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Resumo

Tomando como ponto de partida a implantação da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde – ETSUS em
Sergipe no ano de 2003, este artigo pretende apresentar as dificuldades apontadas pelos concludentes do
curso Técnico em Saúde Bucal – TSB (2010-2013) - único curso técnico concluído pela instituição em dez
anos de fundação. A partir da aplicação de questionários com os diplomados pode-se constatar que, dentre
outras dificuldades, um dos entraves de difícil superação para a qualificação profissional no campo da saúde
bucal esteve no âmbito do não cumprimento dos acordos políticos entre os gestores e os servidores. Apesar
dos recentes avanços com as mudanças estruturais na gestão da saúde no Estado o curso teve uma
desistência de 58% dos discentes inscritos e que iniciaram as atividades de qualificação.
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Introdução

A Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe – ETSUS/SE foi criada pela Lei nº 5.215 de 12 de dezembro de
2003 com o objetivo de ser o órgão formador da Educação Profissional em Saúde no Estado de Sergipe, mas
somente em 2011 teve seu credenciamento aprovado pelo Conselho Estadual de Educação – CEE para
ministrar curso técnico de nível médio; o que somente se concretizou com a criação da Fundação Estadual de
Saúde - Funesa (Lei nº 6.348, de 02 de janeiro de 2008) quando passou a integrar a estrutura organizacional
dessa fundação, conforme consta no art. 31 da referida lei.

No período de 2003 a 2008 não há registros de cursos técnicos realizados pela ETSUS. Os primeiros
documentos apontam que a partir da anexação a FUNESA é que começaram os trabalhos de pesquisa para os
levantamentos epidemiológicos com vistas a realização dos cursos técnicos.

É importante salientar que o modelo de saúde no estado de Sergipe passou em 2008 por uma reforma
sanitária em que foi adotada a regionalização como principal estratégia e a criação de fundações estatais

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/dez_em_um_os_desafios_da_educacao_em_saude_em_sergipe_o_caso_do_c.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-5,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



como modalidade gerencial. Com isso, a Fundação Estadual de Saúde / FUNESA ficou encarregada das ações
educacionais no estado e passou a manter a Escola Técnica do SUS em Sergipe.

O curso Técnico em Saúde Bucal se inseriu na proposta de Educação Profissional a partir de um levantamento
epidemiológico nas ações do Projeto Brasil Sorridente, lançado pelo Ministério da Saúde em 2004 quando foi
constatado o déficit de profissionais qualificados para o trabalho nas equipes de saúde bucal no estado de
Sergipe.

Nesse sentido, tal curso foi lançado em 2010 com 75 (setenta e cinco) turmas uma em cada município do
estado totalizando 472 (quatrocentos e setenta e dois) discentes trabalhadores. A diplomação começou a
acontecer em junho de 2013 e finalizou suas turmas com 202 (duzentos e dois) concludentes em 14
(quatorze) polos ou municípios. Diante deste contexto, faz-se necessário observar o percurso do curso, suas
contribuições, problemáticas e em que medida ele se configurou como um marco de qualificação para os
trabalhadores da saúde pública.

Contextualização histórica

A partir de 1988 com a criação do Sistema Único de Saúde - SUS instituiu-se na gestão da saúde brasileira a
reforma sanitária com dois grandes protagonistas: a união e os municípios; o primeiro através da constituição
que estabeleceu a saúde como um direito de todos e o segundo pelas leis orgânicas que definiram os papéis
dos entes federados e instituiu o controle social descentralizando assim os recursos e poderes da gestão da
saúde pública. Com princípios doutrinários da universalidade, integralidade e equidade e princípios
organizativos de descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular o SUS precisou de
adaptações e pactos para ser gestado pelos estados e municípios.

Organizadas em colegiados as Comissões Intergestoras Bipartites - CIB (gestores estaduais e municipais de
saúde) e Intergestoras Tripartites (gestores da união, dos estados e dos municípios) compartilham e definem
as prioridades da saúde. Nessa trajetória de adaptação passou-se pela firmação do pacto pela saúde em 2006
que é [...] o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a
situação de saúde da população brasileira. Entre estas prioridades estava o Fortalecimento da Atenção Básica
através do Programa de Saúde da Família – PSF que agregava desde 2000 em cada duas Equipes de Saúde
da Família – ESF uma Equipe de Saúde Bucal - ESB.

