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processos de produção do trabalho inter e intra-equipes de saúde
estudo exploratório-descritivo qualitativo, foram realiza das entrevistas
bucal. Em estudo exploratório-descritivo qualitativo, foram realizasemi-estruturadas com 15 cirurgiões-dentistas especialistas atuantes
das entrevistas semi-estruturadas com 15 cirurgiões-dentistas esem Centros de Especialidades de uma região metropolitana do sul do
pecialistas atuantes em Centros de Especialidades de uma região
Brasil, e analisadas por Análise Textual Discursiva. Os resultados evimetropolitana do sul do Brasil, e analisadas por Análise Textual Disdenciaram a construção de novas identidades proﬁssionais no processo
cursiva. Os resultados evidenciaram a construção de novas identide trabalho em equipe de saúde bucal, entrecortada por problemas
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intra e inter-equipe como: ideologia do proﬁssionalismo; dicotomia
bucal, entrecortada por problemas intra e inter-equipe como: ideentre a formação no modelo biomédico e no modelo de co-gestão; e
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hierarquização ainda hegemônica. Constrói-se como desaﬁo bioético
biomédico e no modelo de co-gestão; e hierarquização ainda heum novo ethos público que associe a produção de valores de uso a
gemônica. Constrói-se como desafio bioético um novo ethos públivalores intrínsecos de solidariedade crítica e participação política.
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e implantodontia a critério do gestor municipal (Brasil, 2015b).
vivenciadas pelo CD, entre profissional-auxiliar/técnico; especialista-especialistaO(convivência
dede
vários
especialistas
em umem
mesmo
local dea qualiﬁ
trabalho);
e
novo processo
racionalização
do trabalho
SB fortalece
cação
especialista-profissional
dasubstancial
AP, com cooperação
multidisciplinar.
Novos formaproﬁssional com ampliação
das especializações
e atribuições
supertos de trabalho
em equipe
que são consolidados
avanços
na na
realidade
visionadas
e prescritas
aos trabalhadores
com menorpelos
grau de
formação
equipe.
assistencial,
após
implementação
de 24.444 ESBs
já em 2015,
distribuídas
em
Um
sentido de
mudança
pelo compartilhamento
de saberes
e fazeres
no debate
5.014
municípios,
com intra-equipe
cobertura dee 38%
da população
e 1034
CEOs e
de
problemas
comuns
inter-proﬁ
ssionais ébrasileira;
incorporado,
apontando
laboratórios
de prótese,
com serviços
facultativos
de ortodontia
e implana1.771
tendência
a um novo
ethos público
da SB: em
equipe, inclusivo
e co-gestionado.
todontia
a
critério
do
gestor
municipal
(Brasil,
2015b).
Entretanto, assinalam-se discrepâncias na implantação geral da PNSB entre os
municípios estudados, apesar de pertencerem a uma mesma região metropolitana
e possuírem
características
semelhantes
de desenvolvimento.
disto, pauta-se
O novo
processo de
racionalização
do trabalho em Além
SB fortalece
a quaa necessidade
de investimento
para que
relaçõesdas
historicamente
consideradas
lificação
profissional
com ampliação
substancial
especializações
e atribuicompetitivas,
transformem-se
em conexões
solidárias (Sá
et. al,
2011).grau de forções
supervisionadas
e prescritas
aos trabalhadores
com
menor
mação na equipe. Um sentido de mudança pelo compartilhamento de saberes
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e fazeres no debate de problemas comuns intra-equipe e inter-profissionais é
incorporado, apontando
a tendênciacom
a um
novo ethos
público
da SB:
ematrás
equipe,
Falta de comunicação
a atenção
básica,
algum
tempo
foi
inclusivo e co-gestionado.
Entretanto,
assinalam-se
discrepâncias
na
implanfeito um esforço de padronizar, feitas várias oﬁcinas, só que as equipes
tação geral da
PNSB
entre
os municípios
estudados,
pertencerem
vão
sendo
renovadas
e esse pessoal
novo apesar
não temde
acesso.
E a prea uma mesma
região
metropolitana
e possuírem
características
semelhantes
feitura
não
tem, parece, interesse
em fazer
com que a gente
converse
de desenvolvimento.
Além disto,
a necessidade de investimento para
o que acontece
(Esp.pauta-se
20).
que relações historicamente consideradas competitivas, transformem-se em
O matriciamento
talvez venha contribuir de certa maneira, embora
conexões solidárias
(Sá et. al, 2011).
a gente saiba que esse canal não é utilizado, porque o proﬁssional
que não gosta de atender determinada área, continua se negando
Falta de comunicação com a atenção básica, algum tempo atrás foi feito
a atender (Esp. 17).
um esforço de padronizar, feitas várias oficinas, só que as equipes vão sendo
renovadas e esse pessoal novo não tem acesso. E a prefeitura não tem, parece,
interesse
em fazerde
com
a genteentre
converse
o que do
acontece
(Esp.
A manutenção
umque
feed-back
as equipes
CEO e as
ESB,20).
traduzem
um esforço para quebrar a descontinuidade da assistência nos processos de
referência
e contra-referência
e as
diﬁculdades
relacionadas
à comunicação
O matriciamento
talvez venha
contribuir
de certa
maneira, embora
a gente
inter-equipes:
pela alta rotatividade
de proﬁssionais
na AP
e burosaiba
que essedesinformação
canal não é utilizado,
porque o profissional
que não
gosta
de
cratização
das normativas.
a serem
superados
pelo potencial
atender
determinada
área,Entraves
continua
se negando
a atender
(Esp. 17).do matriciamento na responsabilização do trabalhador da SB com o cuidado integral, reconhecido
pelos especialistas como potência, apesar de problemas na adesão dos CDs a esta
A manutenção de um feed-back entre as equipes do CEO e as ESB, tradunova estratégia não material ainda ausente em parte dos municípios estudados.
zem um esforço para quebrar a descontinuidade da assistência nos processos
Este sistema de permanente informação-formação pautado na cooperação e code referência e contra-referência e as dificuldades relacionadas à comunicamunicação entre as equipes, deveria servir para estimular a produção de novos
ção inter-equipes: desinformação pela alta rotatividade de profissionais na AP
padrões de relacionamento, ampliando o compromisso dos proﬁssionais com a
e burocratização das normativas. Entraves a serem superados pelo potencial
produção de saúde e potencializando os cuidados primários. Uma prática horizontal
do matriciamento na responsabilização do trabalhador da SB com o cuidado
e coopertivo-colaborativa que envolveria os dois lados componentes da matriz: o
integral, reconhecido pelos especialistas como potência, apesar de problemas
proﬁssional da AP e o especialista.
na adesão dos CDs a esta nova estratégia não material - ainda ausente em parte dos municípios estudados. Este sistema de permanente informação-formaEntretanto, observa-se que esta inter-relação das equipes para uma corresponção pautado na cooperação e comunicação entre as equipes, deveria servir
sabilização do cuidado costuma produzir, paradoxalmente, um efeito de desresponpara estimular a produção de novos padrões de relacionamento, ampliando o
sabilização, especialmente pela continuidade, na prática, de um encontro hierarquizado,
compromisso dos profissionais com a produção de saúde e potencializando
com privilégio da expertise, naturalizada como esteio da verdade. Isto implica em
os cuidados primários. Uma prática horizontal e cooperativo-colaborativa que
verticalização e infantilização das relações, pondo ﬁm ao diálogo e à criatividade.
envolveria os dois lados componentes da matriz: o profissional da AP e o espeAssim, está colocado em xeque o discurso técnico da expertise que desestimula o
cialista.
fazer e a responsabilização, substituindo-o por uma concepção de rede colaborativa,
dialógica, inventiva e criativa, assentada na solidariedade (Medeiros, 2015).
Entretanto, observa-se que esta inter-relação das equipes para uma corresponsabilização do cuidado costuma produzir, paradoxalmente, um efeito de
Não tenhoespecialmente
experiência com
técnico,
as meninas
todas
desresponsabilização,
pela
continuidade,
naaqui
prática,
desão
umTSB,
enmas
trabalham
como
auxiliares
(Esp.
