadra-se aqui a Enfermagem, cujo exercício é praticamente
restrito às instituições de saúde e subordinado à autoridade médica. Assim, embora regulamentada em 1955, a
criação dos respectivos conselhos dá-se apenas 18 anos depois;

• O grau de especificidade das atribuições de uma determinada categoria profissional. É o caso da biologia
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e biomedicina, objetos de recentes disputas sobre os respectivos campos de atuação e suas fronteiras com a
farmácia bioquímica. Embora seus conselhos tenham sido criados em 1979, a nomeação das primeiras diretorias
tem  lugar  apenas  em  1983,  após  a  aprovação  de  nova  legislação  esclarecendo  as  áreas  de  disputa,
desmembrando efetivamente as duas categorias.

De maneira geral,  enfatizam-se as funções fiscalizadoras e disciplinadoras dos conselhos, como afirma
Jacques Durval, atual presidente do Conselho Regional de Odontologia no edital de seu Boletim Informativo de
outubro de 1983:

Os Conselhos de Odontologia foram criados como órgão de defesa da classe; defesa contra os falsos
dentistas, defesa contra aqueles que, desconhecendo a solidariedade que deve existir entre os profissionais de
uma atividade relevante e nobre, se lançam à sôfrega disputa de clientela, através de concorrência desleal ou de
métodos  aviltantes;  defesa  da  sociedade  contra  colegas  despreparados,  frutos  de  uma  indiscriminada
proliferação de faculdades,  criadas,  muitas vezes,  para satisfazer  vaidades ou ambições de lucro,  antes de
considerações sobre oportunidade, campo restrito de trabalho ou condições técnicas para ministrar uma boa
formação [...]. Cremos que fiscalizar o exercício da profissão é nossa tarefa básica e para tanto o Serviço de
Fiscalização  deverá  ser  grandemente  ampliado.  Devemos  zelar  pela  observância  dos  preceitos  éticos,
esclarecendo os cirurgiões-dentistas desde os bancos universitários, em uma ação preventiva. O aumento do
número  de  processos  éticos,  se,  por  um lado,  demonstra  a  eficiência  da  ação  do  CRO-SP,  de  outro  nos
constrange e inquieta. Vamos iniciar uma ação de esclarecimento, vamos convocar a classe para esse trabalho
de conscientização. Vamos dar à censura pública o valor moral e educativo que ela representa. Com o apoio de
todos (Conselho Regional de Odontologia, 1983).

A fiscalização visa primeiramente impedir que pessoas não habilitadas exerçam irregularmente a profissão.
O principal mecanismo utilizado é a obrigatoriedade de registro no conselho a cuja jurisdição o indivíduo fica
sujeito e, consequentemente, a obrigatoriedade de obter carteira profissional e de pagamento de anuidades3.

As  funções  disciplinadoras,  por  sua  vez,  visam  essencialmente  ao  cumprimento  das  normas  éticas
definidas em código de ética elaborado e aprovado por cada conselho federal. Os conselhos regionais mantêm
uma comissão de ética para assessorar a aplicação do código e zelar por sua observância, cabendo a cada
profissional denunciar qualquer infração. Em alguns casos, além das determinações prescritas nos códigos de
ética, e além da obrigatoriedade de registro e de pagamento de anuidades, a legislação referente ao exercício
profissional define certas infrações disciplinares. De maneira geral, essas infrações estão voltadas à manutenção
das obrigações perante os conselhos e/ou adequação do relacionamento entre o profissional e seu cliente.

A ética profissional é, na verdade, um aspecto fundamental nas profissões onde o relacionamento com o
cliente implica alto grau de "intimidade", como é o caso nas profissões da área de saúde. De acordo com Goode
(1969),  nas profissões onde predomina o relacionamento "intimista" com o cliente,  observa-se uma série de
padrões  estruturais  comuns  entre  eles:  a  maior  vulnerabilidade  do  cliente  e,  consequentemente,  a  maior
probabilidade de envolvimento  emocional  por  parte  deste;  e  um perigo  maior  de  "exploração"  por  parte  do
profissional. Em função disto, essas profissões tendem a definir conjuntos de normas de comportamento que
orientam a relação do profissional com o cliente.

O exercício profissional das profissões localizadas no extremo do continuum mais voltado ao atendimento
de indivíduos depende frequentemente de informações e dados altamente pessoais. Em troca da liberdade de
obter esses dados, tais profissões explicitam corporativamente a intenção de proteger o cliente de "exploração".
Entre os mecanismos mais frequentes usados para isso incluem-se: a obrigatoriedade do segredo profissional, a
criação de mecanismos de controle e a instituição de mecanismos para punição, que vão desde a advertência e
censura até a cassação de direito ao exercício profissional.

A adesão às regras de comportamento ético só pode ser concretizada,  evidentemente,  à medida que
houver um grau suficiente de coesão na profissão. A coesão, por sua vez, é gerada em parte pela percepção da
necessidade de proteção mútua,  pois,  em relacionamentos profissionais caracterizados por alta emotividade,
cliente  e  profissional  são  vulneráveis.  Ante  a  falta  de  parâmetros  claros  para  avaliação  de  desempenho
profissional, uma das formas de proteção adotadas comumente nessas profissões é o julgamento pelos pares.

