
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde 

 

 

 

 

ELAINE ROCHA CORREA 

 

 

 

 

 

“MAS A VIDA É REAL E DE VIÉS”: 

o exercício da preceptoria e o processo de educação 

permanente no PET-Saúde/GraduaSUS de Santos, 

São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2019



 

 

 

 

ELAINE ROCHA CORREA 

 

 

 

 

 

“MAS A VIDA É REAL E DE VIÉS”: 

o exercício da preceptoria e o processo de educação 

permanente no PET-Saúde/GraduaSUS de Santos, 

São Paulo 

 

 

Dissertação apresentada como exigência para obtenção do 

título de Mestre em Ensino de Ciências da Saúde, ao 

Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de São Paulo – campus Baixada 

Santista. 

 

Orientadora Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda Petroli Frutuoso 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2019



 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada fonte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORREA, ELAINE ROCHA. 

C824m  MAS A VIDA É REAL E DE VIÉS: o exercício da 

preceptoria e o processo de educação permanente no 

PET-Saúde/GraduaSUS de Santos, São Paulo. / ELAINE 

ROCHA CORREA; Orientadora Maria Fernanda Petroli 

Frutuoso. -- Santos, 2019. 

132 p. ; 30cm 

 

Dissertação (Mestrado Profissional - Pós-graduação 

Ensino em Ciências da Saúde) -- Instituto Saúde e 

Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, 2019. 

 

1. Preceptoria. 2. Capacitação de recursos humanos 

em saúde. 3. Educação em saúde. 4. Sistema Único de 

Saúde. 5. Serviços de integração docente-assistencial. 

I. FRUTUOSO, Maria Fernanda Petroli, Orient. II. 

Título. 

CDD 610.7 



 

 

 

 

 

Folha de Aprovação 

 

 

ELAINE ROCHA CORREA 

 

“MAS A VIDA É REAL E DE VIÉS”: 

o exercício da preceptoria e o processo de educação permanente no PET-

Saúde/GraduaSUS de Santos, São Paulo 

 

 

 

Aprovada em 16 / 09 / 2019 

 

Prof.ª Dra. Maria Fernanda Petroli Frutuoso _____________________________________ 

Presidente da banca 

 

Banca Examinadora:   

Prof. Dr. Marco Akerman _____________________________________________________ 

Universidade de São Paulo – Faculdade de Saúde Pública 

 

Prof.ª Dra. Rosilda Mendes ____________________________________________________ 

Universidade Federal de São Paulo – campus Baixada Santista 

 

Prof.ª Dra. Lia Thieme Oikawa Zangirolani ______________________________________ 

Universidade Federal de São Paulo – campus Baixada Santista



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, minha fortaleza. 

À Célia, Márcia, Nathália e Gustavo.



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, em especial minha mãe Célia, por sustentar essa caminhada tão longa sempre 

ao meu lado. Por ajudar e apoiar de todos os modos imagináveis. Pelo incentivo em todas as 

horas. Pela sabedoria imensurável. 

Aos amigos que apoiaram e torceram, sempre perguntando sobre o meu percurso. Sempre com 

palavras encorajadoras e repletas de carinho. 

Ao (Alex)Sandro, em especial, por acreditar que eu poderia trilhar esse caminho, antes que eu 

mesma acreditasse. 

Aos docentes, que neste caminho foram muitos, pelos abraços, afetos, momentos de 

compartilhamento intensos, conversas de corredor, portas abertas e saberes generosamente 

partilhados. 

Aos colegas de trabalho, pelos momentos de partilha e por acompanharem meus devaneios 

muito pacientemente. 

Aos colegas da classe, que potencializaram ideias, dividindo sonhos, ideais e anseios. Aos 

docentes que deixaram suas muitas contribuições ao longo das aulas. 

Aos “petianos”, trabalhadores, docentes e estudantes, agradeço pela convivência intensa e pela 

balbúrdia produzida.  

Aos membros da banca de qualificação, Sônia, Rosilda e Lia, por contribuições generosas e 

apontamentos valiosos, pelo tempo dedicado. 

À Mafê, minha querida (des)orientadora de todas as horas, por aceitar trilhar ao meu lado todos 

os (des)caminhos que minha imaginação permitiu. Por compreender que, comigo, o percurso é 

(quase) sempre o mais sinuoso e por nunca me deixar só, mas compreender os momentos de 

solitude da minha jornada. 



 

 

 

 

Não cobiço e nem disputo os teus olhos 

Não estou sequer à espera que me deixe ver através dos teus olhos 

Nem sei tampouco se quero ver o que veem e do modo como veem os teus olhos 

Nada do que possas ver me levará a ver e a pensar contigo 

Se eu não for capaz de aprender a ver pelos meus olhos e a pensar comigo 

Não me digas como se caminha e por onde é o caminho deixa-me simplesmente acompanhar-

te quando eu quiser 

Se o caminho dos teus passos estiver iluminado pelas mais cintilantes das estrelas que 

espreitam as noites e os dias mesmo que tu me percas e eu te perca algures na minha 

caminhada certamente nos reencontraremos 

Não me expliques como deverei ser quando um dia as circunstâncias quiserem que eu me 

encontre no espaço e no tempo de condições que tu entendes e dominas 

Semeia-te como és e oferece-te simplesmente à colheita de todas as horas 

Não me prendas as mãos não faças delas instrumento dócil de inspirações que ainda não vivi 

Deixa-me arriscar o molde talvez incorreto deixa-me arriscar o barro talvez impróprio na 

oficina onde ganham forma e paixão todos os sonhos que antecipam o futuro 

E não me obrigues a ler os livros que eu ainda não adivinhei nem queiras que eu saiba o que 

ainda não sou capaz de interrogar 

Protege-me das incursões obrigatórias que sufocam o prazer da descoberta e com o silêncio 

(intimamente sábio) das tuas palavras e dos teus gestos ajuda-me serenamente a ler e a 

escrever a minha própria vida. 

Rubem Alves 

 

 

 

O trabalho vivo não pode em ato, no interior do processo de trabalho, libertar-se plenamente 

do trabalho morto, mas tem condições de comandá-lo se conseguir aprender a interrogá-lo, a 

duvidar do seu sentido e a abrir-se para os ruídos/analisadores presentes no seu cotidiano. 

Com isso, e de posse de uma caixa de ferramentas que tenha o compromisso com o sujeito da 

ação, e em ação, pode-se reinventar a lógica do processo de trabalho, sua gestão, 

organização e finalidade, em ato, coletiva e publicamente. 

Emerson Elias Merhy 



 

 

 

 

RESUMO 

O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) GraduaSUS 2016-2017 

consistiu em uma frente de esforços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santos e da 

Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista (UNIFESP/BS), na discussão da 

formação em saúde e da integração ensino-serviço, tendo como tema a mortalidade materno-

infantil (MMI). Ineditamente, esta edição contou com os municípios de Itanhaém, Santos e São 

Vicente e com estudantes/docentes dos cursos de Educação Física, Nutrição, Psicologia, 

Serviço Social e Terapia Ocupacional da UNIFESP e Medicina do Centro Universitário 

Lusíada, que rodiziaram nos três municípios em três ciclos de oito meses. Esta dissertação teve 

o objetivo de sistematizar e discutir a experiência do exercício da preceptoria e do processo de 

Educação Permanente em Saúde (EPS) no PET-Saúde/GraduaSUS em Santos/SP. Trata-se de 

um estudo qualitativo e retrospectivo cuja produção de dados partiu de três registros: Caderno 

de Registro de Atividades do PET, da pesquisadora/coordenadora do PET-Santos; diário de 

bordo, sobre o processo de pesquisa e vivências no mestrado; Relato das Oficinas de 

Sensibilização com Preceptores, documento síntese das oficinas de sensibilização com oito 

preceptores, de diferentes áreas de formação, que participaram do ciclo final do PET-Santos. 

As análises pautaram-se na noção de EPS em movimento. Os resultados concordam com a 

literatura sobre o exercício da preceptoria no que diz respeito aos pontos positivos como o 

contato com estudantes, a aproximação de docentes em campo e a remuneração dos 

trabalhadores e aos pontos negativos, como a ausência de docentes nos cenários de práticas, 

estudantes com pouco interesse, falta de infraestrutura nos serviços, pouco reconhecimento da 

função de preceptor como parte do trabalho e atraso no pagamento de bolsas. As estratégias de 

EPS configuraram-se como um processo de construção de encontros com os profissionais, em 

uma certa medida contra hegemônico ao enfoque pontual de capacitações priorizado pela SMS. 

No primeiro ciclo, havia uma certa invisibilidade das ações produzidas nos serviços, que dava 

lugar às dúvidas e inseguranças dos preceptores na condução das atividades com os estudantes, 

diante da ausência de respaldo docente. No segundo ciclo, a inserção de uma reunião mensal 

de preceptores permitiu a construção de momentos de escuta e discussão de possibilidades de 

intervenções. Embora ainda prevalecesse a instrumentalização para o exercício da preceptoria, 

culminou com a proposição de grupos de trabalho com todos os atores do PET para a discussão 

de temáticas pertinentes à MMI. No último ciclo, as oficinas indicaram um avanço na 

proposição de um espaço periódico de diálogo mais dinâmico e reflexivo sobre a preceptoria, 

especialmente sobre a compreensão dos serviços e rotinas, com a garantia de atividades com 

sentido para os estudantes. Esta experiência aponta para a EPS presente em muitos espaços do 

PET, a partir do percurso e encontro de muitos atores e de acontecimentos que se deram nas 

brechas e muitas vezes não reconhecidos ou sem visibilidade no cotidiano desafiador do 

trabalho em saúde. Espaços formais e periódicos de diálogo permitiram que viessem à tona 

problematizações sobre o exercício da preceptoria e as práticas profissionais. 

 

 

Descritores: Preceptoria. Capacitação de recursos humanos em saúde. Educação em saúde. 

Sistema Único de Saúde. Serviços de integração docente-assistencial. 
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ABSTRACT 

The Education Program of Working for Health (PET-Health) / GraduaSUS 2016-2017 

consisted of a front of efforts of the Municipal Health Department (SMS) of Santos and the 

Federal University of São Paulo, Baixada Santista campus (UNIFESP / BS), in the discussion 

of health education and teaching-service integration, focusing on maternal-infant mortality 

(MMI). Unprecedented, this edition collaborated with the municipalities of Itanhaém, Santos 

and São Vicente, as well as students / teachers of the Physical Education, Nutrition, Psychology, 

Social Work and Occupational Therapy courses of UNIFESP and Medicine from the Centro 

Universitário Lusíada, consisted of three cycles of eight months each, which surrounded the 

three municipalities.  This dissertation aimed to systematize and discuss the experience of 

exercise of preceptorship and the process of Permanent Education in Health (EPS) at PET-

Health / GraduaSUS in Santos / SP. This is a qualitative and retrospective study whose data 

production came from three records: PET Activity Record, maintained by the researcher / 

coordinator of PET-Santos, with linear records of project development; field diary, about the 

research process and experiences in the master's degree; Report on Preceptors Awareness 

Workshops, a synthesis document of the awareness workshops with eight preceptors, from 

different training areas, who participated in the final cycle of PET-Santos. The analyzes were 

based on the notion of EPS in motion. The data from this investigation agree with the literature 

on the practice of health preceptorship regarding the positive points such as the contact with 

students, the approach of teachers in the field and the remuneration of workers and the negative 

points, such as the absence of teachers in the practice setting, students with little interest, lack 

of service infrastructure, poor recognition of the role of preceptor as part of the job, and late 

payment of scholarships. The EPS strategies were configured as a process of building 

encounters moments with professionals, to a certain extent against hegemonic to the specific 

focus of training prioritized by SMS. In the first cycle, there was a certain invisibility of the 

actions produced in the services, which gave rise to the doubts and insecurities of the preceptors 

in conducting the activities with the students, in the absence of teacher’s support. In the second 

cycle, the insertion of a monthly meeting of preceptors allowed the construction of listening 

moments and discussion of intervention possibilities. Although the idea of instrumentalization 

for the exercise of preceptorship still prevailed, it culminated in the proposition of working 

groups with all PET actors to discuss and systematize themes relevant to the MMI. In the last 

cycle, the workshops indicated a breakthrough in proposing a more dynamic and reflective 

periodic space for dialogue on preceptorship, especially regarding the understanding of services 

and routines, with the guarantee of meaningful activities for students. This experience points to 

EPS present in many PET action spaces, based on the path and encounter of many actors and 

events that occurred in the breaches and often unrecognized or without visibility in the 

challenging daily work of health. Formal and periodic spaces of dialogue have allowed them to 

raise questions about preceptorship and professional practices. 

Keywords: Preceptorship. Health Human Resource Training. Health Education. Unified 

Health System. Teaching Care Integration Services. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A decisão pela formação em Psicologia aconteceu muito precocemente em minha 

vida, quando estava com quinze, talvez dezesseis anos. “Gosto de lidar com gente” era a singela 

resposta quando perguntavam o motivo da minha escolha. 

Meus anos em uma universidade privada de São Paulo/SP antecederam a 

homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área da saúde, 

lançadas a partir de 2001. E isso representou uma formação mais voltada à especialização, 

fragmentada e que privilegiou quatro grandes áreas – clínica, hospitalar, escolar e 

organizacional. Minha formação foi profundamente marcada pela prática clínica e individual, 

com enfoque na Psiquiatria e Psicanálise. Em que pese ter realizado muitos estágios e ter 

inúmeras horas dedicadas a atividades práticas, em diversos espaços, como escola pública, 

instituições do terceiro setor, hospital público e outros, o modelo clínico de atuação prevalecia, 

distanciado de discussões sobre fenômenos históricos, sociais, econômicos, culturais, 

territoriais e políticos. 

Após formada, experimentei por brevíssimo período a atuação profissional na área 

privada. Logo, ingressei no serviço público, por meio de concurso, indo trabalhar na Assistência 

Social do município de São Vicente/SP. E isso, previsivelmente, colocou minha formação em 

questão. Precisei ampliar meus conhecimentos em uma nova direção. Realizei muitas leituras, 

contei com momentos preciosos de compartilhamento com colegas de trabalho e usuários, 

sempre buscando aproximar minha prática à realidade que vivenciava junto à população 

assistida. 

Na Assistência Social, minha trajetória antecedeu a implementação do Sistema 

Único de Assistência Social no município. Iniciei em um plantão social, que consistia em uma 

porta de entrada da rede para toda a população da cidade. A assistência prestada neste serviço 

era pontual e calcada na dispensação de auxílio material, quando disponível, e 

encaminhamentos a serviços especializados. Posteriormente, fui trabalhar em um centro de 

referência em atendimento de famílias, com crianças e adolescentes em sua composição, que 

apresentassem características de vulnerabilidade psicossocial. E, por último nessa rede, atuei 

nas medidas socioeducativas, atendendo adolescentes e jovens em cumprimento de liberdade 

assistida. 
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Em 2007, fui chamada para trabalhar em Santos/SP, após mais um concurso 

público. Meu primeiro trabalho foi em um ambulatório de saúde mental infantil, na Região 

Central Histórica do município. Com oito meses de trabalho, fui convidada para assumir a 

gestão de um serviço semelhante ao qual atuava, mas localizado na Zona Noroeste. Na ocasião 

do convite, pesou a experiência acumulada na área da infância e adolescência no serviço 

público, para a indicação. Aceitei e me tornei, então, uma chefe de seção, como se denomina 

no organograma da Prefeitura Municipal de Santos. Após mais de quatro anos de gestão, fui 

convidada a assumir a chefia do ambulatório de saúde mental de adolescentes. A motivação 

para aceitar foi a possibilidade de atuar novamente na área da adolescência. Deste modo, 

assumi, pela primeira vez, a gestão de um serviço de referência para todo o município. 

Após muitos anos no papel de gestora na saúde mental, decidi que era o momento 

de desbravar outro campo de atuação e a rede de saúde de Santos era grande o suficiente para 

dar muito no que pensar. Mas a mobilidade na Secretaria não ocorre de modo simples. Para 

assegurar a manutenção da composição das equipes e a assistência prestada, a transferência dos 

trabalhadores fica condicionada à permuta, frequentemente. Após meses aguardando, consegui 

minha permuta para uma área que nunca havia experimentado – a formação em saúde. 

Entre os anos de 2014 e 2017, trabalhei na área de formação da Secretaria Municipal 

de Saúde de Santos (SMS), em um local denominado Coordenadoria de Formação e 

Gerenciamento de Recursos Humanos – Saúde (COFORM-SMS). Basicamente, era o setor 

responsável por propor políticas e ações de formação dos trabalhadores e pelas questões da 

integração ensino-serviço. Esta coordenadoria era ligada ao gabinete da Secretaria, tendo 

atuação transversal na rede, relacionando-se diretamente com todas as unidades e profissionais 

de saúde.   

A princípio, atuava principalmente em questões administrativas e operacionais, me 

aproximando do trabalho por meio de seu aspecto mais duro e burocrático. Gradativamente, fui 

me familiarizando com as diversas atividades desenvolvidas na coordenadoria. À época, havia 

a Comissão de Pesquisa e Intervenção, na qual comecei acompanhando e registrando as 

reuniões, além de cuidar da emissão de pareceres. Em pouco tempo, estava operacionalizando 

sozinha, assumindo a responsabilidade técnica da Comissão e coordenando as reuniões. Isso 

exigia receber e ler as pesquisas submetidas, dialogar com pesquisadores sobre seus projetos e,  
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por vezes, acompanhar na rede os desdobramentos. Em um segundo momento, pude reorganizar 

a Comissão, propondo novos fluxos para o parecer das pesquisas, elaborando e implementando 

um novo regimento interno. 

Posteriormente, em outro arranjo da coordenadoria, fui aprofundando minha 

compreensão a respeito de como a integração ensino-serviço efetivamente funcionava na 

Secretaria. Fui me apropriando cada vez mais de outras tarefas, como a organização dos estágios 

na rede, que significava articular os campos de estágios entre as Instituições de Ensino Superior 

(IES) e escolas técnicas conveniadas, dialogar com as unidades e os profissionais, contemplar, 

na medida do possível, as demandas. Outra atribuição era a ordenação das capacitações para os 

trabalhadores. À coordenadoria, competia elaborar um calendário anual, a ser divulgado com 

antecedência, para que as unidades e os trabalhadores pudessem se programar. As capacitações 

podiam ser propostas pela própria rede, como as atualizações de protocolos de cuidado, a 

divulgação de revisão de procedimentos, implementação de novos fluxos na rede. E também 

podiam ter origem externa, as mais diversas, ofertadas pela Secretaria de Estado da Saúde, 

associações de profissionais de saúde, instituições de ensino conveniadas e outros parceiros.  

Foi nesta fase, em que me sentia bastante apropriada e confortável no trabalho, que 

fui designada para a gestão do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), 

a edição PET-Saúde/GraduaSUS, sendo lançada para longe da minha da zona de conforto. 

Minhas atribuições evoluíram conforme as fases da gestão e os arranjos da 

coordenadoria e do gabinete da Secretaria também. Até um ponto em que não encontrava mais 

espaço para minhas ideias e contribuições. Era final de 2017, e me sentia compelida a retornar 

para a assistência, “à ponta”, como dizemos na saúde. E assim fiz, indo trabalhar pela primeira 

vez na Atenção Básica, compondo uma equipe de Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

(NASF). 

Esta pesquisa se originou da experiência acumulada nesta trajetória, assumindo esse 

protagonismo no trabalho e me aventurando frente à gestão de um projeto complexo como o 

PET-Saúde/GraduaSUS. Também não posso deixar de citar o contato intenso com a 

universidade pública, seus espaços e oportunidades, seus estudantes e docentes, a composição 

com os outros trabalhadores da rede, como propulsores desta pesquisa.  

Este trabalho é sobre aquilo que me aconteceu, me modificou e o que fiz (e sigo 

fazendo enquanto escrevo) com tudo isso. Bondía nos ensina que  
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“Do ponto de vista da experiência, o importante [é] ... a “exposição”, nossa maneira 

de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é 

incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas 

não se “ex-põe” (BONDÍA, 2002, p. 25). 

 

Como muitos outros antes de mim, decidi estudar a fundo meu trabalho, ou melhor 

dizendo, meu próprio fazer. Nunca pareceu uma tarefa fácil, mas a verdadeira complexidade se 

revela agora, enquanto escrevo essa dissertação e devo questionar, criar e me abrir a novos 

sentidos sobre o que fiz. 

Neste percurso, houve o planejado e o que realmente aconteceu. Foi um processo 

que contou com movimentos idealizados, mas que em muitos momentos adquiriu vida própria. 

O título definitivo da dissertação começou a se delinear a partir dessa vivência. 

“É a vida real” era uma expressão que ouvia muito nos momentos de orientação. 

Era sempre sobre a vida real adentrando sem pedir licença, se esparramando e interpelando o 

planejamento. Era sobre o desassossego presente no percurso, durante os quais me esforçava 

para me manter aberta aos movimentos, ao fugir do script. A frase “mas a vida é real e de viés” 

é um verso da música “O quereres”, de Caetano Veloso, lançada em 1984. Os versos desta 

música são marcados pela antítese, uma figura de linguagem caracterizada pela presença de 

opostos em uma mesma sentença, e foi o que me atraiu. Entre o planejado e o pretendido, em 

confronto com o real e o imprevisível.  

 

O quereres 

Caetano Veloso, 1984 

 

Onde queres revólver, sou coqueiro 

E onde queres dinheiro, sou paixão 

Onde queres descanso, sou desejo 

E onde sou só desejo, queres não 

E onde não queres nada, nada falta 

E onde voas bem alta, eu sou o chão 

E onde pisas o chão, minha alma salta 

E ganha liberdade na amplidão 
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Onde queres família, sou maluco 

E onde queres romântico, burguês 

Onde queres Leblon, sou Pernambuco 

E onde queres eunuco, garanhão 

Onde queres o sim e o não, talvez 

E onde vês, eu não vislumbro razão 

Onde queres o lobo, eu sou o irmão 

E onde queres cowboy, eu sou chinês 

 

Ah! bruta flor do querer 

Ah! bruta flor, bruta flor 

 

Onde queres o ato, eu sou o espírito 

E onde queres ternura, eu sou tesão 

Onde queres o livre, decassílabo 

E onde buscas o anjo, sou mulher 

Onde queres prazer, sou o que dói 

E onde queres tortura, mansidão 

Onde queres um lar, revolução 

E onde queres bandido, sou herói 

 

Eu queria querer-te amar o amor 

Construir-nos dulcíssima prisão 

Encontrar a mais justa adequação 

Tudo métrica e rima e nunca dor 

Mas a vida é real e de viés 

E vê só que cilada o amor me armou 

Eu te quero (e não queres) como sou 

Não te quero (e não queres) como és 

 

Ah! bruta flor do querer 

Ah! bruta flor, bruta flor 

 

6 



 

 

Onde queres comício, flipper-vídeo 

E onde queres romance, rock'n roll 

Onde queres a lua, eu sou o sol 

E onde a pura natura, o inseticídio 

Onde queres mistério, eu sou a luz 

E onde queres um canto, o mundo inteiro 

Onde queres quaresma, fevereiro 

E onde queres coqueiro, eu sou obus 

 

O quereres e o estares sempre a fim 

Do que em mim é de mim tão desigual 

Faz-me querer-te bem, querer-te mal 

Bem a ti, mal ao quereres assim 

Infinitivamente pessoal 

E eu querendo querer-te sem ter fim 

E, querendo-te, aprender o total 

Do querer que há e do que não há em mim 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. A formação em saúde: do paradigma flexneriano à proposição do SUS 

formador 

Por volta da década de 1960, no panorama internacional, surgiram manifestações 

de insatisfação quanto ao denominado paradigma flexneriano de educação em saúde. Este 

paradigma teve sua origem no Relatório Flexner, produto de um estudo realizado por Abraham 

Flexner, nos Estados Unidos da América (EUA) e Canadá, na década de 1910, com o intuito de 

avaliar o ensino da Medicina nestes países. Deste relatório, surge a proposição do chamado 

modelo flexneriano que influenciou fortemente a formação na área da saúde e enfrentou críticas 

por ser considerado tecnicista, hospitalocêntrico e biologicista, apostando em um modelo de 

aprendizagem fragmentado em disciplinas sem relação entre si (PAGLIOSA; DA ROS, 2008; 

ALMEIDA FILHO, 2010; GENTIL et al., 2015). 

O uso negativo do adjetivo flexneriano para o currículo de escolas médicas, ou seja, 

aquele que não atende às necessidades de saúde a partir de uma formação em ciclos iniciais 

básicos seguido de disciplinas clínicas, não é consenso, uma vez que alguns defensores veem o 

potencial transformador do Relatório na educação da área, tanto nos EUA como em alguns 

países da Europa, especialmente na Alemanha, em decorrência da proposição abrangente e 

institucionalizada, com bases científicas, a partir da avaliação de 155 escolas médicas norte-

americanas e canadenses (PAGLIOSA; DA ROS, 2008; ALMEIDA FILHO, 2010). À época 

do Relatório, aumentava o número de escolas de Medicina sem nenhum controle quanto a pré-

requisitos para funcionamento e/ou qualidade da infraestrutura, dos aspectos pedagógicos e das 

vertentes terapêuticas, em um cenário de crescente influência da indústria farmacêutica nas 

práticas médicas. Neste contexto, o trabalho de Flexner contribuiu para a reorganização e 

regulamentação destas escolas - incluindo o fechamento de grande parte - e para a inserção de 

uma racionalidade científica na formação médica (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). Cabe afirmar 

que Flexner propõe uma reorganização do ensino com abordagem disciplinar, o que 

correspondia a uma perspectiva de vanguarda à época, quando a regulação da especialização e 

profissionalização eram pautas das instituições (ALMEIDA FILHO, 2010). 

No período do Relatório, já eram observadas transformações importantes na 

formação médica, como por exemplo o modelo francês, onde o graduando aprendia ao lado do  
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leito dos pacientes e a disseminação do modelo flexneriano teve a contribuição de grande 

investimento financeiro norte-americano, o que impulsionou sua influência nos EUA e no 

ocidente. A proposta enfatizava um currículo dividido em um ciclo básico em laboratório e um 

ciclo clínico em hospital, com duração de dois anos cada, reforçando o estudo da Medicina em 

atividades práticas e com ênfase na doença. Autores como Pagliosa e Da Ros (2008) 

problematizam que o Relatório Flexner apenas legitimou a influência, já em andamento, da 

perspectiva positivista na formação médica e não se configurou como um modelo, uma 

proposição inédita. Outro campo de críticas diz respeito à educação médica sexista, racista e 

elitista, destinada predominantemente aos homens brancos, de classe média, capazes de custear 

os estudos (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 

Almeida Filho (2010) indaga o caráter pejorativo atribuído ao Relatório Flexner, na 

medida em que, revisitando o documento original, pontua os avanços ao: reintegrar os apartados 

cursos de Medicina à estrutura universitária; assumir que “a educação médica deve envolver o 

aprendizado de como fazer, fazendo” (p. 2242), concepção que aproxima-se à aprendizagem 

baseada em problemas; reconhecer que as ciências básicas configuram-se como campo mínimo 

necessário, mas insuficiente para a boa prática médica e que tal prática depende, também, de 

pressupostos científicos; anunciar que a Medicina deve contemplar as questões sociais e 

preventivas e não somente as curativas e individuais. 

Em um campo de disputas, estes avanços, junto às premissas do regime de ciclos, 

da dedicação exclusiva dos docentes e da proibição da clínica privada explícitas no Relatório 

Flexner, podem ter contribuído para a produção de textos enfáticos apresentando um modelo 

flexneriano centrado na doença e no hospital, que resultaria em currículos reducionistas, com 

pequeno espaço para as discussões das dimensões sociais do processo saúde-adoecimento e 

para o compromisso com a realidade e com as necessidades da população (PAGLIOSA; DA 

ROS, 2008; ALMEIDA FILHO, 2010). 

Tomando-se a experiência brasileira, a reforma proposta pelo Relatório Flexner 

teve repercussão tardia no país. Nas primeiras décadas do século XX, as faculdades brasileiras 

seguiam a escola francesa ou alemã, com focos, respectivamente, na clínica e na pesquisa 

laboratorial e o Relatório indicava a necessidade de superar a divisão entre estes modelos – a 

clínica e o laboratório – considerados distintos (ALMEIDA FILHO, 2010). Foi durante o 

período do regime militar, em 1968, com a promulgação da Lei Federal nº 5.540, que a reforma  
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universitária nas escolas médicas brasileiras adotou oficialmente o modelo norte-americano de 

estrutura curricular – as cátedras foram substituídas por disciplinas, agrupadas em ciclo básico, 

correspondente aos dois primeiros anos, e ciclo profissionalizante, nos últimos quatro anos 

(GENTIL et al., 2015). 

Cabe pontuar que muitas tentativas de mudança da formação médica não foram 

efetivadas, por motivos que englobam, entre outros, a pouca sensibilização dos docentes, 

envolvidos prioritariamente com a carreira em pesquisa e práticas profissionais privadas, o 

aumento de instituições privadas de ensino nos grandes centros urbanos, especialmente nas 

décadas de 1960-1970, os interesses do complexo médico-industrial norteados pelo capitalismo 

(PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 

Neste contexto, a formação médica no século XX sofre influência direta da 

evolução científica e tecnológica, que contribuiu para a alteração do perfil de morbi-

mortalidade mundial – diminuição da prevalência de doenças infecciosas e aumento das 

crônicas não transmissíveis, o que trouxe novos desafios para o entendimento do processo de 

saúde-adoecimento e para o reordenamento das ações de cuidado. Estes fenômenos 

contribuíram para a avaliação da insuficiência do excesso de especialização na formação 

médica, levando os EUA e Canadá, na década de 1960, a apostarem no médico de família ou 

generalista. Com isso, amplificou-se a necessidade de se priorizar o atendimento básico em 

saúde, sendo essencial diversificar os currículos entre medicina geral e especialidades 

(FALKENBERG et al., 2014; SILVA-ACIOLI et al., 2013). 

Um dos reforços a esta aposta veio a partir da realização da Conferência 

Internacional da Organização Mundial de Saúde, de 1978, em Alma-Ata, com o tema principal 

“Saúde para todos no ano 2000”, que originou a Declaração Saúde para Todos, assinada por 

representantes de 134 países. Este documento destacou a importância da Atenção Primária à 

Saúde (APS), como estratégia para a promoção de saúde, exigindo a proposição de um novo 

modelo de atenção à saúde. 

Diante dos diferentes contextos políticos e econômicos de cada país, a partir dos 

anos de 1980 iniciam-se, de maneira heterogênea, processos de reforma na saúde. Tomando os 

desdobramentos deste contexto no Brasil, destaca-se a instauração do movimento da Reforma 

Sanitária, o qual defendia um sistema universal de saúde, integral e descentralizado e 

corroborava a importância de repensar a formação em saúde (SILVA-ACIOLI et al., 2013). Em  
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1988, com a promulgação da Constituição Federal (CF), foi instituído o Sistema Único de Saúde 

(SUS), com amplo debate e participação da sociedade civil, no intuito de assegurar o direito à 

saúde de modo universal e gratuito a toda população brasileira, consolidando assim a Reforma 

Sanitária. Posteriormente, em obediência à norma constitucional, foi publicada a Lei Federal nº 

8080/90, que trata da organização do SUS, regulando as ações e serviços de saúde em todo 

território nacional (BRASIL, 1988, 1990). 

O contexto de implantação do SUS pedia estratégias para aumentar a cobertura e 

ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. No ano de 1994, o Ministério da Saúde 

(MS) implantou o Programa de Saúde da Família (PSF) (BRASIL, 1997). Temos a origem de 

um novo modelo de atenção, com o surgimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a 

proposta de abordagem integral da saúde, substituindo o padrão de assistência vigente no País, 

até então, centralizado na doença e na medicalização, numa abordagem fragmentada e 

individualista. 

Neste novo modelo, que compreendia, além da integralidade da atenção, o enfoque 

no trabalho em equipe, apresentando outras práticas, atitudes, percepções e concepções do 

processo saúde-doença, evidenciou-se a carência de profissionais, em termos qualitativos e 

quantitativos, para colocar em prática tais preceitos (GUSMÃO et al., 2015; DIAS et al., 2013; 

PEDUZZI, 2016). 

Para Costa e Borges (2015), não existe coerência em se propor mudanças nos 

serviços de saúde, sem efetivar alterações no processo de formação dos profissionais. Diante 

do modelo de atenção em saúde que privilegiava a APS, não só a formação médica, mas também 

dos demais profissionais de saúde precisava ser revista, dando continuidade às discussões sobre 

a formação em saúde, de modo a produzir profissionais críticos, generalistas e humanistas, 

imbuídos de capacidade de compreender e lidar com a realidade complexa que compõe os 

sujeitos e seus cenários de vida. As mudanças necessárias para o aparecimento de novo perfil 

de profissionais de saúde esbarravam no modelo de formação adotado até então (CECCIM et 

al., 2009). 