18).
contro hierarquizado, com privilégio da expertise, naturalizada como esteio da
verdade. Isto O
implica
em verticalização
e infantilização
dasque
relações,
fim
meu sonho
era justamente
ter um TSB pra
a gentepondo
pudesse,
ao diálogo e àcom
criatividade.
Assim, está
discurso
técnico
dois consultórios,
fazercolocado
esta parteem
de xeque
uso dootécnico
mesmo,
da
da expertise que
desestimula
o fazer da
e alimpeza
responsabilização,
substituindo-o
por
rasparem
supragengival,
de cavidade, mas
isso nunca saiu
uma concepção
de rede
colaborativa,
dialógica, inventiva e criativa, assentada
do papel
(Esp.
3).
na solidariedade (Medeiros, 2015).
Sou a favor da inclusão do técnico no mercado de trabalho em larga
escala. Esse trabalho deve ser coordenado pelo proﬁssional, estabeNão tenho
experiência
comeletécnico,
meninas
aqui11).
todas são TSB,
lecer as
regras do que
pode ouasnão
fazer (Esp.
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mas trabalham como auxiliares (Esp. 18).
A incorporação do trabalho do TSB no mercado especializado em clínicas ou
O meu já
sonho
era justamente
ter um
pra que a gente
pudesse,
com dois
empresas
acontece
para aumento
deTSB
produtividade
(Mattos
et. al, 2014).
No
consultórios,
fazer
esta parte
de uso
do técnico
mesmo,
da rasparem
supraserviço público,
evidencia-se
pouca
presença
destes
proﬁssionais,
apesar de
fundamental da
para
um impacto
na transição
produtiva
e nado
sobreposição
às leis do
gengival,
limpeza
de cavidade,
mas isso
nunca saiu
papel (Esp. 3).
mercado. A distribuição praticamente inalterada dos postos de trabalho nas ESBs,
queSou
permanece
eminclusão
2015 com
47,78% de
47,78%
ASBs eem
4,42%
TSBs
a favor da
do técnico
no CDs,
mercado
de de
trabalho
largade
escala.
(Brasil,
2015c), conﬁ
na prática,pelo
os técnicos
são absorvidos
pelos
Esse trabalho
deverma
serque,
coordenado
profissional,
estabelecer
asmunicípios
regras do
na
ﬁ
gura
funcional
do
ASB,
relegando
à
quase
nulidade
as
equipes
de
modalidade
que ele pode ou não fazer (Esp. 11).
tipo II. A formação dos TSB desenvolvida pelas escolas proﬁssionalizantes do Estado,
em parceria com as secretarias municipais de saúde, não foi acompanhado da inA incorporação
serção
deste trabalhodoaotrabalho
serviço. do TSB no mercado especializado em clínicas
ou empresas já acontece para aumento de produtividade (Mattos et. al, 2014).
No serviço
público,
evidencia-se
pouca
destes
apesar
Certamente
que as
contratações
destepresença
proﬁssional
como profissionais,
auxiliar possibilitaram
de
fundamental
para
um
impacto
na
transição
produtiva
e
na
sobreposição
maior qualidade assistencial, pelo acúmulo de conhecimento técnico. Entretanto,àso
leis do mercado.
A distribuição
inalterada
dos postos
formato
mais restrito
de ESB não praticamente
permite aos técnicos
o exercício
plenodedetrabasuas
lho nas ESBs, que
permanece
em 2015ser
com
47,78%
de e,CDs,
47,78%
ASBs
e
potencialidades,
o gozo
do que deveriam
seus
direitos
ainda,
o seude
papel
pre4,42%
de
TSBs
(Brasil,
2015c),
confirma
que,
na
prática,
os
técnicos
são
absorcursor na promoção-prevenção em SB, com aumento da produtividade clínica e
vidos pelos municípios
na figura do
funcional
do ASB, de
relegando
à quase nulidade
extra-clínica.
O subﬁnanciamento
SUS, o excesso
CDs na realidade
brasileira
as
equipes
de
modalidade
tipo
II.
A
formação
dos
TSB
desenvolvida
ese a tradicional ideologia do proﬁssionalismo naturalizada na corporação dospelas
dentistas
colas
profissionalizantes
do
Estado,
em
parceria
com
as
secretarias
municipais
(Zanetti et. al, 2012), atuam como resistência muda à consolidação da modalidade
de equipes
saúde, não
de
tipofoi
II. acompanhado da inserção deste trabalho ao serviço.
Certamente
que as
contratações
destedivisão
profissional
comodoauxiliar
possibiO
proﬁssionalismo
admite
somente uma
simpliﬁcada
trabalho
odonlitaram
maior
qualidade
assistencial,
pelo
acúmulo
de
conhecimento
técnico.
tológico, onde o CD deﬁne hierarquicamente as competências do auxiliar através
de
Entretanto,
o formato
mais arestrito
de ESBdo
não
permite
aos técnicos
o exercítreino.
Num sentido
contrário,
racionalização
trabalho
pleiteada
pela SB preconiza
pleno de suas
potencialidades,
o gozo
do quecentral
deveriam
ser seus
direitos
e,
acio
incorporação
progressiva
do TSB como
elemento
na crítica
à insuﬁ
ciência
ainda,
o
seu
papel
precursor
na
promoção-prevenção
em
SB,
com
aumento
da
produtiva e às injustiças sociais das práticas de mercado. A Bioética social como
produtividade
clínica
e extra-clínica.
O subfinanciamento
doexpor
SUS, oeste
excesso
de
espaço
de debate
da relação
entre ética,
política e poder deve
nó paraCDs na realidade
brasileira
e a tradicional
ideologia
do profissionalismo
naturadigmático
presente
na odontologia,
na defesa
do Estado
como lócus de práticas
lizada na corporação
dos dentistas (Zanetti et. al, 2012), atuam como resistênequitativas
e democratizantes.
cia muda à consolidação da modalidade de equipes tipo II.
É uma proﬁssão que não está 100% regulamentada, daí não é tão claro para o
O profissionalismo
admite
somente
uma
divisão
do trabalho
dentista
o que exatamente
elas (TSB)
podem
ou não
fazer,simplificada
e nem para elas.
odontológico, onde o CD define hierarquicamente as competências do auxiliar
através de treino.
contrário,uma
a racionalização
do trabalho
pleiteada
UmaNum
vez asentido
gente recebeu
cartilha azulzinha
do Ministério
da
pela SB preconiza
a
incorporação
progressiva
do
TSB
como
elemento
central
Saúde que falava sobre as funções, o que nos interessava aqui
era a
na crítica à insuficiência
produtiva
e às injustiças
sociais
das práticas
de mermoldagem, que
elas poderiam
fazer sendo
orientadas
e supervisiocado. A Bioética
social
como
espaço
de
debate
da
relação
entre
ética,
nadas pelo dentista, muitas delas torceram o nariz. No privadopolítica
muitas
e poder deve delas
exporfazem,
este nó
paradigmático
presente
naelas
odontologia,
na defesa
mas
no serviço público,
como
têm a oportunidade
do Estado como
lócusnão
depara
práticas
equitativas
democratizantes.
de dizer
as coisas…
(Esp. e15).

Aqui os técnicos de prótese estão passando o maior sufoco, porque o
É uma profissão
que não
estáentão,
100%eles
regulamentada,
daí não éaotão
claro
para
cargo deles
é novo,
não estão vinculados
PSF,
o salário
o dentista o que
exatamente
elas
(TSB)
podem
ou
não
fazer,
e
nem
para
elas.
deles é o mais baixo da prefeitura. Eles estão numa batalha com o sindicato
Uma vez a gente
recebeu
uma
azulzinha
do Ministério
da para
Saúde
e outras
formas
paracartilha
ver se ganham
alguma
gratiﬁcação
sairque
do
falava sobre as
funções,
o
que
nos
interessava
aqui
era
a
moldagem,
que
mínimo, mas são só dois. Que força política há em só dois? (Esp. 14).elas
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poderiam fazer sendo orientadas e supervisionadas pelo dentista, muitas delas
Como salienta Zoboli (2009), a transformação da prática na AP ainda esbarra em
torceram o nariz. No privado muitas delas fazem, mas no serviço público, como
problemas éticos importantes ao nível da organização de novos processos de traelas
têm
a oportunidade
de dizer
para as coisas…
(Esp. 15).político-eleitorais
balho.
