FNEPAS apóia articulação intersetorial para políticas de educação na saúde

Desde o início do processo de implementação do Sistema Único de Saúde tem
persistido uma importante lacuna no que diz respeito aos mecanismos de articulação
intersetorial, previstos no artigo 200 do texto constitucional – nunca regulamentado – e
que são indispensáveis para a formulação de políticas específicas para a formação dos
trabalhadores da área da saúde.
Os Ministérios da Educação e da Saúde estão dando importante passo na superação
desse problema ao apresentarem para discussão no Conselho Nacional de Saúde, uma
minuta de decreto presidencial que cria a Câmara Interinstitucional de Gestão da
Educação na Saúde.
A Câmara proposta concretiza o espaço de articulação intersetorial entre educação e
saúde, possibilitando que se formulem políticas articuladas, sintonizadas com as
políticas educacionais e com as necessidades do Sistema Único de Saúde.
Perfil dos profissionais a serem formados, critérios para abertura de cursos de
graduação, políticas de especialização (abertura de programas de residência de acordo
com as necessidades de saúde, ampliação de vagas em programas prioritários,
programa de bolsas, formação de preceptores), políticas de incentivo para a
cooperação em todos os níveis entre saúde e educação são alguns dos temas a serem
trabalhados.
O FNEPAS (Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área de Saúde), composto
pelas associações de ensino de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Odontologia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, a Rede UNIDA, a
ABRASCO e a ABRAHUE, saúda e apóia essa iniciativa, compreendendo sua
importância para que avance o processo de consolidação do SUS e a população
brasileira possa contar com atenção à saúde integral, universal e de qualidade.
Consideramos também importante que no processo de formulação final do decreto seja
levada em conta a necessidade de a Câmara Interinstitucional contar com a
participação de representantes das instituições formadoras, das entidades relacionadas
ao ensino das profissões da saúde e do controle social.