A partir de levantamentos epidemiológicos de âmbito nacional na área de saúde bucal feitos em 1986 e 1996
identificou-se que

70% das crianças brasileiras tinham experiência com cárie; 90% dos adolescentes
entre 15 e 19 anos apresentavam pelo menos 1 dente com experiência de cárie e
14% dos adolescentes brasileiros nunca foram ao dentista; 14,4% da população
brasileira apresentava-se desdentada total; 45% dos brasileiros não tinham acesso a
escova de dente. (Material Didático Pedagógico da Educação Permanente da
FUNESA, 2011)

A partir dessas constatações implantou-se a Política Nacional de Saúde Bucal e a III Conferência Nacional de
Saúde Bucal. Essas conquistas foram frutos de muitas lutas dos profissionais de saúde, dos sanitaristas, dos
intelectuais e demais profissionais envolvidos com a saúde pública; e em Sergipe não foi diferente, o aumento
no número de cirurgiões dentistas exigia técnicos que os auxiliasse e foi decidido por portaria que
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os municípios poderiam implantar quantas Equipes de Saúde Bucal fossem
necessárias, ficando a critério do gestor municipal decidir, desde que não ultrapasse
o número existente de Equipes de Saúde da Família, na proporção 1ESF para 1ESB.
(Material Didático Pedagógico da Educação Permanente da FUNESA, 2011)

Toda essa movimentação política resultou no Programa “Brasil Sorridente” – Programa Nacional de Saúde
Bucal que propõe garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros,
entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e a qualidade de vida da população.

Para o funcionamento efetivo dessas políticas houve a exigência de qualificação dos trabalhadores que
compunham as ESB e é neste momento que, também em 2008, a gestão da saúde em Sergipe passa por
transformações estruturais agregando na Fundação Estadual de Saúde a Escola Técnica do SUS. Foi feito o
levantamento epidemiológico da saúde bucal do estado e constatou-se a necessidade de qualificação dos
agentes de saúde que trabalhavam na área odontológica. E a Funesa já com a ETSUS incorporada na sua
estrutura ficou com a responsabilidade de preparar a viabilidade pedagógica dos cursos, entre esta, o material
didático e a preparação docente para a qualificação dos trabalhadores-alunos.

O curso Técnico em Saúde Bucal da ETSUS/SE teve início em 2010 com 472 trabalhadores matriculados e foi
ofertado de forma descentralizada nas 07 (sete) micrregiões que abrangem os 75 (setenta e cinco) municípios
do estado.

A estratégia de pactuação com os gestores se dará no sentido de formalizar a adesão
dos mesmos no processo de formação dos trabalhadores, definindo as competências
(gestores e Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe). Pactuar e articular com as
Prefeituras Municipais e com a SEED a garantia de acesso ao ensino médio. (Plano de
Curso do TSB, 2010)

Entre as competências do gestor estavam: o compromisso da liberação do trabalhador, o fornecimento do
transporte (a depender da distância do município), espaço físico e condições adequadas caso fosse pólo de
ensino. As mudanças de prefeitos, de secretários e demais gestores diretos e indiretos na condução dos
processos acabou criando a situação de não-cumprimento dos acordos impossibilitando o
trabalhador-estudante de permanecer no curso. As aulas permaneceram nas cidades sedes de algumas
regionais de saúde, nos polos próximos da região metropolitana onde foram concentradas em Aracaju e mais
de 50% dos alunos não concluíram o curso.

O Curso Técnico em Saúde Bucal - TSB

O curso TSB foi planejado com o objetivo geral de “Promover a qualificação de profissionais para que possam
atuar de forma consciente e participativa como agentes de consolidação das políticas do Sistema Único de
Saúde na área de saúde bucal” (Plano de Curso, 2010); com uma organização curricular de 30 (trinta)
componentes divididos em 03 (três) módulos, totalizando 1.500 (um mil e quinhentas) horas aulas ou 30
(trinta) meses de forma presencial. Iniciou suas atividades em junho de 2010 com previsão de término dos
componentes em junho de 2012 e os estágios em dezembro de 2012. O que não aconteceu.