A rápida
expansão das
ESBsnão
por vigência
da lei e pressões
somadas às político-proﬁssionais -, tem diferente conexão de expansão das exigências
Aqui os técnicos
dedo
prótese
estão passando
o maior
sufoco, porquecontrole
o caradministrativas
na lógica
planejamento,
programação,
acompanhamento,
go
deles é novo,
não estãoﬁnanceira
vinculados
PSF, o salário
deles éda
o
e avaliação.
A insuﬁentão,
cienteeles
contrapartida
dos ao
municípios
para o custeio
mais
da prefeitura.
Elesﬁestão
batalhaquase
com oexclusivamente
sindicato e outras
fornova baixo
estratégia,
que acabou
candonuma
ao encargo
federal,
acrescido
de falhas
de implantação
técnico-programática,
diﬁculdades
mas
para ver
se ganham
alguma gratificação
para sair doconstruiu
mínimo, mas
são só
para aQue
PNSB,
instalando-se
de(Esp.
subﬁ14)
nanciamento,
ineﬁcácia, depreciação
dois.
força
política háfenômenos
em só dois?
.
do potencial de oferta assistencial e efetivação (Zanetti et. al, 2012). A precarização
do trabalho:
no vínculo;
elevada
de proﬁda
ssionais;
vínculos
emComo salienta
Zoboli
(2009),rotatividade
a transformação
práticaduplos
na AP ainda
esbarpregatícios
(ilegais)
em
equipes/municípios
distintos;
transgressão
da
carga
horária
ra em problemas éticos importantes ao nível da organização de novos procese dade
infraestrutura
para o serviço;
do serviço
desos
trabalho. A mínima
rápida expansão
das desvalorização
ESBs - por vigência
da leie esalários
pressões
sestimulantes;
falha
na
educação
permanente;
isolamento
da
ESB
da
ESF;
atinge
político-eleitorais somadas às político-profissionais -, tem diferente conexãoo
comprometimento
proﬁssional
(Moura et. al, 2013).
Os problemas
no serviço
espede
expansão das exigências
administrativas
na lógica
do planejamento,
progracializado
na
relação
inter-equipes
(ESF-ESB-CEO),
que
sustenta
a
integralidade
na
mação, acompanhamento, controle e avaliação. A insuficiente contrapartida fiatenção;
nas
relações
intra-equipes
(CD-especialista-auxiliar
técnico),
diminuindo
nanceira dos municípios para o custeio da nova estratégia, que acabou ficando
suaencargo
potênciaquase
de intersubjetividade;
nas novas
conﬁgurações
dede
cargos-compeao
exclusivamenteefederal,
acrescido
de falhas
implantação
tências
trazidos
pela
PNSB
para
os
municípios,
como
da
equipe
de
técnicos
e auxiliares
técnico-programática, construiu dificuldades para a PNSB, instalando-se
fede
prótese
dental,
estabelecem-se
como
desvios
à
efetivação
das
ESB.
nômenos de subfinanciamento, ineficácia, depreciação do potencial de oferta
assistencial e efetivação (Zanetti et. al, 2012). A precarização do trabalho: no
vínculo; elevada
rotatividade
deé profissionais;
duplos
empregatícios
Reunião
em equipe
muito raro, quando
temvínculos
um problema
muito sério
(ilegais) em equipes/municípios
distintos;
transgressão
já ﬁzemos algumas reuniões,
mas
sempre, não da
(Esp.carga
19). horária e
da infraestrutura mínima para o serviço; desvalorização do serviço e salários
A coordenadora vem e fala com cada um, para resolver uma questão
desestimulantes; falha na educação permanente; isolamento da ESB da ESF;
especíﬁca, nem sempre é possível reunir todo mundo (Esp. 24).
atinge o comprometimento profissional (Moura et. al, 2013). Os problemas no
serviço especializado na relação inter-equipes (ESF-ESB-CEO), que sustenta a
Nas falas, na
evidencia-se
uma
resistência
na organização
do Sistema a novos
integralidade
atenção; nas
relações
intra-equipes
(CD-especialista-auxiliarmodelos
de
(co)
gestão.
Neste
município,
percebe-se
baixa
construção
de processos
técnico), diminuindo sua potência de intersubjetividade; e nas novas
configudecisórios
em
equipe,
predominando
o
modelo
gerencial-funcionalista,
tradicionalrações de cargos-competências trazidos pela PNSB para os municípios, como
mente
autoritário
e incrustado
em antigas
relações
centralizadas
e verticalizadas
da
equipe
de técnicos
e auxiliares
de prótese
dental,
estabelecem-se
como
de
gestão.
Um
modelo
que
se
mantém
como
entrave
à
participação
dos trabalhadesvios à efetivação das ESB.
dores como sujeitos reﬂexivos e autônomos e, assim, ao comprometimento ético,
estético e político inter e intra-equipe e entre usuários e serviço.
Reunião em equipe é muito raro, quando tem um problema muito sério já
fizemos algumas
reuniões,
mas sempre,
(Esp. 19). bastante problemas, por
Tivemos
dois auxiliares
que não
nos trouxeram
mau caráter e má índole, o que trouxe graves atritos entre a equipe, mas
A coordenadora
vemnão
e fala
com
cada
um,entre
paraaresolver
uma questão
espefelizmente
estão
mais
aqui
gente. Entretanto,
continuam
na prefeitura,
porque
com
essas
OS continua
o cabide de emprego, a
cífica, nem sempre
é possível
reunir
todo
mundo
(Esp. 24).
prefeitura, o governo, arrumou uma maneira de continuar empregando
eles querem
ter obrigatoriedade
de fazer
21).
Nas falas, quem
evidencia-se
umasem
resistência
na organização
doconcurso
Sistema (Esp.
a novos
modelos de (co)
gestão.
Neste
município,
percebe-se
baixa
construção
de
proEu gosto do pessoal que trabalha comigo, os ACDs (ASBs) são bons.
cessos decisórios
emsó
equipe,
predominando
modelo gerencial-funcionalista,
A gente
ﬁca meio
assim com aoquantidade
de atestados médicos,
tradicionalmente
autoritário
e
incrustado
em
antigas
relações
e
é uma loucura, a equipe toda ﬁca prejudicada,
atrasacentralizadas
o trabalho, ﬁca
mais difícil (Esp. 20).
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verticalizadas de gestão. Um modelo que se mantém como entrave à participaoutra realidade,
adota-se
a contratualização
de gestãoe,privada
çãoNesta
dos trabalhadores
como
sujeitos
reflexivos e autônomos
assim, na
ao admicomnistração
públicaético,
para aumento
trabalho, através
das Organizações
prometimento
estéticode
e produtividade
político interno
e intra-equipe
e entre
usuários e
Sociais
serviço.(OS) que têm por base a terceirização. Segundo os especialistas, neste
contexto são facilitados apadrinhamentos políticos, horários alternativos que burlam
a dedicação
horas
da ESF eque
absenteísmo
nos trabalhadores
auxiliares,por
em maugeral,
Tivemos40
dois
auxiliares
nos trouxeram
bastante problemas,
com
vínculo
trabalhista
precarizado.
