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RESUMO:

O tema da formação de profissionais da área da saúde tem sido constante em fóruns que discutem a consolidação do SUS a partir da

compreensão de que os trabalhadores e seus processos de trabalho definem os modelos de atenção e gestão. Ao mesmo tempo em que

a formulação e criação do SUS propõem uma nova lógica para os processos de cuidado e produção de vida, ainda encontramos a

academia formulando e produzindo conhecimento que sustenta paradigmas teóricos e práticos, tecnicistas e cartesianos, produtores de

procedimentos e não de processos de cuidado. Portanto, para avançarmos na qualificação do sistema de saúde, é necessária uma

formação diferente, capaz de qualificar os profissionais para um olhar e uma escuta ampliada ao processo saúde-doença e a qualidade

de vida, bem como para desenvolverem novas práticas de atenção e gestão.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde e de sua rede de parceiros, construiu o Projeto VER-SUS/Brasil que traz diretrizes que convergem

com as atuais políticas prioritárias e que prevêem a organização das redes de atenção à saúde nas diversas regiões de saúde, tendo a

atenção básica como organizadora do processo de cuidado. Ele pretende qualificar os futuros profissionais num espaço de formação e

trabalho que dialogue com o SUS, possibilitando aos estudantes um espaço de interação e imersão no cotidiano do sistema.

O projeto dá aos estudantes a oportunidade de vivenciarem a realidade permitindo experimentarem um espaço de aprendizagem no

cotidiano do sistema, formando profissionais comprometidos ética e politicamente com as necessidades de saúde, que se entendam

como atores sociais, agentes políticos, capazes de promover transformações.

O projeto deverá envolver até 10 mil estudantes. Mais de 150 municípios já manifestaram interesse em aderir ao projeto e receber

estudantes. As avaliações preliminares já apontam avanços da sensibilização tanto dos estudantes, universidades, como dos gestores

para um olhar diferenciado dentro do SUS. Foi desenvolvido um ambiente virtual de comunicação para apoiar os processos

pedagógicos, um curso de formação dos facilitadores, um Guia do Facilitador e um Caderno de Textos. Com tudo isso, espera-se que

esse projeto possa, de fato, ajudar na mudança da formação dos futuros profissionais apoiando o processo de fortalecimento do

sistema de saúde e nos seus processos de qualificação para melhor cuidar da população.
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