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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar, na perspectiva da integração ensino-

serviço, a experiência PET Saúde da Família desenvolvida no âmbito da parceria 

Universidade Federal do Pará e o município de Ananindeua – Pará, a partir da ótica 

do profissional atuante como preceptor. Seus objetivos específicos: apreender as 

concepções dos profissionais de saúde sobre a integração ensino e serviço; 

caracterizar as experiências desenvolvidas no PET Saúde da Família de 

Ananindeua – Pará; mapear os pontos positivos e as dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento do PET Saúde; levantar suas contribuições para os serviços da 

saúde e identificar as sugestões dos profissionais para sua consolidação na 

perspectiva da integração ensino serviço no referido município. Percorreu-se a 

abordagem teórica concernente ao SUS e à integração ensino e serviço; às políticas 

indutoras relativas a esta integração, delineando-se os pressupostos do Pró-Saúde e 

do PET Saúde.  O estudo foi conduzido segundo abordagem qualitativa, por meio de 

entrevistas semiestrutruradas envolvendo 11 preceptores do PET Saúde da Família 

da UFPA/Ananindeua-Pará. Os dados foram trabalhados segundo o método de 

análise de conteúdo - tipo temática. No que se refere às concepções do preceptor 

quanto à integração ensino e serviço foram apreendidas as categorias: ensino e 

aprendizagem, preparo para atuação na profissão e no Sistema Único de Saúde, 

favorecedora da formação humanizada, fomentadora da pesquisa científica e 

integradora da Universidade, preceptor, alunos, equipe e a comunidade. Na 

caracterização da experiência PET Saúde apreendeu-se: concepção de preceptoria 

como um elo entre o serviço e a Universidade na formação do aluno; o processo 

seletivo condicionou-se à experiência do preceptor e sua disponibilidade para o PET; 

as atividades desenvolvidas abrangeram a promoção e prevenção em saúde da 

população e pesquisas científicas nessa área; e avaliação do aluno por meio de 

instrumento elaborado pela coordenação do PET. O campo das dificuldades 

compreendeu: restrita disponibilidade do aluno e do preceptor para as atividades do 

PET; falta de perfil do aluno para o proposto; infraestrutura das unidades; insumos 

insuficientes para as ações educativas; apoio para outras ações por parte da 

Universidade e gestão municipal. As contribuições ao serviço incluem a educação 



 
 

permanente, inovações nas atividades e fomentação das ações de promoção e 

prevenção em saúde e adesão da comunidade a elas.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to analyze the experience of an Educational Program for 

Health Work - PET Saúde da Família based on the integration between teaching and 

service. This program was developed with a partnership of the Universidade Federal 

do Pará and the city of Anantapur – Pará and examined from the preceptor’s 

perspective as a professional.  The specific objectives were to apprehend health 

professionals´ concepts on the integration between teaching and service; to 

characterize the experiences developed in PET Saúde da Família in Anantapur - 

Pará; to map advantages and difficulties faced in the development of PET health 

services; to raise its contribution to health services and to identify professionals´ 

suggestions to be consolidated in the integration between teaching and service in 

this city. This study analyzed the theoretical approach concerning the SUS (Unique 

Health System) and integration between teaching and service; the inducing policies 

related to this integration outlining the assumptions of the Pró-Saúde and PET 

Saúde.  The study used a qualitative approach with semi-structured interviews 

involving 11 preceptors of the PET Saúde da Família of UFPA / Para-Anantapur. 

Data were collected through the method of content analysis - thematic type. Based 

on the  preceptor’s conceptions related to the integration between teaching and 

service, we obtained the following categories: teaching / learning process, training to 

work in the chosen career and in the Unique Health System, favoring the humanized 

formation, fomenting scientific research and the integrative University, preceptors, 

students, staff and the community. Concerning the experience of the PET Saúde, the 

following were apprehended:  preceptorship concept as a liaison between the service 

and the University in student education; the selection process was conditioned to the 

experience of the preceptor and his availability for the PET program; the activities 

developed involved health promotion and prevention for public health and scientific 

researches in this area; and student’s assessment through an instrument developed 

by the PET coordination ; lack of an adequate student profile for what was proposed; 

infrastructure of the units;  insufficient resources for educational activities, University 

support for other actions and municipality. Contributions to the service include 



 
 

permanent education, changes in the activities and development of action towards 

health promotion and prevention and the community adherence to them. 
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APRESENTAÇÃO 

Ao longo de oito anos de exercício profissional na enfermagem, todo o meu 

caminhar tem sido na área de saúde pública.  Por cinco anos, como instrutora e 

supervisora da Estratégia Saúde da Família (ESF); durante quatro anos, exercendo 

a docência em ensino superior e, nos três últimos, na gestão em saúde, onde 

desenvolvi atividades como Assessora Técnica de Planejamento e Informação em 

Saúde do Pólo V, no município de Ananindeua, Pará. Atualmente, desde 2011, atuo 

como docente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pará. 