É oportuno lembrar aqui que qualquer código de ética pode ser visto tanto como um sistema de proteção

3 Existe também a obrigatoriedade de registro de firmas ou entidades voltadas ao exercício de determinada profissão, definida na
legislação específica de cada profissão ou, na ausência desta, no texto da Lei n. 6.839, de 30/10/1980, que dispõe, em seu artigo
primeiro: "o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas
entidades competentes para a fiscalização do exercício de diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela
pela qual prestam serviços a terceiros".

24



para o cliente quanto como um conjunto de regras a serviço da profissão. Assim, por exemplo, são condenadas a
competição e a exposição em público de incompetências por parte de colegas, várias formas de anúncio são
proibidas e são introduzidos controles de preço para a prestação de serviço.

Os  dados  publicados  no  Boletim  do  Conselho  Regional  de  Odontologia  (Conselho  Regional  de
Odontologia, 1983), sobre casos julgados pelo Tribunal de Ética no período de dezembro de 1982 a julho de 1983
ilustram essa dupla função dos códigos de ética: 72 dos 76 casos julgados referiram-se a anúncios indevidos, e
apenas três à prática profissional propriamente dita.

A característica normativa e controladora dos conselhos foi reforçada com a aprovação da Lei n. 6.994, de
26 de maio de 1982, que limitou a autonomia dos conselhos e cerceou o processo, então em andamento, de
transformação dos conselhos em órgãos de representação das categorias. Essa lei, regulamentada pelo Decreto
n. 88.147, de 8 de março de 1983, determinou que:

a)  o  que  os  conselhos  arrecadam  só  pode  ser  aplicado  em  atividades  diretamente  relacionadas  à
fiscalização, salvo com autorização expressa do Ministério do Trabalho;

b) 70% do saldo disponível deve ser recolhido ao Ministério do Trabalho para ser utilizado em programas
de formação profissional.

Vários  conselhos  regionais  de  profissões  da  área  da  saúde  vinham,  então,  ampliando  suas  funções,
incluindo  em  suas  plataformas:  a  democratização  -  através  da  ampla  participação  de  seus  membros;  a
aproximação da entidade a questões de interesse da categoria; e o redirecionamento da atuação dos conselhos,
de modo a tomá-los entidades capazes de assegurar aos seus membros as soluções de problemas relacionados
à prática profissional, em lugar da atuação puramente burocrática, repressiva e fiscalizadora. Essa nova postura
pode ser ilustrada no pronunciamento de Gonçalves, atual presidente do Conselho Regional de Psicologia, em
seu discurso de posse, publicado no jornal do CRP/06, de setembro/outubro de 1983:

A nosso ver,  uma gestão do CRP, muito mais do que um grupo de conselheiros representantes é um
momento no trabalho conjunto, é um espaço catalisador de experiências, de discussões, de decisões. É sempre
um  ponto  de  partida,  inclusive  para  a  reflexão,  sempre  retomada,  sobre  as  características  normativa,
controladora,  repressiva  e  imobilizadora  que  foi  conferida  legalmente  aos  conselhos  e  que  foi  reforçada
recentemente pela Lei n. 6.994 que amplia seu atrelamento ao Ministério do Trabalho. Exatamente por isso, é
fundamental ver o nosso CRP articulado em projeto libertador, de construção de uma postura ética e técnica que
garanta a eficiência do serviço que a categoria presta à população e que esteja aliado ao desenvolvimento da
consciência crítica profissional (CRP/06, 1983).

Ameaçados nesta abertura pela Lei n. 6.994, houve um movimento de aproximação entre os conselhos da
área da saúde, que passaram a fazer reuniões conjuntas, visando a troca de informações sobre a administração
dos  conselhos  especificamente  ligados  à  saúde  -  enfermagem,  farmácia,  nutrição,  medicina,  odontologia,
fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia - e a discussão dos pontos comuns que existem entre as diversas
categorias.

O processo de conscientização - iniciado nos anos 70, em função, entre outras coisas, das transformações
ocorridas nas relações de trabalho - estende-se também ao questionamento da estrutura legal dos conselhos,
surgindo propostas variadas das quais a mais significativa é o projeto de Lei n. 1.217/83, de autoria do Deputado
Manuel Ribeiro, da Comissão de Trabalho de Legislação Social da Câmara. Tal projeto, além de revogar a Lei n.
6.994, "altera o ordenamento jurídico das entidades, transformando-as de autarquias federais em instituições do
tipo 'Ordem dos Advogados do Brasil',  sem nenhuma vinculação ou subordinação do Ministério do Trabalho"
(Conselho Federal de Psicologia, 1984).

Áreas  de  atuação das  profissões  de  saúde:  a  regulamentação  do  exercício  profissional  como
defesa do "produtor"

A regulamentação de uma determinada profissão pode também ser interpretada como a etapa final de um
processo contínuo de especialização, decorrente da interação entre as relações de produção - e consequente
transformação na divisão técnica do trabalho - e a evolução dos conhecimentos técnico-científicos.

