
 No dia 7 de abril, comemoramos o Dia Mundial 
da Saúde. Esta data nos faz refletir sobre saúde e de que 
forma a Unesc tem contribuído com o desenvolvido da 
saúde de nossa região.

 Todos nós almejamos saúde. Segundo 
Boaventura de Souza Santos, “buscar a saúde é questão 
não só de sobrevivência, mas de qualificação da 
existência”. Mas afinal, o que é saúde? Embora cada 
um de nós não tenha um conceito claro estabelecido, 
expressamos nosso conceito sobre isso por meio 
de atitudes e escolhas cotidianas. Ao optarmos por 
determinado estilo de vida, por exemplo, estamos 
expressando uma determinada compreensão sobre 
saúde e doença. 

 A saúde tem sido discutida em seu conceito 
ampliado, ou seja, como um bem social. Em sentido 
amplo, ela é resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade e acesso aos 
serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente 
resultado das formas de organização social. 

 Partindo desse conceito, a atuação em 
saúde para atender as necessidades da população 
com qualidade exige um profissional tecnicamente 
competente e, sobretudo, com sensibilidade social. Exige 
profissionais capazes de prestar atenção integral mais 
humanizada. Exige trabalho em equipe e compreensão 
da realidade onde vive a população.

 Ter um olhar atento para realidade social da 
região e trabalhar em prol de sua melhoria é premissa 
de uma Universidade Comunitária como a Unesc, que 
assumiu um compromisso com o desenvolvimento 
da saúde regional a partir da criação dos cursos da 
área da saúde. O primeiro curso implantado foi o de 
Fisioterapia, em 1998, seguido por outros sete: Psicologia, 

Enfermagem, Medicina, Farmácia, Nutrição, Odontologia 
e Biomedicina. Nestes 17 anos de atividades na área da 
saúde, foram formados mais de 3.000 profissionais que 
hoje contribuem com a qualificação das ações de saúde 
em nossa região.

 Atualmente, são mais de 250 professores e 
aproximadamente 2.600 acadêmicos de graduação que 
atuam nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
de forma bastante intensa. As atividades nas Clínicas 
Integradas de Saúde possibilitam aproximadamente 
110 mil atendimentos anuais em saúde nas diversas 
áreas. São mais de 30 projetos de extensão e 20 projetos 
de iniciação científica em andamento que fomentam, 
cotidianamente, um olhar crítico e troca de saberes 
sobre as práticas de saúde realizadas em nossa região e 
permitem uma série de articulações com os serviços de 
saúde, sejam eles públicos ou privados.

 A qualificação de profissionais por meio da 
formação de especialistas, mestres e doutores na 
área da saúde constitui-se também uma importante 
contribuição da Unesc para a saúde regional.  
Atualmente, são mais de 450 profissionais da saúde 
matriculados nos diversos cursos de Especialização, 
Residência Multiprofissional em Saúde, Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde (mestrado e 
doutorado) e Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva (mestrado profissionalizante).

 Esta inserção regional e a vivência da 
concepção de saúde no cotidiano das pessoas e das 
organizações de saúde, associadas a uma análise crítica e 
aprofundada dessa realidade, trazem um diferencial para 
o profissional de saúde Unesc. Atuar na formação de 
profissionais de saúde comprometidos com a realidade 
da saúde na qual estamos inseridos faz parte de nossa 
missão institucional.
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