Cabe pontuar que, no cenário brasileiro, a partir da década de 1970, havia a 

necessidade da construção de discursos de resistência contra a ditadura militar o que, segundo 

Almeida Filho (2010, p. 2247)  

 

11 



 

 

“Na interface entre educação e saúde, naquele momento buscavam-se propostas 

capazes de superar pautas e agendas de reforma da educação médica e deformação de 

recursos humanos em saúde, supostamente herdadas do regime de exceção e do 

imperialismo americano”.  

 

Para o autor, este panorama pode ter influenciado a “distorção” da proposição 

flexneriana predominante na produção de conhecimento sobre o ensino médico, e 

consequentemente da área da saúde. Por outro lado, permitiu o resgate de ações com a 

comunidade e o fortalecimento de pedagogias ativas e de modelos de formação baseados na 

prática. 

Na perspectiva da discussão sobre a formação, para contribuir na revisão do modelo 

de formação vigente, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) propôs a extinção dos 

chamados currículos mínimos pré-estabelecidos, vigentes desde 1969, e aprovou nova Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB). Este marco permitia mais autonomia às IES na formulação do 

currículo, com enfoque mais formativo e de acordo com a realidade e necessidades locais 

(BRASIL, 1996). 

A fim de incentivar novas formas de organização curricular dos cursos de graduação 

na área de saúde, o MEC iniciou em 2001 a implantação de novas DCN, começando pelos 

cursos de Medicina e Enfermagem. Nos anos de 2002 e 2004, o MEC deu continuidade a esta 

reformulação, lançando DCN referentes a outros cursos de graduação. Estas diretrizes 

provocaram mudanças na formação das profissões da área da saúde, na medida em que 

preconizam a integração ensino-serviço e o fortalecimento da aprendizagem para além do 

ambiente hospitalar, com ênfase na APS (LOBATO et al., 2012; CARVALHO et al., 2015). 

Atualizadas no ano de 2014, as DCN do curso de Medicina reforçam a formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, com competências para atuação em todos os níveis 

de atenção à saúde, incluindo a APS (BRASIL, 2014). 

A ordenação da formação dos recursos humanos para a área da saúde pelo SUS está 

prevista tanto no art. 200 da CF quanto no art. 5 da Lei Federal nº 8080/90. A partir da criação 

da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), por meio do Decreto 

Presidencial nº 4.726, de 09 de junho de 2003, o MS assumiu o papel, definido na legislação, 

de gestor federal do SUS no que diz respeito à formulação de políticas orientadoras da 

formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos trabalhadores da saúde 

(BRASIL, 2003; COSTA et al., 2015). 
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Podemos distinguir dois eixos de atuação desta Secretaria: a qualificação dos 

profissionais que já atuam no SUS (impulsionada pela Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde - PNEPS) e a proposição de mudanças na formação dos novos 

profissionais da saúde (BRASIL, 2004). 

Para assegurar a formação destes novos profissionais, surgiu a Política de Educação 

e Desenvolvimento para o SUS, cuja proposta de educação permanente prevê o encontro entre 

o mundo da formação e o mundo do trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho. Para este encontro, temos como referência as 

necessidades de saúde das populações, a gestão local dos serviços e o controle social (BRASIL, 

2004; CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Ainda com o intuito de efetivar mudanças na formação dos profissionais de saúde 

e visando aproximar a graduação das necessidades da população atendida pelo SUS, o MEC e 

o MS uniram esforços e propuseram importantes iniciativas como, por exemplo, em 2005, o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e como 

complemento, em 2008, o PET-Saúde (BRASIL, 2007, 2008; FERRAZ, 2012). 

Estes programas estimularam o trabalho em conjunto entre instituições formadoras 

de profissionais e serviços de saúde, induzindo o processo de mudança na formação. Estas 

propostas pressupõem a integração ensino-serviço, agregando gestores das IES, das Secretarias 

Municipais de Saúde, bem como docentes, estudantes e profissionais de saúde (LIMA; 

ROZENDO, 2015). 

 

2.2. O município de Santos e a Secretaria Municipal de Saúde: estrutura atual 

e o lugar da integração ensino-serviço 

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), localizada no litoral do 

estado de São Paulo, foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 815, em 30 de julho de 

1996. A região, na qual residem 1.828.212 habitantes, abrange nove municípios: Bertioga, 

Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, Santos e São Vicente. O 

município de Santos tem importante papel como polo da região por sua grande relevância 

econômica, representada principalmente por abrigar o maior porto marítimo do Brasil e da 

América Latina (AGEM, 2017; EMPLASA, 2017; IBGE, 2017). 

A cidade de Santos faz limite ao norte com Santo André e Mogi das Cruzes, ao sul 

com o Oceano Atlântico e ilha de Santo Amaro (na qual se encontra o município de Guarujá),  
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ao leste com Bertioga, ao oeste com Cubatão e São Vicente. Distante 70 km de São Paulo, tem 

como vias de ligação com a capital as Rodovias Anchieta, Imigrantes e Caminho do Mar; do 

Rio de Janeiro são 505 km com acesso pela Rodovia Rio-Santos; de Curitiba, 490 km com 

acesso pelas Rodovias BR-116, SP-165 e SP-55, além de trens da Rede Ferroviária Federal 

(IBGE, 2017; SANTOS, 2017). 

Segundo o último censo de 2010, a população era de 419.400 habitantes e a 

população estimada atual é de 432.957 habitantes. A área de Santos totaliza 281,033 km², sendo 

este total dividido em 39,4 km² de área insular, situada na Ilha de São Vicente, e 231,6 km² de 

área continental. A cidade, composta por sessenta e sete bairros, é constituída 

predominantemente por planícies e por morros que a dividem. Dentre as atividades econômicas 

mais importantes, podemos citar, além do porto, comércio, turismo e pesca (A TRIBUNA, 

2015; IBGE, 2017; SANTOS, 2017). 

No município de Santos, poucos meses após a promulgação da CF de 1988 e antes 

da lei nº 8080/1990, foi implantada a Secretaria de Saúde e Higiene (SEHIG) de Santos. Entre 

os anos de 1989 e 1992, ocorreu a estruturação do sistema municipal de saúde pública; os anos 

de 1993 e 1994 serviram para organizar e consolidar a rede criada e em 1995 e 1996, houve um 

novo período de expansão da rede (PIMENTA, 1997). 

As iniciativas desta época fizeram do município uma referência em saúde pública 

durante um longo tempo. Em 1988, a rede pública já ofertava atendimento homeopático, 

constituindo um serviço específico para isso, o Centro de Práticas Alternativas (JUSTO; 

GOMES, 2007). Na área da saúde mental, estivemos na vanguarda da implementação da rede 

substitutiva de assistência, com a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em maio de 1989, 

seguida pela implantação dos Núcleos de Apoio Psicossocial (KINOSHITA, 1997). Ainda no 

ano de 1989, a SEHIG contava com dados que revelavam a alta incidência de infecção por HIV 

e casos de AIDS em Santos, colocando-a entre as cidades com piores índices mundiais relativos 

à doença. A Secretaria definiu uma série de medidas para combater o problema, implantando o 

Programa Municipal de DST/AIDS, com destaque para a política de redução de danos 

(ANDRADE et al., 1997). A mortalidade materno-infantil (MMI) já inspirava preocupação e, 

em 1990, foi inaugurada a Casa da Gestante, com “objetivos de acompanhar gestantes de risco 

e de formação / apoio dos trabalhadores da rede básica na área do pré-natal” (BERTUOL; 

CAMPOS; SILVEIRA, 1997, p. 141). O equipamento chegou a funcionar dentro da 

Maternidade Municipal Dr. Silvério Fontes e era o quarto do tipo no Brasil (MONTEIRO; 

OLIVEIRA, 1997). 
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Após esta fase, compreendida entre 1989 e 1996, muitas outras se sucederam, com 

diferentes gestões municipais e modos de gerir a saúde pública. Para esse trabalho, interessa 

apresentar a rede atual da Secretaria e situar a integração ensino-serviço nesta estrutura. 

Em sua história mais recente, a SMS referiu que “vem buscando aperfeiçoar a 

política de saúde visando atender e melhorar as condições de saúde dos munícipes” (SANTOS, 

2014, p. 05). Um grande investimento tem sido o fortalecimento da Atenção Básica como “eixo 

estruturante do Sistema de Saúde local” (SANTOS, 2014, p. 08), na tentativa de maximizar sua 

capacidade resolutiva e a produção de cuidado integral. Em relação aos demais serviços da rede, 

componentes de outros níveis de atenção, como especialidades, hospitalar, urgência e 

emergência, a SMS havia proposto a revisão de seus processos de trabalho, enfocando o 

incremento de resolutividade e humanização em suas ações. A integração entre estes níveis de 

atenção e a Atenção Básica representava esforço relevante da Secretaria para incremento da 

qualidade da assistência prestada à população santista (SANTOS, 2013). 

Neste quadriênio (2018-2021), a SMS afirmou que manteria o investimento na 

Atenção Básica, se debruçando sobre problemas atuais, com destaque para os agravos em saúde, 

decorrentes da desigualdade social, dificuldade de acesso aos serviços e estilo de vida da 

população. Em resposta a este cenário complexo, a Secretaria se dispôs a assumir ativamente o 

papel de articuladora na proposição de ações intersetoriais, que se desenvolvem para além da 

saúde, compreendendo educação, meio ambiente, cultura, segurança, dentre outros, sendo essas 

ações voltadas para promoção de saúde e prevenção de doenças (SANTOS, 2017b). 

Atualmente, a SMS de Santos possui pouco mais de três mil e quinhentos 

trabalhadores em regime estatutário em seu quadro (SANTOS, 2017a). Esses trabalhadores são 

responsáveis por uma vasta rede de serviços, projetos e programas. A seguir, está descrita a 

estrutura da SMS, de modo a permitir uma melhor compreensão desta rede.  

O Gabinete da Secretaria se constitui por um grupo de assessores técnicos, seções 

de apoio e duas coordenadorias, sendo uma delas a COFORM-SMS. Ao Gabinete, encontram-

se subordinados seis departamentos, que são as maiores unidades administrativas da Secretaria. 

O Departamento de Atenção Pré-hospitalar e Hospitalar (DAPHOS) conta com pronto-socorro, 

hospital e maternidade, hospital de pequeno porte, seção de captação e transporte de órgãos e 

tecidos, seção centro de diagnóstico, seção de atendimento domiciliar, serviço móvel de 

atendimento de urgência. O Departamento de Atenção Básica (DEAB) é responsável pela 

gestão de trinta e duas unidades, sendo vinte Unidades de Saúde da Família (USF) e doze 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), seção de atenção à saúde da comunidade, cinco equipes de  
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NASF, Consultório na Rua e grupos técnicos de trabalho sobre segmentos 

específicos (saúde da mulher, da criança e do adulto-idoso). No Departamento de Atenção 

Especializada (DEAESP), encontra-se a Saúde Mental, com cinco Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) nível III, CAPSad nível II (álcool e drogas), CAPSadij nível III, dois 

CAPSij nível II, três residências terapêuticas e seção de prevenção; as Especialidades 

comportam dois ambulatórios de especialidades, Seção de Reabilitação e Fisioterapia, Centro 

Especializado em Reabilitação, Seção Instituto da Mulher e da Gestante (SEIMGE) e Seção de 

Referência em Saúde Auditiva; e ainda abarca a Saúde Bucal, com dois centros de 

especialidades odontológicas e seção de prevenção. O Departamento de Vigilância em Saúde 

(DEVIG), por sua vez, compreende as seções de vigilância sanitária, controle e orientação de 

intoxicações, saúde do trabalhador, controle de zoonoses, controle de vetores, vigilância à 

MMI, vigilância epidemiológica, Programa Saúde na Escola, além do segmento de controle de 

doenças infectocontagiosas, composto por seções como atendimento especializado de adultos, 

atendimento especializado de crianças e adolescentes, prevenção e casa de apoio. O 

Departamento de Regulação do Sistema de Saúde é composto por cinco seções, dentre essas a 

auditoria, contratualizações e convênios e controle de vagas. Por fim, temos o Departamento 

Administrativo, Financeiro e de Infraestrutura, contando com catorze seções, como tesouraria, 

contratos e convênios, transporte, zeladoria, nutrição e dietoterapia e assistência farmacêutica. 

Na SMS de Santos, a integração ensino-serviço se concentra no âmbito da 

COFORM-SMS, também responsável pela discussão do papel formador do SUS, conforme 

estipulado pela Lei nº 8080/90. A coordenadoria foi criada na reforma administrativa nº 542, 

de 27 de setembro de 2005 e modificada pela primeira vez por meio da lei complementar nº 

667, de 29 de dezembro de 2009. Constam de suas atribuições: 

I – a identificação das demandas para formação, qualificação e educação continuada 

nos aspectos gerais e específicos, direcionadas às diversas áreas e setores de trabalho da SMS;  

II – a articulação e integração de recursos humanos, financeiros e materiais para 

atividades de educação permanente, estágios, formação e qualificação dos profissionais da 

SMS; e  

III – a proposição e formulação de ações relativas à formação e educação 

permanente dos profissionais de saúde em todos os níveis de escolaridade e a capacitação de 

profissionais de outras áreas e da própria população, buscando o favorecimento de articulação  
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intersetorial e controle social no setor de saúde. 

Em 2017, a coordenadoria sofreu a mais recente reformulação, por meio da 

publicação do Decreto nº 7.707, de 06 de março de 2017, no Diário Oficial do município do dia 

07 de março de 2017. Posteriormente, ainda houve a publicação de retificação do decreto na 

data de 14 de março de 2017. A coordenadoria teve seu escopo de atuação ampliado, passando 

a incluir o gerenciamento de recursos humanos da SMS, contando atualmente com duas seções: 

Seção de Gerenciamento de Recursos Humanos – Saúde e Seção de Formação e Capacitação. 

As unidades da SMS recebem, anualmente, cerca de três mil estudantes, para visitas 

institucionais, vivências e estágios, por meio de convênios e parcerias firmados com IES e 

escolas técnicas sediadas no município. Compete à COFORM-SMS a organização necessária 

para recepção e acomodação destes estudantes na rede. A Universidade Federal de São Paulo, 

campus Baixada Santista (UNIFESP/BS) é uma das Instituições parceiras da SMS, com 

atividades de ensino, pesquisa e extensão em equipamentos de todos os níveis de atenção à 

saúde da cidade. 

Para além da inserção dos alunos já prevista nas matrizes curriculares dos cursos de 

graduação em saúde da UNIFESP/BS, a parceria SMS-UNIFESP investiu e desenvolveu os 

seguintes projetos / programas: Pró-Saúde e PET-Saúde (Edital nº 24, de 15 de dezembro de 

2011); PET-Saúde/Redes de Atenção à Saúde 2013/2015 (Edital nº 14, de 08 de março de 

2013); Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), realizado 

em 2015 e 2016 no formato de vivência, em 2018 como seminário; Programa de Residência 

Multiprofissional em Atenção à Saúde, de 2009 a 2014; o PET-Saúde/GraduaSUS 2016/2017 

(Edital nº 13, de 28 de setembro de 2015) e o PET-Saúde/Interprofissionalidade 2018/2019 

(Edital nº 10, 23 de julho 2018), em andamento. 

Atualmente, a parceria conta com o Programa de Residência Multiprofissional em 

Ortopedia e Traumatologia e Programa de Residência Multiprofissional em Rede de Atenção 

Psicossocial (PRMAP). Todos esses programas contam com a articulação, por vezes até mesmo 

gestão, da COFORM-SMS. Cabe pontuar que, em 2018, a SMS instituiu seu próprio programa 

de Residência Multiprofissional em APS. 

 

2.3. A Educação Permanente em Saúde: da proposta do Ministério da Saúde à 

sua operacionalização na Secretaria Municipal de Saúde de Santos  
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A educação na saúde, por vezes também denominada de educação no trabalho em 

saúde, é definida como: 

“Produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao 

desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes 

didáticas e orientação curricular”. (BRASIL, 2013) 

 

A educação na saúde apresenta duas modalidades: a educação continuada (EC) e a 

educação permanente em saúde (EPS). Apesar de não ser uma unanimidade no meio acadêmico 

esta diferenciação, para este trabalho é importante distinguir entre as duas modalidades.  

A EC é largamente utilizada, sendo caracterizada por formato tradicional, com 

proposta de transmissão de conhecimento, geralmente com finalidade de atualização em algum 

tema específico (BRASIL, 2009a). Nesta modalidade, a prática se encontra apartada da teoria. 

Este modelo é fortemente sustentado pela “noção de que a baixa eficácia das ações de saúde é 

devida à falta de competência dos trabalhadores e que pode ser corrigida à medida que 

suprimos, por cursos compensatórios, aquilo que lhes falta” (MERHY, 2005, p. 172). Apesar 

de resultados aquém ao esperado, pois esta modalidade se limita somente à introdução de 

determinadas rotinas de trabalho, não causando a revisão das práticas, esta proposta ainda 

persiste, baseada em uma visão simplista sobre os trabalhadores e os serviços. 

Na SMS de Santos, temos um forte investimento nesta categoria de educação na 

saúde, com a mobilização de trabalhadores, gestores e recursos dos mais variados tipos, na 

elaboração e execução de um calendário anual de capacitações, cuja organização, divulgação e 

gestão pertence à COFORM-SMS.  

Ressalta-se que essas iniciativas dificilmente geram a mudança institucional que se 

almeja, como a melhora do índice de MMI, por exemplo, apesar do investimento em momentos 

de capacitação específica para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e outros. Ainda 

cabe esclarecer que, se a capacitação tiver como meta somente uma atualização de 

conhecimentos prévios ou aperfeiçoamento de competências técnicas específicas, pode se 

mostrar suficiente. No entanto, quando se pretende uma mudança institucional, com novos 

modelos de atenção, estamos diante da necessidade de “uma transformação nas regras do jogo 

das instituições” (BRASIL, 2009a, p. 42). 

A responsabilidade constitucional do governo federal como ordenador da formação 

de recursos humanos para a área da saúde levou o MS, por meio do Departamento de Gestão 

da Educação na Saúde (DEGES) da SGTES, a elaborar a PNEPS (BRASIL, 2004).  
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O conceito de educação permanente tem sua origem localizada no campo da 

educação, nos anos 1930 e, nos anos de 1950, o governo francês fez uso da expressão em um 

documento que mencionava o “prolongamento da escolaridade obrigatória” (LEMOS, 2016, p. 

914). A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

ao final da década de 1960, passou a propagar a expressão, apostando na ideia de “qualificação 

do fator humano como um dos mais importantes meios para a produtividade econômica e 

desenvolvimento do país” (LEMOS, 2016, p. 914). Eram tempos de reestruturação produtiva e 

grandes contingentes de trabalhadores deviam ser realocados no mercado, conforme os 

fenômenos da industrialização e urbanização se expandiam (MERHY; FEUEWERKER, 2011). 

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), em meados de 1980, começou a 

difundir o uso do termo EPS, no contexto de desenvolvimento de recursos humanos para a área 

da saúde. A OPAS também foi responsável por propor uma distinção entre os conceitos de EC 

e EPS. Nesta mesma época, estava em curso uma reestruturação do modo de produção 

capitalista, com a emergência de novos modos de pensar o trabalho e o trabalhador necessário 

para sua execução. Neste contexto, a EPS representou uma estratégia para que o trabalhador 

assumisse maior protagonismo e consequente responsabilidade “no processo produtivo da 

saúde” (LEMOS, 2016, p. 914). 

A EPS pode ser compreendida como conceito pedagógico que visa efetivar relações 

orgânicas entre ensino e as ações e serviços de saúde. É um dispositivo de qualificação das 

práticas de saúde e da educação dos profissionais de saúde, se caracterizando como estratégia 

do SUS para formação e desenvolvimento de trabalhadores, com consequente incremento da 

capacidade resolutiva dos serviços. Com a proposta de aprendizagem no e pelo trabalho, a EPS 

incorpora no cotidiano dos serviços os processos de aprender e ensinar, tomando como 

referência as necessidades de saúde da população (BRASIL, 2004). Mais do que o 

desenvolvimento de habilidades específicas, incorporação de novos procedimentos na rotina de 

trabalho ou a aquisição de novos hábitos, a EPS se propõe a viabilizar para os trabalhadores 

outra maneira de se relacionar e de atuar no contexto real dos serviços e junto à comunidade 

(BRASIL, 2009a). 

Em 2004, a Portaria nº 198/GM foi promulgada, instituindo a PNEPS como 

estratégia do SUS para formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor, além de 

ampliação da capacidade resolutiva dos serviços. Neste documento, a EPS foi definida como 
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“[...] aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

quotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe-se que os processos de capacitação 

dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das 

pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham 

como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização 

do trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de trabalho.” 

(BRASIL, 2004) 

 

A PNEPS estabeleceu a criação dos Polos de Educação Permanente em Saúde 

(PEPS), os quais tiveram importante papel na difusão da EPS nos municípios do país. (BRASIL, 

2004; LEMOS, 2016). Os objetivos dos PEPS eram assim descritos: 

 
“1. Formular e integrar ações de educação em serviço ou formação para usuários, 

dirigentes de ações ou unidades, gestores públicos, professores, estudantes e 

trabalhadores da área da Saúde, agentes sociais e parceiros intersetoriais. 

2. Provocar processos de transformação das práticas de saúde e de educação na saúde. 

3. Formular políticas de formação e desenvolvimento em bases locorregionais.  

4. Estabelecer relações com outros Pólos, formando redes estaduais e uma rede 

nacional de Pólos de Educação Permanente em Saúde.” (BRASIL, 2005) 

 

No ano de 2005, mediante a troca do ocupante do cargo de ministro da saúde, a 

SGTES passou por alterações em sua composição. Em 2007, a Portaria GM/MS nº 1996/GM 

foi publicada, com “mudanças conceituais e metodológicas em relação à condução da PNEPS” 

(LEMOS, 2016, p. 915). Essa portaria buscou se adequar às Diretrizes do Pacto pela Saúde 

(Portaria GM/MS nº 399/2006). A condução regional da PNEPS se tornou responsabilidade dos 

Colegiados de Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes de Integração 

Ensino-Serviço (CIES)1. Essa portaria representou um avanço no fomento à condução regional 

da política, além de estabelecer orçamento para projetos e ações, de modo mais transparente 

(BRASIL, 2007, 2018b; LEMOS, 2016). 

Quanto à experiência do Município de Santos, em 2017, a COFORM-SMS assumiu 

papel mais ativo na execução de uma política de EPS para a SMS e implantou um projeto piloto 

de EPS nas unidades. Este projeto se originou da constatação de que as propostas e ações de 

EC realizadas não haviam se mostrado suficientes para responder às demandas de formação dos 

profissionais da Secretaria. Foi partindo destas demandas que a COFORM-SMS, em análise 

conjunta com os departamentos, definiu duas unidades da rede para um projeto piloto de EPS. 

 
1 Conforme a Portaria GM/MS nº 1996/2007, no §2º do Art. 2º, “As Comissões Permanentes de Integração Ensino-

Serviço (CIES) são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação, 

condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no art. 14 da Lei nº 8.080, 

de 1990, e na NOB/RH - SUS.” 
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Também foi formado um grupo composto por profissionais da Secretaria que já realizavam 

ações de EPS em suas equipes. Nos encontros mensais deste grupo, buscou-se o fortalecimento 

e ampliação das ações de EPS na rede. 

Segundo Merhy, os processos formativos podem existir no ‘entre’, nas brechas, não 

capturados pelas formalidades da instituição. Entretanto, também podem ser disparados 

intencionalmente (MERHY, 2015). Ainda de acordo com o autor, “esse movimento pode ser 

visto por um olho que tenha sido ativado para isso e que ao vê-lo o identifica como um 

movimento de educação permanente” (MERHY, 2015, p. 9). 

Neste contexto, Merhy (2015) defende a EPS em Movimento, a partir do relato e 

análise do caso de um músico, que após um incidente, perde o movimento das pernas. A questão 

aqui é a imobilidade e o que ocorre a partir daí. O autor prossegue, explicando que algo novo 

toma lugar no “campo de sensibilidades” desse homem, que “passa a ver coisas que não via, 

passa a falar coisas que não falava” (MERHY, 2015, p. 8). Então, estamos diante da imobilidade 

que movimenta. Na história deste músico, chama atenção de Merhy o surgimento de “novos 

regimes de visibilidades e de dizibilidades” (MERHY, 2015, p. 8), abrindo caminho para novas 

possibilidades, novos mundos.  

No cotidiano do trabalho em saúde, têm lugar muitos encontros entre trabalhadores. 

Encontros que ensejam conversas, as quais podem afetar e modificar o olhar e também o agir 

desses trabalhadores. Esse espaço pode também ser lugar de invenção, que pode ir em direção 

ao cuidado da população atendida, ou no sentido contrário.  

Os encontros e seus efeitos acontecem sem aviso, independem de autorização 

prévia, não obedecem à hierarquia vigente. Pode haver intencionalidade nos encontros, mas não 

necessariamente. Os próprios encontros podem agenciar “novos processos coletivos, não dados 

antes e nem buscados antes” (MERHY, 2015, p. 9). Estamos diante de acontecimentos, que se 

passam “no agir do trabalho vivo em ato de cada um e de todos” (MERHY, 2015, p. 8). Nesses 

espaços, trabalhadores, gestores e usuários podem fabricar novos modos de atuação, novos 

conhecimentos, que impactam no cuidado. 

Ao contrário da EC, onde um conhecimento preexistente e estruturado é transmitido 

ao trabalhador para prepará-lo para a ação propriamente dita, neste cenário,  

 
“o agir em si é formativo [...] constitui-se de um conjunto de forças que atuam sobre 

quem o realiza, provocando formação do próprio protagonista, individual e coletivo, 

ao mesmo tempo que opera a produção do cuidado, no caso da saúde.” (MERHY, 

2015, p. 9). 
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O processo que o autor nos descreve, como ele mesmo explica, não tem as 

qualidades de obviedade e transparência. Exige a ativação do olhar, de modo a identificar o 

processo como um movimento de educação permanente, o qual acontece e produz efeitos de 

qualquer modo.   

 
“Entretanto, é interessante que possamos nos debruçar intencionalmente sobre isso 

tudo, pois há um modo possível de se agir nesses lugares com a intenção de aguçar a 

possibilidade de se reconhecer esse processo como constitutivo do mundo do 

trabalho...” (MERHY, 2015, p. 9) 

 

A ativação do olhar pode contar com o uso de ferramentas, as quais se pode utilizar 

intencionalmente para ativação de processos ou para dar visibilidade a eles. E conferir 

visibilidade a esses acontecimentos pode representar “um diferencial no campo da gestão no 

interior de uma organização de saúde, por reconhecer que todos fazem, todos sabem e todos 

governam nas organizações” (MERHY, 2015, p. 10-11).  

Por fim, Merhy não aposta em uma política de indução para a construção de EPS, 

já que essa seria “parte constitutiva do mundo do trabalho em todas suas dimensões no campo 

da política, da organização e do cuidado, com efeitos sobre o próprio trabalhador, de um modo 

geral” (MERHY, 2015, p. 11). Entretanto, no caso da SMS, projetos como o PET-Saúde vêm 

se mostrando um cenário fértil de aproximação entre a COFORM-SMS e os trabalhadores, fora 

de ambientes estruturados de capacitação, além da oportunidade de mais uma parceria com a 

UNIFESP. 

 

2.4. O PET-Saúde/GraduaSUS na Baixada Santista: o processo de construção 

do projeto e suas singularidades 

2.4.1. Do Edital ao projeto encaminhado 

Como estratégia para o fortalecimento das ações do PRÓ-Saúde foi instituído, por 

meio da Portaria Interministerial nº 1.802, de 26 de agosto de 2008, o PET-Saúde, focando na 

formação de grupos de aprendizagem tutorial na ESF (BRASIL, 2008). Em 2010, a proposta 

do PET-Saúde foi revisada, com a promulgação da Portaria Interministerial nº 421, de 03 de 

março (BRASIL, 2010), ampliando a abrangência para outras áreas estratégicas do SUS, 

apostando em editais temáticos. Como o nome já indica, a proposta é de promover a educação 

pelo trabalho, investindo na qualificação dos processos de integração ensino-serviço-

comunidade, com ênfase na APS, agregando educação permanente para todos os participantes  
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e possibilidade de mudanças na formação do futuro profissional (BRASIL, 2010; BATISTA et 

al., 2015). 

O Edital nº 13, de 28 de setembro de 2015, do PET-Saúde/GraduaSUS 2016/2017, 

trouxe, novamente, o convite às Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde e as IES para 

submeterem projetos compartilhados, com vistas a qualificar os processos de integração ensino-

serviço-comunidade e fomentar mudanças curriculares dos cursos de graduação na área da 

saúde. 

Além dos critérios quanto ao tempo de duração do projeto – 24 meses – o Edital 

exigia a formação de no mínimo dois e no máximo seis grupos, compostos por estudantes e 

docentes da mesma área profissional, com o intuito de investir na discussão curricular de cada 

curso, sem se afastar dos diálogos possíveis entre núcleos disciplinares em ações 

interdisciplinares. Era livre a participação de trabalhadores das diferentes categorias 

profissionais em cada grupo e voltou a ser obrigatório haver pelo menos um grupo do curso de 

Medicina. 

Esta proposição visou colaborar para as mudanças curriculares seguindo as recém 

publicadas, à época do Edital, DCN de Medicina, aprovadas em 2014, orientadas para o uso de 

metodologias de participação ativa do aluno na construção do conhecimento; para a atuação em 

equipes multiprofissionais; para a inserção do aluno na rede de serviços de saúde desde as séries 

iniciais da formação, com centralidade para o ensino da atenção básica com pelo menos 30% 

da carga horária neste nível de atenção. As diretrizes previam, também, a criação de programas 

permanentes de formação de profissionais dos serviços de saúde, campos de prática e 

aprendizado, garantindo a integração ensino-serviço (BRASIL, 2014). 

Neste sentido, o projeto deveria contemplar a adequação dos cursos às DCN, 

especificando as ações e mudanças a serem realizadas. Partindo da promoção da integração 

ensino-serviço-comunidade, o Edital preconizava a mobilização da comunidade acadêmica 

para mudança da graduação, com espaços colegiados de discussão sobre a educação na saúde e 

troca de experiências; a aposta no SUS como cenário de aprendizagem para estudantes e 

professores, com a corresponsabilização das IES pela saúde no território, qualificando o 

cuidado aos usuários; o desenvolvimento do papel dos trabalhadores do SUS como 

protagonistas da integração ensino-serviço-comunidade, em parceria com as IES e a EPS de 

gestores, trabalhadores, professores, estudantes e usuários. 
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Ações específicas por grupo e também ações comuns e articuladas entre eles, 

promovendo a interprofissionalidade deveriam ser incorporadas na estruturação dos cursos e 

nos projetos político-pedagógicos. Em relação aos grupos propostos, o Edital preconizava a 

composição de grupos com sete a treze bolsistas, sendo de dois a quatro estudantes, de dois a 

quatro docentes (com um coordenador), de três a oito trabalhadores do SUS, com dedicação 

mínima de oito horas semanais e a possibilidade de participação de voluntários. 

Sobre a coordenação dos projetos, importante pontuar que o Edital apresentava um 

componente inédito: o coordenador deveria ser indicado pela gestão local do SUS, com a 

responsabilidade de organizar, distribuir e fomentar as atividades do projeto e dos grupos, bem 

como a integração entre eles. 

Essa edição do PET definiu como compromissos obrigatórios no projeto a 

apresentação de um plano de desenvolvimento do Contrato Organizativo de Ação Pública 

Ensino-Saúde (COAPES), de acordo com a Portaria Interministerial nº 1.127 de 04 de agosto 

de 2015; o apoio à organização de duas edições anuais do VER-SUS no território; a participação 

dos tutores e preceptores em processo de formação de formadores em preceptoria na saúde a 

ser ofertado pela SGTES/MS no período de vigência do projeto e a divulgação das experiências 

dos projetos na Comunidade de Práticas. 

Outro aspecto propositivo do Edital dizia respeito à identificação/especificação do 

papel da(s) Secretaria(s) no projeto, assim como o papel dos colegiados de curso e/ou das Pró-

reitorias de Graduação/Ensino, para além da declaração de apoio. Exigiu-se, ainda, o 

compromisso da IES e do gestor municipal ou estadual na implementação/manutenção de um 

espaço de gestão colegiada, com representantes de todos os atores envolvidos no PET. 

Compunham os requisitos necessários para a aprovação do projeto, anunciados no Edital, a 

articulação com a PNEPS e diretrizes para sua implementação, dispostas na Portaria nº 

1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007. 