Para  cada  uma  das  especialidades  técnicas  assim  desenvolvidas  se  define  o  exercício  privativo  ou
exclusivo  de  seus  profissionais,  determinando,  frequentemente,  o  aparecimento  de  lutas  para  delimitar  os
campos de atuação. A gestão desses conflitos envolve uma diversidade de mecanismos, entre eles: a definição
dos campos de atuação profissional e de formação específica, através de legislação; o esclarecimento das áreas
de fronteira em disputa, através de pareceres de comissões jurídicas ministeriais; ou a definição de mecanismos
de coordenação da atividade profissional, tais como a formação de equipes multiprofissionais de saúde.
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As leis que regulamentam as profissões procuram separar em dispositivos diferentes as funções privativas
de um profissional e as funções que constituem áreas comuns a várias profissões. Como aponta Mário Hato em
relatório sobre a competência de farmacêuticos e biomédicos para o exercício da análise clínica laboratorial -
projeto de Lei  n.  6.717 de 1983 -  "seria  extremamente  difícil  -  diríamos até mesmo impossível  -  isolar  em
compartimentos estanques as atribuições de cada um dos profissionais da complexa área de saúde, já que todas
elas, num ou noutro passo, se tornam convergentes e fluem, a partir daí, para um mesmo delta de objetivos e
prerrogativas comuns."

A confluência das atividades na área da saúde, o processo contínuo de especialização e a definição de
novas áreas de atuação determinam, inevitavelmente, o aparecimento de fronteiras mal definidas entre os vários
grupos de profissionais e, consequentemente, da luta pela hegemonia em um determinado campo de atuação.

Os conflitos quanto ao exercício de atividades afins são muitas vezes resolvidos através de entendimentos
entre os conselhos federais interessados. Frequentemente, entretanto, esses conflitos são levados a instâncias
superiores,  em busca de soluções através de pareceres ou de legislação específica.  Há inúmeros exemplos
recentes de conflitos de fronteira na área da saúde:

1)  A  questão  surgida  entre  psicólogos  e  médicos  psiquiatras,  referente  ao  emprego  de  técnicas
psicoterápicas. Parecer do Ministério da Previdência e Assistência Social n. 009/75, publicado no Diário Oficial da
União em 11/09/1975.

2) A questão surgida entre os químicos, referente à obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de
Química. Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho 253/77, a pedido do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

3) A questão surgida entre fisioterapeutas e médicos fisiatras, que resultou na Ação de Representação n.
1.056-2DF do supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade da lei que regulamentou as profissões de
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Memorial do STF; Ação de Representação n. 1.056, Brasília, 1981.

4) A questão surgida entre farmacêuticos bioquímicos e biomédicos, sobre a competência destes para o
exercício de análises clínicas laboratoriais. A questão, amplamente divulgada na imprensa, foi resolvida,  pelo
menos temporariamente, através de alterações na redação da Lei n. 6.686/79. Assim, apesar do reconhecimento
de que as análises clínicas laboratoriais não constituem área privativa dos farmacêuticos, a nova lei dispõe que
apenas os atuais portadores de diplomas, ou diplomados que ingressaram no curso até julho de 84, poderão
realizar análises clínicas, uma vez feita a complementação curricular que for julgada adequada. Pareceres das
Comissões de Educação e Cultura e de Saúde da Câmara dos Deputados, 1982. Lei n. 7.135, de 26/10/1983.

A Figura 1, derivada da análise das competências específicas de cada profissão, procura ilustrar algumas
fronteiras que foram, ou poderão vir a ser, áreas de conflito.
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Figura 1 - Áreas de fronteira nos campos de atuação das profissões de saúde

Observações:

1) O diâmetro dos círculos é proporcional aos efetivos da profissão em 1980 no estado de São Paulo,
conforme os resultados do censo de mão-de-obra do IBGE.

2)  A intersecção  dos  círculos  indica  áreas  de  atividade  profissional  em disputa  real  ou  potencial;  os
sombreados apontam conflitos manifestos entre categorias.

A existência de áreas de fronteira nos campos de atuação das várias categorias levou ao desenvolvimento
de uma nova função para os conselhos federais: a vigilância sobre os direitos profissionais adquiridos, através do
acompanhamento de projetos em tramitação no Congresso Nacional.

Antônio Rodrigues Soares, ao elaborar a história do Congresso Federal de Psicologia até 1979, assim se
refere a essa atividade:

A vigilância constante sobre a integridade das leis que incorporam os dados substanciais da profissão
postulava a participação e atenção da nossa autarquia enquanto se criasse e se debatesse no recinto do Poder
Legislativo.  Para  lá  foi  designado  um conselheiro  federal  para,  em caráter  permanente,  servir  de  ponto  de
contato, em cumprimento da letra g) do artigo 6o, Lei n. 5.766444. Em casos específicos, qual o da abordagem de
temas que, direta ou indiretamente, ferissem a Lei e direitos dos psicólogos, estariam, destarte, a atenção e a
diligência do Conselho Federal voltadas para a defesa da integridade dos nossos diplomas (Soares, 1979).

Assim, são publicados mensalmente no Boletim Informativo do Conselho Federal de Psicologia todos os
projetos de lei, tramitando no Congresso, que envolvem os interesses da categoria.

Além dos conflitos decorrentes da definição das competências das diversas profissões, há também, um
problema mais geral que afeta igualmente todas as áreas da saúde: a hegemonia do médico. Emprestando as
palavras  da  Doutora  Célia  Lúcia  Monteiro  de  Castro  no  parecer  médico  emitido  por  ocasião  da  ação  de
representação sobre a constitucionalidade da lei que regulamentou as profissões de fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional.