Percebido
como
novo
formato
de
clientelismo
caráter e má índole, o que trouxe graves atritos entre a equipe, mas felizmente
político,
a gerência
privada
espaçoEntretanto,
público estimula
a hiper-individualização
ea
não
estão
mais aqui
entredo
a gente.
continuam
na prefeitura, porque
permanência
de
hierarquias
arraigadas,
servindo
à
reprodução
de
antigas
práticas
com essas OS continua o cabide de emprego, a prefeitura, o governo, arrumou
clientelistas
que
cultam oempregando
espírito em equipe,
uma
baixa
uma
maneira
dediﬁ
continuar
quemreproduzem
eles querem
sem
ter qualidade
obrigato-eﬁ
ciência
no
cuidado
e
impedem
a
transformação
de
paradigmas
voltados às
riedade de fazer concurso (Esp. 21).
novas tecnologias relacionais humanizadoras do SUS.

Eu gosto do pessoal que trabalha comigo, os ACDs (ASBs) são bons. A genEstas administrações terceirizadas obedecem uma lógica produtivista incorte só fica meio assim com a quantidade de atestados médicos, é uma loucura, a
porada acriticamente do setor privado, onde o engajamento e a dedicação solicitados
equipe
toda fica
atrasa
o trabalho,
ficapara
maisosdifícil
(Esp.
20).a socieao
trabalhador
doprejudicada,
público, identiﬁ
cados
como o fazer
outros
e para

dade em uma lógica de conjunto, desvirtua-se na sobreposição de interesses priNesta
outra realidade,
adota-se
a contratualização de
gestão
privada
na
vados
aos públicos
e no descrédito
do público-participativo
(Gomes,
Ramos,
2015).
administração
para aumento
de produtividade
no trabalho,
através das
A
construção depública
nova identidade
proﬁssional
em equipe pautada
no comprometiOrganizações
(OS)
que
por basepopulacionais
a terceirização.
Segundo
os esmento
solidárioSociais
dos atores
com
as têm
necessidades
e com
a participação
pecialistas, neste
contexto são
facilitados
políticos, na
horários
democrática,
ﬁca entravada.
Mantém-se
umapadrinhamentos
vácuo de responsabilidade
consalternativos
que burlam
a dedicação
40 horas
da ESF
e absenteísmo
nos tratrução
de parâmetros
éticos
público sociais,
quando
a ética
das escolhas públicas
balhadores
auxiliares,
emmedida
geral, com
vínculo
trabalhista
precarizado.
Percebido
deveria
questionar
em que
o Estado
pode,
e como deve,
intervir para
construir
como
novo
formato
de
clientelismo
político,
a
gerência
privada
do
espaço
púuma relação de integralidade e qualidade da atenção. O que signiﬁca não somente
estimula
a hiper-individualização
a permanência
de hierarquias
arraiablico
melhora
dos serviços
especíﬁcos, mas ecompreender
o papel
de outros fatores
gadas, servindo à reprodução
de antigas práticas
clientelistas
que dificultam
o
socioeconômicos,
culturais e ambientais
que inﬂuenciam
as políticas
públicas
espírito emdesses
equipe,
reproduzem
umaasbaixa
qualidade-eficiência
no cuidado
e
geradoras
serviços,
bem com
escolhas
dos indivíduos, enquanto
trabaimpedemeasujeitos
transformação
de paradigmas
voltados2015).
às novas tecnologias relalhadores
sociais (Garrafa,
2004; Berlinguer,
cionais humanizadoras do SUS.
EstasAadministrações
terceirizadas
obedecem
uma lógica
gente cada vez mais
tem que se
enxergar como
equipe,produtivista
a gente faz
incorporada acriticamente
do
setor
privado,
onde
o
engajamento
e
a
dedicação
reunião pra planejar porque o nosso serviço é novo, agora resolvemos
solicitados aomudar
trabalhador
doconsulta
público, de
identificados
como
o fazer
para
os outrosa
a nossa
45 min. para
30, para
poder
aumentar
e para a sociedade
em
uma
lógica
de
conjunto,
desvirtua-se
na
sobreposição
produção, aí a gente chamou a equipe toda. Acho que está mudando,
de interessesjáprivados
aosmais
públicos
e no descrédito
do público-participativo
teve muito
esta hierarquia
de dentista,
tinham alguns que
(Gomes, Ramos,
2015).
A construção
de nova identidade
em
equifaziam
questão
de serem chamados
de doutor,profissional
mas isto é um
modelo
pe pautada no
comprometimento
solidário dos
que
eu acho que está acabando
(Esp.atores
14). com as necessidades
populacionais e com a participação democrática, fica entravada. Mantém-se
parte especíﬁca
especialidade
a gente teve éticos
que treiná-las
um vácuo deEssa
responsabilidade
nada
construção
de parâmetros
público-e
elas
se
mostraram
bastante
abertas
e
pegaram
com
bastante
agilidade
sociais, quando a ética das escolhas públicas deveria questionar em que meinformações,
eu acho
que para
a diﬁculdade
ausência
dida o Estadoaspode,
e como deve,
intervir
construirseria
umaarelação
dedelas,
inteexiste
um
certo
hábito
não
só
aqui
no
CEO,
de
remarcar
o
paciente,
gralidade e qualidade da atenção. O que significa não somente a melhora dos
como semas
o procedimento
não
pu desse
ser feito
sem asócioeconôpresença da
serviços específicos,
compreender
o papel
de outros
fatores
auxiliar,
essa
cultura
está
sendo
implantada
e
é
interessante,
porque
micos, culturais e ambientais que influenciam as políticas públicas geradoras
a gente
torna
e, àsenquanto
vezes, nãotrabalhadores
sabe qual é o
desses serviços,
bemse
com
as bastante
escolhasdependente
dos indivíduos,
limite
(Esp.
15).
e sujeitos sociais (Garrafa, 2004; Berlinguer, 2015).
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A gente
cada vez mais
tem que
enxergar
como equipe,
a gente faz
Nesta
outra realidade,
percebe-se
umseestímulo
à decisão
compartilhada
em
reunião
pra
planejar
porque
o
nosso
serviço
é
novo,
agora
resolvemos
mudar
a
equipe, com investimento para mudança da postura proﬁssional no sentido
da innossa
consulta
de
45
min.
para
30,
para
poder
aumentar
a
produção,
aí
a
gente
tersubjetividade, o que se reﬂete em mudanças atitudinais como necessárias ao
chamou
a equipe toda.
Acho que está mudando, já teve muito
mais esta
hiecomprometimento
e o planejamento-programação-avaliação
de ações.
Segundo
rarquia
de
dentista,
tinham
alguns
que
faziam
questão
de
serem
chamados
de
Gastão Wagner (2015), um sistema de cogestão depende da construção ampliada
doutor,
mas
isto
é
um
modelo
que
eu
acho
que
está
acabando
(Esp.
14).
de “capacidade de direção” entre o conjunto das pessoas de um coletivo, entendida
como potência para compor consensos, alianças e implementar projetos, não soEssa
da especialidade
gente
teve que
treiná-las
e elas
mente
naparte
cúpulaespecífica
administrativa.
Neste sentido,aas
mudanças
voltadas
à co-gestão
se
mostraram
bastante
abertas
e
pegaram
com
bastante
agilidade
as
informadevem superar restrições aos espaços de decisão, onde a liberdade aos trabalhações,
acho
que asomente
dificuldade
a ausência delas, existe
um certo
hábitoo
doreseu
seria
admitida
paraseria
que desempenhassem
seu trabalho
segundo
não
só aqui
CEO,da
dedireção.
remarcar
o paciente,
como se o não
procedimento
puinteresse
e anovisão
Autonomia
e integração
podem sernão
usadas
desse
feito
sem amodos
presença
da auxiliar,
essa culturamas
estávoltadas
sendo implantada
apenasser
para
inventar
de aumento
da produtividade,
às soluções
esingulares
é interessante,
porque a gente se torna bastante dependente e, às vezes, não
dos problemas.
sabe qual é o limite (Esp. 15).
