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A INTEGRA AO DO ENSINO DAS CItNCIAS DA SAIIDE_

1 - GENERALIDADES

As coletividades como os individuos te'm uma infaneia, uma
adolesc6ncia e uma idade. madurae Diferentemente das do individuo, as
etapas da vida das coletividades se desenvolvem lentamente e o quo pa
ra uns se conta em anos, para as outras se enumera cm s4culos. Nuns e

noutras, todavia, o desenvolvimento scow a mesma linha, caracteriza-
da pelo progresso da autoconsci8ncia e da autoconfianca firmadas dia
a dia atrav4s da resolugao de problemas que, a um tempo, parecerarn in-
soldveis.

A visao das coletividades jovens come a das criancas 6 uma
visao sincr4tica: coisas e fatos aparecem como um todo cuja somplexi-
dade misteriosa assume proporcaes assustadoras, parecendo, para sem-
pre irredutivel. Avance o homem no caminho de sua evolucao, comecar4
a aceitar os desafios do deseorihecido e, pela analise, irk, resolvendo
as dificuldadeslestabeletsidas as relacroes de causa-e-efeito entre fe-
nOmenos que, em conjunto, estruturavam intrincado labirinto. A face
analitica irl suceder-se a da visa() sint6tica: fatos e coisas seracr
observados no conjunto de sua complexidade quo nRo mais sere, desafian
to porque seus segredos estarRo denvendados. A visao sint6tica cor-
responde a atitude de serenidade, m8do, angdstia ou curiosidade aboli
dos pela seguranca do conhecimento. A capacidade de sintese 4 a pe-
dra de toque da maturidade.

A eeletividade de cientistas nao poderia fugir tts normas
da evoluctio. 0 pasmo amedrontado com que nossos antepassados observa-
vam os fenOmenos do universo cedeu lugar, pouco a poucol interroga-
car) sistematizada dos "s6bios" e o mundo assistiulmaravilhadodts des-

cobertas sensacionais dos segredos da natureza, 0 progresso da Can-
cia foisentretantolrealizado h custa da fragmentagao de seu conteddo,
o qual distribuido por setores mdltiplos veio a ser cm cada um,explo-
rado em protund,dade por pesquisadores que,especializados nesta ou na
quela faixa de conheoimentos, oonseguiram o admirAvel acervo de con-
quistas t6cnicas de nossos dias.

A especializacao imprescindivel ao desempenho das tarefas
de cunho analltico induziu, entretanto, a coletividade cientifica
ainda ac olescent° e,portanto, imatura a admitir como definitiva e

tisfat6ria a visao distorcida de um universo observado atrav6s de fei



- 2 OW

xes dirigidos de luz. 0 sgeulo XVIII em seu final, o aficulo XIX e o

inicio do sdculo XX se caracterizaram por essa atitude, que nao foi

estranha aos especialistas das ciOnciab biolOgicas. Assim, enquanto

os anatomistas, por exempla, viam o homem como um amontoado de 6rgaos,
os quimicos e matemiticos o viam, na expressao feliz de Jean BERNARD,

como uma nuvem de particulas elementares ou como um sistema de proba

bilidades SOO"

As ProfissEies da Sadde caudat4rias imediatas das conquis-

tas das Cignetas BiolOgicas sofrerarn em cada gpoca, como era natu-

ral, a contrapartida prftica das dautrinas filos6ficas em voga.

Em sua histairia primitiva observa-se a atitude de temor re-

verencial diante do Homem que, em visao sincr6tica, assumia a figura

de um complexo misterioso e irredutIvel. Aqueles quo se aventuravam

a cuidar da side de seus semelhantes faziam-no atravelsImuitas \razes,

do trato direto cam sores superiores M douses ou demOnios -usando prg

ticas magicas aliadas a recursos naturais. E nao havia diferenciacao

entre as profissionais da sadde: o mesmo individuo diagnosticava a mo

ldstia, tracava as bases de tratamento e procurava realizi-lo, inclu-

sive preparando os remgdios que se faziam neeessArios. Assim foram Hi

pderates e Galena.