O Edital, quanto à seleção de preceptores e tutores, apontava a necessidade de 

definição conjunta de critérios, pelas instituições, a partir dos envolvidos nas atividades de 

integração ensino-serviço-comunidade nos territórios onde os projetos seriam desenvolvidos, 

no caso dos preceptores, e nos processos de mudança curricular e de integração ensino-serviço-

comunidade, no caso dos tutores. 

A  partir  do  contexto  anunciado  no  Edital,  iniciou-se  a  construção,  em  diversas 
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etapas, de um projeto aprovado, foco desta dissertação. A UNIFESP/BS conta com os cursos 

de graduação em Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e 

Serviço Social e todos os cursos, exceto Fisioterapia, aceitaram participar do Projeto. A 

exigência do curso de Medicina levou à aproximação com o Centro Universitário Lusíada 

(UNILUS), instituição de ensino santista mantida pela Fundação Lusíada. No cenário local, era 

inédita a parceria entre estas instituições em torno do PET. 

A intenção da construção do projeto PET-Saúde/GraduaSUS foi apresentada pela 

UNIFESP/BS em reunião ordinária do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) do 

Departamento Regional de Saúde IV da Baixada Santista (DRS IV), em outubro de 2015, e 

pactuada junto a Comissão Intergestores Regional (CIR)2, com representantes das Secretarias 

Municipais de Saúde dos nove municípios da região (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 

Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente). 

Na reunião ordinária, foi solicitado à UNIFESP/BS que ampliasse a parceria que já 

havia ocorrido em edições anteriores do PET-Saúde, para além do município de Santos. Pela 

primeira vez, foi apresentada aos 09 municípios que compõem a RMBS a possibilidade de 

participar da elaboração do projeto que seria submetido ao MS, atendendo à orientação do 

Edital. Dentre os municípios da RMBS, Itanhaém, Santos e São Vicente aderiram à proposta, 

tornando o projeto regional. 

A construção do projeto reuniu profissionais dos três municípios, docentes e 

representantes da direção acadêmica das duas IES participantes, além da contribuição de 

representante do NEPS. Durante o processo, definiu-se um rodízio na coordenação do projeto 

entre os três municípios, iniciando por Santos e a proposição de seis grupos (cinco cursos da 

UNIFESP/BS e o curso de Medicina da UNILUS), compostos por 4 estudantes; 3 tutores e 4 

preceptores. 

Tomando como foco a UNIFESP-BS, no percurso de dez anos recém completados 

no momento da construção do projeto, reconhecia-se os avanços do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) construído em módulos que integravam conteúdos e/ou disciplinas em quatro eixos de 

 
2 A CIR é “um colegiado no qual participam as Secretarias Municipais de Saúde, de uma dada região, e a Secretaria 

de Estado de Saúde, cujo objetivo é promover a gestão colaborativa no setor saúde do estado.” (Fonte: 

https://www.saude.rj.gov.br/assessoria-de-regionalizacao/sobre-a-regionalizacao/2017/04/comissao-

intergestores-regional-cir). 
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formação: os comuns – O Ser Humano em sua Dimensão Biológica; O Ser Humano em sua 

Inserção Social e Trabalho em Saúde, e os específicos, correspondentes a cada área de formação 

dos cinco cursos de graduação. Havia investimento na formação interdisciplinar e 

interprofissional, com uso de metodologias problematizadoras para o ensino, a articulação 

teoria e prática e a integração ensino-serviço-comunidade, visando a superação das concepções 

reducionistas do processo de saúde-adoecimento-cuidado (FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 

2013). 

Neste sentido, os estudantes experimentam diversas ações “misturados”, em 

momentos de aprendizagem conjunta, em um PPP que assume a interprofissionalidade como 

central na formação em saúde e insere os estudantes, desde o primeiro ano de graduação, em 

cenários de práticas, especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade de Santos: Morros, 

Centro e Zona Noroeste (FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 2013). 

A avaliação sistemática da matriz curricular dos cursos em 2014/2015, avaliações 

pontuais desta experiência de formação, bem como a participação em projetos de reorientação 

da formação em saúde, particularmente o Pró-PET-Saúde (SGTES/MS, 2011), possibilitaram 

elencar potências e fragilidades desta aposta formativa. Entre os desafios apontados estavam, 

entre outros: o lugar dos eixos comuns nos cursos de graduação, a necessidade de maior 

proximidade com territórios e serviços nos módulos dos eixos específicos de formação de cada 

curso, a predominância da inserção dos estudantes/atividades no município de Santos e a 

continuidade da formação interprofissional nos estágios curriculares. 

Neste cenário, a construção do projeto PET-Saúde/GraduaSUS ocorreu em 

momento oportuno e concomitante à proposta curricular que foi implementada a partir da turma 

ingressante de 2016 que buscava ampliar a inserção dos estudantes em diferentes serviços e 

comunidades, para além da cidade de Santos e fortalecer a integração entre os eixos e entre 

eixos e demandas dos serviços/usuários. Tratava-se da experiência inédita de construção 

compartilhada de um projeto envolvendo Itanhaém, Santos e São Vicente. Desta forma, 

esperava-se que o projeto pudesse fortalecer o que já era realizado em Santos, ampliar a inserção 

em São Vicente e iniciar a aproximação e integração em Itanhaém. 

No que se refere ao tema transversal do projeto, foi escolhido pelos gestores e 

profissionais dos municípios envolvidos, a temática da MMI e seus determinantes que, 

juntamente com questões relacionadas à dengue, era pauta permanente dos colegiados – NEPS  
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e CIR, relevante para a RMBS considerando os maiores índices do Estado de São Paulo. 

A taxa de mortalidade infantil (TMI), frequência de óbitos de crianças menores de 

um ano de idade por mil nascidos vivos, é um dos indicadores mais sensíveis da situação de 

saúde e condições de vida da população, na medida em que uma criança nesta faixa etária é 

bastante vulnerável a fatores determinantes na gestação, no parto e pós-parto. Diversos estudos 

associam os óbitos infantis às condições socioeconômicas, como disponibilidade de 

saneamento básico, escolaridade da mãe, raça/cor, média de moradores por domicílio, 

residência em áreas urbano/rural e nível de renda (DUARTE, 2007; VICTORA et al., 2011; 

RASELLA et al., 2013; SOUZA et al., 2018). Nessa direção, destaca-se a importância do 

cuidado e acompanhamento de mulheres e crianças na atenção primária à saúde, especialmente 

no atendimento materno e ao recém-nascido, em ações de promoção do aleitamento materno e 

da imunização, além de investimento em políticas de proteção social, como os programas de 

transferência de renda (MOREIRA et al., 2012; GUANAIS, 2013; SOUZA et al., 2018). 

Tomando as estatísticas vitais atualizadas do Estado de São Paulo, observa-se o 

registro de 6.569 óbitos de crianças menores de um ano, em 2017, correspondendo a TMI de 

10,74. Desde 1900, este indicador apresenta reduções expressivas em São Paulo com valores 

quase estáveis nos anos mais recentes (SEADE, 2019). 

A idade da criança no momento do óbito e a causa da morte permitem identificar 

os determinantes da mortalidade infantil e avaliar/propor políticas públicas para controle deste 

evento. Observando os dados do Estado de São Paulo, evidencia-se que 50% dos óbitos infantis 

ocorrem nos primeiros dias de vida – período neonatal precoce (TMI de 5,4 em 2017), 

decorrentes de causas perinatais e malformações congênitas e a queda da mortalidade por 

doenças infecciosas, parasitárias e decorrentes do binômio diarreia/desidratação, que atingiam 

principalmente o período pós-neonatal - 28 dias a 11 meses (TMI de 3,2 em 2017) (SEADE, 

2019). 

Embora o Brasil tenha diminuído as disparidades sociais, econômicas e 

consequentemente os indicadores de saúde, as diferenças inter e intraregionais das TMI ainda 

persistem. Dados deste indicador para o DRS IV, região foco do PET-Saúde/GraduaSUS, 

apontam para os maiores valores do Estado de São Paulo, conforme as tabelas a seguir: 
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Tabela 1 - TMI* entre 2013 e 2017, segundo DRS do Estado de São Paulo e municípios da 

DRS-IV. 

DRS 
Anos Média 

2013/2017 2013 2014 2015 2016 2017 

       

ESTADO DE SÃO PAULO 11,5 11,4 10,7 10,9 10,7 11,0 

       

DRS 01 - Grande São Paulo 11,6 11,4 10,9 11,3 10,9 11,2 

DRS 02 - Araçatuba 10,5 11,3 11,5 12,6 11,8 11,5 

DRS 03 - Araraquara 10,8 11,8 11,4 9,6 9,7 10,7 

DRS 04 - Baixada Santista 15,9 14,5 14,6 13,8 14,2 14,6 

Bertioga 18,9 8,4 9,2 12,7 15,2 12,8 

Cubatão 23,3 16,5 18,5 17,3 13,0 17,9 

Guarujá 21,3 18,1 15,7 13,6 18,9 17,5 

Itanhaém 9,8 14,0 12,9 11,4 6,0 10,8 

Mongaguá 3,0 8,7 22,3 8,0 21,9 13,0 

Peruíbe 10,1 22,1 11,9 14,4 16,0 15,0 

Praia Grande 14,2 11,6 17,3 13,4 13,4 14,0 

Santos 12,7 14,3 10,7 14,3 10,7 12,6 

São Vicente 16,7 13,5 14,4 14,5 15,1 14,8 

DRS 05 - Barretos 10,8 11,5 9,4 11,6 11,1 10,9 

DRS 06 - Bauru 11,6 11,4 11,0 10,2 10,6 10,9 

DRS 07 - Campinas 9,5 10,3 9,1 9,1 9,4 9,5 

DRS 08 - Franca 11,5 10,2 9,7 10,2 8,1 9,9 

DRS 09 - Marília 11,3 11,0 10,6 12,4 11,8 11,4 

DRS 10 - Piracicaba 8,9 10,9 10,0 9,4 9,6 9,8 

DRS 11 - Presidente Prudente 11,3 11,3 9,5 11,6 11,5 11,0 

DRS 12 - Registro 18,1 16,5 11,3 12,8 12,0 14,1 

DRS 13 - Ribeirão Preto 10,1 11,2 8,5 10,0 10,1 10,0 

DRS 14 - São João da Boa Vista 10,2 10,8 9,1 10,3 11,3 10,3 

DRS 15 - São José do Rio Preto 9,6 9,5 8,4 8,3 8,2 8,8 

DRS 16 - Sorocaba 13,2 12,7 11,7 11,9 11,6 12,2 

DRS 17 - Taubaté 11,8 11,5 10,4 10,2 11,0 11,0 

Fonte: Fundação SEADE 

*óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos 

 

A média da TMI para o período entre 2013 e 2017 foi maior na região do DRS IV 

(14,6), seguida pela DRS XII – Registro, igual a 14,1, enquanto a média do Estado de São Paulo 

foi de 11,0. Ao comparar os nove municípios do DRS IV, observa-se que Cubatão, Guarujá, 

Peruíbe, São Vicente apresentam TMI maiores que a média da região. Considerando as TMI 

das três cidades participantes do PET, nos anos de 2016 e 2017, houve diminuição da TMI em 

Itanhaém e Santos e aumento em São Vicente. 

A análise da TMI para a DRS IV segundo idade, no ano de 2017, aponta para maior 

mortalidade  neonatal  precoce  (5,5)  quando  comparada à  tardia  (4,5) e  pós-neonatal  (4,2),  
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segundo a tabela 2. 

 

Tabela 2 - TMI* em 2017, segundo idade no Estado de São Paulo e municípios da DRS IV. 

DRS IV e Municípios 
Neonatal Pós-

Neonatal 
Total 

Precoce Tardia Total 

      

ESTADO DE SÃO PAULO 5,4 2,1 7,5 3,2 10,7 

      

DRS 04 - Baixada Santista 5,5 4,5 10,0 4,2 14,2 

Bertioga 10,5 1,0 11,4 3,8 15,2 

Cubatão 6,2 3,7 9,9 3,1 13,0 

Guarujá 7,4 5,9 13,3 5,6 18,9 

Itanhaém 4,0 2,0 6,0 - 6,0 

Mongaguá 4,1 8,2 12,3 9,6 21,9 

Peruíbe 5,0 5,0 10,0 6,0 16,0 

Praia Grande 4,2 4,8 9,0 4,4 13,4 

Santos 5,5 2,1 7,6 3,2 10,7 

São Vicente 4,3 6,5 10,8 4,3 15,1 

Fonte: Fundação SEADE 

*óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos 

 

Junto às crianças, as mulheres durante a gestação, parto e puerpério, são um grupo 

vulnerável com risco de adoecer e morrer, determinados por fatores biológicos e influenciados 

diretamente por características socioeconômicas e assistenciais. A morte materna é definida 

como o óbito ocorrido durante uma gestação, parto e puerpério - até 42 dias após o parto, 

decorrente de qualquer causa relacionada à gestação. As principais causas são hipertensão, 

hemorragia, infecção pós-parto, doenças do aparelho respiratório no parto ou no pós-parto e 

abortos, sejam espontâneos ou provocados (BRASIL, 2009b; WHO, 2010; UNDP, 2011). 

O MS aponta que cerca de 92% dos óbitos maternos poderiam ser evitados, a partir 

de ações envolvendo os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, bem como a atenção 

obstétrica adequada. A taxa de mortalidade materna (TMM), número de mortes de mulheres 

devido a complicações da gravidez, do parto e do puerpério em relação a 100 mil nascidos 

vivos, é considerada um indicador das condições de vida e saúde de uma região (BRASIL, 

2009b). 

Organizações de saúde mundiais consideram esperados até 20 óbitos maternos por 

100 mil nascidos vivos e o Brasil tem a meta de reduzir a mortalidade materna para 30/100 mil 

nascido  vivos  até  2030,  em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  
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2015/2030, compromisso internacional assumido pelo país (BRASIL, 2018a). Dados recentes 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade do país apontam para queda da TMM, atribuídos 

às políticas para fortalecer a atenção pré-natal, nascimento e pós-parto, fortalecimento de ações 

da Comissão Nacional de Mortalidade Materna e dos Comitês Estaduais e Municipais de 

Investigação do Óbito Materno, entre outros (BRASIL, 2018a). 

Cabe pontuar que no ano de 2013, a SMS de Santos lançou o Programa Mãe 

Santista, alinhado às recomendações da Rede Cegonha (Portaria GM/MS nº 1.459/2011). Este 

programa buscava proporcionar a assistência integral e humanizada a gestantes e seus bebês, 

assegurando o acesso ao pré-natal, o atendimento de qualidade no momento do parto e o 

acompanhamento dos bebês até os 24 meses de vida. Algumas das ações previstas no programa 

abrangem doação de um kit com produtos de higiene pessoal e itens de enxoval, realização de 

visitas domiciliares às gestantes por agentes comunitários de saúde (ACS), encaminhamento 

para ultrassom morfológico, consultas odontológicas, investigação de todos os casos de óbitos 

de mulheres entre 10 e 49 anos. 

O panorama atualizado da TMI da RMBS reforça e ilustra a escolha do tema da 

MMI como eixo transversal do projeto PET-Saúde/GraduaSUS e do desafio de pensar sobre a 

complexidade da temática diante das singularidades da região e, ainda, de Itanhaém, Santos e 

São Vicente, os três municípios participantes do Projeto. 

 

2.4.2. Da proposta aprovada à operacionalização do projeto 

O projeto aprovado pelo MS contemplou 66 bolsas, distribuídas da seguinte forma: 

cada um dos seis cursos contava com quatro estudantes e três docentes (denominados tutores) 

e cada município dispunha de bolsas para oito profissionais de saúde (denominados 

preceptores). O projeto contaria, portanto, com 24 estudantes, 18 tutores e 24 preceptores 

compondo o grupo PET, na condição de bolsistas.  

Partindo da duração de 24 meses prevista no Edital – de maio de 2016 a abril de 

2018, o período total foi dividido em três ciclos de oito meses, sendo cada ciclo coordenado por 

um dos municípios. Essa decisão visou contemplar os três municípios participantes 

igualitariamente e atender à exigência do MS, no tocante a ter apenas um representante do 

projeto, o qual é o administrador do Sistema de Informações Gerenciais do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (SIG-PET-Saúde), sistema de cadastro de participantes e  
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autorização de bolsas. O primeiro ciclo foi coordenado pelo município de Santos e, pela 

COFORM-SMS, a pesquisadora se ocupou desta função. Na medida do possível, havia diálogo 

entre as coordenadoras dos três municípios sobre as decisões do PET. 

 Foi constituído um Colegiado Gestor Local (CGL), que teve onze reuniões 

ordinárias e quatro extraordinárias, entre julho de 2016 e junho de 2018, com os segmentos 

assim representados: um estudante e um tutor de cada curso, o coordenador e um preceptor de 

cada município (em Itanhaém e São Vicente as coordenadoras eram também preceptoras), um 

representante da direção acadêmica de cada Universidade e um representante do NEPS da DRS 

IV. O CGL se configurava em espaço democrático, no qual os municípios e as IES podiam 

discutir demandas, ideias e dificuldades que afetassem o projeto, “identificando limites e 

possibilidades, e atribuindo responsabilidades” (BATISTA et al., 2015, p. 746). 

Usufruindo do caráter regional, o desenho do PET foi definido do seguinte modo: 

os estudantes e tutores se distribuíram em três grupos com atividades simultâneas, cada grupo 

em um município. A cada oito meses, os grupos se deslocavam para outro município compondo 

três ciclos e, ao final da vigência do Programa, todos teriam a oportunidade de vivenciar os três 

cenários do projeto. 

Em reunião do CGL, definimos que as oito horas semanais seria distribuída entre 

quatro horas de atividades em campo, as quais se desenvolviam em unidades da rede de saúde 

dos municípios e no Hospital Guilherme Álvaro (HGA) – componente da rede estadual de 

atenção à saúde – e as outras quatro horas dedicadas a atividades de campus, as quais ocorriam 

nas dependências da UNIFESP/BS. 

As atividades em campo aconteciam todas as quintas-feiras pela manhã. Era neste 

período que os preceptores recebiam estudantes e tutores nas unidades, para acompanhar 

atividades internas e/ou externas, correspondentes à missão institucional dos serviços e às 

atribuições do profissional, incluindo a perspectiva interdisciplinar na discussão da temática do 

projeto. Este dia e horário foi escolhido considerando que a UNIFESP/BS o prioriza como 

período livre, conhecido por “área verde”, para atividades complementares de estudantes e 

docentes. 

Nas negociações que antecederam o início do projeto, envolvendo docentes e 

trabalhadores e gestores da saúde, foram sendo discutidas questões referentes à tutoria. Os 

tutores  deveriam  comparecer  ao campo  toda  semana,  podendo revezar a  tarefa entre si.  No  
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entanto, as quintas-feiras, no calendário da UNIFESP/BS, são reservadas para reuniões de 

câmaras técnicas e outras atribuições da docência, exatamente porque os estudantes estão em 

período livre. No caso dos tutores da Medicina, que acumulavam o exercício da profissão 

médica com a docência, ficou acordado que cumpririam sua carga horária disponibilizando 

horas para tutoria apenas no cenário hospitalar do HGA. 

O curso de Medicina representou desde o princípio um grande desafio para a 

integração no projeto, dado as diferenças na organização da matriz curricular da Instituição e a 

necessidade de composição com os grupos da UNIFESP/BS. Na ocasião das tratativas da 

parceria com a UNILUS, foi explicitado que a rigidez de horários de aulas e atividades práticas 

poderia ser um impedimento para que os estudantes cumprissem campo junto aos outros. Com 

o intuito de manejar esta questão, a alternativa seria a realização dos campos na maternidade 

do HGA. 

Todas as segundas-feiras eram dedicadas às atividades no campus, no período da 

tarde, em formato de reuniões. Durante estes momentos, procuramos garantir os espaços de 

compartilhamento de experiências, estudos, discussões de casos, proposições e articulações de 

atividades práticas e teóricas. De acordo com Cruz et al. (2015, p. 724), “o PET-Saúde ativa-se 

nos encontros e na produção constante de si e do outro ou de si no outro”, o que nos dá uma 

ideia da potência destes momentos. 

Estas reuniões buscavam contemplar aspectos diversos do projeto, considerados 

pelo CGL como imprescindíveis para a qualificação do desenvolvimento de todos os aspectos 

previstos no PET. Frisamos que as nomenclaturas, composições e conteúdo das reuniões são 

criações do CGL, aplicando-se apenas a esta edição do PET-Saúde/GraduaSUS da Baixada 

Santista. A seguir, elencamos estas reuniões, tomando como ponto de partida as quatro 

segundas-feiras que geralmente compõem um mês: duas reuniões “PET-Município”, uma 

reunião “InterPET” e uma reunião “PET-Curso”. Descrevemos cada um destes momentos a 

seguir. 

Cada município mantinha a sua reunião, denominada “PET-Município”, de 

periodicidade quinzenal. A estas reuniões compareciam os preceptores locais, estudantes e 

tutores que estivessem cumprindo atividades naquele município. A pauta se constituía em torno 

do desenvolvimento das atividades na rede, com seus potenciais e entraves, casos em 

acompanhamento e qualquer outro assunto que o grupo julgasse importante problematizar. No  
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município de Santos, essa reunião ocorria após o horário de expediente, por determinação da 

gestão da SMS, de modo a minimizar o impacto da ausência dos preceptores nos serviços. 

O que denominamos reunião “PET-Curso” consistia em cada curso componente do 

projeto conduzir suas próprias discussões, relacionando as vivências em campo com o conteúdo 

teórico, e aprofundando discussões quanto à matriz curricular vigente para elaboração de 

propostas de mudança. 

A reunião “InterPET” representava um momento mais amplo, agrupando 

estudantes e tutores de todos os cursos, para problematizar a participação das IES no 

desenvolvimento do PET. Por vezes, os preceptores eram convidados para participar destas 

discussões, as quais podiam contar com a contribuição de outros docentes da UNIFESP/BS, 

que não participavam do projeto. 

No que diz respeito à seleção dos preceptores, cada município teve autonomia para 

a escolha. Em Santos, a indicação dos trabalhadores para as vagas de preceptoria ficou por conta 

da gestão da SMS, concentrando as bolsas inicialmente para profissionais da Atenção Básica e 

em territórios que já contavam com a presença da UNIFESP/BS, em estágios e projetos de 

extensão. A gestão da COFORM-SMS incorporou a solicitação da UNIFESP para que a 

maternidade municipal fosse incluída como cenário de prática, o que exigiu a revisão da 

distribuição de vagas. 

Em Santos, a coordenação do PET recebeu a orientação da Secretaria para que 

houvesse um rodízio das bolsas de preceptoria, sob argumento de que mais trabalhadores 

poderiam usufruir da remuneração e experiência. Esse rodízio não estava desvinculado de uma 

avaliação da participação do preceptor nas ações pautadas e afinidade com o exercício da 

preceptoria, necessárias para o projeto. Esse mecanismo também permitiu que a participação 

fosse ampliada para além de equipamentos da Atenção Básica e maternidade, conforme 

inicialmente previsto pela gestão da SMS, mediante aprofundamento das discussões, na 

perspectiva do cuidado em rede, diante da complexidade da temática. Nesse esquema, tivemos 

vinte trabalhadores ocupando as oito vagas de preceptoria, sendo que apenas quatro deles se 

mantiveram por dois ciclos consecutivos. 

Cabe pontuar que a figura do preceptor se mostra uma parte essencial dos processos 

de integração ensino-serviço e para o fortalecimento de políticas indutoras de mudança na 

formação  em   saúde. A  literatura  especializada  apresenta uma ampla gama de definições de  
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preceptor e preceptoria (BOTTI; REGO, 2008), entretanto podemos afirmar que faz parte de 

suas atribuições ser “um facilitador e mediador no processo de aprendizagem e produção de 

saberes no mundo do trabalho” (LIMA; ROZENDO, 2015, p. 780). O preceptor exerce papel 

fundamental na apropriação, por parte dos estudantes, de competências para a vida profissional, 

incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes. 

O exercício da preceptoria possibilita a troca de saberes, experiências, dúvidas e 

inseguranças entre profissionais, estudantes e docentes. Suscita dificuldades e desafios, que 

exigem esforços para superação, alterando o ambiente de trabalho e possibilitando a construção 

/ desconstrução da prática cotidiana (RIBEIRO, 2012). No âmbito do PET, esse exercício 

propiciava características distintas da preceptoria de estágio, entre as quais destacamos: 

encontros regulares entre os preceptores de unidades diferentes, possibilitando 

compartilhamento de ideias e experiências e também a discussão do cuidado interdisciplinar e 

em rede; abertura para discutir e contribuir com o desenvolvimento do projeto de modo mais 

horizontal com estudantes, tutores e gestão da SMS; oportunidade de participação em atividades 

de caráter acadêmico na UNIFESP/BS; promoção de espaços de educação permanente previstos 

na proposta do PET-Saúde, dentre outras. 

Para o profissional, a preceptoria serve de estímulo para a busca pelo 

aperfeiçoamento, ao questionar seu próprio fazer, ressignificando-o e, ao se deparar com os 

questionamentos dos estudantes, pode ser levado à reflexão e transformação em suas práticas. 

O preceptor deve incorporar em seu cotidiano as atividades de supervisão e orientação de 

estudantes, tarefa para a qual não necessariamente foi preparado para executar. Essa exigência 

pode despertar no profissional o desejo de se aprimorar, para melhor cumprir seu papel de 

educador (BOTTI; REGO, 2008; LIMA; ROZENDO, 2015). Por outro lado, a literatura aponta 

tensões presentes no exercício da preceptoria, como desconforto e insegurança dos profissionais 

de saúde diante de seu despreparo pedagógico, a percepção de acúmulo de funções de 

assistência e ensino, além de deficiências na infraestrutura dos serviços (AUTONOMO et al., 

2015; FEUERWERKER, 2011; LIMA; ROZENDO, 2015; VASCONCELOS et al., 2016). 

A preceptoria pode facilitar a transição do estudante para o mundo profissional, 

contribuindo para sua inserção e socialização no ambiente de trabalho, colocando-o no cenário 

de prática e em contato com o usuário e suas demandas e necessidades. Entretanto, preceptores 

pouco comprometidos e despreparados para função podem gerar ambivalência e desmotivação 

para os estudantes (LIMA; ROZENDO, 2015). 
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Para Cruz et al. (2015, p. 723), “o PET se desenha como um fabricador de 

experiências e experimentações”. Portanto, partindo do lugar de integrante da COFORM-SMS, 

e de coordenadora do PET no município de Santos, a pesquisa teve como tema central a vivência 

da preceptoria e as estratégias de EPS desenvolvidas ao longo do PET-Saúde/GraduaSUS. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Sistematizar e discutir a experiência do exercício da preceptoria e do processo de Educação 

Permanente em Saúde no PET-Saúde/GraduaSUS em Santos/SP. 

 

3.2. Objetivos específicos 

- analisar as facilidades e dificuldades na relação do preceptor com estudantes, tutores, gestão 

e outros profissionais do serviço; 

- descrever as atividades e discussões desenvolvidas com os preceptores na perspectiva da 

Educação Permanente em Saúde; 

- identificar elementos que possam balizar a proposição de uma política de preceptoria. 
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4. HIPÓTESE 

 A experiência como preceptor do PET-Saúde/GraduaSUS 2016/2017 não acontece de 

forma homogênea para os preceptores no que diz respeito a mudanças no cotidiano e nas 

relações com estudantes, tutores e outros profissionais do serviço e a presença de estratégias de 

EPS, ao longo do desenvolvimento do PET, pode contribuir para a discussão do processo de 

preceptoria e dos desafios cotidianos enfrentados pelos profissionais. 
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5. MÉTODO 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter retrospectivo, pautada nos 

princípios da pesquisa-intervenção. 

A pesquisa qualitativa se ocupa de um “nível de realidade que não pode ser 

quantificado” (MINAYO, 2002, p. 21), explorando o “universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, 2002, p. 21), que se localizam em um 

espaço mais profundo das relações humanas, focando na compreensão e explicação dos 

fenômenos que se pretende compreender. 

As metodologias qualitativas podem ser: 

 
“[...] entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo 

essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas” (MINAYO, 2014, p. 22-23). 

 

A pesquisa qualitativa se interessa pela intensidade do fenômeno, buscando por 

“singularidades e significados” (MINAYO, 2017, p. 02). 

A pesquisa-intervenção pressupõe uma intervenção comprometida por parte do 

pesquisador, no sentido de “transformar para conhecer”. Esta abordagem permite uma 

“modificação processual do objeto de pesquisa” (ROMAGNOLI, 2014, p. 45) e, à medida em 

que modifica o objeto, o pesquisador também é modificado por esta experiência (MENDES; 

PEZZATO; SACARDO, 2016). Destacam-se ainda o reconhecimento da implicação do 

pesquisador, que não deve ser negada, sob pretexto de neutralidade, e a postura crítica sempre 

presente. 

Participaram deste estudo, os oito preceptores do 3º Ciclo do PET-

Saúde/GraduaSUS 2016-2017, profissionais das áreas de Enfermagem, Psicologia, Educação 

Física e Nutrição, lotados em diferentes níveis de atenção - DEAB, DEVIG, DEAESP, 

DAPHOS. Neste Ciclo, dos oito preceptores, apenas um deles havia participado do ciclo 

anterior. 

A coleta de dados se deu em oficinas, de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. 

Foram realizadas cinco oficinas, propostas e conduzidas pela pesquisadora, enquanto 

coordenadora do PET na rede de saúde de Santos e diante da necessidade manifestada pelos 

profissionais de saúde de ter mais elementos para o exercício da preceptoria. 

As oficinas tiveram o objetivo inicial de sensibilizar o profissional de saúde acerca 

de  seu papel  como formador,  no contexto do SUS,  no exercício da preceptoria no âmbito do  
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PET. As temáticas e estratégias pré-definidas para as oficinas foram ajustadas a partir da 

dinâmica e interesse do próprio grupo. Na última oficina, realizamos a finalização do processo 

de discussão do exercício da preceptoria e suas repercussões, autoavaliação e avaliação do 

processo. 

A aposta por oficina deveu-se à possibilidade de um: 

 
“[...] trabalho estruturado com grupos, independentemente do número de encontros, 

sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo se propõe a elaborar, 

em um contexto social. A elaboração que se busca na Oficina não se restringe a uma 

reflexão racional mas envolve os sujeitos de maneira integral, formas de pensar, sentir 

e agir.” (AFONSO, 2006, p. 09) 

 

Esta estratégia foi escolhida uma vez que o grupo constituído não precisa se mostrar 

harmônico ou sempre atingir um consenso, visto que os sujeitos “aprendem e crescem na 

diferença” (FREIRE, 2005, p. 60). Mais importante é o movimento dialógico que surgiria em 

cada encontro, em torno do qual seria possível construir respostas coletivas, ainda que não 

definitivas, com possibilidade de construção e desconstrução de saberes (AFONSO, 2010). Para 

tanto, cada encontro deveria se constituir em um espaço acolhedor de fala e escuta dos 

participantes. 

Todas as oficinas foram registradas em diários de campo que consistem em uma 

espécie de caderno de notas, no qual se vai anotando observações, impressões pessoais, 

descrição de acontecimentos, falas espontâneas dos sujeitos pesquisados e daqueles com quem 

interagem (MINAYO, 2014). Na pesquisa qualitativa, não apenas a extensão dos fenômenos, 

mas também a intensidade deles interessa para compor uma análise mais aprofundada do 

problema de pesquisa. Neste caso, o diário de campo se configura como uma ferramenta 

importante para a compreensão do objeto de pesquisa (ARAÚJO et al., 2013). 

Quanto à indagação frequente se o uso das informações dos diários de campo na 

pesquisa tem validade, Minayo (2014) esclarece que: 

 
“É exatamente esse acervo de impressões e notas sobre as diferenciações entre falas, 

comportamentos e relações que podem tornar mais verdadeiras a pesquisa de campo” 

(MINAYO, 2014, p. 295). 

 

A escrita dos diários de campo acontecia logo após o término do encontro, com os 

efeitos deste momento ainda reverberando na pesquisadora. Cada entrada neste diário continha 

o relato do encontro, desde os preparativos, passando pelo encontro em si e estendendo-se ao 

que  ocorria  posteriormente.  Os  relatos  contavam  com  descrição  detalhada  das  dinâmicas  
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realizadas, captando falas, ações, movimentos. O material escrito produzido pelos preceptores, 

juntamente com fotos feitas durante o encontro, ajudava a mapear o momento e detalhar o 

registro. 

Após o registro inicial, o texto era relido, acrescentando detalhes, camadas, nos dias 

que se seguiam. Os diários se caracterizam por essa plasticidade, constituindo-se em obras 

sempre em aberto, permitindo adicionar, corrigir e redimensionar. Também é um instrumento 

de formação do pesquisador, propiciando a reflexão sobre sua própria prática, tornando possível 

a análise das atividades realizadas, viabilizando a revisão de estratégias e guiando a tomada de 

decisões (HESS, 2006; PEZZATO; L´ABBATE, 2011). 