Além disto, é necessário repensar a priorização (Gracia, Cortina, 2011) e a construção
de novos
desenvolvendo
capacidade
exiva para
instituição da
Nesta
outra valores,
realidade,
percebe-se aum
estímulo reﬂ
à decisão
compartilhada
solidariedade
voltada
ao interessepara
público,
superando
a alienação
dos trabalhadores
em
equipe, com
investimento
mudança
da postura
profissional
no sene
a
separação,
concreta
e
cotidiana,
dos
produtores
da
gestão,
do
resultado
de neseu
tido da intersubjetividade, o que se reflete em mudanças atitudinais como
próprio
trabalho.
Neste
sentido,
a
incorporação
da
solidariedade
crítica
e
de
um
senso
cessárias ao comprometimento e o planejamento-programação-avaliação de
de democracia
participativa
não hierarquizada
uma
qualitativa
ações.
Segundo
Gastão Wagner
(2015), umsugere
sistema
detransformação
cogestão depende
da
dos
papéis
tradicionais
assumidos
pela
ideologia
do
proﬁ
ssionalismo,
de
conformação
construção ampliada de “capacidade de direção” entre o conjunto das pessoe atuação
dos proﬁssionais
na equipe.
O envolvimento
dos trabalhadores
tomada
as
de um coletivo,
entendida
como potência
para compor
consensos,naalianças
decisão, permitindo
re-normalizações
a partir
de problematizações
e experiências
edeimplementar
projetos,
não somente na
cúpula
administrativa. Neste
sentido,
singulares
locais,
em formas
colaborativas
grupalidade
e voltadas
à satisfação
as
mudanças
voltadas
à co-gestão
devemdesuperar
restrições
aos espaços
de
das necessidades/interesses
dotrabalhadores
paciente e dasseria
coletividades,
um
decisão,
onde a liberdade aos
admitida auto-constroem
somente para que
proﬁssional comprometido
solidariamente
os resultados
assistenciais
a serem
desempenhassem
seu trabalho
segundocom
o interesse
e a visão
da direção.
Autoalcançados,
a
partir
do
trabalho
e
vínculo
em
equipe.
Solicita-se
às
gerências
públicas
nomia e integração não podem ser usadas apenas para inventar modos de auuma capacitação
para ruptura
com os velhos
paradigmas
funcionalista
e privadomento
da produtividade,
mas voltadas
às soluções
singulares
dos problemas.
clientelista de gestão, desaﬁando a uma nova priorização de valores, tendo à frente
valores
como a solidariedade
e a participação
política.
Valores
Alémintrínsecos
disto, é necessário
repensar a crítica
priorização
(Gracia, Cortina,
2011)
ea
necessários de
à construção
do verdadeiro
diálogoaconsigo,
enquanto
equipe,
construção
novos valores,
desenvolvendo
capacidade
reflexiva
parae com
insos outros,
relação
equipe-usuário
comunidade-sociedade,
ao
tituição
daenquanto
solidariedade
voltada
ao interesse
público, superando acentrais
alienação
estabelecimento
de
relações
democráticas
e
de
respeito
à
cidadania.
dos trabalhadores e a separação, concreta e cotidiana, dos produtores da gestão, do resultado de seu próprio trabalho. Neste sentido, a incorporação da soliEspaços
públicos
redes
de interfaces/interações
dariedade
crítica
e dede
umdebate
sensoede
democracia
participativa nãopotencializam
hierarquizadao
protagonismo
dos
sujeitos,
ampliando
sua
capacidade
auto-gestionária,
dialógico
sugere uma transformação qualitativa dos papéis tradicionais assumidos
pela
-relacional,
cooperativo-solidária
e
ético-política.
Um
trabalho
com
sentido
de
ideologia do profissionalismo, de conformação e atuação dos profissionais na
pertencimento
a
algo
maior,
social
e
dentro
de
uma
lógica
de
participação
públicoequipe. O envolvimento dos trabalhadores na tomada de decisão, permitindo
coletiva, desempenha
papelde
essencial
na elaboração
da subjetividade,
permitindo
re-normalizações
a partir
problematizações
e experiências
singulares
loque
o
trabalhador
se
perceba
inscrito
em
uma
história
comum.
Um
sentido
cais, em formas colaborativas de grupalidade e voltadas à satisfação dasmolar
nee transformador interposto
nas mediações
éticas em micro-espaços
de poder
cessidades/interesses
do paciente
e das coletividades,
auto-constroem
um
inter
e
intra-equipe,
constroem
não
somente
uma
produtividade
engajada
e qualiprofissional comprometido solidariamente com os resultados assistenciais
a
tativamente diferenciada, mas também, o próprio trabalhador como agente ético
consciente do que faz e do mundo que o cerca, livre para decidir autônoma e coletivamente, e responsável por sua ação (Chauí, 2011;). Modos coletivos e singulares
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serem alcançados, a partir do trabalho e vínculo em equipe. Solicita-se às gerências
para
ruptura
com
os velhos
paradigmas
funde
fazer, públicas
versáteis euma
nãocapacitação
formais, elevam
não
somente
o potencial
produtivo
individual
cionalista
privado-clientelista
de gestão, desafiando
a uma nova
priorização
em
si, mas aeforça
coletiva como qualitativamente
superior (Pezzato,
L’Abbate,
Botazzo,
de valores,
à frente
a solidariedade
críticaindiea
2013).
Comotendo
assi nala
Marx,valores
“não se intrínsecos
trata aqui dacomo
elevação
da força produtiva
participação
Valoresmas
necessários
construção
do verdadeiro
vidual
através política.
da cooperação,
da criaçãoàde
uma força produtiva
nova, diálogo
a saber,
enquanto
equipe,
aconsigo,
força coletiva”
(Marx,
2006,ep.com
379).os outros, enquanto relação equipe-usuáriocomunidade-sociedade, centrais ao estabelecimento de relações democráticas e deNova
respeito
à cidadania.em Equipe
identidade
Espaços públicos de debate e redes de interfaces/interações potencializam o protagonismo
dos sujeitos,
ampliando
capacidade
auto-gestioNão sei se é porque
é desconhecido,
massua
eu não
me sinto muito
à vontade
nária, dialógico-relacional,
e ético-política.
Um (Esp.
trabalho
com um técnicocooperativo-solidária
estar até fazendo a parte
que o dentista faria
4).
com sentido de pertencimento a algo maior, social e dentro de uma lógica de
O que eu escuto falar é normalmente o que acontece nas clínicas mais
participação público-coletiva, desempenha papel essencial na elaboração da
populares: que as técnicas fazem o trabalho de dentista (Esp. 7).
subjetividade, permitindo que o trabalhador se perceba inscrito em uma históQuando
elas
terminaram
o curso (de
TSB), ﬁzemos
um trabalhoéticas
onde
ria comum. Um
sentido
molar
e transformador
interposto
nas mediações
elas faziam
a parte
daeproﬁ
laxia inicialconstroem
do paciente,
não entrou
em micro-espaços
de poder
inter
intra-equipe,
nãomas
somente
uma
nosso ritmo
aqui no CEO, não.diferenciada,
Teria mais função
rede, prao fazer
produtividadenoengajada
e qualitativamente
mas na
também,
próa parte
preventiva
(Esp. 2).
prio trabalhador
como
agente ético
consciente do que faz e do mundo que o
cerca, livre para
autônoma
e responsável
porescola
sua ação
Os decidir
dentistas
mandam eoscoletivamente,
auxiliares fazerem
o trabalho em
que
(Chauí, 2011;).eles
Modos
coletivos
e
singulares
de
fazer,
versáteis
e
não
formais,
têm por obrigação supervisionar, mas eles não supervisionam.
elevam não somente
o potencial
produtivo
em
si, mas
a força
coletivae
Simplesmente
delegam
como individual
se fosse só
uma
função
do auxiliar
como qualitativamente
superior (Pezzato, L’Abbate, Botazzo, 2013). Como assiTSB (Esp. 15).
nala Marx, “não se trata aqui da elevação da força produtiva individual através
da cooperação, mas da criação de uma força produtiva nova, a saber, a força
As mudanças
sugeridas
na PNSB, de transformação de saberes-fazeres e poderes
coletiva”
(Marx, 2006,
p. 379).
que envolvem o técnico e o auxiliar nas relações de trabalho, desencadeiam a construção de nova identidade proﬁssional social e público-coletiva. Além disto, as mudanças curriculares
sugeridas pelas
Nova identidade
em Diretrizes
EquipeCurriculares Nacionais de 2002 tornam-se socialmente relevantes, especialmente quando conseguem espelhar avanços
reais no processo de integração com a rede do SUS, no sentido da vivência junto ao
Não sei se é porque é desconhecido, mas eu não me sinto muito à vonSistema de saúde desde a graduação ao desenvolvimento dos novos proﬁssionais
tade com um técnico estar até fazendo a parte que o dentista faria (Esp. 4).
incorporados à ESF já em um pro cesso de trabalho reformatado (Finkler, Caetano,
Ramos, 2014; Araújo, Medeiros, 2010).