0 deseJo de conhecer melhor Oste ou aquOle aspecto dos pro-

blemas que so traduziam polo binOmio sadde-doenca estA na raiz da di-

versificacao daa profissaes da sadde de que a separacao entre a Medi-

cina e a Farmicia foram precursoras.

Desde quo os atos m6dica a farmacautico diagn6stico.e tra

tlmento do paciente, prepare e dispensaggo do rOmgdio - foram separa-

dos, ambas as profissEies enverodararn polo caminho da atitude

cal gerando especializac5es sucessivas 0, atrav6s delas, criando co-

nhecimentos cada vez mais completos, que levaram a espotaculares des-

cobertas em favor da vida do homem em bem-estar ompleto.

agora as profiss5es da sadde atingem a maturidade evolu-

tiva, possuidoras de lastro apreci6vel do conhocimentos relativos aos

segredos da vida. E a aproximacao da maturidada torna premente a ne-

cessidade de view sint6tica de sua meta: o Homem, em tOrmos de orga-

nismo em perfeito funcionamento.

1.1 - 0 Momenta Atual

Cada mamsnto histelrico 6 condicionado por uma s6rie de fat

res que se acumularam para, em determinado momenta, desencadear rea-
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toes cujo significado pode ser mail ou menos universal.

Vivemos um instante que se caracteriza pela presen9a de dou
trinas filosOficas antropocgntricas quo de certo modo, fazom renascer

as concept es gregas de humanismo; pola acoitacao do credos sociais
que colocam em primeiro piano o bem-estar das coletividades,alicerca-
do na somatoria do bem-estar dos diversos indivIduos quo a comp5om e,
finalmente, da existgncia de uma atitude cienttfiea perante os desco-
n!-ecidos universais, definida pola conviccao da relatividado do saber
e da potencialidade da investigacao.

asses tres paramotros nao s6 permit= urna redefinicao de ob
,jetivos para os profissionais da sadde, como do certo modo o exigem.
Tal redefinicrto parece quo deverA assumir urna f6rmula: a da integra-
95o para alcancar a meta comum, em atuacao cooperativa embora autOno-

102 LIDSIEEP4a0.

A palavra "integracno" vom sendo usada em numerosos senti-
dos. Aceitando quo integrar significa-p3r junto unidades diferencia
das para que farmem um todo coin feicao harmoniosa - a "integracAo no
ensino das ciencias da smith:" pode ser consideradalpelo menos,em dois
sentidos:

a) o da integragRo no onsino das mat6rias nocessArias h for
macAo de profissional especIfico e,

b) o da integracao dos ensinos dostinados h formacAo dos v6
rios profissionais com vistas N composicito de uma 22=2, equilibrada
e atuante,

Ambas as alternatives nao sao miltuamento exclusivas, bom ao
contrArio, podem ser simultaneamente postas em prftica.

0 ensino integrado garante a concretizac5o do um bloco scSli
do de conhecimentos lbgicamente ordimados, capaz do desafiar o tempo,
proJetando-se na vida profissional do indivIduo como o ndcleo de um
saber que exige permanente revis5o para atualizaqao.

A integragao das diversas profiss6es da sadde, atrav6s do
ensino e de outros recursos, sent a seguranqa de actlo coordenadal por
parte de todos os componentos do grupo, em vista do finalidaclo

a prote0o da sadde dc Homem.

A promocao do bem-estar psicossom6tico dos indivIduos 6 a

meta comum que justifica os pontos de contato entre todos os profis-



-4-

sionais da sadde, falando em favor das vantagens da integracao para

que os v6rios profissionais possam servir meihor e inais corretamente

as coletividades em funcao das quais existem.

