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Foco no controle
de doenças

rofissionais de saúde de todo o Brasil que desenvol-
vem atividades de campo no controle de doenças e
epidemiologia serão beneficiados com uma nova opor-
tunidade de treinamento. Pelo Programa de Formação
de Agentes Locais de Vigilância em Saúde (Proformar)

serão qualificados profissionais comprometidos com as novas
práticas em saúde e com os avanços tecnológicos do Sistema
Único de Saúde (SUS), atingindo, apenas no primeiro ano, mais
de 20 mil trabalhadores.

Um banho de cidadania e de auto-estima. Esses são alguns dos
benefícios que o Proformar vai oferecer a profissionais do setor,
segundo o coordenador técnico-pedagógico Carlos Batistella. Lan-
çado nacionalmente em dezembro de 2002, o Proformar é coorde-
nado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV),
da Fiocruz, em parceria com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa),
e conta com o apoio do programa Educação a Distância da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp) e do Canal Saúde/Fiocruz.
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Novo programa
de treinamento
beneficiará milhares
de trabalhadores
da saúde
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Por meio do ensino presencial e
a distância, as turmas terão o acompa-
nhamento de tutores e vão pesquisar,
detectar problemas e elaborar propos-
tas de soluções, a partir de um traba-
lho de campo onde o aluno fará o
diagnóstico da situação de saúde e das
condições de vida do território de sua
atuação. “O programa respeita o aluno
como sujeito no seu próprio processo
de conhecimento. A avaliação não se
dá apenas pelo somatório de respos-
tas corretas numa prova. As experiên-
cias anteriores dos alunos são
valorizadas e os tutores avaliam os
avanços e dificuldades de cada agen-
te”, diz Batistella, enfatizando a opção
pedagógica feita pela equipe da EPSJV.

Segundo a coordenadora-geral do
programa da EPSJV, Grácia Gondim, fo-
ram feitos 26 seminários para apresen-
tar a proposta aos profissionais de cada
estado em 2001.  Para estruturar o Pro-
formar, foram identificados e criados os
Núcleos de Apoio à Docência (NAD),
responsáveis pelo suporte a um siste-
ma de tutoria local e instituídas gerên-
cias estaduais e regionais. Os autores
dos textos do material didático do Pro-
grama foram orientados sobre a forma,
conteúdo e redação por meio de um
termo de referência que detalhou as
três unidades do curso.

No fim de 2002, a EPSJV capaci-
tou 278 tutores em oficinas realizadas
em Manaus, Belém, Natal, Salvador e
Rio de Janeiro. Serão treinados mais 120
tutores em 2003 para se atingir a meta
de formar 24.660 trabalhadores da Fu-
nasa. “Há a possibilidade de irmos além

desta meta, formando mais 42 mil pro-
fissionais de nível médio do SUS nas
secretarias de saúde dos estados e mu-
nicípios de todo o país. Temos feito
reuniões com a Funasa para reafirmar-
mos os compromissos previstos e dar-
mos continuidade ao programa”, diz a
coordenadora.

Os tutores darão plantão no NAD
uma vez por semana durante todo o
período do curso para atender às de-
mandas dos alunos – por linha 0800,
fax ou pessoalmente. Será possível ti-
rar dúvidas e esclarecer questões, pos-
sibilitando o acompanhamento da
evolução do aprendizado de cada um.
Nos intervalos entre as unidades de
aprendizagem, cada tutor, com seus
alunos, fará durante dois dias consecu-
tivos os momentos presenciais nos
NADs para reforçar o aprendizado, re-
construir conceitos e trocar experiên-
cias. Caso o aluno não entre em contato
com o tutor, será feita uma busca ati-
va, na qual o tutor procura o agente. A

previsão de conclusão das três unida-
des do curso é de cerca de quatro
meses. Na Região Norte, com as difi-
culdades de comunicação existentes
em locais como o interior da Amazo-
nas e do Acre, pode-se levar cerca de
seis meses, devido ao contato via Cor-
reios, e não por telefone.

Quanto ao material didático, o
projeto conta com quatro ferramentas
pedagógicas criadas exclusivamente
para o programa: o livro do aluno, os
livros referentes aos conteúdos das uni-
dades de aprendizagem, o manual do
tutor e quatro vídeos produzidos pelo
Canal Saúde/Fiocruz. “Os vídeos serão
utilizados nos momentos presenciais do
curso, com o objetivo de fomentar de-
bates sobre a vigilância da saúde”, diz
Carlos Batistella, adiantando que a pri-
meira unidade do curso e dois vídeos
estão prontos. As demais publicações
estão em fase de revisão, dois vídeos
em finalização e o EAD termina os úl-
timos ajustes do ambiente on-line de
gestão acadêmica.

O gerente estadual do Rio de Ja-
neiro e tutor do Núcleo de Apoio à
Docência do município do Rio, Marcos
Lagrota, chama a atenção para o dife-
rencial do Proformar no processo de
capacitação dos trabalhadores da saú-
de. “Um agente contratado para o com-
bate ao dengue, por exemplo, fazia um
curso de poucas semanas e aprendia as
suas funções de forma muito mecânica.
A mesma ação que era feita no Rio de
Janeiro era feita no Pará. No entanto,
sabemos que os tipos de doenças e
contaminações variam de uma região
para a outra”, diz Lagrota, ressaltando
que “ninguém melhor do que um téc-
nico local para saber o que acontece na
região. A população é quem mais ga-
nha benefícios com o Proformar”.