O que eu escuto falar é normalmente o que acontece nas clínicas mais populares:
que
as técnicas
o trabalho
degraduação
dentista (Esp.
7).na pós-graduação,
Apesar
desses
avanços,fazem
a formação
tanto na
quanto

continua sem incorporar o trabalho a 4 ou 6 mãos, mantendo pontuais os contatos
Quando
elas terminaram
o curso (de TSB),
fizemos
um trabalho
onde elas
como
esta equipe
na relação ensino-serviço
através
do Pró-saúde
(Programa
de
faziam a parte
profilaxia
inicial
doem
paciente,
não entrou
no nosso
ritmo
Reorientação
da da
Formação
Proﬁ
ssional
Saúde) emas
Pet-saúde
(Programa
de Educação
aqui no
CEO, não.
maisQuestiona-se,
função na rede,
pra fazer
parte preventiva
(Esp.para
2).
pelo
Trabalho
paraTeria
Saúde).
então,
a suﬁaciência
deste contato
desencadear o compartilhamento de ações, a convivência e o fazer em equipe na SB
Osal,dentistas
mandam
os auxiliares
fazerem o trabalho
emanos
escola
que
(Soares et.
2011), visto
que apesar
de contabilizarem-se
mais de 15
do início
elesiniciativas
têm por de
obrigação
eles não
supervisionam.
Simplesdas
inserção supervisionar,
da ESB na saúdemas
da família,
Pet-saúde
e da publicação
das
mente delegam
comoNacionais
se fosse(DCNs),
só umaalém
função
do auxiliar
TSB (Esp.
15).
Diretrizes
Curriculares
de mais
de umaedécada
do Pró-saúde,
um proﬁssional inserido na ESF não mostra-se preparado para conduzir a equipe a
atingir
objetivos
(Moura et.na
al, PNSB,
2013). Haverá
um vácuo de de
responsabilidade
ética
Asseus
mudanças
sugeridas
de transformação
saberes-fazeres
e
em
relação
à
construção
prática
da
formação
para
o
trabalho
coletivo
nas
ESB?
poderes que envolvem o técnico e o auxiliar nas relações de trabalho, desenca-
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deiam a construção de nova identidade profissional social e público-coletiva.
A idéia de imposição de “treinamento” do CD ao corpo técnico ainda per manece
Além
as advir
mudanças
sugeridas
Diretrizes
Curriculares
latente.disto,
Parece
da faltacurriculares
de clareza nos
limites daspelas
diferentes
competências
em
Nacionais
de
2002
tornam-se
socialmente
relevantes,
especialmente
quando
equipe, apesar do aparato legal existente, e na diﬁculdade em delegar funções.
Além
conseguem
espelhar
avançosno
reais
no processo
de integração
com
a rede do
disto, constroem-se
problemas
cumprimento
do papel
de liderança
transformaSUS,
no
sentido
da
vivência
junto
ao
Sistema
de
saúde
desde
a
graduação
ao
cional do CD (Cunha, 2011), podendo reﬂetir-se em negligência ou omissão na sudesenvolvimento
dos
novos
profissionais
incorporados
à
ESF
já
em
um
propervisão e avaliação das atividades desenvolvidas pela ESB. O imaginário proﬁssional
cesso
de trabalho
reformatado
Caetano, em
Ramos,
2014; Araújo,
Medeiconstruído
na atuação
cirúrgica e(Finkler,
individual-liberal
consultório,
ainda persiste
ros,
2010).
como imagem-representação social de sucesso, reaﬁrmando o problema ético da
Apesar desses
avanços,
formação
quanto
na pós-gradesvalorização
do trabalho
nãoa clínico,
bemtanto
comonadograduação
trabalho inter
e multidisciplinar,
duação,
continua
sem
incorporar
o
trabalho
a
4
ou
6
mãos,
mantendo
pontuais
considerados me nos importante ou menos odontológico. Este estereótipo
da proos
contatos
como
esta
equipe
na
relação
ensino-serviço
através
do
Pró-saúde
ﬁssão, das cobranças sociais que dele provêm e dos modelos proﬁssionais mais ou
(Programa
de Reorientação
da Formação
emdocente,
Saúde)reﬂ
e ete-se
Pet-saúmenos valorizados
na socialização
proﬁssionalProfissional
e na formação
na
de
(Programa
de
Educação
pelo
Trabalho
para
Saúde).
Questiona-se,
então, a
preferência dos estudantes por determinadas especialidades clínicas, histo ricamente
suficiência
destee baseadas
contato para
desencadear
o compartilhamento
a
supervalorizadas
em manejo
de instrumentos
técnicos maisde
soﬁações,
sticados
convivência
e o fazer
em equipe
naagrega
SB (Soares
al, 2011),Ovisto
queem
apesar
e na alta tecnologia
de maquinário
que
valor deet.mercado.
trabalho
áreas
de
contabilizarem-se
mais
de
15
anos
do
início
das
iniciativas
de
inserção
da
que privilegiam as tecnologias relacionais às de ma quinário, os direitos sociais aos
ESB
na
saúde
da
família,
Pet-saúde
e
da
publicação
das
Diretrizes
Curriculares
individuais-particulares e os valores intrínsecos de solidariedade crítica e participação
Nacionais
além de mais
de uma
década
umJúnior,
profissional
política aos(DCNs),
contratuais-liberais,
como
no campo
dado
SBPró-saúde,
(Namen, Galan
2011),
inserido
na
ESF
não
mostra-se
preparado
para
conduzir
a
equipe
a
atingir seus
permanece subvalorado.
objetivos (Moura et. al, 2013). Haverá um vácuo de responsabilidade ética em
relação
à construção
prática
da formação
parauma
o trabalho
coletivo
nas ESB?
Mesmo
atestando-se
avanços
curriculares,
formação
que deveria
estar
A idéia
de imposição
de “treinamento”
do CD
ao corpoaos
técnico
ainda pervoltada
a dotar
o CD da ciência
das normatizações
referentes
trabalhadores
da
manece
latente.
Parece
advir
da
falta
de
clareza
nos
limites
das
diferentes
área da SB; a capacitar para a comunicação com pacientes, trabalhadores da saúde
competências
emgeral;
equipe,
apesar dopara
aparato
legalem
existente,
na dificuldade
e comunidade em
a prepará-los
trabalhar
equipes einterdisciplinares
em
delegar
funções.
Além
disto,
constroem-se
problemas
no
cumprimento
do
como agente de promoção de saúde; a planejar e administrar serviços de saúde
papel
de
liderança
transformacional
do
CD
(Cunha,
2011),
podendo
refletir-se
comunitária, entre outros (Brasil, 2015d), ainda enfrenta diﬁculdades na integração
em
negligência ou omissão na social
supervisão
e avaliação
atividadescultural
desen-e
ensino-trabalho-gestão-controle
e na formação
ética,das
humanística,
volvidas
pela
ESB.proﬁ
O imaginário
profissional
construído
na atuação
cirúrgica
e
política dos
futuros
ssionais (Giudice,
Pezzato,
Botazzo, 2013).