As relações de poder do grupo hegemônico (no caso, o médico) se expressam [...] pela relutância em
admitir  o  exercício  independente  de  profissões  emergentes  [...]  ou  pelo  estabelecimento  de  relações  de
subordinação médicos/outros profissionais. Em relação a este último aspecto, pode ser mencionada a situação
das obstetrizes, existentes no país no século XIX como profissionais liberais autônomos (em uma época em que

4 0 artigo 6o da Lei n. 5.766 dispõe sobre as atribuições do Conselho Federal. A letra "g" dispõe que o Conselho deverá "servir de órgão
consultivo em matéria de psicologia".
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o  médico  não  atendia  a  partos)  e  depois  inseridas  em  uma  especialidade  de  enfermagem,  e,  portanto,
transformadas em auxiliadoras do médico; fenômeno semelhante ocorre quando, pelo aparecimento de outros
grupos profissionais na área das ciências da saúde, são desenvolvidas novas especialidades em medicina como
forma de manter a tutela médica sobre os demais grupos, mantida uma hierarquia de status e de prestígio, a que
nem sempre corresponde uma nítida diferença salarial (Carvalho, 1981).

Certos desenvolvimentos recentes na área da saúde poderiam ter contribuído para reverter essa situação.
Assim como atestam os dados sobre a regulamentação das 14 profissões consideradas, as profissões de saúde,
nos últimos 20 anos, aumentaram em número e complexidade. Uma das consequências desta expansão foi a
definição, através da legislação, do exercício privativo ou exclusivo de determinadas atividades anteriormente
consideradas competência dos profissionais médicos.

Outro fator relevante foi a alteração ocorrida no próprio conceito de saúde, que passou a englobar não
apenas  os  estados  de  morbidez  e  patologia  como também o  de  bem-estar  físico,  psicológico  e  social  do
indivíduo. Ampliaram-se as possíveis áreas de atuação para as novas especializações.

Houve,  por  fim,  uma  universalização  da  idéia  de  que  as  várias  áreas  de  atuação  profissional  são
complementares, reconhecendo-se a necessidade de criar equipes multidisciplinares de saúde, integradas por
médicos e outros especialistas, sem relações de subordinação destes àqueles.

Entretanto,  poucas  são  as  indicações  de  que tais  fatores  possam ter  tido  um impacto  importante  na
tendência que se observa entre os profissionais médicos de determinar o espaço ocupacional e/ou coordenar as
atividades  dos  outros  profissionais  da  área da saúde.  Expressão recente  disto  foi  o  projeto  elaborado pela
Associação Médica Brasileira e apresentado pelo Deputado Salvador Julianelli (Projeto de Lei n. 2.726 de 1980),
visando  à  regulamentação  das  ocupações  e  atividades  exercidas  no  setor  de  saúde  e  que,  efetivamente,
subordinava as várias profissões ao médico. Tal projeto, como seria de se esperar, foi unanimemente rejeitado
pelas categorias profissionais envolvidas, não apenas por conferir uma excessiva centralização de poder nas
mãos do médico, como também por pretender regulamentar profissões já regulamentadas.

A defesa dos interesses da classe: o movimento sindical e as profissões de saúde

Ao tratar o tema de regulamentação profissional, optamos por começar a análise pelos mecanismos de
fiscalização do exercício profissional: o registro dos profissionais e a definição das condições para habilitação. A
regulamentação profissional, entretanto, está intrinsecamente associada ao reconhecimento da profissão como
categoria diferenciada, ou seja, está associada a seu enquadramento sindical.

Embora atualmente o enquadramento sindical seja considerado como o primeiro passo no processo de
regulamentação profissional,  os dois  processos  têm origens diversas.  A regulamentação está historicamente
associada à necessidade de fiscalizar o exercício profissional, enquanto o enquadramento sindical está vinculado
à legislação trabalhista e à necessidade de organizar e controlar o movimento sindical.

Dado que esses dois aspectos da regulamentação estão hoje intrinsecamente associados, e dada também
a aproximação observada entre conselhos e entidades de classe - em consequência das tendências à abertura e
da redefinição das atribuições dos primeiros -,  parece imprescindível,  para a compreensão do cenário atual
quanto à regulamentação do exercício profissional, fazer um apanhado geral sobre o movimento sindicalista das
profissões de saúde.

A organização sindical brasileira,  tendo por paradigma a organização sindical corporativa italiana,  está
fundamentada  na  categoria,  traduzida  pela  identidade  ou  afinidade  das  funções  exercidas  no  processo  de
produção  econômica.  Daí  a  necessidade  do  enquadramento  sindical,  "a  classificação  legal  das  atividades
econômicas e das profissões,  para que se possam executar  os dispositivos da lei  atinente à organização e
funcionamento das entidades sindicais" (Maranhão, 1977).

O quadro de atividades que fixa o plano básico do enquadramento sindical é revisto a cada dois anos por
proposta da Comissão de Enquadramento Sindical, ouvidas as entidades sindicais e associações profissionais,
de modo a ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país (Decreto n. 67.284 de 1970).
Essa  revisão  bienal  não  impede,  entretanto,  que  o  Ministério  do  Trabalho,  quando  necessário,  crie  novas
categorias profissionais e econômicas.

O  atual  quadro  de  atividades  e  profissões  inclui  oito  Confederações  Nacionais:  Indústria,  Comércio,
Transportes Marítimos e Fluviais,  Transportes Terrestres, Comunicações e Publicidade, Empresas de Crédito,
Educação e Cultura e Profissões Liberais.

Atualmente, há 31 grupos na Confederação Nacional das Profissões Liberais, conjunto que abriga todas as
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profissões  consideradas  neste  estudo,  com exceção  da  Biologia,  Biomedicina  e  Fonoaudiologia,  ainda  não
enquadradas.