Dois eixos devem comandar o processo de integracao das pro-

fiss6es de cunho biol6gico-sanitArio: o prtmeiro assumira a forma de

uma plena consciencia da importancia da formacao adequada e autanoma

de cada especialista, tornado cm suas potencialidades e limitacoes am

pliadas e corrigidas atrav4s da atuacao global do "grupo"; o Segundo

representara a vinculacao do profissionals em seu grupo, a determina-

do meio que 4 em Ultima anAlise, odenominador comum para a linha de

conduta a ser por ele adotada,

Levando em conta asses dois aixos dove ser feta qualquer

tentative de ajustamento a novas padedes, quer digam respeito a forma

cao individual, quer hs perspectivas de atuacao subsequente,

1.2.1 - A Formosa° dos Profissionais

Admite-se hoje que a formacao universitAria de qualquer pro

fissional se proeessa am dois eiclos perfeitamente entrosados: o ci-

clo e o ciclo profissionalizante. Eriquanto aquale representa

o aliceree para a construcao da estrutura profissional, aste represen

to a pr6pria estrutura singular.

Isto signifiea, em outras palavras, que s6 4 possivel haver

elementos comuns de "formagao" no corror do ciclo b4sico, quando as

caracter/sticas do perfil profissional ainda nao se impUm como sine-

te diferenciador, ombora ja exists e soja aparente certo dimen

sionamento em tarmos da, estrutura pretendida.

A simplicidade te6rica dos ciclos 4, na prAtica, complicada

por circunstancias vArias, Dentro da realidade educacional brasilei-

ra, por exemplo, 4 Dreciso lembrar que a Universidadc r1 quase sempre

chamada para oferecer um ensino supletivo do ensino radio, o qual s6

pode ter sentido na primoira, otapa do primoiro ciclo. 0 aprendizado,

vantajosamente nessa face, poderia or eomum para todos aqualcs que

visam formar-se dentro da mesma Area do conhecimento: para todos os

estudantes de Ciencias Biol6gicas, no caso cm pauta.

Ha a considerar, tamb6m, quo o estudante sofre um impactoto

passar do curso secundetrio para o superior. A diferenca de mftodos de

trabalholentre outros problemastcria para o Jovom uma, situacao do em-

baraco quando nao do inseguranca. Paz -so, poise necessAria uma orien-
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tagNo segure que tern muito meihores probabilidades de ser beta aceita

se fOr dirigida a um grupo numeroso como sera aquae que redne todos

os estudantes do setor. 1 a cportunidade para realizar "testes vcca.

cionais" se eles, ainda, ngo tiveram lugar antes do ingresso univez

sidade. Embora a es eolha da "area" biolhica indique pendor6s pelas

profissees da sadde ou para ..arreiras afins, cabe perfeitamente uma

tentativa de melhor adequaggo das habilidades pessoais as tarefas quo

devergo ser desempenhadas ap6s a graduaggo.

Ultrapaasadas as primeiras dificuldades aparentes no ciclo

bgsico, o estudante, motivado pot 6bvias ranges , seguirt. sem maiores

problemas os curses que se desenvolvem no ciclo profissionalizante em

que a educaggo para determinado objetivo ngo aconselha integraggo =AL

or do que aquela decorrente de um sadio convfvio universitgrio.

Surgirg, entretanto, um outro momento corn caractoristioasqu3

justificam nova integraggo: 4 a Ease em que o estudante, je, quase gra

duado, presta servigos do cunho profissional a titulo do "treinamen.

to" para as coadigees da vlda

2 - pr,,awAspiENTo P N -134jX=a1A/AgAgD 0 D 11027.4,Milajilda

Feitas as considerag8es anteriores, torna.se indiscutivel a

vantages de um sistema educacional em que o pessoal de Sadde seja fox

mado integradamente. 'Todavia ossa integraggo deve ser adequadamente

planejada a fin de que ngo haja pontos de estrangulamento no sistema

ou que Os resultados venham a ser diferentes out mesmo, inversos dos

esperados.