O curso teve seus primeiros concludentes diplomados pela ETSUS em junho de 2013; 202 discentes
trabalhadores concluíram o TSB. É importante destacar que por ser modular ao final do I primeiro módulo
(400 horas) o aluno certificava “Qualificação Básica em Saúde”, ao final do segundo (500 horas) “Auxiliar de
Saúde Bucal” e ao final do curso (600horas) “Técnico em Saúde Bucal”.
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A partir da análise dos questionários em que foram apresentadas questões objetivas e subjetivas com o
objetivo de auferir as contribuições do curso no percurso profissional, bem como avaliar as dificuldades
vividas pelos discentes, podemos constatar que um dos maiores obstáculos foi à duração do curso – 04 anos;
a dificuldade de transporte – locomoção foi o segundo maior empecilho; seguido de problemas com o material
didático; dificuldade de liberação no trabalho e outras questões de cunho pessoal. Ao serem questionados
quanto a contribuição do curso 30% dos diplomados declararam que as aulas possibilitaram uma melhoria na
sua prática profissional, 26% disserem ter adquirido mais conhecimento específico na atuação em saúde bucal
e 7% melhoraram as vidas pessoais a partir do curso TSB.

Quando os alunos foram questionados sobre as contribuições do curso para as suas reflexões profissionais
73% manifestou que aconteceram diferenças reflexivas sobre suas práxis; desde a elucidação de dúvidas
anteriores no que diz respeito ao atendimento dos pacientes até a aquisição de novos conhecimentos sobre
saúde bucal, troca de experiências com a atualização de temas relacionais e a melhor convivência com a
realidade profissional a partir desses novos conhecimentos e a possibilidade de reflexão.

A mudança na vida profissional em diversos aspectos foi um dos temas abordados pelos novos técnicos em
saúde bucal que disseram que a conclusão do curso trouxe

[...] qualidade no que faço, oferecer melhor atendimento aos nossos usuários[...];

[...] um novo concurso e um salário melhor;

[...] você conhece melhor o paciente com relação ao que ele sente;

[...] o curso abre muitas portas no mercado de trabalho pra mim;

[...] com certeza me sinto melhor preparada para desempenhar as minhas
atividades.

[...] no momento de esterilização dos instrumentos e na forma de lidar com meus
pacientes, no comportamento porque era muito tímida.

[...] hoje sou consciente que sei sobre as doenças, materiais, instrumentos e o mais
importante é que eu vou passar meu conhecimento para a população através de
promoção em saúde.

(não disponível identificação)

Esses estratos de escrita nos permitem concluir que assim como a interrupção do curso por mais de 50% dos
participantes causou um prejuízo considerável se levarmos em consideração que a humanização no
atendimento é o objeto da Política Nacional da Gestão e da Atenção à Saúde através do HUMANIZASUS, da
mesma forma, os trabalhadores discentes que concluíram o curso se vêem mais como protagonistas do
movimento de mudança e melhora na atividade profissional, sentindo-se agentes ativos do atendimento
público em saúde bucal. Esta humanização está diretamente relacionada à capacidade de reflexão sobre as
ações praticadas. E tem a ver também com a forma como o sujeito trabalhador se vê e como ele constrói sua
subjetividade profissional a partir da sua qualificação.

Considerações

Há que se considerar que se o campo da educação apresenta dificuldades de resolução de problemas
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estruturais, o percurso da educação em saúde, via qualificação profissional apesar dos avanços, ainda
caminha em passos curtos no Brasil, visto que as possibilidades de superação dos obstáculos para o acesso e
manutenção dos trabalhadores discentes nas Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde – ETSUS e centros
de treinamento ainda encontram-se atreladas aos acordos com gestores que são temporários, enquanto
servidores e usuários dos serviços são permanentes. A demanda de usuários está consideravelmente maior
do que a oferta de servidores qualificados no atendimento da saúde pública, consequentemente, também da
saúde bucal. Essa temporalidade tem contribuído para o não cumprimento dos acordos firmados em uma
gestão e muitas vezes fragmentados ou interrompidos na posse de outra.

Sem instrumentos punitivos para os descumpridores, o agente de saúde que exerce sua função longe dos
grandes centros, se vê impossibilitado pela falta de meios de usufruir da qualificação quando esta é ofertada.
Apesar dessas dificuldades na promoção da qualificação dos servidores da saúde pública e de ter a marca de
“um curso técnico em 10 anos”, a Escola Técnica do SUS em Sergipe começa sua segunda década com três
cursos técnicos já iniciados: técnico em enfermagem, técnico em vigilância em saúde e técnico em prótese
dentária.
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