O enquadramento sindical é condição sine qua non para a formação de um sindicato, dado que este só
poderá constituir-se para representar uma categoria que figure no quadro das atividades e profissões em vigor.

Enquanto os conselhos são fundamentalmente órgãos de fiscalização do exercício profissional, a defesa
dos interesses é prerrogativa dos sindicatos. Segundo o artigo n. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, os
sindicatos têm "a prerrogativa de representar perante as autoridades administrativas e jurídicas os interesses
gerais da respectiva categoria ou os interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão
exercida".

Nem todas as categorias profissionais selecionadas para este estudo têm sindicatos. A Tabela 1 aponta
para o fato óbvio de que as profissões hegemônicas,  seja por seu papel na área da saúde -por exemplo a
medicina e a odontologia -, seja por seu papel no setor industrial (por exemplo, a química e a farmácia), já há
muito têm seus sindicatos. São as profissões "auxiliares" - no sentido da posição que ocupam na equipe de
saúde, do ponto de vista quantitativo ou do grau de autonomia da atividade que exercem - que carecem de
organização sindical.

Tabela 1 - Ordem de enquadramento sindical e sindicatos de profissionais da área da saúde
Grupos Sindicatos de profissionais que atuam na área da saúde

Medina 2o Sindicato dos Médicos de São Paulo (06)

Odontologia 3o Sindicato dos Odontologistas de São Paulo

Veterinária 4o Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de São Paulo

Farmácia 5o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo

Química 7o Sindicato dos Químicos, Químicos Industriais e Agrícolas e
Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo

Parteiros 8o Sindicato dos Parteiros do Estado de São Paulo

Serviço Social 16o (1)

Enfermagem 21o (2)

Nutrição 24o (3)

Psicologia 25o (4) Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo

Fisioterapia 27o (5) Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais,
Auxiliares de Fisioterapia e Auxiliares de Terapia Ocupacional
do Estado de São Paulo

Terapia Ocupacional 27o

Biologia -

Biomedicina -

Fonoaudiologia -

Práticos de Farmácia Sindicato dos Práticos de Farmácia e Empregados no Comércio
de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos

Profissionais de
Enfermagem*

Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos,
Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas
de Saúde. (7)

Fontes: Campanhole et a/. 1978.

Ministério  do  Trabalho,  Delegacia  Regional  do  Trabalho  no  Estado  de  São  Paulo,  1981,  Manual  de
Endereços e Informações de Entidades Sindicais.

* Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de
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Saúde.

(1) Portaria de 19/04/1949.

(2) Portaria 94 de 27/03/1962.

(3) Portaria 3.424 de 23/09/1968.

(4) Portaria 3.326 de 26/06/1969.

(5) Decreto-lei n. 938 de 13/10/1969.

(6) Há também sindicatos em Campinas, Santos e Taubaté.

(7) Há  sindicatos  em  Campinas,  Franca,  Jaú,  Ribeirão  Preto,  Rio  Claro,  Santos,  São  José  dos
Campos, São José do Rio Preto e São Paulo.

A inexistência  de  sindicato  está  relacionada,  em grande  parte,  com a  capacidade  de  organização  e
consciência de classe de uma determinada categoria. O primeiro passo para a constituição de um sindicato é a
criação de uma associação profissional e seu reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. A transformação dessa
associação em sindicato é feita através da solicitação da Carta Sindical, processo para o qual há uma série de
exigências, entre as quais um número mínimo de associados. Este é o principal obstáculo em que esbarram
várias  categorias  aqui  estudadas,  como  ilustra  a  luta  dos  assistentes  sociais  pela  transformação  de  sua
associação profissional em sindicato.

Desde sua criação em 1955, a Associação Profissional dos Assistentes Sociais de São Paulo - Apassp tem
caráter pré-sindical. De acordo com matéria publicada em jornal do Conselho Regional de Assistentes Sociais
(novembro/dezembro de 1982), a discussão dos aspectos políticos e legais referentes à questão do sindicalismo
está  presente  nessa  entidade  desde  1970,  tendo  sido  retomada  com  maior  veemência  a  partir  de  sua
reestruturação,  em 1978.  A grande dificuldade que a Apassp enfrenta,  no entanto,  é a exigência quanto ao
número de associados, ou seja, um terço da categoria, de acordo com a legislação vigente. Em 1982, cerca de
13.200 assistentes sociais estavam inscritos no conselho regional, de modo que, tomando por base esse dado, a
Apassp necessitaria de 4.500 associados, 2.500 a mais dos associados naquela data.

Para uma melhor compreensão do papel dos sindicatos das profissões liberais é necessário remeter a
análise ao movimento sindicalista como um todo. Vários especialistas no assunto apontam para a existência de
dois períodos na evolução do sindicalismo brasileiro.

O primeiro período, até os anos 30, era caracterizado por parca legislação federal e por grau relativamente
alto de autonomia, inclusive para a atividade política. Os sindicatos eram, então, pessoa de direito privado e suas
atividades não estavam sujeitas a qualquer controle estatal.

O segundo período tem início nos anos 30, quando o Estado passou a atuar em relação aos sindicatos no
sentido de integrá-los à administração, como órgãos de colaboração - uma concepção de sindicato estreitamente
vinculada aos interesses do desenvolvimento econômico do país.