Sabe-se, efetivamente que pox uma seri° de motives cuja

cussgo ngo cabe no momento, a grande demands., no Brasil, 4 de vagas

para as escolas adicas, ficando em posiggo de nitida inferioridade

no particular, as demais prcifissbes. 0 planejamento de integraggo

vets velar pela necessidade de distribuiggo macs oquilibrada dos con.

tingentes humanos pelos diversos setores de modo a garantir recursos

humanos para os programas do cunho s:nitAriol essenciais ao dosenvolm

vimento socioeconOmico do Pars.

0 Programa EstratSgico de Desenvolvimento (*) enquanto apo4

tay como meta quantitativa para o aumento de profissionais medicos no

pr6xirno trienio, a taxa de 14%, rostra a necessidade de quo se jam au

.11MIN41.11., ,11.111MINOWIIIIMB=1011.018,

(*) MINISTtRIO DO PLAN@JAMBNTO COCRDENA.9X0 GERAL "Programa Estra-
t6gico de Desenvolvimento."4rea IX.Educaggo. Parte III, p. 132 m

9.1968.



mentadas as matrfculas dos eursos de odoatologia, de bioqufmico-farma

ceutico e de enfermeir, polo menos, respectivamente, em 45, 57e39%.

Para alcangar essas rnetas sera imprescindfvol dispor de in g,

trumentos dinamizadores do processo de crescimento dos organismos do

contests:), 11estes, da atragao clue nossam representar para os potenci-

ais candidatos.

A integracao, para fins de formagao dos divcrsos profissio.

nais da sadde, dove estar respaldada per use organism° universitArio

versgtil e atualizado em que haja transito possivel entre as vdrias

carreiras de uma mesma Area e naoz que cada uua dolas represent° uni..

dade ineomunicavel cam as demais( )

Tambem metedos modernos de ensino 6e faixm aecossgrios.A14m

da integragao, prOpriamento dita, das diversas disciplinas 'que se en.

contram nas "unidades curricularos"t a necesstrio o aprendizado ativo

em que o estudante so sinta motivado.

Cabe, aqui, referencia ao problema do "sensibilizar" o est/

dante para os amplos objetivos profissionais do grupo, atraves de die,

ciplinas do conteddo que poderfamos chamar, a exempla do que fazem as

eduoadores franoeses, de uhumanidades client/fleas": antropologia cul-
tural, sociologiat psieologia social, metodologia da pesquisa social,

deontologia, e educagao sanitgria, entre outras.

Essas "humanidades ciontfficas" poderao ser acompanhadasecta

grande aprovoitamento so stbre elas se fizor incidir 0 aprendizado da

tdenica do pesquisa bibliografica, conio recurso do aprendizado de ell

vado dinamismos

t do todo aconselhevel a introdugffo do cursos de metodolo

gia cientffica os quais tent o arito de alargar os horizontes do estli

dante mostrandowlhe possibiiidades, rauitas vezes insuspeitadasIde tra,

balho atraente em carreiras ngo forgosamente portencentes ts tradieig

miss.

Se o organism° universidrio ftr dotado de suficionto versa,

tilidade, dentro del() poderao formar-se quadros tecnicos do pessoal

qualificado em cursos menos extensosotgenieos que se interessarffo

cilmente, pelos programss de investigagto no caupo especializadoltrans

formando-se em elementos dteis ao progresso eientfricoombora ineapam

zes, por sua formagito restritalde dosoncade1.10 por inieistivapropria.

Em todo o planojamento educational para as profisstos (laud

de nao pods ser Osto de lado o aspect° da vineulaggo eomunidadedem

( 0) Vide organogramas do Do PetTRCHETZATAnS,Mape GUIMARZESIPau-
lino(Jr.)"Por uma Universidade alocrta e versatil".IPEA.1968.



tro de quo estg inserido o organist ° esco1ar. Es to d o amplo labora-
t6rio para a Universidgde e o campa de trabaiho ondo se exercerg a am

tividade dos graduados. Suas necessidades e sous ansoios doyen ser

touados como ponto de partida para 0 planejamento escolar, embora es-

te possa ser mais ambicioso vindo a criar, na coletividade, atrav4s
dos anseios individuals, novas oxigencias. Embora a Sa(de Pdblica cox

titua objeto de ensino especlalizado, j4 ao navel de pSs-graduagaolos

seus objetivos devom ser claros para todos os ostudantos do grupo das

profisges da sadde.