Os relatos também incorporavam os movimentos da pesquisadora, que buscava 

perceber e registrar o que fazia, intencionalmente ou não, durante o encontro. O registro em 

diários “instiga e prolonga afetações” e dá visibilidade aos encontros, evidenciando os 

acontecimentos (FLORES; SOUZA, 2014, p. 197). Constituem-se em um registro dos 

caminhos da pesquisa. Assim, reler o diário, permite conexões e também interrogar o 

planejamento, os acontecimentos, as decisões e as estratégias adotadas.  

Os diários de campo foram material base para a elaboração do “Relato das Oficinas 

de Sensibilização com Preceptores”. O documento preservou o sigilo quanto às contribuições 

de cada preceptor, configurando-se uma compilação dos momentos que ilustravam a EPS. 

A elaboração do Relato se deu após o término das oficinas, em abril de 2018. A 

ideia do Relato era condensar o conteúdo que emergiu nos cinco encontros, originando um 

documento síntese e uma devolutiva à COFORM-SMS construída pela pesquisadora. 

A intencionalidade na construção deste documento foi a de apresentar os principais 

trechos que ilustrassem os movimentos de EPS e que explicitassem opiniões, posicionamentos, 

críticas, reflexões apontados pelos preceptores do PET-Saúde/GraduaSUS. Entendeu-se que 

estes movimentos poderiam, também, subsidiar discussões na COFORM-SMS sobre a 

preceptoria em políticas indutoras de mudança na formação em saúde. A identificação dos 

trechos foi realizada a partir da leitura flutuante dos diários. 

Após a finalização de todos os encontros e da construção do Relato, os oito 

preceptores foram convidados à leitura do documento, com possibilidade de sugerir alterações 

de qualquer natureza. No momento seguinte, o preceptor era convidado a participar da pesquisa, 

sendo solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

APÊNDICE I, para confirmação do aceite. Todos os preceptores convidados concordaram em 

participar da pesquisa. 
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Após a concordância quanto ao teor do Relato, o documento foi entregue à 

COFORM-SMS, representando uma devolutiva sobre o trabalho desenvolvido com os 

preceptores durante as oficinas. Mediante autorização desta Coordenadoria, por meio da 

assinatura de Termo de Consentimento de Uso de Dados (TCUD), APÊNDICE II, o Relato 

passou a integrar os registros que subsidiaram a produção de dados desta pesquisa. 

Outro documento utilizado na produção dos dados foi o diário de bordo. Esta 

denominação serve para diferenciar do diário de campo, mas especialmente porque esse registro 

era sobre a aventura da pesquisadora de estar vivenciando muitos processos simultâneos, 

navegando em diferentes espaços. Iniciado em setembro de 2017, juntamente com a primeira 

oficina de preceptores, os registros no diário de bordo abrangiam o processo de pesquisa, o 

PET-Saúde/GraduaSUS e as vivências no MP. Todos os espaços tinham em comum o efeito de 

atravessar e desassossegar a pesquisadora. Sempre estava presente um fluxo de sensações, 

pensamentos, ideias, sentimentos e principalmente conexões. Neste diário de bordo, as entradas 

aconteciam a qualquer momento em que se sentisse necessidade de registrar algo relevante. Os 

registros eram mais espontâneos, mais reflexivos do que descritivos. Ele se mostrou um potente 

instrumento de autoformação (HESS, 2006), instigando reflexão e questionamentos. 

Por sua vez, a gestão do PET foi toda documentada em um Caderno de Registro de 

Atividades, que acompanhou cada etapa do projeto, de outubro de 2015 a junho de 2018. Trata-

se de um registro linear e mais burocrático, que inclui tudo referente ao projeto, como relatos 

das reuniões, planejamento de ações e contatos realizados para articulações. 

A produção dos dados desta dissertação partiu do “Relato das Oficinas de 

Sensibilização com Preceptores”, do Caderno de Registro de Atividades do PET-

Saúde/GraduaSUS e do diário de bordo e as análises pautaram-se na noção de EPS em 

Movimento.   

Neste trabalho, os itens Resultados e Discussão caminharão juntos e a apresentação 

do processo da pesquisa se dará numa escrita em primeira pessoa, no intuito de descrever o 

percurso, captar e dar visibilidade aos movimentos, às linhas e às forças que o constituíram.  

 

“O agir em si constitui-se de um conjunto de forças que atuam sobre quem o realiza, 

provocando formação do próprio protagonista, individual e coletivo, ao mesmo tempo 

que opera a produção do cuidado, no caso da saúde. Mas, isso não é obrigatoriamente 

transparente e óbvio.” (MERHY, 2015, p. 9) 

 

Este  trabalho  foi  aprovado  pelo  Comitê  de Ética em  Pesquisa da  Universidade  
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Federal de São Paulo, parecer número 2.755.382 de 04 de julho de 2018, atendendo às normas 

da Resolução nº 466/12, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, após 

autorização da SMS de Santos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Do incômodo à inquietação: os passos iniciais da gestão do PET-Saúde 

As tratativas para o PET-Saúde/GraduaSUS se iniciaram ao final de 2015, com o 

lançamento do Edital em setembro daquele ano. Pela COFORM-SMS, acompanhei os 

processos de elaboração de propostas e pactuações entre os participantes, no papel de suporte 

para quem exerceria a coordenação do projeto. Somente em fevereiro de 2016 foi definido que 

eu assumiria a função de coordenadora na esfera regional, nos primeiros oito meses do projeto, 

e no município de Santos, exerceria a função durante toda sua duração. 

O PET-Saúde/GraduaSUS iniciou oficialmente em 02 de maio de 2016. Neste 

período do 1º Ciclo, eu acumulava a coordenação em nível regional e local do projeto. As 

coordenadoras dos municípios de Itanhaém e São Vicente definiram que seria melhor a primeira 

fase da coordenação ficar sob responsabilidade de Santos, pela experiência prévia com projetos 

PET-Saúde. 

Coordenar o projeto significava dar conta de uma infinidade de tarefas, 

constituindo-se uma responsabilidade um tanto solitária, em algumas ocasiões. Essas tarefas 

incluíam, por exemplo, as questões administrativas como acesso ao SIG-PET-Saúde para 

cadastramento de todos os participantes e autorização de pagamento mensal de bolsas, 

comunicação regular com a coordenação nacional do PET, convocação de reuniões por e-mails, 

solicitação e acompanhamento de reserva de salas na Universidade, dentre outras atribuições. 

Os aspectos administrativos consumiam muito tempo e se acumulavam com outros afazeres do 

trabalho na COFORM-SMS. Não havia nenhum apoio às atividades administrativas vindo das 

IES e das Secretarias. 

A coordenação do PET também compreendia outra dimensão da gestão, como as 

articulações e negociações constantes com os gestores da SMS, com os trabalhadores, com os 

tutores e estudantes, com os atores dos outros municípios. Esses momentos eram 

imprescindíveis para a execução do projeto. Logo foi possível notar que, para além do projeto 

aprovado no Edital, múltiplos projetos também estavam em jogo, o tempo todo. A ideia original 

ia se tornando mais rica, abrindo novas e instigantes possibilidades, mas não sem disparar 

tensões e disputas. 

Os primeiros meses se configuraram em um período de aprendizagem intensa, 

repleto de desafios, exigindo constantemente novos arranjos. Os municípios disputavam espaço  
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e protagonismo junto às IES, seus docentes e estudantes. Os cursos de graduação manifestavam 

diferentes compreensões do projeto, múltiplos interesses e leituras em relação às redes de saúde 

dos municípios. Alguns cursos buscavam aprofundar parcerias já instituídas, enquanto outros 

pretendiam desbravar e ampliar novos campos para estágio e projetos de extensão. Alguns 

atores se empenhavam na produção científica, por meio de pesquisas e publicação de artigos, 

enquanto outros manifestavam desejo de conhecer mais a fundo os serviços e suas ações, antes 

de propor algo. Os preceptores de Santos, a esta época, demandavam maior conhecimento do 

projeto e das suas atribuições, na maioria das vezes hesitando quanto à atuação com os 

estudantes. 

A coordenação exigia um repertório cada vez mais amplo de respostas, que fui 

buscando construir ao longo dos meses. Algumas respostas surgiam por meio da observação 

atenta, das experiências proporcionadas pelo processo; já outras demandaram leituras sobre o 

PET-Saúde, a integração ensino-serviço, a preceptoria e o que mais se relacionasse com o 

contexto que estivesse vivenciando. Havia desafios mais previsíveis, naturais de um processo 

tão plural, como os mencionados no parágrafo anterior, e também apareceram fenômenos 

singulares, como a Ocupação do campus da UNIFESP Silva Jardim, que acolhia todas as 

atividades do PET, ocorrida entre 05 de novembro e 13 de dezembro de 2016.  

A princípio, o projeto, em sua complexidade, se mostrava uma fonte inesgotável de 

“incômodos”. No dicionário, a palavra “incômodo” é um adjetivo que pode designar algo que 

incomoda, que provoca mal-estar, que constrange, dificulta, embaraçoso, que perturba e 

aborrece, dentre outros significados (HOUAISS; VILLAR, 2009). O incômodo é uma 

“condição indispensável” para mobilizar a mudança, devendo ser “intenso, vivido e percebido” 

(FEUERWERKER, 2014, p. 96).  

Entretanto, ainda nos primeiros meses, todo o contexto do PET se tornou uma 

espécie de convocação para aprender mais, fabricar mais, produzir mais. Passei a um estado de 

intensa inquietação. O substantivo feminino “inquietação”, no dicionário, significa “ato de 

preocupar-se com o que está além de seus conhecimentos; insatisfação intelectual” (HOUAISS; 

VILLAR, 2009).  

A experiência proporcionada pelo PET-Saúde/GraduaSUS me impulsionou a 

prestar o processo seletivo para o Mestrado Profissional (MP). Em setembro de 2016, comecei 

a escrever o anteprojeto, para a submissão em outubro. Entre novembro e dezembro ocorreu o 

processo seletivo e a divulgação do resultado final. Todas as etapas coincidiram com a 

coordenação  regional  do  PET,  em  seu 1º Ciclo,  intensificando  as  minhas  conexões  entre  
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trabalho e formação. 

A motivação para o processo do MP se iniciou também como um movimento de 

autoanálise. Nesse sentido, Merhy (2004, p. 23) refere que “o processo é obrigatoriamente 

autoanalítico”. Estava em uma busca por mais saberes, mas um “saber militante”, que pudesse 

ampliar minha compreensão sobre o próprio trabalho e me possibilitasse a continuar agindo, 

me movendo (FEUERWERKER, 2014). 

Ainda nas leituras de Merhy, encontrei sentido para o que estava me dispondo a 

realizar, descobrindo um caminho já aberto, pois “muitos procuram submeter a processos 

investigativos o seu próprio agir” (MERHY, 2004, p. 25).  

Ao me reconhecer desejante de maior repertório de respostas, recortando de “modo 

interessado” parte do trabalho para fins de estudo, já não podia mais me apoiar no conceito de 

neutralidade, no sentido das ciências positivistas (MERHY, 2004). Era preciso assumir minha 

implicação, enquanto “recusa da neutralidade do pesquisador em que a análise não consiste 

apenas em analisar o outro, mas em analisar a si mesmo” (COSTA; COIMBRA, 2008, p. 128). 

O sujeito implicado é, simultaneamente, “o pesquisador e o pesquisado”, “o analisador e o 

analisado” (MERHY, 2004) e nessa perspectiva, as questões teoria-prática, pesquisador-

pesquisado se mesclam. 

 

6.2. Os vinte e quatro meses do PET-Saúde/GraduaSUS 

 

“Quando somos instados a ser autor, e não ator, somos instados a sermos produtores 

de conceitos em ato. E isso não tem fórmula ou metodologia predeterminada.” (EPS 

EM MOVIMENTO, 2014j).  

 

A ordem cronológica da narrativa talvez passe a falsa impressão de que houve um 

processo linear de vinte e quatro meses. Nada mais longe da verdade. O que houve foi muito 

movimento e esta escrita é um esforço de dar sentido a esse percurso, que não foi apenas meu, 

mas de muitos atores, em interações que perduram até hoje. 

 

6.2.1. Primeiro Ciclo: entre encontros e encontrões 

 

“[...] desaprender toda e qualquer forma de automatismo da ação [...]” (EPS EM 

MOVIMENTO, 2014i). 

 

Era abril de 2016 e o formato do PET-Santos ainda estava sendo discutido na 

Secretaria, em reuniões envolvendo a COFORM-SMS, a gestão da SMS e do DEAB. 
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Inicialmente, estava previsto que quatro USF comporiam o cenário do PET-Santos. 

As USF escolhidas pela gestão da Secretaria estavam localizadas nas áreas de maior 

vulnerabilidade socioeconômica da cidade: Zona Noroeste e Morros (SANTOS, 2017b, p. 20), 

regiões onde predominava a atuação da UNIFESP/BS, com estágios, projetos de extensão e 

pesquisa.  

Alguns docentes da Universidade também contribuíram neste desenho, solicitando 

a inclusão da maternidade municipal e também de uma USF que estivesse localizada na região 

do Centro, por ser área de atuação do PRMAP da UNIFESP/BS. 

A gestão da Atenção Básica sugeriu que os trabalhadores exercessem a função de 

preceptoria concentrada principalmente na articulação das atividades que não necessariamente 

seria realizada nas USF. Com esse modelo, se abria a possibilidade de indicar gestores da 

Secretaria para a preceptoria. A gestão da COFORM-SMS e docentes da UNIFESP/BS, pela 

experiência prévia em projetos PET-Saúde, relataram que não haviam obtido bons resultados 

com essa proposta. A partir dessa discussão, estipulamos que os preceptores indicados deveriam 

estar nos serviços, na assistência à população e em contato direto com os estudantes. A função 

de um gestor da Atenção Básica implicava uma agenda bastante atribulada, difícil de conciliar 

com as tarefas de preceptor do PET. Para mim, um preceptor do programa deveria planejar e 

conduzir atividades com os estudantes e avaliar os resultados, participar de reuniões e 

acompanhar o projeto em todos os espaços. Este processo se afastou do proposto no Edital, 

sobre a definição compartilhada, pelas instituições, de critérios para seleção de preceptores. 

Neste momento, a proposta para o PET-Santos foi elaborada pela gestão da Atenção 

Básica e consistia no acompanhamento das ações da Linha de Cuidado da Gestante (LCG) na 

rede, compreendendo que disto derivariam as discussões e propostas em torno da temática da 

MMI.   

A noção de linha de cuidado pode ser definida como: 

 
“[...] conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento dos 

riscos, agravos ou condições específicas do ciclo de vida, a ser ofertado de forma 

articulada por um dado sistema de saúde. Uma linha de cuidado deve se expressar por 

meio de padronizações técnicas que explicitem informações relativas à organização 

da oferta de ações de saúde em um dado sistema.” (SÃO PAULO, 2010, p. 10) 

 

Neste contexto, para o 1º Ciclo, tivemos cinco serviços-cenário: a Maternidade 

Municipal Dr. Silvério Fontes e as USF Piratininga, USF Castelo, USF Vila Nova e USF Morro 

São  Bento,  envolvendo  cinco  preceptores,  um  para  cada serviço.  Para as USF,  havia três  
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preceptores do NASF, sendo que um deles apoiava duas unidades. Os oito preceptores 

pertenciam às seguintes categorias profissionais: Enfermagem, Medicina, Serviço Social e 

Psicologia, não correspondendo a todas as áreas de formação dos estudantes. A princípio, esse 

fato causou certo estranhamento aos preceptores, mais familiarizados com as atividades de 

estágios, que exigem a presença de profissional da mesma categoria. Ao longo das reuniões, 

íamos sempre discutindo que no contexto do PET o enfoque era o compartilhamento da rotina 

das unidades e das práticas do profissional de saúde. 

A rede de Santos recebeu onze estudantes dos seis cursos envolvidos, quase metade 

do total. Ao longo do ciclo, quatro estudantes foram substituídos, por motivos diversos. No caso 

dos estudantes de Medicina, os quatro permaneceram em Santos, apesar do questionamento dos 

outros municípios. Isso foi definido apenas após pactuações no CGL, por parte do coordenador 

de grupo de Medicina. A justificativa era de que os participantes do curso precisavam de um 

tempo para experienciar o PET-Saúde pela primeira vez e que seria mais fácil se 

permanecessem em Santos, para cumprir as atividades de campo. Também pesou o fato de que 

o grupo somente conseguia acompanhar as reuniões PET-Santos, as quais sempre ocorriam 

após o expediente. 

A presença da Medicina concentrada em Santos tornou a gestão local do projeto 

mais complexa neste período do 1º Ciclo. Além dos estudantes, havia os três tutores disponíveis 

somente no HGA para atividades do PET. Alguns atores manifestaram descontentamento com 

a situação, considerando essa distribuição um modo de privilegiar o município. Nos bastidores, 

surgiram questionamentos sobre como a Medicina iria se comportar em campo e se cumpririam 

as horas necessárias. Eram respostas que eu não podia antecipar, mas sempre sinalizava que o 

Colegiado seria a melhor instância para tratar do assunto, já que todas as tratativas ocorreram 

naquele espaço, recebendo pouca objeção. 

O coletivo de tutores era formado por seis docentes, um de cada curso. Uns já 

tinham experiência prévia na rede de Atenção Básica do município, por meio de 

acompanhamento de estágios e projetos de extensão. Havia aqueles que conheciam outros 

níveis de atenção da rede e os que não tinham proximidade com o SUS. Dentre as áreas 

disciplinares, nem todos tinham proximidade ou se viam implicados diretamente no tema do 

projeto. Isso resultou em um grupo de docentes com diferentes estratégias e interesses no PET-

Santos. A presença no campo e proposição de atividades era mais fácil para alguns. Outros 

docentes, nas poucas ocasiões em que se aproximaram dos cenários, privilegiaram atividades 

de reconhecimento do serviço. E, por fim, ao longo do ciclo, houve quem argumentasse já ter  
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conhecido unidades de saúde, considerando suficiente estas experiências prévias. 

Considerando que os preceptores tinham a expectativa de que os docentes estariam 

em campo, trariam contribuições teóricas e soluções práticas para os desafios do cotidiano dos 

serviços, do cuidado e, especialmente, da LCG, a diversidade nos modos de inserção dos tutores 

trazia desconforto aos profissionais, que apareciam nos bastidores. 

Cabe ressaltar que desde a primeira reunião ordinária do CGL, em agosto de 2016, 

foi recorrente a discussão dos papéis de estudantes, tutores e preceptores no PET. Em relação 

aos tutores, houve cobranças quanto à indicação de referências bibliográficas para nortear as 

atividades do PET e ao distanciamento destes atores dos serviços na rede de Santos, de mais 

fácil acesso geográfico. Estas questões levaram a estratégias como a definição de um tutor de 

referência para cada serviço, a obrigatoriedade de que os tutores deveriam conhecer todos os 

cenários componentes do PET no município onde estivessem referenciados e a elaboração de 

um manual, com a descrição dos papéis e atribuições de cada categoria do PET. Este documento 

também serviria para dar conta das situações mais corriqueiras do projeto, uniformizando as 

respostas a certos problemas, como não cumprimento da carga horária mínima, não 

comparecimento a reuniões e outros. Essa ideia nunca se concretizou, assim como a ideia de 

oficinas para pensar e elaborar os papéis de cada ator do PET.   

Quanto à operacionalização das atividades, do lugar de coordenadora do PET-

Santos, planejei a primeira quinta-feira de campo, 12 de maio de 2016, como uma recepção em 

grupo do PET-Santos, convidando a gestão da Atenção Básica e do DAPHOS. Dividi o 

encontro em dois momentos. A primeira parte foi reservada para que os preceptores e gestores 

se conhecessem, apresentação dos serviços envolvidos, explanação sobre o PET-Saúde, o 

formato geral do projeto, esclarecimento sobre detalhes administrativos como o pagamento de 

bolsas e outros temas. Apenas a Atenção Básica enviou representante da gestão, que participou 

das discussões e decisões. 

No segundo momento, juntaram-se a nós os estudantes e tutores que compunham o 

grupo PET-Santos. Após uma rodada de apresentação dos participantes, segui expondo os 

cenários escolhidos e começamos a pensar coletivamente um modo de executar a ideia proposta 

pela secretaria. Após discussão e esclarecimento sobre a rede e seus fluxos, o grupo optou por 

referenciar os estudantes nas USF e reservar a maternidade para ser acessada na medida em que 

os estudantes acompanhassem a referência e contrarreferência de casos. 

Este desenho privilegiava a aproximação da temática a partir da Atenção Básica, 

em seu papel de porta de entrada do sistema e ordenadora do cuidado em rede (BRASIL, 2017).  
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O grupo definiu que nas USF, os casos seriam definidos pelos preceptores, apresentados para 

discussão a estudantes e tutores e os desdobramentos, seriam de responsabilidade de estudantes 

e preceptores, como visitas domiciliares, acompanhamento de consultas individuais e 

participação nos grupos. Parecia um desenho promissor, pensando que o cotidiano das USF 

proporcionaria contato com grande fluxo de usuários e suas demandas. Isso abriria múltiplas 

possibilidades de vivências conectadas à temática do projeto, desde a abertura de um pré-natal 

até uma consulta de puerpério, seguindo a LCG. Em algum momento, esse caminho levaria à 

maternidade, às discussões sobre parto humanizado, às possibilidades de desfechos positivos 

ou negativos dos casos e toda a investigação da vigilância epidemiológica que deriva destes 

últimos. 

Ainda neste primeiro encontro, os estudantes puderam escolher as unidades, apenas 

com indicação para que mesclassem os núcleos profissionais nas duplas ou trios formados. A 

composição dos estudantes em Santos teve a seguinte configuração: a USF Morro São Bento 

recebeu estudantes de Psicologia, Terapia Ocupacional e Medicina; a USF Piratininga, Terapia 

Ocupacional, Serviço Social e Medicina; a USF Castelo, Medicina e Serviço Social e a USF 

Vila Nova, Nutrição, Medicina e Educação Física. Solicitei que o grupo pactuasse arranjos 

locais, com alterações de dias e horários de campo sempre que possível, para efetivamente 

integrar os estudantes de Medicina, fora do ambiente hospitalar. 

Elaborei e distribuí um calendário com todas as atividades previstas para o ciclo, de 

modo que os participantes organizassem suas agendas. A gestão da COFORM-SMS determinou 

que as primeiras semanas de atividade em campo seriam dedicadas ao reconhecimento de 

diversos pontos da rede de saúde, incluindo os cenários do PET e outros serviços relacionados 

à temática, como a SEIMGE e a Seção de Vigilância à Mortalidade Materno-Infantil (SEVIG-

MMI).  

A princípio, avaliei a proposta do período de visitação positivamente, pois 

proporcionaria uma aproximação da rede de modo uniforme a estudantes e docentes, o que 

poderia facilitar as trocas de experiências e compartilhamentos de casos, quando necessário. O 

primeiro ponto negativo da proposta surgiu logo no início. Como as visitas seriam realizadas 

por todo o grupo PET-Santos, havia uma tendência de preceptores e tutores se distanciarem do 

acompanhamento das atividades. Participei em todas as visitas, apenas um tutor acompanhou a 

atividade uma vez, mesmo com transporte à disposição, e os preceptores poucas vezes 

acompanharam visitas fora de seu ambiente de trabalho. A logística do transporte foi outro 

ponto de tensão neste período. Era preciso agendar e acompanhar a confirmação do transporte  
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semanalmente, tarefa que assumi sozinha. Esta programação deveria durar não mais do que um 

mês e, então, os estudantes ficariam referenciado nas unidades. Entretanto, vários foram os 

acontecimentos que contribuíram para o prolongamento desta fase, que demorou quase dois 

meses para ser concluída. Entre feriado e eventos acadêmicos organizados pela UNIFESP/BS, 

a programação foi sendo estendida. O término desta etapa coincidiu com o recesso de julho e, 

no retorno, restavam cerca de quatro meses deste 1º Ciclo. 

Em agosto de 2016, com o retorno das atividades presenciais após o recesso, os 

estudantes ficaram referenciados nas USF e, juntamente com os preceptores, começaram a 

executar a proposta de acompanhamento da LCG.  

Em campo, na Atenção Básica, eram muitas as possibilidades de vivências e 

atividades para os estudantes acompanharem, como diferentes tipos de consultas individuais 

(médicas, de enfermagem, de profissionais do NASF), atividades de grupo, visitas domiciliares 

e outros. Os questionamentos suscitados somados à amplitude da proposta inicial geravam 

muitas dúvidas, por parte dos preceptores e estudantes, de como conduzir e executar as 

atividades em campo. Basicamente, os preceptores se preocupavam se estavam proporcionando 

vivências suficientes para os estudantes compreenderem a temática em sua complexidade e 

também para que pudessem fornecer subsídios para a revisão da matriz curricular, tão 

enfatizada no Edital. Os encontros entre preceptores e tutores estavam circunscritos às reuniões 

PET-Município que aconteciam na UNIFESP/BS. Então esse era o espaço de discussão e 

pactuação sobre o que era mais pertinente proporcionar aos estudantes, em termos de vivências 

em campo.  

As reuniões, por vezes, se tornavam pouco produtivas ou propositivas. Os 

estudantes narravam as vivências das semanas anteriores em campo, e alguns imprimiam com 

frequência uma visão muito crítica, tomando muito tempo da reunião e sem chegar a uma 

reflexão mais aprofundada ou uma proposição. Talvez por conta destes discursos, os 

preceptores assumissem uma posição mais defensiva em relação a seu trabalho e suas práticas. 

Os tutores faziam pouca mediação e isso parecia abrir espaço para se instalar uma certa 

hierarquia de saberes, sendo a universidade fonte dos saberes válidos, por isso detentora de 

críticas irrefutáveis. Inicialmente, comecei a cogitar que a presença do tutor em campo poderia 

contribuir para alterar esse cenário. Os preceptores concordavam que essa aproximação poderia 

ajudar a ampliar os momentos de discussão nas reuniões PET-Município. A partir daí, 

insistimos em muitos momentos para que os tutores comparecessem aos cenários de prática, 

expandindo a atuação deles para além das reuniões e momentos internos na universidade. 
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Outra tensão presente era a discordância frequente entre a Atenção Básica e a 

maternidade, no tocante às análises e proposições sobre as fragilidades da rede, na temática da 

MMI. Essa tensão emergiu logo na primeira reunião PET-Santos e percorreu todo o ciclo, 

envolvendo todos os preceptores. Uma rede integrada de serviços de saúde, que assegure uma 

abordagem integral do processo saúde-doença, é essencial no enfrentamento da MMI (SÃO 

PAULO, 2010; BRASIL, 2017). O Plano de Enfrentamento de Mortalidade Materna e na 

Infância3 menciona a importância de buscar a integralidade e longitudinalidade da atenção à 

saúde materna e infantil (BRASÍLIA, DF, 2018). 

Pensando no exercício da preceptoria, este era um cenário delicado, de divergência, 

mas que ao mesmo tempo parecia uma oportunidade de construção coletiva, na medida em que 

o PET contribuiria para espaços de discussão da MMI e da rede de cuidados, com parceria da 

Universidade. Para expor e discutir essa tensão, que incidia inclusive na proposição do desenho 

do PET, em setembro de 2016, decidi, junto com os preceptores, agendar uma reunião de 

devolutiva parcial à gestão da COFORM-SMS, Atenção Básica e DAPHOS. Todos os 

preceptores estavam presentes na reunião e apenas a gestão do DEAB compareceu. Iniciamos 

com relatos dos preceptores acerca das atividades desenvolvidas com os estudantes até aquele 

momento, que incluíam discussões de caso, acompanhamento de consultas e grupos, visitas 

domiciliares. Seguiu-se um momento de contribuições da gestão, que complementou com 

outras ideias de atividades, encorajou a aproximação das unidades da Atenção Básica com a 

maternidade e a flexibilização das agendas. Sugeri como encaminhamento do encontro a 

elaboração de um projeto com mais detalhes sobre o que faríamos no PET-Santos. Pactuamos 

naquele momento que essa tarefa incluiria todos os atores do grupo e a gestão da Atenção 

Básica, sendo que eu daria o pontapé inicial, esboçando a estrutura do projeto. 

Apresentei a proposta ao grupo na reunião PET-Município seguinte e, entre 

setembro e outubro de 2016, trabalhamos no projeto do PET-Santos, durante esses encontros e 

à distância, acessando e editando uma versão virtual do documento. Esse projeto continha a 

descrição do PET-Saúde/GraduaSUS, caracterização do município de Santos e da rede da SMS, 

panorama local da MMI e uma descrição do desenho do PET-Santos. O projeto tinha como 

objetivo geral propiciar aos estudantes e tutores a possibilidade de conhecer e vivenciar a rotina 

 
3 Resolução CIT nº 42, de 13 de dezembro de 2018, que aprova as diretrizes e estratégias para elaboração do plano 

de enfrentamento da Mortalidade Materna e na Infância, no contexto da agenda 2030 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, e dá outras providências. 
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das unidades selecionadas, com enfoque nas questões que dizem respeito ao acompanhamento 

das gestantes e crianças até um ano e com vistas a contribuir nas ações já realizadas nas 

unidades, bem como a propor novas ações relacionadas à temática. Entre os objetivos 

específicos estavam contempladas a vivência da rotina das unidades; a identificação e o 

acompanhamento do percurso de gestantes na rede formal e informal de cuidados; a articulação 

das ações das Universidades; a garantia de espaços de troca e reflexão de conceitos e práticas 

para os atores do PET, bem como discussões sobre a mudança da matriz curricular dos cursos 

de graduação envolvidos. 

A elaboração do projeto foi um passo importante para materializar a proposta. 

Muito do que constava nele já estava acontecendo na prática, mas de maneira difusa nas 

unidades e com certa dose de hesitação, por parte de todos, e parecia fazer falta a formalização 

da proposta. Também representou um trabalho coletivo do PET-Santos, em que todos puderam 

contribuir igualitariamente e deu visibilidade e legitimou o trabalho que vinha sendo criado e 

desenvolvido pelos preceptores. 

Em relação à reunião PET-Município, realizada das 17 às 20h, no campus da 

UNIFESP, aconteceram doze reuniões, entre maio e dezembro de 2016. Este espaço era 

preenchido por relatos das vivências em campo, aspectos práticos do projeto (como ajustes de 

horários, compensações de horas) e outros assuntos que interessassem ao grupo de Santos, 

como por exemplo divulgação de eventos científicos relacionados à temática. Dentre os temas 

derivados do acompanhamento da LCG, emergiram: planejamento sexual e reprodutivo 

(planejamento familiar), rotina do pré-natal, parto humanizado, aborto, puerpério, exercício da 

paternidade, condições de infraestrutura dos serviços, aleitamento materno, gestante 

encarcerada, violência obstétrica, gravidez na adolescência, entrevista de investigação de óbito 

e recém-nascido de risco.  

Do modo como o PET se estruturou, com múltiplos espaços de vivências e 

discussões, estes temas eram trabalhados em mais de um contexto. No campo, preceptores e 

estudantes compartilhavam análises e construíam propostas de intervenção, imersos na 

realidade dos serviços e na demanda da população. Nas reuniões PET-Curso, entre tutores e 

estudantes, os mesmos temas eram problematizados, dentro do núcleo de formação, e 

confrontados com a matriz curricular de cada curso. Conforme os temas extrapolavam os 

núcleos, exigindo respostas e proposições interdisciplinares, eram levados às reuniões 

InterPETs, com todos os tutores e estudantes, estendidas aos preceptores, no formato de convite. 
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Certas questões que emergiam na reunião PET-Município, como o constante atraso 

nos pagamentos de bolsas, que extrapolavam a gestão local do projeto, eram direcionadas ao 

CGL. 

Conforme previsto no Edital, em setembro de 2016, a SGTES iniciou um 

“levantamento”, via comunicação eletrônica dirigida aos coordenadores de projeto, para 

dimensionar o número de preceptores interessados em cursar especialização em preceptoria, 

ofertada pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), do Hospital Sírio-

Libanês, que também responderia pelo processo seletivo dos inscritos. O comunicado ainda 

esclareceu que haveria uma “priorização dos preceptores que estão participando dos projetos 

PET-Saúde”4, apesar de não detalhar como isso ocorreria. 

Compartilhei a comunicação com as coordenadoras dos outros municípios, 

solicitando que reunissem os nomes dos interessados e me enviassem. Compilei os nomes em 

uma única lista e encaminhei à SGTES. Ao todo, dezessete preceptores manifestaram o desejo 

de participar. No âmbito do PET-Santos, divulguei o curso diretamente aos preceptores e dentre 

os oito preceptores que compunham o grupo deste 1º Ciclo, seis responderam positivamente. 

Concomitantemente, também divulguei à gestão da secretaria, para ciência. 