A legislação trabalhista - que permanece inalterada desde então - imprimiu aos sindicatos a ideologia de
cooperação entre as classes para o desenvolvimento de um equilíbrio econômico, tendo em conta os interesses
do Estado. Nessa medida, estruturou-se como negação do movimento sindical organizado para a produção da
consciência  proletária.  Decorre  daí  uma redefinição  no  sentido  de  diminuir  o  papel  político  dos  sindicatos,
enfatizando ao máximo seu papel assistencial5.

Entretanto, como aponta Maria Helena de Souza Martins (Martins, 1979), "não é o código do sindicato que
permite  maior  ou  menor  variação  na  atuação  dos  dirigentes  sindicais  e  sim  a  conjuntura  política.  Há  um
instrumento legal - a legislação sindical -que, em períodos de exceção política, é aplicado mais rigidamente do
que em outras conjunturas". Assim, houve épocas - por exemplo no período de 1950/64 - em que os sindicatos
assumiram funções políticas paralelamente às  funções administrativas  e assistenciais  a  eles atribuídas pela
legislação.  Nesse  papel  político,  os  sindicatos  contribuíram  para  a  ampliação  da  legislação  trabalhista,
elaborando programas de reivindicação que beneficiavam os trabalhadores.

Os  acontecimentos  políticos  do  pós-64  recolocaram  o  sindicalismo  em  seus  marcos  legais  estritos,
diminuindo  a  atuação  dos  dirigentes  e  retomando  a  ideologia  de  cooperação  entre  as  classes  para  o
desenvolvimento  da  nação.  A partir  de  1964,  a  nova  conjuntura  exigiu  dos  sindicatos  uma  adequação  à

5 As raízes da política de proteção ao trabalhador, no Estado Moderno, são encontradas em Maix e em Leão XHI. Enquanto Maix
baseava sua ação na luta de classes, luta que asseguraria o triunfo do proletariado sobre a burguesia, Leão Xin pregava a "harmonia
entre  as  classes",  noção elaborada em sua Rerum Novarum (1891),  onde assentou as  bases  do  direito  positivo  social  cristão
(Jacques, 1977).
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mentalidade legal racional do governo, levando à incorporação da racionalidade e à acentuação das funções
burocrático administrativas.

O movimento sindical volta ao cenário político em 1978, quando teve início o processo de mobilização pela
reposição salarial. Atualmente, além das reivindicações por condições de trabalho, passou-se a lutar, também,
pela alteração da legislação trabalhista: pelo efetivo direito de greve, pela plena autonomia dos sindicatos e pela
extensão do direito à sindicalização a todos os trabalhadores.

O processo de mobilização das categorias profissionais que foram objeto de atenção deste estudo teve
início em meados da década de 70, quando em vários sindicatos e associações profissionais de nível superior
formavam-se chapas de oposição às lideranças instaladas durante os anos de repressão. O sindicato, até então
um órgão estranho à ideologia liberal, passou a ser o instrumento legítimo de reivindicação, tendo em vista a
nova  inserção  desses  profissionais  no  mercado  como  assalariados.  Como  aponta  Prandi  (1982),  "é
especialmente através das oposições sindicais que o público tomará conhecimento dos problemas de saturação
do mercado, da situação de emprego e subemprego que medra viçosamente em algumas categorias".

O Sindicato dos Médicos talvez seja o exemplo mais representativo desse processo de mobilização. A
partir das informações obtidas em um estudo sobre o mercado de trabalho médico, realizado no início da década
de 70 (Donnangelo, 1975), podemos inferir  um alto grau de desinteresse em relação ao sindicato na época.
Assim,  apenas 29,7% dos  905 médicos que compunham a amostra  utilizada nesse estudo encontravam-se
filiados ao sindicato. Em contraste, 79,8% estavam filiados à Associação Paulista de Medicina.

As razões apresentadas para a filiação ao sindicato, bastante diversificadas, indicavam não ser esse órgão
considerado como a via adequada para a efetivação de interesses relativos ao mercado. Assim, apenas 32% dos
médicos  sindicalizados  haviam dado  como razão  para  filiação  a  "defesa  dos  interesses  da  classe";  25,3%
mencionaram "solidariedade profissional";  13,8% não deram "nenhuma razão especial";  10,1% deram como
razão para filiação a "necessidade solucionar problemas individuais"; 7,4% mencionaram o "interesse em manter
contatos sociais"; e 11,5% não deram resposta.

Segundo Donnangelo,

De  modo  geral,  foi  possível  identificar,  através  do  conjunto  de  avaliações,  além  de  um  relativo
desconhecimento das atividades do sindicato, um certo desinteresse por suas possibilidades de interferência no
mercado e, mesmo no caso em que sua rejeição não ocorre, uma postura relativamente ambígua quanto ao grau
de representatividade que se lhe poderia atribuir.

A partir  de 1976, entretanto, observa-se maior mobilização e uma tomada de consciência mais efetiva
diante dos problemas de trabalho, das condições de saúde da população e da política de saúde do governo.
Articula-se  nessa  época  a  oposição  às  lideranças  então  instaladas  no  sindicato.  A  chapa  de  oposição,
denominada Movimento Renovação, desempenhou papel importante na denúncia das condições de trabalho do
médico, da estrutura de assistência médica e na conscientização da importância do sindicato como órgão de
defesa dos interesses de classe.