Tambgn sob o aspect° de vinculagao ao uoio imptlemse que a

Univorsidade tonha grande flexibilidades os recursos disponfveis, ex-

tramescolares cloven ser aprovoitados ao tempo em que a oscola p5e o

sou potential de mio-de-otra docent° ou discanto - a sorvigo asses
organismos para potoncig.los, c9m aumento da produtividado,

3- "A

.1113 linhas muito amplas o Govern() Fodoral trctgou a sua pol/m

tica de infludncia stbre a Educagao, core o fim do dinamizAmla a fim
de quo alcanco seus objetivos socioecontnicos, no Pars, esclarecendom
a no j referido "Plano EstratSgico de Desenvolvimonto", 1968-1970.

Considerada a 1@ducagao como instrumonto do major alcance

para a consecugao dos objetivos econtnicos o sociais" do Pats, a edum

cagao para as profisees da sadde adquiro roltivo invulgar porque da

corrota atuaggo do seus olemontos decorrerg a fundamental "valorizam
gao do homem brasileiro" para dar desompenho t sua missao que b iar
um Brasil melhor.

0 dosonvolvimcnto das Profisees da Saddo g considorado me-

ta priorit &ria do Govtrno, sondo prevista a necessidado do expansao

dos quadros existents, levada em coat% tambgm a iuportftncia da fox

maga° de profissionais intermediGios para a roalizagao de tarafascpo

quo nao exigeu uma formagao calcada nos moldos tradicionais.

0 Plano Estratggico de Dosonvolvimento acontua 0 paradoxo

da exist8noia dos chamados "oxcedentes" s vagas disponfvoia em corm
tas escolas onquanto ors outras essenciais ao harmonioso dosonvolvi
moat° nacional - hg disponibilidados. criando o fontmono da capacidar

do ociosa.

1r6 "Cperagao-Produtividade" (0), se aplicada na droa dal

fiss5es da Saddo dar4 rosultadoo muito valiosos para o doseavolvimonm

(*) Doc. citado anteriormonte, Vol. III phi 28.
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to da mesma. Lila poderg serjvantajosamente, complementada core a LAM
ducao do sistema de ensino integrado quo, permitindo conipactar as atl

Vidades escolares, irg assegurar melhor randimento de trabaiho a pro.

fess5res e alunos, eon 6bvias vantagens para a coletividade.

0
A. Reforma Universitgria, se concretizada nos termos visados

pelas Leis 53/66 e 252/67 interpretadas na filosofia de ampla aceit,

cao de um organisno atualizado e vergtil, aberto as exigencias do sti,

culo torrents e aceitando as implicag5es das necessidades vindouras

das coletividades do futuro, sere o instripento adequado para a ple.

na realizaeo das potencialidades das Profiseles da Sa6Le.

Na Universidade "reformada" as UNIDADES DE ENSINO » b&sicas

ou aplicadas (profissionalizantesNpelas DISCIPLINJ.S integradas nas

NIDADES CURRICUIARES alcangarao seus objetivos, disseninando o Co.

nhecimento, comp instrumento de integragn social, a nuuerosos jovens

Et as =REIRii.S sera() to nunerosas quanto o forem as necessidades do

grupo social, "criando uma adequag6o entre a m5o.de -obra e o mercado

de trabaiho "( *).

Caracterizadas, as UNIDADES DE ENSINO B4SICO Jain criar o

espirito universitArio, imprescindivel ao desenvolvimento da pesquisa

cientffica mas, tamb6mtao pleno exerelcio das atividades profissio.

nais, objetivadas nas UNIM,DES.DE ENSINO PROFISSIONIUJIZA.NTE.

(*) Doc. citado anteriormente, Vol, II, 'DAB. 28.