Em outubro de 2016, um assunto se tornava cada vez mais frequente nos espaços 

da UNIFESP e dos serviços de saúde, a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 

2415. Conhecida como a PEC do Teto dos Gastos Públicos, aprovada pelo Congresso em 13 de 

dezembro de 2016, que estabeleceu um teto de gastos públicos para o Brasil, congelando as 

despesas do Governo Federal6. Diante deste contexto, a mobilização estudantil foi ganhando 

força até culminar na Ocupação do campus Silva Jardim. Os últimos meses deste ciclo foram 

bem conturbados e, como gestora do projeto em nível regional, os desafios se mostravam cada 

vez mais complexos, porém também mais mobilizadores.  

 
4 Equipe PET-Saúde. DEGES / SGTES / MS. Formação de preceptores Hospital Sírio Libanês. Mensagem 

recebida por elainecorrea@santos.sp.gov.br em 23 set. 2016. 

5 Fonte: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/13/pec-que-restringe-gastos-publicos-e-

aprovada-e-vai-a-promulgacao>. Acesso em 08.mai.2019. 

6 Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476125574_221053.html>. Acesso em 

08.mai.2019. 
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Um dos momentos mais delicados desta experiência foi coordenar uma reunião 

extraordinária ampliada, com a presença de cerca de sessenta integrantes do PET, em meio à 

Ocupação. Nem todos os estudantes e tutores eram favoráveis ao movimento, o que gerava 

conflitos dentro da própria Universidade, quanto à manutenção das atividades do projeto e do 

pagamento de bolsas. Alguns preceptores também não concordavam com a ação dos estudantes 

e se sentiam inseguros em estar ali, naquele contexto. Neste momento, os esforços da gestão do 

PET se concentravam predominantemente nesta mediação. 

O encerramento deste ciclo coincidiu com o final dos mandatos dos governos 

municipais. Não tinha como antecipar quais mudanças iriam acontecer na estrutura de gestão 

da SMS. Busquei por assegurar a continuidade do projeto do PET-Santos, valorizando aquilo 

que o grupo havia construído até o momento. Precisava então me dedicar a algumas pactuações 

para o início de 2017. 

Combinei com os preceptores uma devolutiva interna à gestão da SMS, antes do 

encerramento de ciclo programado para o PET. Em meio aos desdobramentos da Ocupação e o 

impacto no cotidiano de estudantes e docentes, não foi possível articular um momento de 

participação mais ampla.  

No encontro, cuidei da fala de abertura, explanando sobre a gestão do projeto e as 

decisões que fui tomando. Em seguida, os preceptores apresentaram o percurso do PET em seus 

campos, apontando potencialidades e nós críticos do processo. Neste momento, fica explícito 

que os estudantes não acompanharam casos da Atenção Básica até a maternidade. Esse 

fenômeno não foi alvo de maiores problematizações, naquele momento, pois ponderei que não 

seria produtivo uma provocação neste sentido no contexto de mudanças em que estávamos. 

Finalizei com as considerações que debatemos na última reunião PET-Santos, como não repetir 

o período de visitas institucionais, conduzir reuniões PET-Município mais produtivas e 

propositivas, aproveitar melhor o campo da maternidade municipal, aproximar os tutores do 

campo de práticas e ampliar o cenário por meio da inclusão de outros serviços. A ideia era 

contemplar outros serviços componentes da LCG, como a SEIMGE, responsável pela 

assistência especializada a gestantes com fatores de risco, e a SEVIG-MMI, que compilava 

todos os dados epidemiológicos referentes à temática. 

Ao final do 1º Ciclo, realizamos um evento de encerramento, no auditório da 

UNIFESP campus Carvalho de Mendonça. Na ocasião, cada município apresentou seus 

resultados parciais a uma plateia composta por “petianos” e convidados das SMS, DRS IV e 

outros parceiros. 
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Convidei a gestão da SMS, da COFORM-SMS e dos departamentos envolvidos. 

Basicamente, repeti a apresentação já realizada internamente, expondo inclusive os 

contratempos do processo. Os estudantes de cada cenário ficaram responsáveis por discorrer 

sobre as vivências de campo. 

Para além dos desconfortos dos preceptores, as apresentações finais do PET-Santos, 

por unidade, mostraram que os pequenos grupos produziam, em campo, muito mais do que 

divulgavam. Em um primeiro momento, o espaço para essas produções emergirem era a reunião 

PET-Município, mas não eram esses relatos que ocupavam o tempo, marcado por duras críticas 

dos estudantes quanto ao funcionamento dos serviços e ao trabalho dos profissionais. Isso me 

faz pensar na valorização desta reunião como espaço potente para dar visibilidade e discutir a 

preceptoria e as ações em campo, realizadas a partir da parceria estudante-preceptor e 

desvalorizada por ambos. 

Neste momento, aprovada no projeto de seletivo para o MP, me interessava em 

estudar o tema da preceptoria. Estar na COFORM-SMS e no PET me sensibilizava e me fazia 

curiosa sobre a formação do trabalhador e do papel do trabalhador como formador em saúde. 

Este ciclo se constituiu único em muitos sentidos. Foi a primeira vez que coordenei 

um projeto PET-Saúde e iniciei acumulando as gestões em nível regional e local. A 

instabilidade da política nacional se fez atravessar em diversos momentos e esse cenário exigia 

repertório de respostas até então inédito. O apoio institucional pactuado não foi cumprido e a 

condução do projeto se deu de modo intuitivo na maior parte do tempo. Experimentamos. 

A estrutura do projeto regional que propusemos, num primeiro momento, parecia 

um tanto rígida e saturada de reuniões. Apenas com o passar dos acontecimentos, fui 

significando aqueles múltiplos espaços e compreendendo as camadas que o PET-Saúde 

continha. A princípio, a experiência dos encontros facilmente se tornava desconfortável e 

causava estranhamentos. Certamente, “os encontros podem ser momentos de enfraquecimento, 

de atitude defensiva, de diminuição de nossa potência de agir” (EPS EM MOVIMENTO, 2014i) 

e isso acontecia com alguma frequência.  

No Colegiado, muitas vezes, preferia observar e ouvir, pois pensava com o quê 

poderia contribuir naquela arena tão ocupada por tantos saberes. Mas o silêncio não era uma 

opção para a posição de gestora. Na medida em que ia me expondo a esses momentos coletivos, 

iniciava um processo de desaprendizagem. No caso, “desaprender no sentido de deslocar-se e 

desapegar-se de suas próprias verdades e abrir-se para novas verdades não absolutas” (EPS EM 

MOVIMENTO, 2014i). De acordo com Cruz et al. (2015), é a experiência da desaprendizagem  
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que nos leva a superar o automatismo nas nossas percepções. 

No caso das reuniões PET-Município, parecia importante provocar os atores do 

PET-Santos a expor e problematizar as vivências de campo, tornando o espaço mais potente. 

Essa constatação, ainda que estivesse experimentando, vai ao encontro do que dizem Cruz et 

al. (2015), no sentido de que as reuniões do PET-Saúde podem se configurar em espaços de 

EPS.  

Começava a tatear, a experimentar e a propor estratégias de EPS, como por 

exemplo, colocar em análise as relações tensas presentes na rede, em torno do tema da MMI e 

que reverberavam no PET-Saúde. Era importante dar visibilidade à gestão, deslocando a tensão 

para além do projeto, para que pudéssemos pensar em alternativas. Se tínhamos como proposta 

o acompanhamento da LCG, essas divergências e fragilidades também faziam parte, podendo 

se tornar objeto de reflexão e até intervenção. Na literatura, temos que “acolher essas tensões 

constitutivas pode ser uma fonte essencial de energia para produzir educação permanente” (EPS 

EM MOVIMENTO, 2014g).  

Se, ao final do ciclo, não havia sido possível acompanhar casos na interface da 

Atenção Básica com a maternidade, o desafio também passava por promover mais conexões na 

própria rede. Para compreender e ajudar na análise do que aconteceu, ou melhor, não aconteceu, 

podemos pensar na discussão sobre a eficácia da utilização do sistema de referência e 

contrarreferência. Feuerwerker (2014, p. 81) indica que há uma “virtual impossibilidade de 

concretizar as relações de referência e contrarreferência”. A literatura sobre EPS em 

Movimento nos interpela: Por qual motivo “uma ideia tão lógica enfrenta tantas dificuldades 

em sua operação?” (EPS EM MOVIMENTO, 2014b). Pensemos que, em certa medida, os 

serviços se tratam apenas de prédios, contendo máquinas e móveis. Não fazem referência nem 

contrarreferência. São os trabalhadores que fazem isso acontecer ou não. Feuerwerker (2014, 

p. 113) nos sugere como alternativa a esse impasse, a criação de “espaços de conversa para 

reconhecimento mútuo entre profissionais e equipes, identificação de potencialidades e 

possibilidades de cooperação e produção de novos pactos”.  

Quanto à preceptoria, dar visibilidade e discutir a questão implica em olhar para 

como ocorreu a escolha dos preceptores no início do projeto. Por não termos estruturado um 

processo seletivo único, em parceria com as IES, cada município optou por desenvolver seus 

próprios parâmetros, sem compartilhar. Em Santos, apostei no trabalhador da assistência para 

a função, ainda que não tenha tido qualquer participação no processo de indicação. Deste modo, 

não foi possível estabelecer uma aproximação prévia com eles, para ouvir suas expectativas e  
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ideias, antes do projeto começar.  

A EPS nos ensina que a gestão também deve ser colocada em análise (EPS EM 

MOVIMENTO, 2014d). Fui capaz de identificar que tinha muita habilidade na dimensão mais 

dura da gestão, sistemática e previsível, contudo necessária. Porém, a dimensão mais relacional 

da gestão, foi preciso aprender. Aprendi em ato observando, captando, lendo e fazendo, 

seguindo à risca a educação no e pelo trabalho.  

Para ajudar na compreensão desta experiência, cabe trazer o conceito de 

aprendizagem significativa, bastante caro à EPS, que valoriza a produção de saberes forjados 

na prática e que fazem sentido para o trabalhador (EPS EM MOVIMENTO, 2014e). “Partir dos 

incômodos, dialogar com o acumulado e produzir sentido: essas são as chaves para a 

aprendizagem significativa”, resume Feuerwerker (2014, p. 97). Este processo só aconteceu na 

medida em que me permiti e me desafiei a abandonar posições mais protegidas e confortáveis.  

Ao final do ciclo, ainda que tardiamente, a devolutiva dos trabalhos para a gestão 

serviu para conferir visibilidade ao que foi produzido até aquele ponto e também para implicar 

a gestão em assumir compromisso com a continuidade do projeto, em momento de mudanças 

no governo local. 

 

6.2.2. Segundo Ciclo: cuidando dos processos 

 
“Depende de como se prepara e produz o encontro [...]” (EPS EM MOVIMENTO, 

2014d). 

 

Na primeira semana de janeiro de 2017, a especialização em “Preceptoria no SUS” 

foi confirmada e ofertada oficialmente. Eu já não ocupava a função de coordenadora do PET 

em nível regional, permanecendo na gestão do PET-Santos. Os municípios vivenciavam os 

primeiros dias do novo governo, após as eleições municipais de 2016. 

A divulgação desta vez não se deu por meio da SGTES e, sim, do próprio IEP/HSL. 

A mensagem foi dirigida à COFORM-SMS, por ser o setor da formação na SMS de Santos, que 

havia sido escolhido para ser o município-sede do curso. Por ainda trabalhar neste setor, 

consegui acompanhar os desdobramentos desta divulgação. 

Conforme divulgado pelo IEP/HSL, o objetivo da especialização consistia em  
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“Contribuir para melhoria da atenção à saúde no SUS por meio da capacitação de 

profissionais que atuam como preceptores em cenários reais de cuidado à saúde, 

visando à reorientação articulada dos modelos de atenção e de formação, no sentido 

da ampliação da qualidade, do acesso e da integralidade do cuidado em redes de 

atenção à saúde” (PETTA, 2015, p. 23). 

 

 

A nova gestão da COFORM-SMS estava sendo anunciada e ainda não havia 

tomado ciência sobre o PET e o planejamento que vinha sendo elaborado. De todo modo, no 

papel de coordenadora do PET-Santos, busquei garantir a inserção dos preceptores e argumentei 

que os trabalhadores nesta função tinham preferência para a especialização, conforme indicação 

do MS. Entretanto, a gestão da SMS teve outro entendimento acerca da prioridade de formação 

em preceptoria. 

A orientação foi para que a COFORM-SMS direcionasse a oferta do curso para 

cada departamento, que ficou responsável pela divulgação às unidades subordinadas e definição 

de critérios que julgassem pertinentes para a indicação de trabalhadores. O processo seletivo 

era de responsabilidade do IEP/HSL, por meio da análise do memorial profissional e da 

declaração de disponibilidade e interesse. 

O resultado foi que, no preenchimento das vinte e quatro vagas ofertadas, Santos 

teve oito trabalhadores aprovados e apenas um era preceptor desta edição do PET e, embora 

selecionado, optou por fazer outra especialização. Importante ressaltar que havia preceptores 

de estágios e de programas de residência dentre os contemplados, assim como trabalhadores 

que ocupavam funções nas quais não mantinham contato direto com estudantes. 

Neste contexto, a COFORM-SMS tinha um importante papel a desempenhar, 

previsto dentre suas atribuições em educação permanente, como identificar as demandas para 

formação dos trabalhadores e articular a oferta das vagas com um planejamento mais a médio 

e longo prazo. Ainda que a gestão da Secretaria tenha decidido por não seguir a recomendação 

da SGTES, não priorizando o PET, poderíamos ter elaborado algum norteador para 

preenchimento das vagas como, por exemplo, direcionar para trabalhadores envolvidos há 

muito tempo em acompanhamento de estágios. Estas proposições não foram viabilizadas, pois 

a tomada de decisões se deu no âmbito do gabinete da Secretaria. 

Em janeiro de 2017, iniciou-se o 2º Ciclo, mas estávamos no período de recesso das 

aulas nas universidades e o PET se mantinha com os participantes em atividades autodirigidas. 

Durante esse mês, fui articulando o projeto internamente na Secretaria, em meio a alterações na 

gestão,  focando  nas  inovações que havia pensado,  a partir  da  experiência  ao longo  do  ciclo  
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anterior.  

As tratativas se deram no interior da própria COFORM-SMS e com o gabinete da 

SMS. Sugeri a inclusão de dois cenários, a SEIMGE, do DEAESP; e a SEVIG-MMI, do 

DEVIG. O novo desenho exigia a redistribuição das bolsas de preceptoria, ampliando para 

outros níveis de atenção, com a intenção de aprofundar a discussão em torno da temática da 

MMI. 

Para atender os novos cenários, precisava remanejar três bolsas da Atenção Básica, 

reduzindo as unidades. A disponibilidade dos trabalhadores das equipes para assumir a função 

de preceptoria, a avaliação dos estudantes quanto às vivências proporcionadas pela unidade, a 

falta de flexibilidade da gestão das unidades para contemplar as atividades do projeto foram 

alguns fatores considerados na revisão dos cenários no momento de discussão com a gestão do 

departamento. Assim, a gestão da Atenção Básica sugeriu a permanência da USF Vila Nova, 

na região do Centro e concordei, pois a experiência proporcionada na unidade no ciclo anterior 

havia sido positiva e também porque havia muitas alterações em relação aos cenários de práticas 

para administrar de uma única vez. A UBS do Rádio Clube, na Zona Noroeste, foi indicada 

como o outro cenário, tendo em vista que, à época, concentrava o maior número de gestantes 

de toda a rede, mais de 350 em acompanhamento. A ideia era propiciar a vivência e discussão 

nos dois modelos de atenção - USF e UBS, ainda mantendo a escolha de territórios mais 

vulneráveis. 

Foram necessárias quatro reuniões com diferentes atores da gestão da Secretaria 

para articular os campos e as vagas de preceptoria, concretizando o novo cenário. Era necessário 

sensibilizar os novos gestores, explicar a natureza do PET-Saúde, relembrar do compromisso 

assumido pela Secretaria perante o MS e os parceiros, destacar a importância da temática 

escolhida e falar da dedicação requerida. Preferi privilegiar o diálogo com os gestores em 

detrimento às articulações por comunicações eletrônicas e como desdobramento tive acesso 

direto às equipes, para discussão do PET e suas implicações, e para contribuir na definição de 

quem ocuparia as vagas de preceptor. 

A indicação dos trabalhadores continuou sendo função da gestão dos 

departamentos, mas neste ciclo, ampliaram-se as possibilidades de diálogo e negociação da 

COFORM-SMS. Deste modo, evoluímos de um processo de indicação de trabalhadores pela 

gestão, desconectado do projeto - que vivenciamos no 1º ciclo - para um diálogo direto com a 

gestão dos serviços e/ou com os trabalhadores, em seu local de atuação. 

O   grupo   de   preceptores   contemplou   as   seguintes   categorias   profissionais:  
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Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. Apesar da previsão do rodízio de bolsas, dentre os 

oito preceptores do 1º ciclo, três foram mantidos: os profissionais da USF Vila Nova e da 

respectiva equipe NASF e da maternidade, de modo a garantir um mínimo de continuidade no 

projeto. 

Cabe pontuar que, ao propor o rodízio das bolsas de preceptoria, a gestão da 

Secretaria argumentou sobre a necessidade de distribuir para mais trabalhadores a oportunidade 

do exercício da função e a remuneração correspondente. Neste ponto do projeto, o rodízio 

facilitou a implementação de mudanças e revisões importantes, como por exemplo o 

desligamento de preceptores que não aderiram aos compromissos do projeto, no tocante às 

reuniões e atribuições em campo. 

A gestão da COFORM-SMS instituiu a assinatura de um Termo de Compromisso 

de Preceptoria, como forma de pactuar as responsabilidades previstas na função de preceptor. 

Redigi um documento em que explicitei termos já contidos no Edital do PET-

Saúde/GraduaSUS e acrescentei outros, os quais julgava importantes para nortear questões da 

preceptoria. Preferi manter o termo impresso em uma única via, de modo que todos nós 

assinássemos juntos o mesmo documento, valorizando o compromisso do coletivo de 

trabalhadores com o projeto. Ainda que para a COFORM-SMS o termo pudesse significar a 

regulação das atividades dos preceptores, a assinatura conjunta do documento indicou a 

possibilidade de parceria no exercício da preceptoria e de corresponsabilização pelo processo. 

Neste ciclo, o município recebeu sete estudantes dos cursos da UNIFESP/BS. Não 

tivemos estudantes de Medicina neste ciclo. Em reunião do Colegiado, outro município havia 

solicitado que eles fossem referenciados lá, já que haviam passado um ciclo inteiro apenas em 

Santos. De acordo com a coordenadora do município, a Secretaria tinha elaborado um 

planejamento contando com esses estudantes. Não houve objeção quanto a esse arranjo. 

Importante citar que os participantes deste curso continuaram a frequentar a reunião PET-

Santos, por conta do horário compatível. Era um meio de complementar a carga horária exigida 

pelo Edital. O coordenador de grupo apresentou essa solicitação no Colegiado e foi aprovada. 

Como coordenadora de Santos, compreendia como uma oportunidade de agregar os estudantes 

de Medicina aos estudantes e docentes de outros cursos, em momentos de compartilhamento de 

experiências. Estes movimentos do curso de Medicina praticamente não foram questionados 

pelos preceptores de Santos. 

Dentre os seis tutores, houve duas alterações logo no início do ciclo, nos cursos de 

Terapia Ocupacional  e  Nutrição,  com  a chegada  de  docentes  novos  ao  PET.  Neste grupo,  
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mesclaram-se docentes com bastante familiaridade e atuação junto à rede de saúde de Santos e 

outros que pouco conheciam. Os tutores de Medicina permaneciam no HGA, dependendo da 

aproximação dos estudantes, preceptores ou tutores dos outros cursos para atuar. 

O ciclo teve início efetivamente ao final de fevereiro daquele ano. Propus um 

primeiro encontro dividido em dois momentos: a primeira parte apenas com os preceptores e a 

segunda incluindo os tutores. Os estudantes estavam cumprindo outra atividade nesta ocasião, 

por isso não puderam participar.  

No primeiro momento, os preceptores puderam se conhecer, expliquei sobre o PET, 

o que realizamos nos oito primeiros meses, buscando familiarizá-los com o percurso percorrido 

até o momento. Apresentei o Termo de Compromisso de Preceptoria, coletando as assinaturas 

na única via do documento e assinando junto com eles. 

Na segunda parte, os tutores se juntaram ao grupo e a principal tarefa era planejar 

o primeiro dia de campo, o qual seria novamente um momento com todos os participantes do 

PET-Santos. Combinamos que os preceptores fariam uma breve exposição de suas unidades, 

explicitando os potenciais para trabalhar a temática do projeto às quintas-feiras pela manhã, 

horário reservado para o campo. Compartilhei o projeto que o grupo escreveu no ciclo anterior, 

para um grupo com a presença de novos tutores e preceptores. 

Na mesma semana, realizamos o primeiro campo no mesmo formato de atividade 

que havia proposto no 1º Ciclo: um encontro com todos os integrantes PET-Santos, preceptores, 

tutores e estudantes. Desta vez, houve a construção compartilhada deste encontro entre 

preceptores e tutores. 

Conforme o programado, os preceptores apresentaram suas unidades, discorrendo 

sobre infraestrutura, território, atendimentos e procedimentos ofertados, perfil da demanda 

atendida. Foi importante esse início com mais protagonismo por parte deles, que representou 

um modo de incentivá-los a pensar sobre o serviço como cenário do PET e se apropriar da 

proposição das atividades de campo. 

Com todas as informações compartilhadas, o grupo foi pensando na 

operacionalização do projeto diante do novo cenário e as possibilidades foram ampliadas. Os 

estudantes formaram duas duplas e um trio e desenhamos um percurso, durante o qual eles 

passariam pelas duas unidades da Atenção Básica, para vivenciar o modelo tradicional e a ESF, 

e por todos os outros cenários do PET-Santos. Esse desenho permitiu que o preceptor 

acompanhasse todos os estudantes que, ao rodiziarem em cada cenário do PET, poderiam 

aprofundar  a compreensão  da rede de cuidado da gestante e o repertório  de questões sobre as  
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ações nos serviços. Este movimento desafiou os preceptores a também fortalecer o diálogo e 

compreensão da rede. 

Esse dia também ficou marcado por um passo importante em relação ao 

entrosamento com os tutores deste ciclo. Pactuamos que, em duas quintas-feiras do mês, haveria 

a participação de tutor nos cenários de prática. Para este ciclo, avançamos em relação às 

pactuações fragmentadas a cada reunião PET-Município, para que o tutor comparecesse em 

campo, vivenciadas no 1º Ciclo. 

Ainda no primeiro campo, entreguei um calendário detalhado das atividades 

previstas para o 2º Ciclo, e não somente aquelas que envolviam o município de Santos, a partir 

da experiência do ciclo anterior. Planejar o ciclo contando com oito meses completos se 

mostrou distante da realidade. Havia recesso das universidades, feriados e inúmeros eventos ao 

longo do caminho, que impactavam muito o período. Ademais, o tempo passa diferente na 

universidade e no serviço, atravessado por acontecimentos que não encontram paralelo de um 

lado para o outro. Isso interferia diretamente no planejamento das atividades, com diferentes 

percepções sobre os momentos de campo e as datas de reuniões. E havia também o tempo do 

PET, com seus ciclos, datas programadas para campos e reuniões, prazos para apresentações 

públicas e para entrega de relatórios. Senti que precisava alinhar o grupo PET-Santos em torno 

de uma visualização do tempo do projeto, assinalando quantos períodos de campo realmente 

teríamos e quantas reuniões aconteceriam efetivamente. A intenção era construir um calendário 

que servisse de balizador para os participantes, de modo a apoiar as ideias que o grupo 

propusesse. 

Neste ciclo, dentre os eventos singulares e não previsíveis deste PET, tivemos uma 

campanha salarial malsucedida para os trabalhadores. Após a proposta apresentada pelo 

governo municipal ser rejeitada, tem início uma greve, em março de 2017. Esta foi uma das 

maiores paralisações dos servidores municipais de Santos nos últimos anos, durando quarenta 

e dois dias consecutivos. Alguns preceptores do PET aderiram à greve, ainda que de modo 

intermitente, e fiquei preocupada em como sustentar o projeto na rede. Contudo, quando fui 

perguntar ao grupo como poderíamos lidar com aquele acontecimento, descobri que os próprios 

preceptores já haviam tomado providências para que as atividades em campo não fossem 

comprometidas. Eles articularam entre si e com outros trabalhadores das equipes as atividades 

de campo. 

Para este ciclo, as reuniões PET-Município passaram a ser mensais, totalizando seis  
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encontros. Esta mudança, pactuada no CGL, decorreu da demanda de tutores e estudantes em 

articular as discussões e propor mudanças dentro dos próprios cursos. Desta forma, todos foram 

favoráveis à substituição de uma das reuniões PET-Município no mês por uma de PET-Curso.  

Os encontros do PET-Santos se caracterizaram por discussões mais propositivas, 

com muita circulação de ideias e indicações de referenciais teóricos, em relação ao que tinha 

ocorrido no 1º Ciclo. O grupo construía uma compreensão mais ampla sobre a rede e a temática 

e havia mais engajamento e protagonismo por parte de todos os atores, com contribuições 

surgindo de todos os lados. A decisão de organizar um percurso para os estudantes rendeu 

muitas proposições, incrementando a participação deles, que agora podiam abordar o mesmo 

problema de diferentes perspectivas, como por exemplo a assistência prestada à gestante de 

risco nos três níveis de atenção. 

Aproveitando a mudança na periodicidade da reunião PET-Município, pactuei com 

os preceptores uma reunião mensal, que denominei de Reunião de Preceptores. Isso me permitia 

manter um contato mais regular com os preceptores, preservando um momento apenas para 

tratar das questões que lhes interessavam.  

Para marcar o encerramento do ciclo e formalizar mais uma devolutiva parcial à 

gestão da Secretaria, propus uma roda de conversa, ao final de agosto de 2017. Optei por esse 

formato de encontro menos rígido e mais propício ao diálogo. Desta vez, participaram 

praticamente todos os integrantes do PET-Santos e representantes do gabinete da Secretaria e 

do DEAB. 

Cada serviço elaborou sua apresentação coletivamente, envolvendo estudantes, 

preceptores e tutores. Os estudantes ficaram responsáveis pela exposição. Em seguida, abrimos 

para perguntas e sugestões. A roda de conversa mobilizou muita participação e durou três horas. 

Neste ciclo, estive mais confortável no papel da gestão. E notei que me tornei mais 

confortável na medida em que compartilhei com outros participantes as decisões e caminhos 

do projeto. Percebo que iniciei um processo de gestão compartilhada do PET, ainda que 

intuitivamente, construindo junto as etapas, especialmente com os preceptores.  

Compreendi que a EPS se fez mais potente e visível neste ciclo, pelo tanto de 

espaços de trocas, reflexão e colaboração que conseguimos, como grupo, sustentar ao longo 

dos meses. Mais do que reuniões previstas no calendário, realizamos encontros. Os 

participantes problematizaram a rede, os protocolos, os dados coletados e produzidos e tivemos 

um ciclo mais propositivo, em que se discutiu sobre a revisão das práticas profissionais e em 

que se salientou mais a discussão das alterações das matrizes curriculares. 
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Talvez esse último item seja também uma conquista da adequação do calendário 

fixo do PET, estabelecida após negociação no Colegiado, com a inclusão de mais uma reunião 

PET-Curso por mês. Arrisquei-me no planejamento e execução de uma proposta estruturada de 

EPS, exclusiva para os preceptores, recortando o exercício da preceptoria, nas Reuniões de 

Preceptores. Descrevo e avalio mais detalhadamente esse processo em um trecho mais adiante. 

Para este ciclo, aproveitei o que aprendi no anterior sobre a importância da 

organização do tempo, de um calendário comum a todos. Diante do encontro de diferentes 

realidades, o tempo pedia planejamento e não controle. 

Iniciei o ciclo de um modo diferente, preparando com mais cuidado esse momento 

e buscando uma aliança com os tutores para os arranjos da primeira grande reunião do PET-

Santos, considerando que “um encontro precisa ser preparado, pois não basta apenas juntar as 

pessoas” (EPS EM MOVIMENTO, 2014k). 

Em relação aos preceptores, mesmo seguindo a determinação do rodízio, houve 

possibilidade de conduzir um processo diferente, que se aproximou mais do papel que cabia à 

COFORM-SMS. Ao ter contato com os trabalhadores durante a fase da indicação, consegui 

contribuir e articular melhor a participação deles. Esse processo conferiu maior protagonismo, 

dando voz para que eles falassem sobre os serviços, suas práticas e motivações. 

A assinatura do Termo de Compromisso dos preceptores foi convertida em 

dispositivo de responsabilidade compartilhada entre trabalhadores, adquirindo mais uma 

característica de um pacto coletivo do que simplesmente uma formalidade. 

Esse ciclo foi marcado por mais movimento, desde a ampliação de cenários até o 

percurso dos estudantes na rede. Esse movimento pode ter sido responsável pela maior 

visibilidade do que se produzia em campo, com os estudantes circulando nas unidades e 

provocando discussões. 

Apesar de todas as novidades descritas até aqui, o PET-Santos se manteve uma 

arena de muitos encontros e conexões, com os conflitos e disputas esperados. Ainda havia a 

visão crítica e a vontade de transformação de serviços e práticas. A mudança perceptível era 

como o grupo contornava essas tensões, mantendo uma porosidade para críticas e sugestões e 

não se deixando paralisar. 

Para pensar este ciclo, destaco a função do apoio, conforme pensada na literatura 

sobre EPS, a qual explica que não somente pessoas exercem a função, mas também “os espaços 

de encontros constituídos podem tornar-se apoiadores” (EPS EM MOVIMENTO, 2014f). Hoje 

percebo que meu papel de gestora também teve muito de função apoiadora. O encerramento do 
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 ciclo, com a roda de conversa ampla e o destaque para os estudantes na apresentação das 

criações coletivas, revelou o quanto a composição em campo havia evoluído. 

 

6.2.3. Terceiro Ciclo: convite à invenção 

 
“[...] uma gestão que reconhece que todos governam faz convites e abre espaços de 

encontros”. (EPS EM MOVIMENTO, 2014f). 

 

Para este ciclo, terceiro e último, vinha amadurecendo a ideia do encerramento do 

projeto. O que poderíamos construir em menos de oito meses, considerando o recesso, 

contratempos sempre presentes no PET e uma nova composição do grupo? 

Com o resultado da roda de conversa ainda ecoando, sentindo que os trabalhos no 

município estavam mais alinhados e podendo contar com parcerias fortalecidas ao longo do 

projeto, me senti mais confiante em tomar uma direção mais propositiva. 

Pensei na formação de Grupos de Trabalho (GT) como uma estratégia para que o 

grupo todo colocasse “a mão na massa”, tivesse autonomia de construir um ritmo de trabalho, 

com liberdade para criar um produto. Eu apostava que o GT seria algo que poderia funcionar 

para além dos atravessamentos incontroláveis presentes nesse PET. Não lembro realmente 

como cheguei à proposta de GT. Talvez tenha me inspirado nos inúmeros eventos e cursos aos 

quais eu estava comparecendo à época. 

A partir dessa ideia, o próximo passo seria definir em torno do quê os GT 

trabalhariam. Não precisava inventar nada. Bastava resgatar o trabalho já realizado pelos 

grupos. Revisei todo o material produzido nos primeiros ciclos, que consistia nas apresentações 

de encerramento, que continham as atividades realizadas, as potencialidades e desafios dos 

cenários de prática, com sugestões de intervenções. Li e reli o material, comparando com 

minhas anotações do Caderno de Registro de Atividades do PET-Saúde/GraduaSUS. Fui 

percebendo que certos temas se repetiam, em mais de um contexto, fosse nas apresentações, ou 

nas reuniões PET-Município, ou ainda no CGL. Então foram esses os temas que levei para o 

debate com o grupo PET-Santos. 

Continuando o planejamento para o 3º Ciclo, faltava atender à solicitação do curso 

de Educação Física da UNIFESP/BS, levada ao CGL, sobre ter um preceptor do núcleo 

profissional. No Colegiado, alguns tutores discordaram dessa solicitação por compreender que 

o enfoque do PET é a interprofissionalidade. Estudantes de outros cursos argumentaram que 

estavam em campo com preceptores de outras especialidades.  
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Somente o município de Santos contava com o profissional de Educação Física na 

Atenção Básica e precisava prever que uma vaga de preceptoria seria destinada a um 

profissional desta categoria. Naquele tempo, os três profissionais da rede faziam parte das 

equipes NASF. Pensando na composição de duplas de preceptores que fazíamos em quase todos 

os serviços, a indicação do preceptor de Educação Física direcionaria quais unidades da 

Atenção Básica poderiam fazer parte do desenho do PET-Santos. 

