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RESUMO

A formação profissional de carreiras da área de saúde, tem em seus Currículos o conteúdo sobre o SUS e este deve ser abordado de forma 
interdisciplinar, contínua e sistematizada, atendendo a transversalidade proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Ao dirigirmos um 
olhar mais crítico e reflexivo sobre a prática dos professores dos Cursos da área de Saúde no contexto do SUS, encontramos um elo frágil na 
formação acadêmica e nas demandas do SUS em relação a resolutividade e a qualidade,  o que nos levou a construção do seguinte problema de 
pesquisa: “ O conhecimento do SUS, bem como a sua valorização por parte dos professores pode influenciar no perfil dos alunos egressos, 
tornando-os cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade? ” A partir dessa premissa, a pesquisa possui como objetivo compreender 
as concepções que os professores da área de saúde possuem acerca do SUS. Os Cursos selecionados para a pesquisa foram os de Medicina, 
Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia de uma Universidade particular do Rio de Janeiro. A metodologia adotada foi descritiva, 
quanti-qualitativa e de análise de conteúdo. Foi construído um questionário composto de uma primeira parte com informações socioeconômicas 
e culturais e a segunda parte com informações relacionadas ao SUS com 10 perguntas, sendo 8 fechadas e 2 abertas. O questionário foi criado na 
plataforma Google e enviado por e-mail a 120 aos professores (20 professores de cada Curso selecionado). Para o desenvolvimento da pesquisa, 
foram obedecidos os preceitos éticos constantes da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Destacamos alguns pontos relevantes 
do resultado da pesquisa, como: 45 professores responderam à pesquisa, sendo 63,9% de mulheres e 36,1% de homens, o que demonstra a 
participação cada vez maior das mulheres na formação de profissionais da área de saúde.  Em relação a faixa etária, 50% dos professores tem 
mais de 40 anos, o que demonstra uma formação profissional ainda centrada em um modelo biomédico, privatista e hegemônico do cuidar, perfil 
este que vai ser identificado no decorrer da pesquisa.  A questão relacionada a rede de atenção à saúde entorno da Universidade, somente, 47% 
responderam que conhecem as unidades de saúde, o que demonstra uma fragilidade na inserção dos alunos em uma prática profissional, já que 
uma das demandas do SUS, é conhecer a sua área de atenção (territorialização). Em relação a questão “ Você aborda o SUS em suas aulas”, 45,7% 
informaram que sim, algumas vezes e 22,9% informaram que sempre abordam o SUS. O que chama atenção é em relação a resposta à pergunta 
“Os seus alunos pedem informações sobre o SUS”, 52,8% responderam que não, fato este que nos preocupa, já que mais de 70% dos profissionais 
formados irão trabalhar no SUS. Como exercer uma função em um Sistema de Saúde sem se interessar por ele ou conhece-lo pouco? Essa é uma 
discussão que tem que permear toda a formação profissional. Portanto, conclui-se que a maioria dos professores desconhecem todos os 
princípios do SUS, discordam da abrangência da Rede de atenção do SUS e não se mostram interessados em serem capacitados e treinados no 
SUS.  Desta forma, é proposta uma reflexão sobre o papel do professor de Graduação como agente educador nesse modelo assistencial do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
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