Durante a campanha realizada por  ocasião  das eleições sindicais  de 1977,  o Movimento Renovação,
corroborando os  dados  da  pesquisa  de Donnangelo,  constatou  alto  grau de  desinformação sobre  assuntos
ligados ao sindicato, assim como um descontentamento geral pela ausência de apoio em relação aos problemas
trabalhistas enfrentados pelos profissionais, pela omissão da diretoria com relação às questões da área de saúde
e pela ausência de comunicação regular entre o órgão e seus associados (Saúde em Debate, 1977). Dos 30 mil
médicos então existentes no Estado, apenas seis mil estavam sindicalizados; destes, apenas 2.074 estavam em
condições de votar.

A eleição de uma nova diretoria, constituída em sua maioria por médicos assalariados, mudou radicalmente
a orientação do sindicato que passou a aglutinar os profissionais em torno de um projeto que envolvia a luta por
melhores condições de trabalho e a conquista de um espaço político para o debate sobre questões de saúde.

Processo  semelhante  teve  lugar  em  outros  sindicatos  de  profissões  ligadas  à  saúde.  Observa-se
atualmente, através da leitura das publicações desses órgãos, um movimento em duas direções contrastantes.
De um lado, a luta pela conscientização sobre o papel do sindicato como órgão de defesa dos interesses da
classe; de outro lado, o movimento inverso de inserção dessas categorias entre as classes trabalhadoras como
um todo e a luta conjunta pela melhoria das condições de trabalho e modificação de legislação trabalhista.

Considerações finais

O presente estudo foi parte de um projeto mais amplo que visou caracterizar as principais profissões da
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área da saúde de modo a fornecer subsídios para a elaboração de diretrizes para o Programa de Bolsas de
Aprimoramento para Profissionais  de Nível  Superior  que Atuam na área da saúde. O objetivo específico do
projeto era sistematizar os dados referentes à regulamentação do exercício profissional de 14 profissões mais
representativas do setor saúde, de modo a caracterizar suas respectivas áreas de atuação e apontar possíveis
arenas de conflito no que diz respeito ao exercício profissional.

Partindo  da  proposta  de  aprofundamento  da  análise  dos  dados  sistematizados  no  projeto  original,
deparamo-nos com múltiplas vias de acesso, algumas das quais foram contempladas neste artigo.

Em primeiro lugar, a questão da centralização da organização das profissões pelo Estado - seja do ponto
de vista da definição das condições de capacidade para o exercício profissional, ou da fiscalização do exercício
profissional - sugeriu considerações sobre os mecanismos e processos através dos quais o Estado chamou a si
essas atribuições.

Em segundo lugar,  a  análise  das  informações sobre  os  conselhos  mostrou  ser  possível  abordar  sua
atuação através de óticas diversas. Entendendo-se que a regulamentação serve ao objetivo de "proteção ao
consumidor", analisou-se o papel dos conselhos como órgãos fiscalizadores e disciplinadores. Em contrapartida,
enfocando a regulamentação como forma de proteção ao "produtor de serviços", a análise passou a ser centrada
na defesa do mercado de trabalho.

Em terceiro lugar, levando em consideração a inserção atual dos órgãos de fiscalização do Ministério do
Trabalho, e constatadas as tendências atuais quanto à ampliação das funções dos conselhos, considerou-se,
também, a defesa dos interesses de classe no contexto mais amplo da legislação trabalhista, delineando algumas
tendências atuais quanto ao movimento sindicalista entre as profissões de saúde.

Tendo em vista a diversidade de categorias profissionais que foram objeto de atenção deste estudo e a
multiplicidade de perspectivas sob as quais a regulamentação do exercício profissional  foi  abordada, não foi
possível  fazer  uma análise  exaustiva.  Mesmo assim,  foram apontadas  algumas  tendências  atuais  quanto  à
estruturação das profissões que atuam na área da saúde, que poderão servir de base para futuras pesquisas.

Anexo 1 - Legislação sobre regulamentação do exercício profissional e criação dos conselhos das
profissões da área da saúde

Data Ementa

Decreto n. 20.377 08/09/31 Aprova a regulamentação do farmacêutico.

Decreto n. 20.862 28/12/31 Regula o exercício da odontologia pelos dentistas
práticos.

Decreto n. 20.877 30/12/31 Regula o exercício da farmácia pelos práticos
licenciados.

Decreto n. 20.931 11/01/32 Regula e fiscaliza o exercício da medicina, da
odontologia, da veterinária e das profissões de
farmacêutico, parteira e enfermeira no Brasil.

Decreto n. 21.073 22/02/32 Regula o exercício da odontologia.

Decreto n. 24.693 12/07/34 Regula o exercício da química.

Decreto-lei n. 3.171 02/04/41 Cria o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina
e Farmácia.

Decreto-lei n. 7.718 09/07/45 Dispõe sobre a formação do cirurgião-dentista e
regulamenta a profissão.

Decreto-lei n. 7.955 13/09/45 Cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina.

Decreto-lei n. 8.345 10/12/45 Dispõe sobre a habilitação para exercer a profissão
pelos práticos de farmácia.

Decreto-lei n. 8.611 09/01/46 Dispõe sobre a situação profissional dos práticos de
farmácia habilitados pelo Departamento de Saúde.

Decreto-lei n. 8.778 22/01/46 Regula os exames de habilitação para os auxiliares
de enfermagem.
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Lei n. 775 06/08/49 Dispõe sobre o ensino de enfermagem no país.

Decreto n. 27.426 14/11/49 Aprova o regulamento básico para os cursos de
enfermagem e auxiliar de enfermagem.

Lei n. 1.314 15/01/51 . Regula o exercício profissional dos cirurgiões-
dentistas.

