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Saúde global e força de trabalho: crise e opções de políticas

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

O Relatório Mundial da Saúde (WHO, 2006) demonstrou que, em todo o mundo o estresse e a insegurança vêm
aumentando para os profissionais de saúde, devido à complexa conjuntura, onde se combinam antigos e novas causas e
problemas. A implementação de novos modelos de atenção, a introdução de novas tecnologias e a mudança do perfil
epidemiológico têm um impacto direto sobre as necessidades de pessoal pelos sistemas de saúde. A globalização, o
envelhecimento da população e as novas expectativas dos consumidores podem também deslocar dramaticamente as
demandas sobre a força de trabalho em saúde (FTS). Como parte da economia política global, a partir dos anos 90,
aumentou significativamente a migração internacional de médicos e, principalmente enfermeiros, buscando
oportunidades e segurança no emprego em mercados de trabalho mais dinâmicos.
Associaram-se a esse contexto, as consequências negativas dos programas de ajustamento e reforma financeira apoiados
pelo FMI e Banco Mundial nos anos 80, culminando com importante redução das capacidades nacionais de gastos nas
áreas sociais, como saúde e educação. Além disso, a emergência ou a reemergência de doenças de grande impacto na
população e a aceleração da epidemia de HIV/AIDS no mesmo período, contribui de maneira importante para aumentar a
demanda por mais pessoal de saúde.
Ainda que o conjunto de problemas não seja exatamente novo, esse contexto gerou o que se convencionou chamar de
crise global da FTS, caracterizado pelo déficit global estimado de mais de 4 milhões de profissionais de saúde (WHO,
2006) e as desigualdades regionais, nacionais e subnacionais na distribuição e acesso à FTS. Essa desigualdade de
distribuição afeta quase todos os países, com déficit de pessoal qualificado de saúde especialmente nas regiões rurais,
periferias urbanas ou com difícil acesso.
O curso tem o objetivo de familiarizar os alunos com os dados, problemas e consequências da crise global da força de
trabalho em saúde, bem como examinar de maneira crítica, as políticas disponíveis ou utilizadas no manejo da FTS pelos
países e agencias internacionais, como a OMS e o Banco Mundial.
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