O cuidado
à saúde
individual-liberal
em consultório,
ainda
persiste
como imagem-representação
acaba pouco permeável
ao controle
social
e à participação
democrática (Araújo,
social
de sucesso,
reafirmando
o problema
ético dade
desvalorização
doetrabalho
Medeiros,
2010), pois
o antigo modelo
instrucionista,
fora para dentro
de cima
não
clínico,
bem
como
do
trabalho
inter
e
multidisciplinar,
considerados
mepara baixo que prioriza a especialização e a clínica individualizada, ainda resiste como
nos
importante
ou
menos
odontológico.
Este
estereótipo
da
profissão,
das
coprincipal forma de atuação docente. Perpetua-se a função da universidade como
branças
sociais
que
dele
provêm
e
dos
modelos
profissionais
mais
ou
menos
transmissora primordial de técnica e tecnologia, mantendo-se fragmentados corpovalorizados
na socialização
profissional e na formação docente, reflete-se na
mente, indivíduo-social,
ciência-ética.
preferência dos estudantes por determinadas especialidades clínicas, historicamente
supervalorizadas
e baseadas
em
manejo dena
instrumentos
técnicos
Entretanto
e apesar dos problemas
ainda
persistentes
formação, percebe-se
mais
sofisticados
e na alta que
tecnologia
que
agrega
valor de
nas falas
dos entrevistados
muito jáde
semaquinário
avançou para
trans
formação
do merperﬁl
cado.
trabalho
em
áreaseducador,
que privilegiam
as tecnologias
relacionais
demaior
mado proﬁOssional
e do
próprio
voltando-os
ao desenvolvimento
de às
uma
quinário,
os
direitos
sociais
aos
individuais-particulares
e
os
valores
intrínsecos
sensibilidade e compromisso ético-político com a cidadania e com o sistema de
de
solidariedade
crítica
e participação
política
aos contratuais-liberais,
como
saúde
brasileiro. Em
especial,
para aqueles
pro ﬁssionais
que vão se inserindo
em
no
campo
da
SB
(Namen,
Galan
Júnior,
2011),
permanece
subvalorado.
uma nova realidade de trabalho, em um novo modo de ser no serviço. Assim, um
investimento
na formação
permanente
transformação
valores que
que possibiMesmo
atestando-se
avançospara
curriculares,
uma de
formação
deveria
litem avoltada
construção
de um
diálogo
solidáriodas
e uma
participação ético-política
e atuação
estar
a dotar
o CD
da ciência
normatizações
referentes aos
trabacomunitárias
efetivas,
ainda
como
desaﬁo à Bioética
brasileira.
lhadores
da área
da SB;
a permanece
capacitar para
a comunicação
com
pacientes, trabalhadores da saúde e comunidade em geral; a prepará-los para trabalhar em
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equipes interdisciplinares
como
agente
promoção de
saúde;
a planejar
e
A vantagem aqui
no CEO
é o de
multidisciplinar,
cada
um trabalha
bem
administrar serviços
de saúde
entre
outros
(Brasil,
2015d),
alguma coisa
e issocomunitária,
facilita bastante.
A parte
ruim
é porque
nem ainda
todos
enfrenta dificuldades
na
integração
ensino-trabalho-gestão-controle
social
têm a mesma interpretação do serviço público e isso destoa (Esp. 25).
e na formação ética, humanística, cultural e política dos futuros profissionais
Eu vejo
aqui de2013).
experiência
comum
umaacaba
cooperação
(Giudice, Pezzato,
Botazzo,
O cuidado
à saúde
poucointerdisciplinar
permeável ao
gigantesca,
esse
protocolo
de
cada
um
não
estar
controle social e à participação democrática (Araújo, Medeiros,(somente)
2010), poisnoo seu
anconsultório (Esp.
23). para dentro e de cima para baixo que prioriza
tigo modelo instrucionista,
de fora
a especialização
e a clínica
individualizada,
ainda resiste
como
forma
No sistema
público
existe a diﬁculdade
por você
nãoprincipal
ser um patrão
de atuação docente.
Perpetua-se
a função da
como
transmissora
direto, não
que os funcionários
nãouniversidade
sejam bons, mas
ﬁca
muito comprimordial deplicado
técnicavocê
e tecnologia,
fragmentados
achar quemantendo-se
pode ditar ordem.
Dependecorpo-mente,
muito da boa
indivíduo-social,
ciência-ética.
vontade
do TSB ou ASB para com o dentista (Esp. 16).
Entretanto
e apesar
ainda mas
persistentes
formação,
Na nossa
equipedos
nãoproblemas
existe hierarquia,
eu sou a na
favor
de uma
percebe-se nas
falas
dos
entrevistados
que
muito
já
se
avançou
para
transhierarquia no serviço público, eu tenho a impressão que funciona
formação do melhor
perfil do
profissional
e
do
próprio
educador,
voltando-os
ao
de(…) aqui na nossa área de especialidade todo mundo meio que
senvolvimento
de
uma
maior
sensibilidade
e
compromisso
ético-político
com
se autogoverna e cada um dá sua contribuição e a gente conversa
a cidadania e bastante
com o sistema
dedecisões
saúde brasileiro.
sobre as
(Esp.15).Em especial, para aqueles profissionais que vão se inserindo em uma nova realidade de trabalho, em um novo
Eu serviço.
acho queAssim,
está mudando,
nos meusna
15formação
anos de trabalho
já tevepara
mui
modo de ser no
um investimento
permanente
to
mais
esta
hierarquia
de
dentista,
tinham
alguns
que
faziam
questão
transformação de valores que possibilitem a construção de um diálogo solide se rem chamados
de doutor
(...) a gente
cada vez mais
tem que
se
dário e uma participação
ético-política
e atuação
comunitárias
efetivas,
ainda
enxergar
como
equipe
(...)
tem
que
ter
respeito,
cada
um
tem
que
ver
permanece como desafio à Biética brasileira.
o seu papel na equipe (...) os próprios auxiliares não aceitam mais
A vantagem
aqui nocomo
CEO subalternos
é o multidisciplinar,
serem tratados
(Esp.14). cada um trabalha bem
alguma coisa e isso facilita bastante. A parte ruim é porque nem todos têm a
mesma interpretação do serviço público e isso destoa (Esp. 25).
EstasEufalas
a transformação
da identidade
proﬁssional
as sumindo
vejoevidenciam
aqui de experiência
comum
uma cooperação
interdisciplinar
características
mais
solidárias
e
horizontais,
bem
como
percebendo
o
trabalho
auxiliar
gigantesca, esse protocolo de cada um não estar (somente) no seu consultório
como
executado
por
sujeitos
autônomos
e
parte
de
uma
mesma
coletividade.
Esta
(Esp. 23).
nova cultura
relacional
especialmente
construída
no
serviço
público,
pode
estimular
No sistema público existe a dificuldade por você não ser um patrão diareto,
busca
as necessidades/interesses
da maioria
da
nãopelo
que comprometimento
os funcionários nãocom
sejam
bons, mas fica muito complicado
você
população
ou
de
populações
vulneradas,
a
partir
de
nova
intersubjetividade
contruída
achar que pode ditar ordem. Depende muito da boa vontade do TSB ou ASB
no comum.
Para tanto,
faz-se
para
com o dentista
(Esp.
16). necessário superar a naturalização da hierarquia,
construída socialmente e reforçada pelo modelo biomédico de ensino-trabalho como
Na nossa equipe não existe hierarquia, mas eu sou a favor de uma hieuma escala de valores que empodera o CD através do conhecimento técnico-cienrarquia no serviço público, eu tenho a impressão que funciona melhor (…) aqui
tíﬁco esotérico como uma autoridade, autônoma e onipresente, no restrito ambiente
na nossa área de especialidade todo mundo meio que se autogoverna e cada
do consultório. Um empoderamento clínico fragmentado pelas especialidades que
um dá sua contribuição e a gente conversa bastante sobre as decisões (Esp.
subordina o corpo auxiliar através de graus sucessivos de comando e responsabi15).
lidades, estabelecidos sob rígida orientação. A antiga personiﬁcação de uma ética
Eu acho
que estános
mudando,
nos meus 15 anos
de do
trabalho
já somada
teve mui-à
beneﬁcente
paternalista
moldes eclesiásticos
à ﬁgura
médico,
to
mais
esta
hierarquia
de
dentista,
tinham
alguns
que
faziam
questão
seresponsabilidade civil do CD, mantém quase inalterada a onipresença destes de
proﬁ
srem
chamados
de
doutor
(...)
a
gente
cada
vez
mais
tem
que
se
enxergar
como
sionais, não como lideranças em equipe, mas como autoridade apoiada na obediência
equipe
(...) tem que
ter respeito,
cada um
temaberta
que ver
seu papel
na equipe
(...)
de subalternos.
