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Editorial

UM SALTO PARA O FUTURO: CENTROS FORMADORES E SERVH;:OS DE SAÚDE
CONSTRUINDO A FORMA(,:AO PROFISSIONAL EM SAÚDE

r.f)!ey
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_o/ Programa de Reorientacáo da Formacáo Profissional em Saúde (Pro-Saúde) foi lancado em novemhro

de 2005 pelo Ministério da Saúde e da Educacáo, Valendo-se da ccoperacao da Organízacáo Pan-Americana da Saúde

(OPAS), assumiram o compromisso de apoiar técnica e financeiramente os cursos que decidissern por enfrentar os

processos de mudancas nas bases da formacño proñssíona], insermdo os estudantes nos cenários reais de prátíca, com

énfase na atencáo básica, desde o inicio da sua forrnacáo,

A Constituícáo Federal de 1988, Artigo nº 200, inciso iII, preconiza que ao Sistema Único de Saúde (SUS) com

pete ordenar a forrnacáo de recursos humanos na área de saúdcf!', A Leí Orgánica da Saúde (LOS) de 1990, por sua

vez, define que uma política para os trabalhadores da saúde deverá ter como objetivo organizar um sistema de forma

<;<10 ern todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduacáo, alérn de programas de permanente aperfeicoamento de

pessoalf-l. O artigo 27 da LOScoloca os servicos de saúde como campos para o ensino e a pesquisa, ou seja, como 10

cais de ensino-aprendízagern que expressam a indissociabilidade entre a assisténcia, a gestan e a formacao em saúde,

Assim, iniciou-se cm 2005, no Curso de Enfermagem da Uníversidade Federal do Ceará (UFC), o Pro-Saúde 1,

UIn dos 27 projetos de Enfermagern aprovados no Brasil. O Projeto alcancou dimensáo muito maior que a inicialmen

te prevista, resultando na criacáo do Programa de Educacáo pelo Trahalho para a Saúde - PET-Saúde, Programa de

Educacáo pelo Trabalho para a Saúdej'Vigiláncia a Saúde, Programa de Educacáo pelo Trabalha para a Saúde - PET

-SaúdejSaúde Mental, todos executados pelo Curso de EnfermagemjUFC

No ámbito do sistema de saúde, o Sistema Municipal Saúde Escola, da Secretaria Municipal de Saúde de For

taleza, possibilitou a construcáo de parcerias extremamente relevantes para a qualidade da forrnacáo em saúde. Os

enfermeiros de servico, inicialmente da Estrategia de Saúde da Familia, hoje de toda a rede de servicos que recebem

os estudantes do curso como cenários de práticas, partícípam atívamente do planejamento pedagógico e da avaliacáo

curricular, aproximando a formacáo da realidade da pratica profísstonal.

A edicáo temática da Revista da Rede de Enfermagern do Nordeste, Rev Rene, dedicada apublícacáo de arrígos

científicos produzidos pelos enfermeiros acerca da atencáo básica, é o corolárío desta parceria, publicando resultados

de projetos de quem está na Iide diária, de bracos dados com o enfermeiro docente na construcáo de uma Enferma

gem mais apta a contribuir para a rcsolucáo dos problemas de saúde da populacáo, pela construcáo do conhecimento

construido, desde o lácus dos acontecimeutos. Esta é a expectativa desta iniciativa pioneira.

Prof" Dra. Maria Josefina da Silva
Coordenadora do Pró-Saude I e do Curso de Graduacáo de EnfermagemjUFC
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