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É com imenso prazer que carrego em minha história o nome da PUC! E é mais 

prazeroso ainda saber que sou acadêmico de uma das Universidades mais 

importantes na história desse país, tanto na política como no ensino pesquisa e 

extensão.  

Os cursos da área de saúde da PUC são de grande tradição e trazem em sua 

história o diferencial da humanização na formação dos profissionais, seja ela 

na medicina, na fonoaudiologia, enfermagem, psicologia e outras áreas que 

congregam a área da saúde. 

É devido a essa história e a marca humanística em seus cursos que a PUC SP 

construiu uma formação diferenciada de seus alunos. Uma diferença que faz 

todo o sentido no atendimento ao paciente e no olhar clínico destinado a ele, 

sempre visando contribuir para o seu bem estar físico e mental.  

Embora essa formação possua um diferencial, a PUC SP faz parte do cenário 

nacional de universidades que formam seus profissionais de saúde voltados 

para a assistência clínica individual focada na prestação de serviços em 

unidades especializadas e com menos ênfase na atuação na atenção básica 

de saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde – SUS à população.  

Pensando em mudar esse contexto de formação o Ministério da Saúde em 

parceria com o Ministério da Educação resolveu criar o PRÓ-SAÚDE – 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde que 

tem como objetivo integrar o ensino-serviço, visando à reorientação da 

formação profissional, assegurando uma abordagem integral do processo 

saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo transformações nos 

processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem e de 

prestação de serviços à população. 

As escolas formadoras de profissionais em saúde possuem orientação de 

formação nas práticas mais conservadoras e tecnicistas enquanto o sistema 



atual de saúde pública no Brasil necessita de profissionais que sejam 

generalistas e saibam lidar com o saber fazer, saber ser, saber agir na 

perspectiva de maior eqüidade do sistema reconhecendo a relevância social da 

população.  

Os princípios constitucionais do SUS que dizem da universalidade, todos os 

cidadãos tem direito ao sistema, da integralidade, o cidadão deve ser atendido 

em todas as suas necessidades, da equidade, os recursos do sistema devem 

ser distribuídos igualmente a todas as classes sociais ajustando suas ações as 

necessidades de cada parcela da população, e do controle social, a sociedade 

executando a política de saúde, precisam estar claros na mente dos 

profissionais de saúde e devem ser abordados em suas bases formativas.  

 

Nos dias 25 e 26 de março desse ano aconteceu em Brasília o Primeiro 

Encontro Nacional dos Coordenadores dos Projetos selecionados para a Pró-

Saúde e o PET – Saúde. Estive presente nesse encontro como representante 

discente juntamente com a Profa. Dra. Maria Cecília Bonini Trenche do curso 

de Fonoaudiologia, como representante docente da PUC SP em companhia 

com outros representantes discentes e docentes de Universidades formadoras 

de profissionais de saúde do Brasil, representantes de gestões municipais e de 

controle social.  

Foram apresentados nesse encontro os objetivos gerais e específicos do PRÓ-

SAÚDE e os eixos de funcionamento no plano das formações e vivências no 

SUS. Além de exemplos bem sucedidos da atuação de alunos no sistema, a 

maneira como está sendo distribuída a verba para as instituições de ensino e a 

integração de ensino serviço na atenção básica.  

Houve discussões em grupos em que foi possível perceber o panorama geral 

das atividades das escolas dentro do SUS. Algumas universidades possuem 

uma vivência teórica prática no sistema já há alguns anos com estágios, 

realização de programas e pesquisas enquanto outras ainda precisam 

reformular a formação e propiciar aos alunos a vivência no sistema.  

Em outro momento tive a oportunidade de participar de uma reunião do 

movimento estudantil com representantes discentes dos cursos de medicina, 

fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia, serviço social, psicologia, terapia 

ocupacional das universidades convocadas a participar do encontro. Nessa 



reunião pude constatar a realidade dos estudantes dentro da proposta do PRÓ-

SAÚDE lançada pelo governo federal. 

Em algumas instituições alguns alunos não sabiam o que era o programa e 

nem quais eram seus objetivos. Alguns expuseram a deficiência teórica sobre o 

SUS em suas formações ficando claro que não são todos os estudantes que 

sabem ou participam integralmente do PRÓ-SAÚDE. 

Depois da discussão e das falas que trouxeram um pouco da experiência de 

cada estudante alguns encaminhamentos saíram da reunião: 

- A criação de um grupo de discussão do movimento estudantil sobre o Pró-

saúde e suas aplicações nas instituições; 

- Que cada representante repasse as executivas de seus cursos informativos 

sobre o evento e a implantação do Pró-saúde nas universidades; 

- A proposta da inclusão nos espaços de discussão nacional (como este 

seminário) de momentos dentro da programação para que os diversos grupos 

(estudantes, gestores e docentes) possam compartilhar e discutir suas 

experiências no tocante e a implementação dos projetos; 

- Participação ativa na implantação dos projetos do Pró-saúde das instituições 

a fim de saber como estão sendo usadas as verbas destinadas a tais projetos. 

 

Porque Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social no PRÓ-SAÚDE? 
 

Tendo em vista a separação da faculdade de ciências médicas e da saúde da 

PUC SP do campus Monte Alegre, a inserção dos três cursos correspondentes 

à atuação profissional dentro do Sistema Único de Saúde dentro desse campus 

são o de fonoaudiologia, psicologia e serviço social, profissões que hoje tem 

feito parte das equipes que compõem os Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

– NASF’s.  

Exposto o PRÓ-SAÚDE conceitualmente, seus objetivos e aplicações práticas 

na nossa formação, deixo aqui o convite de abertura à participação dos alunos 

desses cursos nos projetos pertencentes a esse programa que acontecerão a 

partir desse ano na PUC SP. Algumas atividades práticas dentro das Unidades 

Básicas de Saúde já estão acontecendo como parte das vivências formadoras 

propostas na reforma curricular de 2006 dos alunos do curso de 

fonoaudiologia. Outras atividades serão programadas e visarão integral os 



cursos em estágios práticos de atuação em território de atendimento das 

equipes de saúde da família existentes nas unidades básicas de saúde 

credenciadas e conveniadas pela PUC SP.   

Peço fiquem atentos, pois será realizado brevemente um seminário de 

discussão com os alunos sobre o PRÓ-SAÚDE e suas aplicações práticas em 

suas formações.  

 

 

 

Desde já agradeço a atenção. 

 

 

 

Marcus Vinicius Batista Nascimento 
Acadêmico do 4º ano de Fonoaudiologia PUC SP 
Representante discente do PRÓ-SAÚDE PUC SP 
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