Instala-se
uma relação
pouco
ao odiálogo,
à troca
de conheos
próprios
auxiliares
não
aceitam
mais
serem
tratados
como
subalternos
(Esp.
cimentos e as construções intersubjetivas, verdadeiramente potentes de cuidado.
14).
Uma hierarquia que aparece como hábitus ou tendência à persistência de um Estilo
Estas falas
evidenciam
a transformação
identidade profissional
asde Pensamento
gerador
de conhecimentos,
práticasda
e representações
que coersiosumindo
características
mais solidárias
horizontais, bem como percebendo
nam a reprodução
de determinado
modus eoperandi.
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o trabalho auxiliar como executado por sujeitos autônomos e parte de uma
As mudanças
propostas
pela cultura
SB, de incorporação
de um sujeito reﬂ
exivo e ativo
mesma
coletividade.
Esta nova
relacional especialmente
construída
no
em
diferentes
relações
de
poder,
pautada
na
dissolução
de
fronteiras
disciplinares
serviço público, pode estimular a busca pelo comprometimento com as necesesidades/interesses
no desarranjo das hierarquias,
quepopulação
signiﬁca um
de paradigmas
coma
da maioriaoda
ourompimento
de populações
vulneradas,
apartir
ideologia
da
eﬁ
ciência
e
do
proﬁ
ssionalismo
(merito
cracia),
base
do
modelo
liberal
de nova intersubjetividade contruída no comum. Para tanto, faz-se necesde
clínica
e proﬁ
ssão (Botazzo,da
2015)
-, precisa
ser reforçado
por uma Bioética
que
sário
superar
a naturalização
hierarquia,
construída
socialmente
e reforçada
promova
o
rompimento
com
o
velho
tecnicismo
hierárquico
da
agregação
de
copelo modelo biomédico de ensino-trabalho como uma escala de valores que
nhecimento
responsabilidade
centrada notécnico-científico
CD.
empodera oeCD
através do conhecimento
- esotérico - como
uma autoridade, autônoma e onipresente, no restrito ambiente do consultório.
novo paradigma,
a produção
em saúde
é baseada somente
no resulUmNeste
empoderamento
clínico
fragmentado
pelasnão
especialidades
que subordina
tado
técnico-material,
mas
também
na
produção
não-material
de
valores,
relações
o corpo auxiliar através de graus sucessivos de comando e responsabilidades,
eestabelecidos
afetos, assumindo
um
caráter
diferenciado:
em
um
novo
padrão
de
troca
inter-husob rígida orientação. A antiga personificação de uma ética bemana
horizontalizado
coletivo-cooperativo.
A ruptura
conceitual
e metodológica
neficente
paternalistae nos
moldes eclesiásticos
à figura
do médico,
somada à
com
o
tradicional
estabelecido
em
direção
ao
social
como
o
lugar
privilegiado
de
responsabilidade civil do CD, mantém quase inalterada a onipresença
destes
produção
da
saúde-doença,
incorpora
outros
saberes
e
práticas
para
transformação
profissionais, não como lideranças em equipe, mas como autoridade apoiada
simultânea
do próprio
saber e prática
odontológicos:
coletivos,
não hierárquicos,
na obediência
de subalternos.
Instala-se
uma relação
pouco aberta
ao diálogo,
inclusivos
e
além-clínico.
à troca de conhecimentos e as construções intersubjetivas, verdadeiramente
potentes de cuidado. Uma hierarquia que aparece como hábitus ou tendência
Numa épocade
emum
queEstilo
as doenças
da boca assumem
emi nentemente
à persistência
de Pensamento
geradorum
de caráter
conhecimentos,
prátiantrópico
(Berlinguer,
1978),
as
questões
sociais
assumem
uma
feição
de causalidade
cas e representações que coersionam a reprodução de determinado
modus
muito mais evidente: desde as iniqüidades que sugerem “cacotanásias dentais”
operandi.
mortes
prematuras, precoces e evitáveis dos dentes -; acompanhadas de problemas
Asaomudanças
pela
de incorporação
de incluindo
um sujeito
reflexino acesso
tratamentopropostas
odontológico
àsSB,
po pulações
vulneradas,
a atenção
vo
e
ativo
em
diferentes
relações
de
poder,
pautada
na
dissolução
de
fronteiras
especializada; e de uma acentuada mercantilização da aparência facial, onde predisciplinares
e nodo
desarranjo
das hierarquias,
o quepelo
significa
um rompimento
valece
o consumo
estético cosmético,
inﬂuenciado
interesse/desejo
socialde
paradigmas
com
a
ideologia
da
eficiência
e
do
profissionalismo
(meritomente coersionado nas opções de tratamento ao paciente pela ideologia do consumo
base do
de clínica
e profissão
(Botazzo,
-, precisa
ecracia),
da lucrativida
de.modelo
Torna-seliberal
socialmente
necessário
a construção
de 2015)
um pensamento
ser
reforçado
por
uma
Bioética
que
promova
o
rompimento
com
o
velho
tecniequitativo em SB que remeta ao compromisso social da odontologia, estabelecendo
hierárquico
dadas
agregação
conhecimento
e responsabilidade
centraacismo
centralidade
da ética
escolhas de
públicas
e o comprometimento
dos pro ﬁssionais
no com
CD. essas escolhas – agora, em coletivos de trabalho.
da SB
Neste novo paradigma, a produção em saúde não é baseada somente
Conclusão
no resultado
técnico-material, mas também na produção não-material de valores, relações e afetos, assumindo um caráter diferenciado: em um novo paUm novo nexo de saber, fazer e ser em equipe, construtor da SB não apenas
drão de troca inter-humana horizontalizado e coletivo-cooperativo. A ruptura
como produto de consumo estético e artesanal/tecnológico, mas principal mente,
conceitual e metodológica com o tradicional estabelecido em direção ao socomo prática social exercida em equipe de trabalho não hierarquizado, da graduação
cial como o lugar privilegiado de produção da saúde-doença, incorpora outros
à formação lato sensu, ainda permanece como um desaﬁo bio ético. O reposicionasaberes e práticas para transformação simultânea do próprio saber e prática
mento proﬁssional no sentido de viabilizar a resolutividade em equipe, a efetividade
odontológicos: coletivos, não hierárquicos, inclusivos e além-clínico.
na assistência e integralidade na atenção à saúde bucal, passa por uma solidariedade
Numa
época
daum
boca
assumem
carátercomo
emiresigniﬁcada
a partir
deem
um que
olharas
aodoenças
outro como
igual,
apesar deum
diferente:
nentemente
antrópico
(Berlinguer,
1978),
as
questões
sociais
assumem
uma
um ser humano trabalhador, com direitos e papeis deﬁnidos de acordo com suas
feição
de
causalidade
muito
mais
evidente:
desde
as
iniqüidades
que
sugerem
competências, em relações que demandam diálogo e respeito mútuo. Constrói-se
como desaﬁo bioético, em uma conjunção epistemológica e prática com a SB, a
construção de uma nova identidade ao proﬁssional da odontologia, considerando-se
novas relações in ter e intra-equipes de trabalho. Ao perceber-se servidor do público,
este proﬁs sional espelha-se em novo ethos que tem associado a produção de valores
de uso a valores intrínsecos de solidariedade crítica e participação política.
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