Iniciei tratativas com a gestão da AB, que sinalizou para que eu conversasse 

diretamente com a gestão das equipes NASF, no caso, a Seção de Atenção à Saúde da 

Comunidade (SEATESC). Conduzi uma reunião com a chefia da SEATESC, os três 

trabalhadores e duas tutoras do curso, sendo uma delas a coordenadora de curso de Educação 

Física no PET. Comecei explanando brevemente sobre o projeto e as docentes expuseram a 

demanda de contar com preceptor que fosse profissional da Educação Física e as expectativas 

do curso, de mostrar aos estudantes a atuação do profissional na temática da MMI. Os 

profissionais de Educação Física ponderaram que não desenvolviam muitas atividades 

diretamente ligadas à temática da MMI. Entretanto, poderiam ofertar um olhar ampliado sobre 

o papel do profissional de Educação Física na Atenção Básica.  

A chefia da SEATESC precisou se retirar da reunião, mas pediu que resolvêssemos 

a indicação naquele encontro. Ali mesmo, começamos a discutir o interesse e a disponibilidade 

de cada um para participar do projeto. Com isso, foi possível definir o preceptor. Novamente, 

pude me aproximar dos trabalhadores e negociar a participação no projeto nos termos do que 

ele exige. Para além do PET, fazia parte do papel da COFORM-SMS este tipo de diálogo e 

articulação. 

Esta definição levou à substituição da USF Vila Nova pela USF Martins Fontes. 

Nesta escolha, pesou vinculação do profissional de Educação Física, a localização na região do 

Centro e a vulnerabilidade da população atendida. Mantivemos a UBS Rádio Clube, repetindo 

a fórmula de proporcionar a vivência no modelo tradicional e na ESF. Os outros cenários 

também permaneceram.  

No caso dos preceptores, dentre os oito, permaneceu apenas aquele da SEVIG-

MMI, uma equipe enxuta, sendo o único profissional de nível superior em sua composição. Na 

composição, tínhamos profissionais de Educação Física, Nutrição, Psicologia e Enfermagem. 

A inserção da Educação Física e da Nutrição foram as novidades neste ciclo.  

No grupo formado por seis tutores, havia quatro com trajetória anterior no PET-

Santos: um docente que permanecia desde o 1º Ciclo, outro que decidiu continuar do 2º para o  
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3º Ciclo, dois que retornaram do 1º Ciclo. Os outros tutores eram novos nesta edição do PET, 

participando apenas deste último ciclo. 

Desta vez, recebemos treze estudantes, incluindo todos de Medicina e estudantes 

voluntários de Educação Física. A Medicina mais uma vez, apresentou-se como exceção, e os 

estudantes não tinham horário nenhum para realizar campos na rede. A esta altura, não via mais 

sentido em disputar sozinha essa questão, tendo em vista que o Colegiado estava ciente e de 

acordo. Já havíamos integrado os estudantes no 1º Ciclo, por meio de pactuações muito 

trabalhosas para os preceptores e os outros estudantes, com remanejamento das agendas. 

Repetindo a fórmula, agendei o primeiro campo para reunir todos os participantes, 

em 14 de setembro de 2017, uma quinta-feira pela manhã, nas dependências do campus da 

UNIFESP/BS. Após a rodada de apresentações pessoais, compartilhei a ideia dos GT e as 

temáticas selecionadas pelos preceptores, em momento anterior: 1) Planejamento familiar – 

empoderamento da mulher, perspectiva da saúde sexual e reprodutiva; 2) prescrição versus 

informação – metodologia ativa em Educação em Saúde; 3) publicização e aproveitamento do 

trabalho (resultados) da SEVIG-MMI; 4) estudo do perfil das mães que tiveram RN na UTI neo 

– (conectar com DSS? - Determinantes Sociais de Saúde) e 5) fomentar a discussão sobre o 

papel da Educação Física na temática MMI. O processo de escolha dos temas foi compartilhado 

com os preceptores, momento detalhado mais adiante, no item em que descrevo as oficinas. 

Neste momento, as denominações dos grupos estavam conforme os preceptores pediram, pois 

o importante era explicitar o tema para esta discussão no grupo maior do PET-Santos. 

Seguiu-se uma discussão sobre como os GT funcionariam, sobre os temas expostos 

e como poderiam ser trabalhados. Mais uma vez, aos moldes do 2º Ciclo, apostei na elaboração 

de um calendário detalhado, com as datas de campos e reuniões, o qual ofertou uma perspectiva 

mais realista sobre o tempo de que dispúnhamos para a tarefa. 

Os estudantes, tutores e preceptores puderam se agrupar livremente em torno dos 

temas, escolhendo qual GT iriam compor. Para integrar a Medicina, a estratégia que criamos, 

logo nesta primeira reunião, foi que os trabalhos realizados na maternidade municipal seriam 

reproduzidos no HGA e os dados gerariam uma comparação e consequente análise e 

proposições. 

Ao final da discussão, optamos pela formação de quatro GT. O quinto tema, 

“fomentar a discussão sobre o papel da Educação Física na temática MMI” foi considerado uma 

discussão mais interna do curso, que estaria em andamento nas reuniões PET-Curso. 
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As reuniões PET-Município continuaram mensais, neste ciclo. Foram realizadas 

seis reuniões no período. Os últimos três encontros foram dedicados ao compartilhamento das 

produções dos GT dentro do grupo PET-Santos, de modo que todos pudessem colaborar. 

Na medida em que os participantes foram se aprofundando no tema, os GT foram 

recebendo novos títulos. Ao final, tivemos os seguintes grupos: 1) Planejamento Familiar – 

saúde sexual e reprodutiva (um tutor, quatro preceptores e três estudantes); 2) Implementação 

de intervenções compartilhadas no âmbito do PET-Saúde/GraduaSUS (um tutor, dois 

preceptores e dois estudantes); 3) Publicização e aplicabilidade dos dados de mortalidade 

infantil (dois tutores, uma preceptora e uma estudante) e 4) Olhar do nível terciário: O que 

propor para a redução da MMI? (um tutor, uma preceptora e dois estudantes). 

O curso de Medicina não executou a proposta pactuada em reunião, apesar dos 

esforços dos preceptores na articulação entre os cenários hospitalares. Importante salientar que 

desde o princípio, a participação do curso de Medicina era pautada e repactuada no CGL. O 

coordenador de grupo da Medicina, presente em quase todas as reuniões, relatava as 

dificuldades em relação à participação de estudantes e tutores nos moldes propostos para os 

outros cursos. Os estudantes tinham poucas horas no dia para dedicar às atividades 

extracurriculares e isso comprometia a inserção nos campos. Por sua vez, os tutores da Medicina 

mantiveram sua atuação limitada à disponibilidade em receber participantes do PET no HGA. 

A direção e os tutores da UNIFESP/BS reconheciam a pouca experiência em compor com a 

Medicina e com uma universidade privada. Diante das dificuldades expostas, o grupo ora 

contemporizava, aceitando os arranjos propostos, ora tensionava, cobrando mais flexibilidade 

por parte do curso de Medicina. 

O encerramento deste ciclo também seria a finalização do PET. Decidi por repetir 

a ideia de roda de conversa, para a devolutiva à gestão da Secretaria. Foi muito difícil pactuar 

uma data com o grupo. Essa época coincidiu com a edição do Seminário VER-SUS, que 

envolvia todos os integrantes do projeto, e também estava em andamento uma mobilização do 

movimento estudantil, por conta de suspensões e ameaças de corte das bolsas do Programa 

Auxílio Para Estudantes7. O movimento estudantil, com a proposta de paralisação, representava 

um desafio para a realização do VER-SUS, há apenas algumas semanas da data marcada. Eram 

 
7 Programa Auxílio Para Estudantes (PAPE-UNIFESP), parte integrante da Política de Assistência Estudantil da 

Universidade Federal de São Paulo, que “visa criar condições de permanência e aproveitamento pleno da formação 

acadêmica aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica”. Fonte: 

<https://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/programas/programas/pape>. Acesso em 13.jun.2019. 
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tempos instáveis, de intensos atravessamentos. Após sugerir algumas datas, finalmente 

conseguimos combinar uma tarde para o evento. O PET já estaria finalizado e temia a dispersão 

dos participantes. Perderia o sentido apresentar os resultados à gestão da SMS sem o grupo que 

trabalhou nele. 

Nas dependências da UNIFESP/BS, em 21 de maio de 2018, realizamos a roda de 

conversa. Foram convidadas a gestão da Secretaria, as chefias das unidades participantes, e as 

respectivas Coordenadorias e Departamentos (DEAB, DEAESP, DAPHOS e DEVIG), além da 

COFORM-SMS. Estimei cerca de vinte pessoas, representando todos os níveis da gestão. 

Compareceram duas: a chefe de seção da Seção de Atenção à Saúde Comunitária (SEATESC), 

da qual faz parte o NASF, e a Coordenadora do Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, do 

qual a maternidade municipal faz parte. Dentre faltantes, apenas a COFORM-SMS justificou a 

impossibilidade de estar presente. Convidei também dois residentes, dos quais era preceptora 

na Residência Multiprofissional da Secretaria, e a eles se juntou mais um, que cuidaram da 

relatoria do evento. 

Neste ciclo, a dimensão burocrática da gestão foi reduzida ao necessário, o 

suficiente para apoiar o planejamento do grupo e cumprir prazos obrigatórios. 

O trabalho em torno dos GT inaugurou uma nova fase no projeto PET-Santos, que 

se iniciou com a simples indicação pela gestão de “acompanhar a LCG na rede”. O convite para 

composição dos GT possibilitou a articulação dos atores para produção coletiva, com a união 

dos “saberes da experiência”, aquele conhecimento que cada um traz consigo, e o saber 

produzido na academia (EPS EM MOVIMENTO, 2014c).  

Como esperado, o trabalho dos GT não se deu sem tensões, mas os próprios 

integrantes negociavam seus limites e se mantinham em movimento, lapidando os temas 

inicialmente elaborados, confrontando os saberes e a experiência na realidade do cotidiano do 

SUS. Os trabalhadores da saúde se beneficiam de liberdade para se encontrar com o outro (EPS 

EM MOVIMENTO, 2014h) e os GT se mostraram dispositivos para potencializar esse encontro 

e produção coletiva. Merhy (2015) discorre sobre um coletivo que no momento do encontro é 

capaz de inventar um arranjo. Não havia fórmula para o funcionamento dos GT, foram 

inventando. 

O encerramento para devolutiva, mantendo o formato de roda de conversa, a opção 

pelo diálogo com a participação de todos, aconteceu com pouquíssima representação da gestão 

da SMS. A ausência faz pensar no quanto a Secretaria tem de porosidade para um diálogo aberto 

em  torno  de  temática  tão  complexa  e  no  desafio  em  dar  visibilidade  ao  trabalho  e  ao  
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conhecimento produzido pelos trabalhadores, em parceria com a Universidade, na rede. 

 

6.3. Os movimentos da Educação Permanente em Saúde na experiência do 

PET-Saúde/GraduaSUS  

Voltemos ao início do 2º Ciclo. A partir de janeiro de 2017, não exercia mais a 

função de coordenadora do PET em âmbito regional, deixava de ser bolsista do programa, mas 

permanecia na gestão do PET no município de Santos. Na mesma época, tinha início minha 

jornada no MP. 

O ciclo chegou com uma inovação no calendário geral de atividades: a redução da 

frequência das reuniões PET-Município. Surgia uma oportunidade de reservar um espaço, de 

modo regular, para um encontro com preceptores. Não havia nada prescrito para o papel de 

coordenação, exceto as obrigações burocráticas, o que me possibilitou inventar e experimentar 

diferentes modos de fazer a gestão.  

Em fevereiro de 2017, propus aos preceptores um espaço mensal de educação 

permanente, de março a agosto de 2017, chamado de Reunião de Preceptores, a fim de 

diferenciar das outras tantas reuniões previstas pelo projeto. Com o apoio de artigos 

selecionados previamente, o plano inicial era discutir questões sobre a preceptoria e seus 

imbricamentos, aproximação da temática do PET, familiarização com a proposta pedagógica 

da UNIFESP/BS e outros temas de interesse do grupo. Esse momento também permitiria 

acompanhar processos que se passavam no campo de práticas do PET, já que não era possível 

minha presença durante o desenvolvimento das atividades. 

Ainda em fevereiro, enviei um e-mail aos preceptores, apresentando quatro artigos 

como ponto de partida para a primeira reunião: Educação interprofissional no programa PET-

Saúde: a percepção de tutores (Camara AMCS et al., 2015; p.817-29), Pró e PET-Saúde como 

espaços de educação interprofissional (Costa MV et al., 2015; p.709-20), Desafios e 

possibilidades no exercício da preceptoria do Pró-PET-Saúde (Lima PAB, Rozendo CA, 2015; 

p.779-91), Exercício da preceptoria: espaço de desenvolvimento de práticas de educação 

permanente (Ribeiro, ECO, 2012; p.77-81). 

A seleção dos artigos procurou trazer para discussão o PET-Saúde (definição, 

desafios e potências) e temas relacionados, como o exercício da preceptoria, a integração 

ensino-serviço, a aprendizagem nos cenários reais de prática, o papel formador do SUS e outros. 

Foram incluídos artigos com relatos de experiência, que apresentavam semelhanças com o que 

o grupo  vivenciava,  como a dificuldade  de conciliar o horário  dos participantes e espaço dos  
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serviços sem infraestrutura suficiente para receber estudantes e tutores. A temática da educação 

interprofissional (EIP) também fazia parte, para a compreensão da proposta curricular da 

UNIFESP/BS e do próprio PET. No ciclo anterior, por vezes, surgiram questionamentos sobre 

receber estudantes de diferentes cursos e de núcleo profissional distinto do preceptor. 

Posteriormente, as leituras seriam pensadas a partir das discussões realizadas a cada encontro. 

A primeira reunião, que aconteceria em março de 2017, foi cancelada, após os 

preceptores manifestarem preferência por participar de outra atividade do PET. Para o espaço 

de reunião denominado InterPET, os tutores do projeto haviam convidado uma docente da 

própria UNIFESP/BS para uma palestra, seguida por um debate. O tema abordado foi 

sexualidade e gravidez na adolescência, o qual se relacionava diretamente à temática do PET, 

a MMI. 

Então, somente em abril de 2017, iniciaram-se as reuniões. A princípio, o encontro 

foi dedicado a relatos das atividades que os preceptores vinham propondo nos cenários de 

prática, das relações estabelecidas com os estudantes, com compartilhamento de ideias, 

soluções e dificuldades envolvendo as propostas. Surgiram muitas incertezas sobre quais 

atividades realmente contemplariam a temática do projeto. Nesta ocasião, pretendia discutir 

sobre os artigos, contrapondo com a realidade do PET-Santos, em um processo reflexivo, no 

qual todos pudessem também relatar seu cotidiano de atividades em campo, expressar dúvidas, 

expor sugestões. Ao tentar relacionar esses relatos com o conteúdo dos artigos enviados, 

constatei que poucos haviam conseguido dedicar tempo à leitura prévia dos mesmos. 

A partir desta primeira experiência, não parecia produtivo manter o plano original 

de encontros pautados nos referenciais bibliográficos. Contudo, o espaço mostrava potencial 

para discussões sobre processos de trabalho das equipes, aspectos da integração ensino-serviço, 

formação no SUS e outros temas relevantes. Somando-se a isso, havia me dado conta de que 

este espaço era uma das poucas oportunidades de integração entre os preceptores, os quais 

trabalhavam em diferentes serviços e níveis de atenção, por vezes, com pouca ou nenhuma 

interação prévia. 

Decidi por manter o cronograma de reuniões pactuado e os referenciais 

bibliográficos permaneceram em segundo plano, para uso apenas se os preceptores 

demandassem. A aposta foi no encontro em si e na potência das conexões e trocas que 

aconteciam ali naturalmente. 

Com a aproximação do encerramento do 2º Ciclo, se fazia necessário um balanço 

sobre  o que  havia  atingido  com  a proposta  de  encontros  de educação  permanente.  Foram  
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previstas seis reuniões e realizadas cinco, de abril a agosto de 2017. Dentre os pontos positivos, 

mereceram destaque: a potência dos encontros entre preceptores, que gerou aproximação entre 

serviços e intervenções compartilhadas; as datas mensais harmonizadas e incluídas no 

calendário geral do projeto; o envolvimento dos preceptores na atividade, principalmente 

considerando que o horário pactuado era após o expediente e exigia deslocamento até a 

universidade. Ademais, ainda que a proposta inicial revelasse certa fragilidade, os encontros 

acabaram por servir para amortecer conflitos, descompassos, descontentamentos com situações 

ocorridas no desenvolvimento do projeto. Os encontros também possibilitaram uma visão mais 

clara sobre as dificuldades presentes no andamento das atividades de campo e os fatores que 

pareciam contribuir para isso, como a necessidade de definição mais clara sobre o que propor 

em campo para os estudantes e o distanciamento de alguns tutores, que pouco compareciam aos 

cenários de prática. Configurava-se, também, um espaço de conversa que contribuiu para a 

reflexão sobre o trabalho do PET e para novas formas de organizar a educação permanente, por 

parte da pesquisadora. 

A proposição destes encontros foi motivada pelo desejo em apoiar os preceptores 

no exercício da função e saber das dificuldades que se passavam em campo. Entretanto, apostei 

no conhecimento estruturado, acadêmico, que pensava ser necessário, de tal modo que não fez 

sentido para eles. Merhy (2015) assume que se pode usufruir de ferramentas com 

intencionalidade para ativar processos de formação. A EPS pode partir de uma oferta externa a 

determinado grupo, para pautar uma mudança por exemplo, mas a decisão sobre a adesão ou 

não caberá ao próprio coletivo (PINTO, 2016). Contudo, àquela altura do processo, que era 

também o meu processo no PET-Saúde, estava mais receptiva e consegui captar o que emergiu 

de relevante no primeiro encontro. Partindo disso, ainda que não tivesse nada planejado, segui 

cuidando dos encontros, buscando fazer da realidade do trabalho o tema e o meio para um 

processo pedagógico (MERHY; FEUERWERKER, 2011). 

Para o 3º Ciclo, era preciso renovar a proposta dos encontros com os preceptores, 

dando-lhe um contorno mais definido. Era uma iniciativa que representaria não somente uma 

ideia minha, um projeto particular, sendo essencial assumi-la como uma proposição da 

COFORM-SMS para o PET-Santos. À época, fazer parte da coordenadoria de formação 

implicava em maior expectativa quanto à tarefa. Na estrutura da SMS, era desta coordenadoria 

que deveriam surgir as propostas de EPS. Entretanto, as demandas da rede sempre primavam 

muito mais sobre capacitações específicas, num modelo de EC, enfocando atualizações de 

protocolos, ações programáticas, patologias específicas, por exemplo. 
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Era julho de 2017, o 2º Ciclo entrava na fase de encerramento, quando comecei a 

rascunhar o planejamento dos encontros, em meio a muitas dúvidas, diante do tamanho da 

empreitada. Eles aconteceriam no decorrer do 3º Ciclo. O eixo central pautado na educação 

permanente se manteria nos encontros, sendo o exercício da preceptoria o tema principal com 

possíveis desdobramentos de outras temáticas complementares, como por exemplo políticas 

indutoras e interprofissionalidade. Em agosto de 2017, o projeto começou a adquirir forma, 

tendo como um ponto de partida o objetivo de “sensibilização dos profissionais de saúde acerca 

de seu papel como formador, no contexto do SUS, no exercício da preceptoria no âmbito do 

PET”. 

Após um período de pesquisas e leituras, as oficinas despontavam como o 

dispositivo que melhor contemplaria o formato dinâmico e a discussão das vivências. Para dar 

conta da ideia inicial, procurei referenciais teóricos que sustentassem a aposta em oficinas como 

formato dos encontros.  

As oficinas podem ser utilizadas para explorar significados afetivos, para a 

elaboração de experiências e vivências, dispondo de ferramentas tais como informação e 

reflexão. O planejamento das oficinas deveria se mostrar básico e flexível. Então, mesmo 

contendo uma programação preliminar, o projeto se abria para mudanças, acompanhando os 

movimentos do grupo. A cada encontro, se constituiria um fio condutor para o planejamento do 

momento seguinte (AFONSO, 2006, 2010). 

Ainda apoiada na mesma autora, busquei uma nova perspectiva para compreensão 

do coletivo de preceptores com os quais trabalharia no 3º Ciclo. Os preceptores formavam um 

grupo, que podia ser definido como “conjunto de pessoas unidas entre si porque se colocam 

objetivos e/ou ideais em comum e se reconhecem interligadas por esses objetivos e/ ou ideais” 

(AFONSO, 2010, p. 27). 

Ao colocar o diálogo como elemento essencial de cada encontro, identifiquei em 

Paulo Freire o apoio teórico necessário. As dinâmicas propostas deveriam oportunizar aos 

preceptores a reflexão crítica quanto a suas práticas, expressando suas experiências e 

produzindo conhecimento (FREIRE, 2005). 

Enquanto desenvolvia o projeto das oficinas, mergulhava em leituras sobre 

preceptoria, exercida em diversos contextos, para além do PET. Esses materiais inspiraram a 

criação das dinâmicas que estavam previstas e aquelas elaboradas ao longo da execução do 

projeto. As atividades foram pensadas com o intuito de possibilitar que cada preceptor se 

expressasse sobre os temas e de modo a favorecer o diálogo entre eles. As experiências prévias  
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em preceptoria e a vivência ocorrida no processo do PET seriam evocadas e compartilhadas, 

abrindo possibilidade para ressignificação (BATISTA, 2004). Portanto, as dinâmicas propostas 

serviriam para expandir o conhecimento e ampliar as discussões, não representando um fim em 

si mesmo (AFONSO, 2006). 

À medida que cada encontro era construído, percebia o quanto era preciso estar 

preparada para a desconstrução. Isso porque a ideia consistia em tentar me manter aberta, à 

espreita do movimento dos preceptores, a cada encontro. Poderia realizar mais encontros, além 

dos previstos. Ou menos encontros. Acompanhar os movimentos do grupo, do próprio PET-

Saúde, dos outros participantes em interação e os meus também era o que importava. 

O projeto recebeu o título de “Oficinas de Sensibilização com Preceptores do PET-

Saúde/GraduaSUS 2016/2017” e foi apresentado à gestão da SMS e à COFORM-SMS. Nesse 

momento, estávamos no primeiro ano de uma nova gestão, após eleições municipais, com uma 

ampla reforma administrativa em curso na SMS e a COFORM-SMS estava incluída. Então, 

também coube reiterar minha posição de coordenadora do PET-Santos, de modo a dar 

continuidade no desenvolvimento do projeto.  

 

6.4. As oficinas em ato 

Daqui por diante as palavras “oficina” e “encontro” serão utilizadas para designar 

a mesma atividade. Isso porque compreendo que cada oficina se desenvolveu num momento de 

encontro. 

Todas as oficinas ocorreram no campus da UNIFESP/BS. A qualidade da 

infraestrutura local motivou a escolha, mas também parecia importante acolher os preceptores 

em um espaço diferenciado da rotina dos serviços e da própria SMS. 

Toda vez, dedicava certo tempo e esforço aos preparativos para o encontro, do 

lanche ofertado às atividades programadas, passando pela organização do espaço. Era 

importante demonstrar aos preceptores que havia um processo que antecedia cada oficina e não 

apenas o cumprimento de um cronograma preestabelecido. A sala de aula se mostrava um 

cenário impessoal e, por isso, com antecedência, preferia arrumar as cadeiras em um formato 

circular, num convite à roda de conversa, e dispor uma mesa com lanche, contendo bolo, café 

e suco. O lanche funcionava como um dispositivo para aproximar os participantes e tornar a 

sala de aula um ambiente mais acolhedor. Servia também para tornar o processo mais leve e 

amenizar a passagem das horas, já que costumávamos ficar reunidos das 17 às 20h.  

Para  ilustrar o processo  aqui  narrado,  citações  literais do documento  Relato das  

74 



 

 

Oficinas de Sensibilização com Preceptores serão utilizadas, aparecendo em itálico. Nos 

encontros, houve sempre o planejado e o que aconteceu, ilustrando os movimentos processuais 

das oficinas, descritos a seguir. 

O primeiro encontro ocorreu em 11 de setembro de 2017. Para esta ocasião, estavam 

previstas uma dinâmica de apresentação entre os preceptores; exposição do projeto PET-Saúde, 

sua legislação, seus aspectos teóricos e práticos, a proposta de trabalho para este ciclo no 

município e, por fim, apresentação e discussão da proposta das oficinas. 

Compareceram sete do total de oito preceptores. Foi realizada a rodada de 

apresentação, em que falamos nome, profissão e local de trabalho. Logo de início, foi possível 

constatar que alguns preceptores não se conheciam ou nunca haviam interagido, mesmo 

compondo a mesma rede há anos. 

A exposição do projeto do PET contemplou um panorama do que foi desenvolvido 

até aquele momento, resgatando dezesseis meses de processo, e as propostas para o 

desenvolvimento dos últimos oito meses. O revezamento de bolsas entre preceptores, a cada 

ciclo, exigia esse resgate para que os novos participantes pudessem dar continuidade ao trabalho 

anterior. A proposta que elaborei para os oito meses finais do PET-Santos consistia em formar 

GT em torno de temas específicos, a partir dos conteúdos das apresentações coletivas sobre as 

ações em campo ao final dos dois primeiro ciclos das questões que surgiram nas Reuniões de 

Preceptores do ciclo anterior: o questionamento sobre o que e como planejar as atividades de 

campo dos estudantes e a queixa de que alguns tutores se envolviam muito pouco com os 

cenários de prática. A proposta dos temas dos GT foi apresentada inicialmente aos preceptores 

para reflexão e discussão sobre o que gostariam de explorar ou aprofundar ao longo deste último 

ciclo. Os temas destacados foram: 1) Planejamento familiar – empoderamento da mulher, 

perspectiva da saúde sexual e reprodutiva; 2) prescrição versus informação – metodologia 

ativa em Educação em Saúde; 3) publicização e aproveitamento do trabalho (resultados) da 

SEVIG-MMI; 4) aprimoramento da definição das causas de óbito após apresentação ao 

Comitê; 5) aproximação Maternidade e Atenção Básica – referência e contrarreferência; 6) 

estudo do perfil das mães que tiveram RN na UTI neo – (conectar com DSS? - Determinantes 

Sociais de Saúde). 

Houve espaço para debater cada tema e o grupo foi selecionando aqueles que 

gostariam de levar para próxima etapa, que consistia em encaminhar esta discussão ao grupo 

do PET-Santos, abrindo para contribuições e decisões compartilhadas com estudantes e tutores. 

Os   preceptores   solicitaram   a  exclusão  do  tema  4,   por  compreender  que  o  
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procedimento já existia, apesar da Universidade ter críticas sobre o mesmo, e do tema 5, por 

não parecer possível o seu aprofundamento durante o curto período do ciclo e porque exigiria 

uma participação ativa da gestão da SMS. 

Neste primeiro encontro, a conversa em torno do PET, dos temas elencados e sobre 

a própria rede, enquanto cenário de prática, revelou um grupo bastante diversificado de 

profissionais. 

Os preceptores mais antigos na rede dispuseram de suas experiências prévias em 

receber estudantes nos serviços e de seus conhecimentos acumulados sobre a rede da SMS e 

seus recursos, trazendo importantes contribuições para o planejamento do ciclo.  

Os profissionais com pouco tempo de trabalho na rede e/ou pouco contato com 

políticas indutoras de formação em saúde puderam expor suas dúvidas quanto às atividades em 

campo. Deste modo, abriu-se uma discussão sobre as práticas profissionais, problematizando a 

hegemonia de condutas profissionais pautadas em procedimentos e protocolos. Associado ao 

contexto da MMI, emergiu o tema da culpabilização das mulheres / gestantes e o vínculo com 

a população e a expectativa por materiais que instrumentalizem o cuidado na rede.    

Os preceptores manifestaram preocupação em garantir uma proposta de trabalho 

para os estudantes com começo, meio e fim, assegurando vivências interdisciplinares e em rede. 

A oficina seguiu o roteiro previsto, com muitas informações apresentadas por meio 

de slides, sendo, talvez, um tanto burocrática. Naquele momento inicial, entendi que se fazia 

necessária essa estrutura mais rígida, com perspectiva mais informativa. Parecia ser o modo 

mais eficaz de situar o grupo sobre dezesseis meses de projeto em desenvolvimento. 

Relendo o diário de campo do dia, percebo que minha preocupação inicial era sobre 

como eu supunha que se daria a participação dos preceptores no projeto. Hoje, percebo que o 

mais importante era compreender como eles estavam vendo o processo anteriormente 

desenvolvido por outros atores e como se viam embarcando nele. 

Ao final do encontro, apresentei a ideia das “Oficinas de Sensibilização com 

Preceptores do PET-Saúde/GraduaSUS 2016/2017”, explicando o que havia motivado a 

proposição da atividade, os objetivos, o cronograma previsto. O principal foi pactuar um 

ambiente de respeito mútuo, para que as falas circulassem de modo mais livre possível. Neste 

momento, não queria ser identificada com a gestão da Secretaria, para não atribuir um tom 

hierárquico demais ao processo. 

Este encontro começou de modo mais estruturado e burocrático, marcando a estreia 

de uma nova turma de preceptores. De certo modo, foi uma repetição do que vinha realizando  
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a cada início de ciclo, por conta do rodízio. O diferencial aqui foi a ideia dos GT, algo que criei 

e que esperava que fizesse sentido para o grupo, pois se embasava no conhecimento produzido 

e acumulado no PET-Santos, contrastando com o 1º Ciclo, em que tateamos bastante em torno 

da proposta principal. Experimentava outros modos de pensar e em outras ferramentas para a 

EPS e o exercício da preceptoria.  

 A conversa que acompanhou a definição dos temas dos GT trouxe muita reflexão 

a respeito da assistência prestada na rede. O predomínio de procedimentos e protocolos 

apontaram para uma assistência calcada em tecnologias duras e leve-duras. Para Merhy (2013), 

as tecnologias duras são representadas por procedimentos, instrumentos, equipamentos, que já 

estão prontos para a utilização; as leve-duras guardam característica das duras, mas se 

combinam com as leves, no momento de interação do profissional com os usuários; por fim, as 

tecnologias leves compreendem aquelas que são marcadas pela dimensão relacional 

trabalhador-usuário, como a escuta, o vínculo e o acolhimento, as quais só acontecem em ato, 

no momento do encontro.  

No cotidiano dos serviços, as tecnologias duras e leve-duras podem predominar no 

agir do profissional. São tecnologias mais facilmente reconhecidas e valorizadas, contribuindo 

para a constituição de uma zona de segurança naquele agir. As tecnologias leves se fazem 

presentes quando há o encontro com o usuário, que pode ser no momento de acolhimento por 

exemplo, em que se abre espaço para a construção de vínculo e a escuta de sua história, sempre 

singular (FEUERWERKER, 2014). 

Os modelos de atenção à saúde direcionam a composição e os arranjos entre estas 

tecnologias, logo, determinam a qualidade do cuidado ofertado. Modelos que se estruturam 

como procedimento-centrados tendem a favorecer as formas mais duras de trabalho. Merhy 

(2013) nos explica que, nestes sistemas, o trabalho vivo é constantemente capturado pelo 

trabalho morto.  

O trabalho vivo pode ser compreendido como o trabalho em ato, aquele com 

potencial de invenção e criatividade, que demanda liberdade e autonomia do trabalhador. Já o 

trabalho morto se refere a 

 

“todos aqueles produtos meios que nele estão envolvidos  ou como ferramenta ou 

como matériaprima, [...]   e   que   são   resultados   de   um   trabalho   humano anterior, 

isto  é,   não   existiam   antes   da   sua   produção   como   resultado   de   um processo 

de trabalho, anteriormente realizado” (MERHY, 2013, p. 33). 
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Os processos de EPS buscam conferir visibilidade e assim potencializar o trabalho 

vivo. 

Nesta ocasião, vale destacar, já estava presente a preocupação com o processo de 

aprendizagem dos estudantes, revelando uma das dimensões do exercício da preceptoria. 

Após a realização desta primeira oficina, comecei a me sentir confiante em tomar 

esse processo como objeto de estudo para a pesquisa do mestrado. É somente no ato do encontro 

que podemos dimensionar sua potência (EPS EM MOVIMENTO, 2014i). 

Em 09 de outubro de 2017, foi realizada a segunda oficina. As atividades 

programadas para este encontro eram a elaboração do Itinerário Formativo de cada um, o relato 

de uma experiência marcante como estudante e, finalizando, uma pergunta disparadora para 

próxima oficina: “O que vocês gostariam de trabalhar no próximo encontro?”. 

