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 Desde o início dos anos 2000, políticas de indução têm sido adotadas pelos 

Ministérios da Saúde e da Educação para mobilizar mudanças na formação dos cursos 

da área da saúde visando uma aproximação aos princípios e ao contexto assistencial 

do Sistema Único de Saúde (SUS), entre elas programas como o Pró-Saúde e o PET-

Saúde. Em 2018, o Ministério da Saúde lançou o edital PET-Saúde 

Interprofissionalidade no intuito de estimular o fortalecimento da interlocução entre 

os projetos de formação dos diferentes cursos da saúde. A Universidade Federal de 

Goiás, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, submeteu 

projeto, o qual foi contemplado com cinco grupos tutoriais. 

 Um dos grupos tutoriais decidiu estudar a “promoção da saúde” nos projetos 

curriculares dos cursos, buscando identificar convergências e levantar subsídios para 

potenciais mudanças que favoreçam maior interlocução entre os cursos. Foram 

analisadas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), Projetos Pedagógicos de Curso 

(PPC) e estudos individuais sobre seu curso, tendo por referência as aparições do 

termo “promoção da saúde”.  

 Ao analisarmos as diretrizes específicas de cada curso publicadas pelo 

Conselho Nacional de Educação e as diretrizes comuns publicadas pelo Conselho 

Nacional de Saúde, foi possível constatar que promoção da saúde é conteúdo e 

perspectiva de intervenção previstas para todos os cursos da saúde.  

 Nos PPC’s, foi possível identificar que os cursos de Enfermagem, Nutrição e 

Educação Física possuem disciplinas específicas sobre Promoção da Saúde. Foi 

possível identificar outras disciplinas que tratam da promoção da saúde como 

“Educação em Saúde” da Biomedicina, “Saúde, Família e Comunidade” da Medicina, 

“Odontologia Coletiva II” da Odontologia e as optativas “Psicologia e Saúde” na 

Psicologia e “Método Clínico Farmacêutico” na Farmácia. Além destas, muitos dos 

estágios obrigatórios dos cursos propõem ações de promoção de saúde. 

 Assim, podemos concluir que promoção da saúde está prevista nas DCN’s de 

todos os cursos, que três cursos optaram por constituir disciplinas específicas e que 

existem outras disciplinas que se ocupam de políticas e ações de promoção da saúde. 

Por fim, consideramos que há margem para convergências nas propostas curriculares 

para educação interprofissional sob o elemento comum “promoção da saúde”.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação em saúde; Interprofissionalidade; Prática 

colaborativa. 