Lei n. 1.889 13/06/53 Dispõe sobre os objetivos do ensino de Serviço
Social, sua estrutura e as prerrogativas dos
portadores de diploma de assistentes sociais e
agentes sociais.

Decreto n. 35.311 02/04/54 Regulamenta a lei n. 1.889 que dispõe sobre a
profissão de assistente social.

Lei n. 2.604 16/09/55 Regula o exercício da enfermagem.

Lei n. 2.800 18/06/56 Regulamenta o exercício profissional e cria os
Conselhos Federal e Regionais de Química.

Lei n. 3.252 27/08/57 Regula o exercício da profissão de assistente social.

Lei n. 3.268 30/09/57 Dispõe sobre os Conselhos de Medicina.

Decreto n. 44.045 19/07/58 Aprova o regulamento do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Medicina.

Lei n. 3.640 10/10/59 Revigora o Decreto-lei n. 8.778 de 1946 que dispõe
sobre o exercício da enfermagem e lhe altera o
alcance do artigo 1°.

Lei n. 3.820 11/11/60 Cria os Conselhos Federal e Regionais de
Farmácia.

Decreto n. 50.387 28/03/61 Regula o exercício da enfermagem e suas funções
auxiliares.

Lei n. 3.999 15/12/61 Altera o salário mínimo dos cirurgiões-dentistas.

Decreto n. 994 15/05/62 Regulamenta a Lei n. 3.252 que dispõe sobre a
profissão de assistente social e cria os conselhos.

Lei n. 4.119 27/08/62 Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia
e regulamenta a profissão.

Decreto n. 53.462 21/01/64 Regulamenta a Lei n. 4.119 que dispõe sobre a
profissão de psicólogo.

Lei n. 4.324 14/04/64 Cria os Conselhos Federal e Regionais de
Odontologia.

Lei n. 5.081 24/08/66 Regula o exercício da odontologia.

Decreto-lei n. 150 09/02/67 Dispensa de registro no Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina e da Farmácia os
diplomas expedidos por escolas ou faculdades de
medicina e farmácia.

Lei n. 5.276 24/04/67 Dispõe sobre a profissão de nutricionista.

Lei n. 5.517 23/10/68 Dispõe sobre o exercício da profissão de médico
veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais
de Medicina Veterinária.

Lei n. 5.550 04/12/68 Regulamenta a profissão de zootecnista.

Decreto n. 64.704 17/06/69 Regulamenta a Lei n. 5.517 que dispõe sobre a
profissão de médico veterinário e aprova o
regulamento dos conselhos.
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Decreto-lei n. 938 13/10/69 Prevê sobre a profissão de fisioterapeuta e
terapeuta ocupacional.

Decreto-lei n. 67.057 14/08/70 Dispõe sobre a vinculação do Conselho Federal e
Conselhos Regionais de Odontologia.

Decreto n. 67.284 28/09/70 Aprova o regulamento da Comissão de
Enquadramento Sindical.

Lei n. 5.766 20/12/71 Cria os Conselhos Federal e Regionais de
Psicologia.

Decreto n. 68.704 03/06/71 Regulamenta a Lei n. 4.324 que criou os Conselhos
de Odontologia.

Lei n. 5.905 12/07/73 Cria os Conselhos Federal e Regionais de
Enfermagem.

Lei n. 6.316 17/12/75 Cria os Conselhos Federal e Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Decreto n. 79.137 18/01/77 Inclui os conselhos na classificação de órgãos de
deliberação coletiva.

Decreto n. 79.822 17/06/77 Regulamenta a Lei n. 5.776 de 1971 que cria os
Conselhos de Psicologia.

Lei n. 6.583 20/10/78 Cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutrição.

Lei n. 6.684 03/09/79 Regula a profissão de biólogo e biomédico.

Decreto n. 84.444 30/01/80 Regulamenta a Lei n. 6.583 de 1978 que cria os
Conselhos de Nutrição.

Decreto n. 85.005 06/08/80 Regulamenta a Lei n. 6.684 de 1979 que dispõe
sobre a profissão de biólogo e biomédico.

Lei n. 6.839 30/10/80 Dispõe sobre o registro de empresas.

Decreto n. 85.877 07/04/81 Regulamenta a Lei n. 2.800 de 1956 que dispõe
sobre a profissão de químico.

Decreto n. 85.878 04/04/81 Regulamenta a Lei n. 3.820 de 1960 que dispõe
sobre a profissão de farmacêutico.

Lei n. 6.965 09/12/81 Regulamenta o exercido profissional e cria os
Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia.

Decreto n. 87.218 31/05/82 Regulamenta a Lei n. 6.965 de 1981 que dispõe
sobre a profissão de fonoaudiólogo.

Lei n. 6.994 26/05/82 Dispõe sobre a vinculação dos conselhos ao
Ministério do Trabalho.

Lei n. 7.017 30/08/82 Desmembra os Conselhos de biologia e
Biomedicina.

Decreto n. 88.147 08/03/83 Regulamenta a Lei n. 6.994 de 1982 que dispõe
sobre a vinculação dos conselhos ao Ministério do
Trabalho.

Decreto n. 88.438 28/06/83 Regulamenta a profissão de biólogo e cria os
Conselhos Federal e Regional.

Decreto n. 88.439 28/06/83 Regulamenta a profissão de biomédico e cria os
Conselhos Federal e Regionais.

Lei n. 7.135 26/10/83 Dispõe sobre o exercício da análise clínica
laboratorial.

34