À época, considerei esse, efetivamente, o primeiro encontro contemplando o 

intencionado para as oficinas, conforme registrei no diário de campo. Revisitando esse 

processo, não penso mais deste modo. Vejo que foi possível assegurar coisas importantes no 

primeiro encontro e que processos relevantes no grupo se iniciaram naquele momento mesmo, 

como as discussões em torno dos GT que aproximariam os serviços e experimentariam outros 

modos de compartilhamento de casos na rede, envolvendo os estudantes e tutores. 

Neste dia, três faltas foram comunicadas com antecedência; o suficiente para gerar 

desconforto e receio pelo desenvolvimento das atividades. Isso porque, a princípio, imaginava 

o processo como algo linear e crescente, que ocorreria por etapas. 

Ao início do encontro, retomei o combinado acerca destes momentos, reforçando o 

ambiente de respeito mútuo e circulação livre das falas. 

A primeira atividade foi a elaboração do Itinerário Formativo de cada um, em  folha 

de sulfite. Era esperado que sinalizassem eventos concretos, seus significados e 

contextualizassem com sua trajetória de vida pessoal e profissional. O formato foi livre e os 

preceptores se expressaram por meio de uma linha do tempo ou de um pequeno relato. 

Em seguida, cada um apresentou seu Itinerário Formativo, comentando cada passo, 

relacionando com escolhas e acontecimentos, relatando as interferências e atravessamentos. Os 

relatos foram mostrando que os itinerários de formação não são lineares. 

A apresentação dos itinerários reforçou a característica de diversidade do grupo. 

Alguns preceptores frequentaram o ensino superior público, enquanto outros vinham de 

instituições  privadas.  Houve  quem  fizesse  a  opção  pela  carreira  profissional  muito  cedo,  

 

78 



 

 

enquanto outros foram primeiro para o mercado de trabalho, adiando o início da graduação. 

Para uns, a família teve importante papel na escolha da profissão, para outros, os amigos foram 

citados como influência. 

Durante a graduação, alguns tiveram mais aproximação com o serviço público de 

saúde, na modalidade de estágio, por exemplo. Isso permitiu conversar sobre a relação desta 

vivência às DCN e às políticas indutoras de mudanças na formação em saúde, como o PET. 

Enquanto uns ingressaram no mercado de trabalho logo após a graduação, outros 

priorizaram a pós-graduação. Para uns, os concursos públicos foram mencionados como um 

meio de inserção no mercado de trabalho. 

Ainda que por meio de diferentes percursos, os relatos convergiram para o gosto 

por estar na saúde pública. 

Os presentes também conseguiram identificar a relação entre a formação, a 

curiosidade e o caminho até a participação no PET. A proximidade com a formação e o contato 

com estudantes foram citados como fatores mobilizadores para o interesse em participar do 

projeto. 

O ponto negativo apontado por todos foi a inserção no quadro da SMS, a qual nem 

sempre oferece a possibilidade de escolha do local de trabalho, o que potencialmente causaria 

frustração e não aproveitamento do conhecimento e experiência incorporados pelos 

profissionais. 

Em todos os relatos, foi possível notar que, após a graduação, o itinerário 

profissional ganhava mais relevância, com destaque para as experiências acumuladas no e pelo 

trabalho. 

O encontro se deu em clima de muita descontração e houve muita conversa 

permeando a atividade. Esta dinâmica, que seria apenas a primeira, durou quase três horas. Na 

condução da atividade, não coube abreviar nenhuma fala e declinei, não apenas o controle do 

tempo do encontro, mas também a aplicação da segunda dinâmica proposta para a ocasião. 

A questão disparadora para a próxima oficina foi lançada, mas não houve 

solicitação específica. 

Neste segundo encontro, a dinâmica do Itinerário Formativo se mostrou uma 

potente ferramenta para o entrosamento do grupo. Os preceptores puderam resgatar e 

compartilhar sua trajetória pessoal e profissional, se reconhecendo como parceiros de trabalho. 

Dificilmente temos oportunidade semelhante no cotidiano para formar esta rede viva, que “se 

constrói   assim:   produzindo   conexões,   criando  oportunidades  para  os  trabalhadores  dos  

79 



 

 

diferentes serviços se encontrarem, conversarem, construírem compromissos e arranjos 

comuns” (EPS EM MOVIMENTO, 2014b). Merhy e Gomes (2016, p. 82) explicam que essas 

redes, mesmo informais, “tendem a ser sempre mais dinâmicas, adaptáveis e singulares”. 

Merece destaque nesta atividade também o reconhecimento de que a formação 

continua no mundo do trabalho. Para Feuerwerker (2014, p. 95), “é no mundo do trabalho que 

a formação efetivamente se concretiza”, mesmo com a grande oferta de capacitações que as 

redes de saúde costumam ofertar. 

O terceiro encontro se deu em 13 de novembro de 2017, com a presença de todos 

os preceptores. 

Estavam programadas as dinâmicas Complete a frase: “Eu me sinto Preceptor 

quando...”, Panorama Sobe e Desce, utilização do Wordle™8 e criação de categorias com as 

respostas que emergissem. 

Para a primeira atividade, foi solicitado que completassem a frase “Eu me sinto 

Preceptor quando...”, escrevendo em pequenos papéis amarelos as suas respostas. Ao início da 

dinâmica, alguns preceptores perguntaram se podiam considerar outras experiências de 

preceptoria e a resposta foi afirmativa. Os papéis foram colados na lousa, para visualização de 

todos. As palavras mencionadas incluíam troca, compartilhamento, encontro, conhecimento. 

A atividade do Panorama Sobe e Desce consistiu em pedir que os profissionais 

escrevessem sobre o que motiva e o que desmotiva no exercício da preceptoria, em papéis 

coloridos, sendo a cor rosa para motivação e a cor verde para desmotivação. As respostas foram 

coladas na lousa também, em torno das respostas da dinâmica anterior. À medida que líamos 

os papéis intercalando comentários, íamos agrupando as respostas por afinidade. 

Dentre as motivações, surgiram troca de experiências entre acadêmicos e 

servidores / voltar a ter contato com instituição de ensino voltada para trabalhos científicos / 

acompanhar a vida acadêmica (produção científica). A menção à produção científica 

desencadeou uma ressalva quanto ao lugar da pesquisa, no caso do PET, que deveria ser uma 

consequência da aproximação com o serviço e população. 

Em outro bloco, tivemos me modifica como profissional e como pessoa / desafios / 

a troca de ideias / aprender coisas novas / aprendizado com jovens e sempre com novidades / 

 
8 Trata-se de uma ferramenta online, com a qual é possível criar nuvens compostas por palavras. As palavras que 

surgem com mais frequência vão se tornando maiores, com maior destaque na figura. Pode ser acessada em 

http://www.wordle.net/ 
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me faz lembrar o tipo de profissional que eu projetei ser, e não o que a prefeitura nos 

transforma / relembrar a época de estudante e saber valorizar as experiências. 

Neste trecho da conversa, surgiu mais uma vez a preocupação com o planejamento 

das atividades e sobre como os estudantes entendem o serviço, o que se passa no cotidiano de 

trabalho. Em outro agrupamento de respostas, destaca-se colaborar com a formação de futuros 

profissionais. Na conversa que se seguiu, reiteraram-se a oportunidade de ensinar o que se sabe 

aos estudantes e ficar com estudantes de outras profissões e com os professores também, ainda 

que pontuem que alguns não apareceram em campo. 

Foram mencionados como motivação também a oportunidade de analisar o 

serviço, na qual está inserido / sugestões para melhoria do serviço, indicando que os estudantes 

sempre trazem ideias. 

O auxílio financeiro, referindo-se à bolsa ofertada pelo PET, também foi citado. 

Na categoria desmotivação, surgiu o atraso no pagamento, em alusão ao repasse 

das bolsas do programa, que era disponibilizado com muitas semanas de atraso, por vezes. 

A falta de recursos na rede, referindo-se à infraestrutura insuficiente dos serviços 

da Secretaria, foi mencionada, associada a uma sobrecarga na execução da tarefa de preceptoria. 

No tocante à relação com os estudantes, surgem falta de responsabilidade do aluno 

/ falta de interesse dos alunos / falta de afinidade/atrito entre aluno e tutor. Nas discussões, 

aparece a descrição do estudante interessado, que anotam tudo, que contribuiria mais para o 

aprendizado do preceptor. Descreveram situações em que estudantes e docentes não se 

entendem, na medida em que os estudantes questionam a condução das atividades em campo, 

gerando conflitos. 

Como ponto negativo, também foram citadas as reuniões fora do expediente, 

característica exclusiva do PET-Santos, e a quantidade de reuniões propostas pelo projeto 

regional. Na ocasião, esclareci que o horário das 17h foi determinado pela Secretaria, já em 

outras edições anteriores do PET, de modo a minimizar o impacto nas unidades, com a saída 

dos preceptores. De acordo com alguns dos presentes, isto seria motivo para a recusa de alguns 

colegas em ser preceptor e que reuniões no período da tarde representariam melhor alternativa 

para todos. Os preceptores apontaram que os outros municípios participantes do PET 

mantinham suas reuniões dentro do horário de expediente. Cogitaram que a definição do 

horário pela Secretaria é um analisador e pode indicar que as atividades do PET não são 

consideradas como trabalho. 

Ao apontarem a distância entre universidade e serviço, a ausência dos tutores em  
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campo, tanto do estágio como do PET, foi mencionada como fator de desmotivação. 

As relações estabelecidas no contexto das equipes e do PET se fizeram notar nas 

respostas falta de afinidade com algumas pessoas / lidar com quem não está na mesma sintonia 

do trabalho, que é gerar um serviço melhor para os ‘pacientes’. 

A falta de tempo para mais dedicação aos temas / a correria do dia a dia / 

“concomitância” constituíram mais um agrupamento de respostas. Os preceptores apontaram 

a dificuldade de preparação para receber o estudante diante da correria do cotidiano de 

trabalho, de ter que fazer o serviço e receber o estudante. 

Novamente, abreviei o repertório de atividades originalmente planejadas, 

preferindo a profundidade das conexões, e encerrei o encontro. 

As respostas que emergiram neste encontro, bem como em outros momentos de 

diálogo, apontam para questões que são recorrentes na literatura sobre o exercício da 

preceptoria. Alguns dos pontos positivos mencionados - oportunidade de trocas de 

conhecimento e experiências com estudantes e docentes; possibilidade de rever práticas 

profissionais, por aprendizado em contato com atores da universidade; analisar os serviços e 

propor melhorias; colaborar na formação de futuros profissionais - surgem também em artigos 

publicados por AUTONOMO et al., 2015; BATISTA et al., 2015; LIMA; ROZENDO, 2015; 

MADRUGA, et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2017. Entre os aspectos negativos citados, tais 

como: a falta de recursos e problemas de infraestrutura nos serviços; a distância entre 

universidade e serviço; percepção de acúmulo de funções no trabalho; problemas quanto à 

remuneração, se assemelham aos achados contidos em artigos de AUTONOMO et al., 2015; 

BATISTA et al., 2015; CAMARA et al., 2015; FRANÇA et al., 2018; LIMA; ROZENDO, 

2015; OLIVEIRA et al., 2017.  

Ao final desta oficina, um dos preceptores demonstrou interesse em conhecer mais 

sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Estávamos conversando sobre as 

oportunidades anteriores de formação específica em preceptoria para os profissionais de saúde 

da secretaria: um curso ofertado pela UNIFESP e outro pelo IEP/HSL. Sinalizei que o tema de 

metodologias ativas poderia ser abordado em um encontro subsequente. 

A partir deste momento, me pus a pensar na próxima oficina, que ocorreria em 

menos de um mês. 

No dia seguinte a esta oficina, a meu pedido, saí da COFORM-SMS, passando a 

integrar o quadro da Atenção Básica, mais precisamente em um NASF. No momento da 

transferência,  ficou  pactuado  que  continuaria  na coordenação  do PET,  por estar à frente do  
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projeto desde o princípio.  

No quarto encontro, o qual ocorreu em 11 de dezembro de 2017, estiveram 

presentes seis preceptores. 

Neste dia, anunciei que não estava mais trabalhando na COFORM-SMS. Alguns 

dos presentes já sabiam. Perguntaram como ficaria minha condição no PET-Santos e expliquei 

que não haveria mudanças, visto uma pactuação efetuada junto à gestão da SMS. 

Para esta oficina, originalmente, havia planejado problematizar as categorias que 

emergissem do terceiro encontro, em busca de soluções, identificando quais destas estariam na 

esfera de atuação da COFORM-SMS e também trabalhar com trechos de textos de apoio sobre 

preceptoria, formação em serviço, PET-Saúde e assuntos correlatos. 

Podia ter optado por manter a programação original, postergando a introdução do 

tema das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Entretanto, este encontro representou a 

oportunidade de realizar algo totalmente fora do planejamento prévio, com a proposição de algo 

novo, seguindo o movimento dos preceptores. 

Após o pedido exposto ao final do encontro anterior, fui pensando em diversas 

formas de contemplá-lo. Iniciei uma pesquisa sobre metodologias ativas, pensando em uma 

discussão baseada em referenciais teóricos e algum tipo de experimentação de uma ou duas 

delas. Entretanto, não me sentia preparada para essa tarefa e me preocupava com a qualidade 

da experiência proporcionada. 

Comecei a pensar em outras formas de contemplar a solicitação. A ideia que mais 

fazia sentido era convidar alguém de fora do PET, que tivesse formação específica no assunto. 

Mais do que falar sobre o tema, queria proporcionar um encontro no qual os preceptores 

experimentassem metodologias ativas. 

Foram convidadas duas profissionais da rede de Saúde Mental da SMS, uma 

psicóloga e uma terapeuta ocupacional, com especialização em preceptoria. No momento do 

convite, foi solicitado apenas que compartilhassem com o grupo um pouco do aprendizado em 

metodologias ativas proporcionado pela especialização. O modo como desenvolveriam a 

atividade ficou totalmente a cargo das profissionais, sendo que me coloquei à disposição para 

qualquer apoio necessário. Após o aceite do convite, as profissionais não solicitaram nada 

específico para o dia do encontro. 

No dia da oficina, as convidadas iniciaram por um relato sobre quais atividades de 

preceptoria exerciam na rede, seguido de um breve panorama sobre a especialização em 

preceptoria   que   finalizaram   recentemente.   O   curso   em   si  era   totalmente  baseado  em  
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metodologias ativas, com momentos presenciais e à distância. Elas compartilharam sobre a 

dificuldade em acompanhar o ritmo intenso das aulas presenciais e a quantidade de atividades 

à distância que precisavam cumprir. 

Em seguida, elas mencionaram o conceito de Espiral Construtivista9, que embasou 

todo o curso, e propuseram uma “situação problema” para análise, segundo este método. A cena 

era sobre o encerramento de um período de estágio e está descrita a seguir.  

Dois alunos da turma foram reprovados, pois mesmo obtendo nota suficiente na 

avaliação por escrito, não atingiram a nota mínima nas atividades práticas, por excesso de faltas 

e comportamento inadequado. A preceptora havia avisado que a parte prática também seria 

avaliada e constituiria parte da nota final. Ainda antes do término do estágio, esses alunos 

decidiram realizar um intercâmbio. Então, a mãe de um deles assumiu a responsabilidade pela 

conduta do filho e criticou o sistema de avaliação proposto. Também dirigiu duras críticas à 

preceptora, acusando-a de prejudicar seu filho intencionalmente. Ela enfatizou que seu filho 

realizou muitas pesquisas, com orientação de docente da universidade, mas que isso não foi 

considerado em sua nota final. A universidade, por meio de sua coordenação de estágio, 

mostrou à família o sistema de avaliação utilizado, baseado em competência e previa avaliação 

formativa e somativa. Apesar disso, a família prestou queixa à coordenação do curso e, 

prontamente, a preceptora foi chamada para prestar esclarecimentos. 

Os preceptores foram convidados a falar livremente sobre os problemas observados 

na situação e em hipóteses que explicassem esses problemas. Foi apenas uma pequena amostra 

de como se trabalha na perspectiva da Espiral Construtivista. 

Os problemas detectados pelo grupo incluíram falta de interesse dos estudantes em 

cumprir as atividades práticas e falha na comunicação entre campo e universidade. Mais uma 

vez, é apontada a questão do preceptor trabalhar apartado do docente. 

Em seguida, passamos à elaboração de hipóteses que explicassem esses problemas 

e as respostas abrangeram falta de pactuação entre o campo e a universidade, distância entre 

teoria e prática, pouca valorização da prática, especialmente da atenção básica e resquícios 

da educação tradicional. 

 
9 “...metodologias ativas de ensino-aprendizagem, particularmente com enfoque problematizador [...] estratégia 

voltada à integração de saberes e à promoção de uma atitude crítica e reflexiva sobre a prática.” (LIMA, VV. 

Espiral construtivista: uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Interface (Botucatu) [online]. 2017, v. 

21, n. 61, p. 421-434). 

84 
 



 

 

A próxima atividade foi assistir a um curta de animação da Disney-Pixar, chamado 

“Piper”. A história mostra um filhote de ave, que enfrenta diversos obstáculos ao tentar se 

alimentar por conta própria, em uma praia, em meio a aves adultas. Foi então demonstrada a 

estratégia denominada Viagem Educacional, também utilizada no curso. Os preceptores foram 

convocados a escrever uma emoção e uma potência educacional que associassem à animação. 

Algumas emoções citadas foram ansiedade / “inconformação” / apreensão / superação / medo 

do novo / medo-felicidade. Já dentre as potências educacionais, surgiram aprender com o 

exemplo de alguém tão “iniciante” quanto você / diferentes perspectivas / questionamento 

quando novas vivências, conhecimento / aprender com o outro / aprendizagem pelo exemplo / 

que o novo dá medo, mas com perseverança o medo passa e acontece a evolução / aprender 

com os próprios erros... . 

Encerrando o encontro, foi exibido o vídeo da música “Tudo novo de novo”, do 

compositor Paulinho Moska:  

“Vamos começar 

Colocando um ponto final 

Pelo menos já é um sinal 

De que tudo na vida tem fim 

 

Vamos acordar 

Hoje tem um sol diferente no céu 

Gargalhando no seu carrossel 

Gritando nada é tão triste assim 

 

É tudo novo de novo 

Vamos nos jogar onde já caímos 

Tudo novo de novo 

Vamos mergulhar do alto onde subimos 

 

Vamos celebrar 

Nossa própria maneira de ser 

Essa luz que acabou de nascer 

Quando aquela de trás apagou 
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E vamos terminar 

Inventando uma nova canção 

Nem que seja uma outra versão 

Pra tentar entender que acabou 

 

Mas é tudo novo de novo 

Vamos nos jogar onde já caímos 

Tudo novo de novo 

Vamos mergulhar do alto onde subimos” 

 

Ao final da música, foram distribuídos entre os preceptores papéis coloridos, 

contendo trechos da letra, para que levassem consigo. 

As convidadas continuaram problematizando sobre questões de aprendizagem e 

comentaram sobre os encontros dos cursos como estratégia de aproximação de profissionais 

que trabalham bem próximos e não se conhecem, disparando conexões, reconhecimento dos 

trabalhos realizados na rede, descoberta de afinidades, trocas de experiências e mais. 

A experiência deste encontro se concretizou apenas por conta das conexões que 

pude acionar junto à rede viva, constituída ao longo do percurso pela SMS. Faz parte das 

estratégias de EPS o intercâmbio de experiências e saberes, valorizando e articulando atores da 

própria rede.   

As dinâmicas dispararam problematização muito semelhantes àquelas que surgiram 

anteriormente, já analisadas.  

A quinta oficina estava prevista inicialmente para dia 08 de janeiro de 2018. 

Entretanto, por conta do recesso da UNIFESP/BS, as reuniões do PET estavam suspensas e o 

projeto seguia sem atividades de campo, com os participantes se concentrando na elaboração 

do produto final dos GT. 

Vinha amadurecendo que esta seria a última oficina mesmo. O projeto havia entrado 

em uma fase de encerramento, que exigia dos preceptores, junto aos estudantes e tutores, muita 

pesquisa, trabalho escrito, reuniões e outras tarefas. Precisávamos finalizar as produções dos 

GT, para apresentação à rede da SMS de Santos.  

Em reunião do CGL, decidimos pela realização de um Seminário para contemplar 

o Edital do VER-SUS. O evento teve alcance regional e ficou sob responsabilidade de 

participantes  do  PET,  junto  com  alguns  parceiros,  o  que  exigiu  um  calendário à parte de  
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reuniões, elaboração de documentos para o Edital e muitas pactuações. 

O encontro ocorreu finalmente em 26 de fevereiro de 2018, com a presença de sete 

preceptores. 

Originalmente, estavam previstas as atividades: definição de Preceptor em apenas 

uma palavra, responder à pergunta “O que mudou no seu exercício de Preceptoria com as 

Oficinas?” e avaliação. 

Entretanto, para este último encontro, parecia mais importante avaliar alguns 

aspectos do exercício da preceptoria neste contexto do PET. Mais uma vez, revi o planejamento 

e comecei a pensar em como contemplar um final que fizesse sentido, que fosse uma forma de 

avaliação do processo, sem necessariamente explicitar isso. 

Para tanto, elaborei uma dinâmica para completar a frase “Fale sobre...” e quatro 

temas: “O que você aprendeu com o PET”, “Sua expectativa quando aceitou ser preceptor”, “Se 

algo mudou em sua prática” e “O que faria diferente e o que repetiria nesta trajetória”. Antes 

do início do encontro, os temas foram escritos em papéis coloridos e fixados na lousa, ocultando 

o lado escrito, de modo a impossibilitar a leitura antecipada. 

Optei por manter o encontro bem dinâmico e descontraído, propondo um formato 

de sorteio, com perguntas e respostas. O sorteio consistia em tirar de um saco de pano uma 

embalagem plástica lacrada com um bombom; quem tirasse a unidade diferente escolhia um 

papel, com um dos temas. O preceptor, após ler a frase, escolhia outros dois colegas para 

completá-la. 

A primeira frase selecionada foi “O que aprendeu com o PET” e os relatos 

revelaram que houve possibilidades de mudanças nas práticas e no olhar para os usuários, a 

partir do contato com estudantes e das propostas da universidade. Foi mencionada a 

possibilidade de rever o trabalho no serviço e na rede, a partir dos apontamentos de pontos 

problemáticos no cuidado. Também relataram sobre o aprendizado quanto à forma de lidar 

com os estudantes, ainda que apontassem descompassos entre preceptores e estudantes. 

Surgiram críticas quanto ao revezamento de preceptores, proposta da Secretaria para distribuir 

as bolsas do programa, expressas por falas como demora em entender o que era pra fazer e a 

dificuldade ocasionada pelas trocas de preceptores. 

Na rodada seguinte, a frase “Sua expectativa quando aceitou ser preceptor” teve 

como resposta maior contato com tutor para respaldo e validação das atividades com os 

estudantes e o aprendizado na área profissional, incluindo a relação da área com a saúde 

coletiva. 
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Em terceiro, tivemos “Se algo mudou em sua prática”, que gerou relatos de 

aproximação com serviços e profissionais, ampliação de vagas de estágio, trabalho mais 

próximo com profissionais que não costumavam contribuir com o PET, de reflexão sobre a 

prática envolvendo grupos, por exemplo, a partir da escuta dos usuários. 

Por último, a frase “O que faria diferente e o que repetiria nesta trajetória”, os 

preceptores citaram que alterariam a relação com o tutor, que muitas vezes não entendem o 

trabalho do setor. E sobre aquilo que repetiriam, a resposta foi a relação com os estudantes e 

do planejamento, ainda que os caminhos possam ser mudados. 

Na sequência, perguntei aos presentes se eles aceitariam exercer a preceptoria 

novamente. Timidamente, foram surgindo respostas afirmativas. Os profissionais foram 

convidados, então, a apresentar sugestões para COFORM-SMS e o conteúdo que surgiu foi 

sobre manter o preceptor o tempo todo para que entenda os processos e possa contribuir e 

aprender; duplas de preceptores trabalhando conjuntamente, com divisão da bolsa; processo 

seletivo transparente; a não obrigatoriedade de aceitar a preceptoria. 

A avaliação acabou não acontecendo com todo o teor que eu havia previsto. Fazia 

parte de minha proposta inicial solicitar um feedback das oficinas em si. Durante o encontro, 

não lembrei de fazer esta proposta específica. Neste dia, havia uma coesão e descontração no 

grupo, que nunca tinha presenciado. 

Este último encontro foi pensado para ser propositalmente mais provocativo, para 

efeitos de avaliação, e também a fim de eles falassem sobre a experiência da preceptoria. Isso 

abriu possibilidade de ressignificar o que realizaram durante o ciclo. 

Os participantes identificaram mudanças nas práticas profissionais, na relação com 

outros membros da equipe e com os usuários. Referiram também ter sido possível revisar os 

próprios serviços e propor mudanças, e expandir as conexões na rede. Houve quem identificasse 

que o próprio exercício da preceptoria levou a aprendizado, mencionando mudanças na forma 

de lidar com estudantes.  

A proposta de rodízio das vagas de preceptoria, elaborada pela gestão da Secretaria, 

foi avaliada negativamente. É preciso considerar que esse grupo ficou responsável pela fase 

final do projeto, sentindo bastante os efeitos de acompanhar apenas parte do processo.  

Prevaleceu a resposta afirmativa quanto à possibilidade de repetir a experiência de 

preceptoria no PET-Saúde. 

A avaliação que não realizei, sobre as próprias oficinas, talvez não fizesse sentido 

ali  no  momento.  A  profundidade  das  conexões  estabelecidas, as  respostas  dos  preceptores,  
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talvez já fossem pistas para o que queria avaliar. 

 

6.5. Os desdobramentos do PET-Saúde/GraduaSUS 

O Edital do PET previa a execução do VER-SUS, que foi tratado em reunião 

extraordinária do CGL, em outubro de 2017. Apesar da instabilidade do cenário, com o atraso 

das bolsas chegando a dois meses e diante de um processo de suspensão e cortes de bolsas de 

permanência estudantil, o grupo aderiu à ideia de realizar uma edição do VER-SUS. O evento 

daria visibilidade ao PET, nas IES envolvidas, nos municípios e permitiria capilarizar o debate 

sobre a MMI para todos os municípios da RMBS.  

Formamos a Comissão Organizadora, com a participação de todas as coordenadoras 

de município e reuniões ordinárias e extraordinárias aconteceram para a organização do VER-

SUS. 

Conseguimos organizar uma edição, no formato Seminário, em abril de 2018. 

Foram dois dias inteiros de evento, com convite estendido a todos os municípios da Baixada 

Santista. O Seminário se dividiu em dois momentos: o primeiro dia foi de exposição de 

experiências exitosas, com palestras de convidados vindos de outros estados; o segundo dia foi 

de oficinas temáticas e propositivas. O produto das oficinas foi levado a uma Plenária de 

encerramento do evento, para ser discutido e complementado. Foi elaborado um documento 

final, que seguiu para DRS IV, para conhecimento de todos os secretários de saúde da RMBS, 

com indicações para aperfeiçoamento da rede, visando melhorar os indicadores de MMI. 

Em abril de 2018, o Congresso Acadêmico da UNIFESP foi discutido no CGL e 

deliberamos que o PET faria parte da programação, apesar de já finalizado nas datas 

programadas para o evento. Esta proposta dialogava com a indagação da visibilidade do projeto 

dentro da Universidade, discutida recorrentemente nesta instância. 

A participação no Congresso se deu em duas rodas de conversa. Uma foi composta 

por todos os grupos PET da UNIFESP, o que significou misturar o PET (Programa de Educação 

Tutorial) do MEC com o PET-Saúde. A ideia era que cada grupo expusesse as atividades 

desenvolvidas, explicitando o retorno tanto para a universidade quanto para a comunidade. A 

outra roda de conversa se concentrou nas apresentações dos resultados do projeto, por curso, 

enfocando as proposições e alterações que conseguiram implementar. 

Em junho de 2018, última reunião do CGL, ainda que com quórum pequeno, os 

presentes preencheram juntos o Relatório Final do PET-Saúde/GraduaSUS. 

O Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) foi pautado no  
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primeiro encontro do CGL, em julho de 2016, sendo um compromisso que consta no Edital 

deste PET. As coordenadoras de município se comprometeram a reforçar junto à gestão das 

secretarias a importância de efetivar o COAPES. O NEPS já estava empenhado em fomentar o 

tema junto aos setores de formação das secretarias municipais de saúde da Baixada Santista. 

O COAPES se configura como 

 
“... um dispositivo da Política Nacional de Educação Permanente ofertado aos atores 

do Sistema Único de Saúde (gestores, trabalhadores e usuários) e da Educação Superior 

da área da saúde (gestores, docentes e estudantes) para promover processos 

participativos de construção da formação e desenvolvimento profissional no SUS e para 

o SUS” (BRASIL, 2015) 

 

Até o final do primeiro semestre de 2019, os municípios participantes do PET-

Saúde não haviam efetivado o Contrato, mantendo-se em fase de negociações com algumas 

IES. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho configurou-se como uma miríade de percursos de diferentes pessoas. 

Um deles foi meu próprio caminho, como pesquisadora quando, ao me debruçar sobre a EPS 

como temática do cotidiano profissional e do mestrado, construí processualmente momentos e 

estratégias de encontros com os profissionais envolvidos no PET-Saúde/GraduaSUS. Este 

caminho, em uma certa medida, foi contra hegemônico ao que vinha sendo priorizado pela 

COFORM-SMS, que investia em capacitações estruturadas e sistemáticas. Vale salientar que 

os fenômenos das capacitações estruturadas e sistemáticas extrapolaram o âmbito da gestão da 

educação permanente da Secretaria, materializando-se no programa de Participação Direta nos 

Resultados (PDR) proposto pela prefeitura, em vigor desde 2014. 

Importante pontuar que no momento da minha saída da COFORM-SMS, pactuamos 

a continuidade na coordenação do PET e desta pesquisa, o que significou a manutenção dos 

trabalhos mesmo com pouco apoio institucional.   

Partindo do lugar de profissional da COFORM-SMS, responsável pela integração 

ensino-serviço e pela EPS - e do lugar de coordenadora do PET-Santos - movimentos quanto à 

seleção de preceptores e ao exercício da preceptoria aconteceram nos três ciclos do PET. No 1º 

Ciclo, a indicação da gestão central da SMS foi de preceptores que fossem gestores, o que 

demandou negociação para que os profissionais escolhidos tivessem atuação “na ponta”. 

Houve, também, abertura para que os preceptores pudessem flexibilizar agendas para a maior 

inserção de alunos da Medicina e esforços para que os preceptores do PET pudessem participar 

do curso de preceptoria em saúde ofertado pelo IEP/HSL. As devolutivas parciais e finais deste 

ciclo configuraram-se como momentos de discussão interna da SMS, com preceptores e 

gestores, que ampliaram a discussão sobre as práticas relacionadas à MMI - disparadas pela 

tensão entre maternidade e atenção básica, sobre a redefinição de cenários e desenho de ações 

do PET e sobre o exercício da preceptoria. A construção de um projeto, como desdobramento 

da devolutiva parcial, contribuiu para o aumento da visibilidade das ações de MMI e das 

atividades dos preceptores. Ajudou, também, na pactuação da continuidade do PET-Santos, em 

um momento de troca de gestão a partir das eleições municipais 

No 2º Ciclo, houve ampliação dos cenários que compunham a LCG (SEIMGE e 

SEVIG-MMI) e, definidos os cenários de práticas, houve deslocamento até as equipes, para 

seleção dos preceptores. Estes tiveram maior protagonismo no planejamento do primeiro campo 

do ciclo e nas ações, incluindo a manutenção e organização das atividades durante a greve dos  
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trabalhadores da saúde. As devolutivas, neste ciclo, ocorreram em formato de rodas de conversa  

e o desenho das ações - em circuito - permitiram olhar mais atento, de todos os atores, à LCG. 

O termo de compromisso da preceptoria, ainda que pudesse apresentar uma dimensão de 

regulação, trouxe, também, a dimensão de corresponsabilidade, a partir da assinatura 

compartilhada. 

No 3º Ciclo, a definição dos temas dos GT foi compartilhada com os preceptores, 

antes de ser discutida com os atores das universidades. A demanda por um preceptor da área de 

Educação Física possibilitou a discussão coletiva, entre tutores e preceptores, sobre a inserção 

da área no PET, com profissionais que não identificavam, inicialmente, possibilidade de 

atuação na temática de MMI. 

