
MOÇÃO DE APOIO À CARREIRA ÚNICA PARA SANITARISTAS 

A atuação do Sanitarista é uma ocupação antiga no Brasil e, há algum tempo, acessível às mais diversas 
categorias  profissionais.  O  amadurecimento  do  campo  da  Saúde  Coletiva  e  a expansão  e 
complexificação do Sistema Único de Saúde (SUS) passaram a demandar  inovações diversas, como a 
reconceituação das  práticas  da  Saúde Pública  institucionalizada,  a  reconfiguração dos  processos  de 
trabalho  em  saúde  e,  por  conseguinte,  da  formação  profissional  dos  sanitaristas  em  nível  de  pós-
graduação e mais recentemente em nível de graduação. 

Se até 2008 a formação em Saúde Coletiva/Pública vinha ocorrendo basicamente por meio da pós-
graduação latu senso e strictu senso, a criação recente dos cursos na área de Saúde Coletiva antecipou 
esta  formação  em  um  contexto  de  enorme  carência  de  profissionais  qualificados  para  atuar  na 
Promoção e qualidade de vida, Planejamento, Vigilância, Gestão dos Sistemas, e Serviços de Saúde em 
todos os níveis de complexidade.  

A expectativa é de que esses  novos atores da Saúde Coletiva, os Sanitaristas graduados, tenham uma 
prática generalista e estejam aptos para o trânsito interdisciplinar em diferentes campos do saber para 
participar do processo de formulação de políticas públicas e da gestão dos sistemas e serviços de saúde, 
guiados  pelos  princípios  da  transdisciplinaridade,  da  articulação  entre  Teoria  e  Prática  e  da 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.
 
Os profissionais graduados em Saúde Coletiva não trarão prejuízo algum à atuação e à formação da pós-
graduação – ao contrário, o ensino da Saúde Coletiva na pós-graduação será beneficiado ao constituir 
efetivamente uma modalidade de qualificação avançada e  mais específica. Acreditamos que a inserção 
do  Sanitarista  graduado  contribuirá  para  a  constituição  de  relações  de  construção  com  as  demais 
profissões da saúde, sendo elo para o fortalecimento do movimento dos trabalhadores da área e para o 
avanço e a qualificação do SUS.

Em  torno  dos  interesses  comuns  a  todos  que  lutam  por  uma  sociedade  mais  justa,  solidária  e 
democrática e por um SUS mais acessível, equânime e de qualidade para todos que dele necessitam, 
conclamamos os Sanitaristas - Bacharéis, Especialistas, Mestres e Doutores – a nos unirmos, visto que 
somos  todos  frutos  do  amadurecimento  do  campo da  Saúde  Coletiva  e  protagonistas  da  Reforma 
Sanitária Brasileira (RSB).

Somos capazes de perceber a grandeza dos elevados interesses que nos geraram, enquanto graduados e 
pós-graduados em Saúde Coletiva, entendendo o profissional que chega como mais uma força para a 
ampliação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a consolidação da saúde como direito de 
todos. Somente assim irá valer a pena o esforço e a beleza do sonho para a consolidação do profissional 
Sanitarista.