Outro percurso envolveu a construção de encontros formais e periódicos com os 

preceptores. Cabe pontuar que a maioria dos preceptores mudava a cada ciclo. O 1º Ciclo do 

PET foi caracterizado por encontros nos quais os preceptores manifestavam muitas dúvidas e 

inseguranças sobre a condução das atividades com os estudantes e, por vezes, com pouco 

reconhecimento e visibilidade na proposição de ações que já estavam em andamento e que eram 

disparadoras de reflexões, mais em campo que nas reuniões na Universidade. A “Reunião de 

Preceptores”, no 2º Ciclo, permitiu a configuração de um espaço de diálogo com os preceptores, 

configurando-se como um momento de escuta e possibilidade de intervenções. Ainda 

prevalecia a ideia de instrumentalização para o exercício da preceptoria. Persistia a desafiadora 

tarefa da coordenação de um grupo não homogêneo de preceptores, dando atenção às 

diferenças, enquanto buscávamos constituir o coletivo de trabalho em torno do PET. No 3º 

Ciclo, a proposta dos GT permitiu um exercício da preceptoria com mais protagonismo, um 

avanço para as estratégias de EPS e para as relações, na medida em que todos os atores estavam 

envolvidos com a tarefa de discutir as temáticas pertinentes à MMI. Ainda neste ciclo, as 

oficinas indicam um avanço na proposição de um espaço formal e periódico de diálogo com os 

preceptores, mais dinâmico e reflexivo sobre o exercício da preceptoria. 

A ambiência do espaço dos encontros merece destaque e incluía a organização da 

sala e a oferta de lanche, favorecendo a interação dos trabalhadores, a formação de vínculos e 

as conexões. 

Durante as oficinas, as discussões sobre o exercício da preceptoria envolveram o 

cotidiano com o estudante nos cenários de prática, como por exemplo a preocupação em como 

eles compreendiam o serviço e suas rotinas, como garantir atividades que fizessem sentido para 

eles. Os próprios preceptores demandaram a discussão sobre a temática de metodologias ativas  
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de aprendizagem.  

A demanda dos preceptores pela proximidade dos docentes, nos cenários de prática, 

persistiu durante todo o projeto. Ao explicar o que eles almejavam com a presença do docente 

em campo, eles citavam a possibilidade de trocas de saberes, de mostrar suas práticas na 

realidade do serviço, de definir em conjunto sobre as atividades ofertadas para os estudantes, 

dentre outros.  

O COAPES, uma forma de contratualização entre SMS e IES, traz contribuições 

para a discussão quanto ao papel das IES na integração ensino-serviço, estabelecendo 

atribuições em relação a ofertas de formação e desenvolvimento para os profissionais de saúde. 

O Edital do PET-Saúde também aponta a importância da participação das IES na 

corresponsabilização das mesmas pela saúde no território, colaborando na qualificação do 

cuidado dos usuários. 

Abordar a parceria institucional entre a SMS de Santos e a UNIFESP, na qual têm 

lugar as políticas indutoras como o PET-Saúde por exemplo, implica em analisar o contexto 

bastante adverso atualmente em que se desenvolve essa relação. As áreas da saúde e educação 

vêm sofrendo processos análogos de depreciação e desinvestimento por parte do poder público. 

Na saúde, convivemos com a precarização das condições de trabalho, seguida da 

aposta na terceirização em detrimento da gestão pública dos serviços. Temos também a 

desvalorização do trabalhador da saúde, submetido a exigências de desempenho pautadas em 

metas e produtividade, que se sobrepõem à premissa do cuidado integral à saúde da população. 

Por outro lado, na educação, enfrentamos o fenômeno do produtivismo acadêmico, a sobrecarga 

de tarefas e acúmulo de funções. Estão presentes também os cortes orçamentários e o 

desinvestimento público em pesquisas, o que abre espaço para o fomento e os interesses 

privados, enfraquecendo as funções sociais e mesmo políticas da universidade pública. 

Diante deste cenário, os trabalhadores da saúde e docentes estão cotidianamente 

sujeitos a tensões e adversidades, que, por vezes, podem emergir no momento da integração 

ensino-serviço. Soma-se a isso, a existência de diferentes concepções e interesses em relação 

aos serviços de saúde e à formação de profissionais de saúde, de modo que o investimento em 

estratégias de ensino e aprendizagem nos cenários de práticas do SUS - como o PET-

Saúde/GraduaSUS - é campo de constante disputa.  

Neste contexto, as oficinas também se mostraram um espaço fértil para criação de 

arranjos, superando o planejamento original e seguindo o movimento dos preceptores. O 

convite  para  que  outros  profissionais  da  rede  apoiassem  a discussão e  a  demonstração de  
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metodologias ativas de aprendizagem serviu para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido 

pelos preceptores no PET e também para as oportunidades de formação específica, como os 

cursos de preceptoria.  

Houve mudança de práticas nos serviços participantes do PET? Os preceptores, nas 

oficinas, indicaram maior reflexão sobre algumas estratégias, como por exemplo grupos, a 

partir da escuta das demandas dos usuários e maior aproximação com serviços e profissionais 

para o cuidado em rede. Também indicaram ampliação de vagas de estágio e proximidade com 

profissionais que não costumavam contribuir com o PET. Durante os encontros, emergiram 

problematizações sobre condutas hegemônicas, procedimentos e protocolos; sobre a 

culpabilização das mulheres/gestantes, entre outros, que foram entendidas como oportunidade 

de rever trabalho e de pensar no cuidado em rede. 

Ao longo desta escrita, me deparei com o desafio da visibilidade e dizibilidade 

intrínsecas a todo o processo. Em parte, porque o conhecimento que se produz na prática ainda 

carece de valorização. Os trabalhadores tendem a falar pouco sobre o seu fazer cotidiano nos 

serviços, que sempre inclui o improviso. Aliás, muitas vezes se evita falar sobre nosso trabalho 

exatamente por conter elementos ainda não validados pelo conhecimento científico. Esse 

conhecimento que se origina na experiência não está sistematizado, o que o torna quase 

invisível, sendo difícil lidar com ele. De outra parte, esse conhecimento contém elementos não 

capturáveis por meio de palavras, que nunca serão conhecidos por outros. O processo em si é 

transformador, não permitindo separar o que conhecemos do que somos. 

A EPS pode surgir em sua dimensão mais concreta e estruturada, com a finalidade 

de complementar ou atualizar a formação do profissional, para melhora de seu desempenho ou 

de indicadores de produtividade. Outra dimensão da EPS, sempre presente no cotidiano dos 

serviços, diz respeito aos processos de aprendizagem inerentes às relações e práticas que se dão 

no mundo do trabalho. Nesta perspectiva, estaríamos todos mergulhados nesses processos, que 

prescindem de qualquer tipo de roteiro. 

Assumir como tema central a EPS também se constituiu em outro desafio, pois 

significou conviver com grandes doses de incerteza, por vezes, insuportáveis. Incerteza que 

muitas vezes paralisou processos e a escrita sobre eles, principalmente. Mas uma saída para 

todo esse cenário é exatamente falar sobre ele, escrever sobre ele.  

O caminho escolhido foi a inserção no MP, que busca dar voz à produção de 

conhecimento na prática, de modo que o próprio trabalhador possa reconhecer em si qualidades 

como competência e criatividade. 
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Os elementos que emergiram desta pesquisa, os quais podem balizar a proposição 

de uma política voltada ao desenvolvimento da função de preceptoria na SMS de Santos, 

corroboram aqueles anunciados no COAPES.  

Os preceptores apontaram a importância de um processo seletivo mais transparente 

para o exercício da função, com parâmetros definidos antecipadamente, especialmente no caso 

de pagamento de bolsas. 

A portaria contém muitas indicações sobre o tema da preceptoria e prevê atribuições 

ao MS, à gestão municipal e estadual de saúde e às IES. Cabe ao MS promover a formação de 

preceptores e favorecer ações de valorização da função; também deve apoiar a 

institucionalização da função enquanto componente das atribuições do profissional de saúde, 

com o devido reconhecimento por parte da gestão. Às IES, compete “fomentar ações de 

valorização e formação voltada para os preceptores, tais como inclusão em pesquisas (como 

pesquisadores), certificação da atividade de preceptoria, apoio à participação em atividades 

como cursos, congressos[...]” (BRASIL, 2015). E finalmente, à gestão municipal e estadual 

cabe definir, junto com as IES, critérios de seleção para profissionais de saúde assumirem 

funções de preceptoria; promover a preceptoria, prevendo políticas específicas de qualificação 

e valorização, que podem incluir a gestão de carga horária, a progressão funcional e outras 

propostas (BRASIL, 2015). 

A discussão sobre a formação específica em preceptoria despertou interesse, 

representando uma estratégia que poderia contribuir para amenizar inseguranças e dúvidas no 

exercício da função. O grupo também manifestou desejo de explorar outras temáticas, como 

metodologias ativas de aprendizagem, no sentido de enriquecer o repertório para a preceptoria 

quanto aos processos pedagógicos.  

Por fim, esta trajetória pode ser sustentada por bastidores que se caracterizaram por 

relações, diálogos francos e vínculos repletos de afetos com profissionais e gestores da SMS, 

bem como docentes e estudantes da UNIFESP/BS, em um cenário de disputas ético-políticas. 

Não vislumbro outro caminho que não o do encontro, da troca, da circulação de informação, do 

diálogo aberto para a compreensão do coletivo e suas necessidades. A vida se fez nos momentos 

de discussão compartilhada entre os trabalhadores do SUS. Em dezembro de 2017, assumi uma 

função de apoiadora, indo trabalhar no NASF e, em fevereiro de 2018, me tornei preceptora do 

Programa da Residência Multiprofissional em APS da SMS. A vida é real e de viés. 
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APÊNDICE I 

 

RELATO DAS OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO COM PRECEPTORES 

 

A primeira oficina ocorreu em 11 de setembro de 2017, iniciando com a apresentação do 

Projeto PET-Saúde/GraduaSUS, incluindo os aspectos teóricos, práticos e legais da proposta. 

No encontro, todos os preceptores estavam atentos, ainda que houvesse diferenças na trajetória 

de participação em ações de integração ensino-serviço e que fosse um momento de apresentação 

entre eles, pois alguns não se conheciam ou nunca haviam trabalhado juntos. Além disso, era o 

início do terceiro e último ciclo do PET, sendo que o rodízio de preceptores levou à necessidade 

de apresentação do Projeto, ações, novas propostas para este último ciclo (como, por exemplo, 

a inclusão de profissional de Educação Física na preceptoria, a pedido da UNIFESP) e pessoas 

durante um processo que já estava ocorrendo há 16 meses.  

A conversa sobre o PET e as expectativas apontou para a grande diversidade de 

preceptores. Alguns profissionais se mostraram mais participativos, a partir de uma vivência 

anterior de aproximação com estudantes/Universidade, a qual permitiu a proposição de ações e 

provocações quanto às atividades do PET, com vistas ao aperfeiçoamento dos procedimentos 

em um dos cenários do Projeto. Em dado momento, a visão macro da Secretaria e o trabalho 

anterior de apoio às unidades contribuíram para discussões sobre o caminho das gestantes na 

rede, tema primordial de reflexões do PET.  

Entre os preceptores, havia também profissionais com pouco tempo de trabalho nas 

unidades e/ou pouca experiência em políticas indutoras da formação em saúde, o que 

possibilitou reflexões sobre a formação e a hegemonia de condutas profissionais pautadas em 

procedimentos e protocolos, trazendo para a discussão uma das dimensões da Linha de Cuidado 

da Gestante. 

A temática da mortalidade materno-infantil suscita o tema da culpabilização das 

mulheres/gestantes e o vínculo com a população, sendo tema que emergiu como uma das 

vertentes de aprofundamento para os encontros. Questões como planejamento familiar, 

acompanhamento das gestantes e materiais que instrumentalizem o cuidado na rede foram 

apontamentos dos preceptores quando perguntados pelos pontos importantes a serem 

melhorados pela SMS. 

Das discussões que aconteceram nos dois ciclos anteriores do Projeto, com tutores, 

preceptores e estudantes, foram levados seis temas para reflexão do novo grupo de preceptores, 

a saber: 1) Planejamento familiar – empoderamento da mulher, perspectiva da saúde sexual e 

reprodutiva; 2) prescrição x informação – metodologia ativa em Educação em Saúde; 3) 

publicização e aproveitamento do trabalho (resultados) da SEVIG-MMI; 4) aprimoramento da 

definição das causas de óbito após apresentação ao Comitê; 5) aproximação Maternidade e 

Atenção Básica – referência e contrarreferência; 6) estudo do perfil das mães que tiveram RN 

na UTI neo – (conectar com DSS? - Determinantes Sociais de Saúde).  

Uma seleção foi realizada pelo grupo a partir da discussão de cada uma e pensando em 

aplicabilidade, potências e fragilidades em explorar a temática para cada um dos equipamentos 

e níveis de atenção representados pelos preceptores.  

Os temas 4 e 5 foram excluídos pelo grupo. A exclusão se deveu ao fato de que: 1. o 

procedimento do item 4 já existe, ainda que a Universidade tenha críticas; 2. quase todos os 



 

 

presentes não vislumbraram o aprofundamento do item 5 durante o período do ciclo. A 

discussão foi importante e houve manifestações de desconforto sobre a abordagem de temas 

que necessitam de participação ativa da gestão, ilustrados pelos fluxos de referência e 

contrarreferência e pela falta de profissionais na rede. 

Os preceptores puderam apontar preocupações como garantir uma proposta de trabalho 

para os estudantes com começo, meio e fim, que incluam vivências interdisciplinares e em rede. 

O distanciamento da temática da mortalidade materno-infantil também surgiu como uma 

preocupação. O PET foi colocado, então, como um espaço frutífero para novas e potentes 

conexões de rede, bem como para o aprendizado e mudança de práticas dos trabalhadores. 

Ao final do encontro, as Oficinas de Sensibilização foram pactuadas a partir da origem da 

ideia, discutindo-se objetivos, formato interativo/dinâmico, compromisso, sigilo, postura ética 

com os conteúdos. Foi discutido, também, o papel da condução dos encontros e da proximidade 

da condutora com o projeto e seu desenvolvimento, enfatizando que não se configurava um 

processo de fiscalização do trabalho dos preceptores. 

A segunda oficina ocorreu em 09 de outubro de 2017. O horário do encontro, ao final do 

dia de trabalho, levou à oferta de um lanche, que auxiliou também a propiciar um clima de 

descontração e vínculo para o grupo. Estavam previstas duas dinâmicas: elaboração e 

apresentação do itinerário formativo e relato de experiência de um fato marcante quando os 

preceptores estavam no papel de estudantes. 

Na primeira dinâmica, os preceptores foram convidados a construir, livremente, o itinerário 

formativo percorrido até o momento. Estabeleceu-se um clima descontraído enquanto os 

trabalhadores realizavam a tarefa, no formato de linha do tempo, para a maioria dos 

participantes. A impressão de desconforto de um dos presentes ao realizar a atividade leva a 

uma rápida conversa sobre a diversidade dos itinerários, todos válidos e importantes. Os 

caminhos profissionais são singulares. O café pareceu contribuir para um ambiente de 

descontração, inclusive para o lugar de coordenadora da dinâmica. O grupo acolhe a todos e 

aguarda o momento em que todos finalizam a atividade.  

São relatos diversos, mostrando que os itinerários de formação não são lineares. 

Alguns relatos apontam para estudos em colégio público, enquanto outros frequentaram o 

ensino privado. 

Uns definiram a profissão muito cedo, ainda na adolescência. Outros trabalharam primeiro 

e decidiram por cursar faculdade apenas mais tarde, na casa dos 20 anos. 

Por vezes, a família foi citada como influência para a escolha por curso relacionado à saúde. 

Para outros, as amizades também representaram importante papel nesta escolha. Houve quem 

tivesse experiência prévia com a temática de sua futura profissão, o que representou fator 

determinante na escolha. 

O acesso ao ensino superior se deu por caminhos diversos. Enquanto alguns foram cursar 

universidade particular, outros buscaram o ensino superior público, em alguns casos, como 

única opção para chegar à faculdade. 

Durante o ensino superior, por vezes, ocorreu uma aproximação do serviço público, por 

meio de estágios, inclusive na saúde pública. Teve preceptor que realizou estágio com práticas 

muito semelhantes àquelas que vem exercendo agora no serviço. Neste momento, foi possível 

conversar sobre a relação desta vivência às DCN e às políticas indutoras de mudanças na 

formação em saúde, como o PET. 

Após o término da graduação, alguns se inseriram no mercado de trabalho rapidamente, 

não necessariamente na área da saúde, enquanto outros foram em busca de mais estudos 



 

 

formais, na pós-graduação. Surge relato de como a mudança de cenário de formação foi sentida 

como um distanciamento do ambiente protegido da faculdade. Houve quem imaginasse que a 

pós-graduação seria um facilitador para o ingresso no mercado de trabalho, o que não se 

concretizou. 

Os concursos públicos foram mencionados como um meio de inserção no mercado de 

trabalho. Outros iniciaram a carreira profissional no setor privado, na área da saúde ou não. 

A dinâmica se estendeu mais do que o previsto e não coube abreviar as falas de ninguém, 

respeitando a oportunidade de expressão e de criação de vínculo. A conexão de todos com as 

histórias pessoais prevaleceu. 

Os relatos convergiram para o gosto por estar na saúde pública, para a relação entre a 

formação, a curiosidade e o caminho até a participação no PET, identificando a busca de 

proximidade com a formação, contato com estudantes. Como ponto negativo foi apontado a 

ausência de possibilidade de escolha do local de trabalho, no momento de ingresso na PMS, 

fato gerador de frustração e de não aproveitamento do que o profissional tem de bagagem para 

agregar ao serviço. Cabe pontuar que o percurso profissional foi muito mais enfatizado nos 

relatos do que o percurso acadêmico, mesmo entre aqueles que possuem mais títulos. 

A terceira oficina aconteceu dia 13 de novembro de 2017, em um cenário de tensões 

envolvendo o PET: atraso no pagamento de bolsas (na ocasião da reunião, já regularizado), 

suspensão de atividades de campo (já finalizada, tendo durado 2 semanas apenas), alterações 

na composição do grupo, com trocas de estudantes e tutores. 

O tema do atraso do pagamento das bolsas surgiu informalmente, entre os preceptores, 

enquanto aguardávamos a chegada de todos. Alguns preceptores falaram do horário de término 

do encontro diante do longo percurso de retorno ao domicílio e de ser o terceiro turno do dia. 

A dinâmica foi iniciada: completar a frase “Eu me sinto preceptor quando...” em tarjetas 

amarelas. Alguns preceptores perguntaram se podiam considerar outras experiências de 

preceptoria e a resposta foi afirmativa. Outros mencionaram as metodologias ativas já 

vivenciadas em outros espaços de educação permanente. 

Os papéis foram colados no quadro e, em seguida, os preceptores foram convidados a 

escrever em papéis rosa e verde, respectivamente, o que motiva e o que desmotiva no exercício 

da preceptoria. Os papéis foram colados ao lado dos papéis amarelos. 

As palavras que expressavam a provocação de quando os profissionais se sentiam 

preceptores incluíam troca, compartilhamento, encontro, conhecimento. 

As ideias sobre as motivações em ser preceptor foram unidas, pelos presentes, por 

semelhança de significado, cujas ideias são descritas a seguir: 

1. troca de experiências entre acadêmicos e servidores / voltar a ter contato com instituição 

de ensino voltada para trabalhos científicos / acompanhar a vida acadêmica (produção 

científica). Nas discussões, apareceram argumentos sobre o lugar da pesquisa, que deve ser uma 

consequência no PET, vindo depois das ações com estudantes, usuários e não conforme o desejo 

do docente, que parece, por vezes, valorizar somente este aspecto. Também surgiram relatos 

sobre a vontade de estudar mais e ler textos. 

2. me modifica como profissional e como pessoa / desafios / a troca de ideias / aprender 

coisas novas / aprendizado com jovens e sempre com novidades / me faz lembrar o tipo de 

profissional que eu projetei ser, e não o que a prefeitura nos transforma / relembrar a época de 

estudante e saber valorizar as experiências. Nas discussões, enfatizou-se o desafio de planejar 

as atividades e ver como os estudantes entendem o serviço, o que se passa no cotidiano de 

trabalho. 



 

 

3. colaborar com a formação de futuros profissionais. Nas falas reiteraram-se a 

oportunidade de ensinar o que se sabe aos estudantes. 

4. conhecer pessoas / conhecer pessoas com ideias diferentes. Os preceptores reforçaram a 

oportunidade de ficar com estudantes de outras profissões e com os professores também, ainda 

que pontuem que alguns não apareceram em campo. 

5. compartilhar a vivência/fluxo da SEVIG / Educação Permanente / -aprendizado -troca 

de conhecimento / troca de conhecimentos / troca de conhecimentos e experiência / poder 

transmitir conhecimento. Os participantes destacaram que a Educação Permanente que lhes é 

proporcionada é quando leem, estudam textos. 

6. oportunidade de analisar o serviço, na qual está inserido / sugestões para melhoria do 

serviço indicando que os estudantes sempre trazem ideias. 

7. $!! / o auxílio financeiro, embora um dos presentes tenha colocado como desmotivação 

por conta do atraso no pagamento. 

Na etapa das desmotivações, com mais descontração entre os presentes, foram apontadas: 

1. atraso no pagamento / atraso no benefício / atraso no benefício. Relataram desânimo 

porque contam em receber o valor. 

2. falta de recursos na rede, exemplificados pelo computador da unidade que não abre o 

Drive, ocasionando trabalho em casa, fora do expediente. 

3. falta de responsabilidade do aluno / falta de interesse dos alunos / falta de afinidade/atrito 

entre aluno e tutor, exemplificados pelo estudante que chega no serviço e não produz nada em 

contraponto a alunos que são ótimos e interessados, que contribuem para o aprendizado do 

preceptor. Comentaram sobre os estudantes que anotam tudo, que fazem perguntas. 

Discorreram sobre quando estudantes e docentes não se entendem, na medida em que os 

estudantes questionam a condução das atividades em campo, gerando conflitos. 

4. reuniões fora do expediente / quantidade de reuniões. Houve a contextualização de que 

o horário das 17h foi determinado pela Secretaria, já em outras edições anteriores do PET, de 

modo a minimizar o impacto nas unidades, com a saída dos preceptores. Os participantes 

comentaram que isto seria motivo para a recusa de alguns colegas em ser preceptor e que 

reuniões no período da tarde representariam melhor alternativa para todos. Houve a comparação 

com o horário de reuniões dos outros municípios participantes do PET, sempre mantidas dentro 

do horário de expediente. A definição do horário pela Secretaria é um analisador e pode indicar 

que as atividades do PET não são consideradas como trabalho. 

5. distância entre universidade e serviço. Esta ideia se relaciona à ausência do docente, 

tanto do estágio como do PET, no campo. 

6. falta de afinidade com algumas pessoas / lidar com quem não está na mesma sintonia do 

trabalho, que é gerar um serviço melhor para os “pacientes”. 

7. falta de tempo para mais dedicação aos temas / a correria do dia a dia / “concomitância”. 

Os preceptores discorreram sobre a dificuldade de preparação para receber o estudante diante 

da correria do cotidiano de trabalho, de ter que fazer o serviço e receber o estudante. 

Ao final das discussões, os preceptores foram questionados se queriam pedir algum tema 

para ser trabalhado no próximo encontro. Houve um pedido de materiais de cursos da UNIFESP 

e do Hospital Sírio Libanês sobre preceptoria, sem a concordância de todos os participantes, 

diante da possibilidade de vivenciar de formas diferentes as estratégias de ensino-aprendizagem 

adotadas por estas instituições, como a metodologia ativa, por exemplo. 

A quarta oficina, realizada em 11 de dezembro de 2017, teve como objetivo propiciar o 

diálogo sobre o processo de formação de Preceptores nos cursos do Instituto de Ensino e 



 

 

Pesquisa (IEP) do Hospital Sírio Libanês ou da própria UNIFESP. Para tanto, duas profissionais 

da rede da SMS foram convidadas, com a proposição de relatar a experiência de formação em 

preceptoria, incluindo a apresentação de alguma ferramenta de metodologia ativa. As 

convidadas iniciaram a atividade comentando sobre a trajetória em preceptoria, com 

experiência em estágios e residência. Falaram um pouco sobre a vivência no curso, pontuando 

a intensidade de atividades de discussão, leitura e pesquisa com ênfase na metodologia ativa, 

muito diferente do modelo tradicional. Em seguida, propuseram uma situação-problema, para 

que os preceptores apontassem problemas que perceberam na cena de integração ensino-

serviço. Os problemas apontados incluíram a falta de interesse dos estudantes em cumprir as 

atividades práticas, de clareza no pacto (do que?) e nos critérios (quais?) e falha na comunicação 

entre campo e universidade. Os preceptores discutiram a responsabilidade do estudante, do 

preceptor trabalhar apartado do docente, os diferentes desempenhos dos estudantes nas 

atividades práticas, relatórios e conhecimento teórico e a avaliação dos estudantes, 

especialmente quanto à divulgação dos critérios. Dúvidas sobre avaliação formativa e somativa 

foram sanadas. Em seguida, iniciou-se discussão sobre as hipóteses para os problemas 

elencados, sendo enunciados a falta de pactuação entre o campo e a universidade; resquícios da 

educação tradicional e da distância entre teoria e prática; pouca valorização da prática, 

especialmente da atenção básica, cenário pouco reconhecido como um possível campo de 

trabalho pelos discentes. As convidadas continuaram problematizando questões de 

aprendizagem e comentaram sobre os encontros dos cursos como estratégia de aproximação de 

profissionais que trabalham bem próximos e não se conhecem, disparando conexões, 

reconhecimento dos trabalhos realizados na rede, descoberta de afinidades, trocas de 

experiências e mais. Em seguida, exibiu-se a animação “Piper” e os participantes foram 

convidados a escrever sobre uma emoção e uma potência educacional provocadas pela 

animação. As emoções citadas foram: ansiedade / “inconformação” / apreensão / superação / 

medo do novo / medo do novo / medo-felicidade. Já como potências, surgiram as seguintes 

respostas: aprender com o exemplo de alguém tão “iniciante” quanto você / diferentes 

perspectivas / questionamento quando novas vivências, conhecimento / aprender com o outro / 

aprendizagem pelo exemplo / que o novo da medo, mas com perseverança o medo passa e 

acontece a evolução / aprender c/ os próprios erros... . As convidadas conversaram sobre a 

necessidade de escrever sobre as atividades e vivências dos cursos. Como última atividade, a 

partir do vídeo da música “Tudo novo de novo” (de Paulinho Moska), cada participante 

escolheu um papel com trechos da música escritos enquanto as convidadas deixavam suas 

impressões pessoais sobre os cursos. 

A última oficina, em 26 de fevereiro de 2018, foi organizada em um contexto de 

proximidade do encerramento do PET, o qual exigirá muitos encontros do grupo do município 

(tutores, estudantes e preceptores) e a documentação dos trabalhos para o Ministério da Saúde 

e outras instâncias. Foram propostas quatro questões disparadoras com a finalidade de avaliar 

os encontros e o PET. A primeira pergunta foi “O que aprendeu com o PET” e os preceptores 

falaram sobre a demora em entender o que era pra fazer e a dificuldade ocasionada pelas trocas 

de preceptores. Discorreram sobre os descompassos entre preceptores e estudantes e 

reconheceram que, com o tempo, houve possibilidades de mudanças nas práticas e no olhar 

para os usuários, a partir do contato com estudantes e das propostas da universidade. Houve, 

ainda, menção sobre a possibilidade de rever o trabalho no serviço e na rede, a partir dos 

apontamentos de pontos problemáticos no cuidado. Relataram aprendizado quanto à forma de 

lidar com os estudantes. Da pergunta seguinte, “a expectativa quando aceitou ser preceptor”, 



 

 

emergiram o maior contato com tutor para respaldo e validação das atividades com os 

estudantes e o aprendizado na área profissional, incluindo a relação da área com a saúde 

coletiva. A terceira pergunta, “se algo mudou em sua prática”, disparou relatos de aproximação 

com serviços e profissionais, ampliação de vagas de estágio, trabalho mais próximo com 

profissionais que não costumavam contribuir com o PET, de reflexão sobre a prática 

envolvendo grupos, por exemplo, a partir da escuta dos usuários. A quarta questão era sobre “o 

que faria diferente e o que repetiria nesta trajetória”, e os preceptores falaram sobre a mudança 

da relação com o tutor, que muitas vezes não entendem o trabalho do setor. Sobre o que 

repetiriam, os profissionais falam da relação com os estudantes e do planejamento, ainda que 

os caminhos possam ser mudados. Em seguida, o grupo foi questionado se aceitaria ser 

preceptor de novo. Houve certo silêncio e respostas afirmativas tímidas foram emergindo. 

Todos afirmaram que aceitariam ser preceptor novamente e perguntam sobre outra edição do 

PET. Os profissionais foram convidados a dar sugestões à COFORM-SMS e apontaram: manter 

o preceptor o tempo todo para que entenda os processos e possa contribuir e aprender; duplas 

de preceptores trabalhando conjuntamente, com divisão da bolsa; processo seletivo 

transparente; a não obrigatoriedade de aceitar a preceptoria. Os relatos convergiram para dois 

temas principais: processo seletivo de preceptor e o rodízio de bolsas proposto pela Secretaria.  

 
  



 

 

APÊNDICE II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: “Mas a vida é real 

e é de viés”: educação permanente como estratégia de gestão para preceptores em saúde. 

 

A preceptoria representa importante elemento da integração ensino-serviço e são muitos os 

trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Santos que exercem esse papel, em diversos 

cenários como os estágios, programas de Residência e o PET-Saúde. Esse estudo trará 

contribuições para a valorização da função no âmbito da Secretaria, bem como para a 

proposição de ações de Educação Permanente em saúde. 
 

A pesquisa será de caráter retrospectivo, enfocando o processo desenvolvido nas oficinas 

realizadas com os preceptores do PET-Saúde/GraduaSUS, entre setembro de 2017 e fevereiro 

de 2018. Este processo foi registrado, pela pesquisadora, em diários que geraram um relatório 

que manteve o sigilo das contribuições de cada preceptor. Ao aceitar participar desta 

investigação, você concorda com o uso dos dados contidos em relatório previamente lido e 

validado pelos participantes das oficinas, o qual servirá de base para a análise de dados, 

juntamente com o diário da pesquisadora, que contém informações sobre o processo de 

construção das atividades de cada oficina. 

 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Em qualquer etapa 

do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. O principal investigador é Elaine Rocha Corrêa, telefone (13) 3201-5638, 

ou Profa. Dra. Maria Fernanda Petroli Frutuoso, telefone (13) 3229-0100. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP, situado na Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 04020-050, 

São Paulo/SP – Tel: (11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162, E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Você poderá retirar este consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

Todas as informações obtidas são confidenciais por direito. Elas serão analisadas em conjunto 

com as de outros voluntários, sendo que nenhum participante da pesquisa será identificado. 

 

Você será mantido atualizado sobre os resultados parciais desta pesquisa, ou de resultados que 

sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

 

Você não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase deste estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

O pesquisador assume o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. Este termo tem duas vias originais, uma para você e outra para a pesquisadora. 

 

Os riscos da pesquisa, mínimos, podem surgir da não concordância com algum trecho ou ideia 

do relatório apresentado. Você poderá solicitar a retirada de trecho(s) do documento, a qual será 

imediatamente acatada pela pesquisadora. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Mas a vida é real e é de viés”: educação permanente 

como estratégia de gestão para preceptores em saúde. Eu discuti com a psicóloga Elaine Rocha 

Corrêa sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são 

os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________                                   ____/_____/_____ 

Assinatura do sujeito da pesquisa                                                                                    Data 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo.  

 

____________________________________                    Data: ___/___/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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APÊNDICE III 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DADOS 

 

 

À 

COFORM-SMS  

 

Santos, ___ de ____________ de 2018.  

 

 

Eu, Elaine Rocha Correa, matriculada no Programa de Mestrado Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo - campus Baixada Santista, sob a 

orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda Petroli Frutuoso, venho solicitar autorização para 

uso de documento desta Instituição, com a finalidade de realizar a pesquisa intitulada “Mas a 

vida é real e de viés”: educação permanente como estratégia de gestão para preceptores 

em saúde, cujo objetivo é descrever e analisar a experiência do exercício da preceptoria no 

PET-Saúde/GraduaSUS em Santos/SP, na perspectiva da Educação Permanente em Saúde. 

 

A pesquisa será de caráter retrospectivo, enfocando o processo desenvolvido nas oficinas 

realizadas com os preceptores do PET-Saúde/GraduaSUS, entre setembro de 2017 e fevereiro 

de 2018. Este processo foi registrado, pela pesquisadora, em diários que geraram um relatório, 

o qual foi lido e validado por todos os participantes das oficinas. O documento final, com a 

anuência dos preceptores e a manutenção do sigilo dos participantes, foi encaminhado à 

COFORM-SMS. 

 

Assim, venho por meio desta solicitar a utilização do referido documento como fonte de dados 

para a realização da pesquisa. 

 

 

Sem mais, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

 

Atenciosamente,  

 

______________________________________  

Elaine Rocha Correa 

 

 

Eu, Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda Petroli Frutuoso, responsabilizo-me pelo trabalho 

científico da aluna Elaine Rocha Correa. 

 

_______________________________________  

Prof.ª Dr.ª Maria Fernanda Petroli Frutuoso 
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