Como gestora, desenvolvi atividades no sentido de implantar e traçar 

estratégias de implementação de ESF, Estratégia de agentes comunitários de saúde 

(EACS), Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), programas de saúde, 

acompanhar a integração ensino e serviço, fomentar a educação permanente, além 

de avaliar, junto às equipes, as metas dos indicadores em saúde de uma população 

de 107.140. 

Nesse percurso, pude construir reflexões sobre práticas que lidam com a 

mudança do modelo de assistência, obsevando, no entanto, que alguns profissionais 

ainda evidenciam um saber biológico fragmentado, hospitalocêntrico, 

individualizador e normatizador (CAMPOS, 2005). Percebo, também, no relato e na 

postura profissionais que refletem resistência quanto à integração ensino - serviço 

no âmbito da formação em saúde. E, enquanto integrante da gestão, avaliei que não 

apresentei o envolvimento e conhecimento esperados para a integração ensino e 

serviço. 

É no marco desta trajetória profissional que situo meu interesse em realizar 

esta pesquisa, fundamentada na vivência profissional e na perspectiva de impactos 

significativos das práticas em saúde para a população, reconhecendo o profissional 

de saúde como um dos sujeitos no contexto do processo complexo e 

multireferenciado que é a integração universidade - serviço de saúde. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 O SUS E A ABORDAGEM PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO  

 O Sistema Único de Saúde (SUS), desde sua criação a partir da Lei 8.080, 

em 1990, provocou profundas transformações no cenário da saúde, ressaltando a 

saúde enquanto um dever do Estado, o qual tem o compromisso de assegurar 

acesso universal aos serviços de saúde à população brasileira.  

    A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) tem trazido muitas 
    novidades para a sociedade brasileira. Como uma importante reforma 
    de Estado, construída com base na mobilização de amplos setores 
    sociais, o sistema de saúde está baseado em princípios e valores 
    inovadores: conceito ampliado de saúde, ação intersetorial,  
    integralidade da atenção (BRASIL, 2004, p. 03). 

 

 O SUS vem apresentando um papel ativo na reorientação de forma 

estratégica na assistência a saúde individual, capaz de gerar relevantes 

repercussões nas formas de ensino e aprendizagem. Sendo importante ressaltar 

que no Brasil o setor saúde vem sendo submetido a reformas significativas 

apresentando como eixo desse movimento a concretização do SUS (BRASIL, 2003).  

 Diante das significativas transformações e consolidação do SUS, torna-se 

evidente e fundamental a necessidade de coadunar a formação dos profissionais de 

saúde aos princípios e diretrizes do sistema, na perspectiva de contribuir para 

melhoria das condições de saúde da população. Essa compreensão é assumida 

pelo Ministério da Saúde ao afirmar “identifica-se há longo tempo a necessidade de 

promover mudanças na formação profissional de modo a aproximá-la dos conceitos 

e princípios que possibilitarão atenção integral e humanizada à população brasileira” 

(BRASIL, 2004, p. 03).   

 A formação como eixo de intervenção do SUS encontra-se definida na Lei 

8.080 de 1990, em seu artigo 6º, que dispõe, dentre as atribuições e objetivos do 

SUS, a ordenação da formação dos recursos humanos na área da saúde, essa 

atribuição já está prevista também na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

200 (BRASIL, 1988). Observa-se e ratifica-se a interface entre o Ministério da Saúde 

e o Ministério da Educação no processo de construção e implementação das 

propostas no âmbito da formação em saúde. 
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 Mas, o que se entende por formação? Vejamos a perspectiva da autora:  

 

Compreende um processo de aprendizagem ancorado na 
intencionalidade, nas características singulares de cada pessoa, nas 
especificidades de determinada sociedade, nas expectativas quanto à 
inserção profissional, nos projetos de vida em grupo (o conviver com 
as diferenças e construção da cidadania). Implica ainda, saberes, 
experiências, crenças, que são utilizadas nas relações sociais, 
trazendo a possibilidade de transformação, troca e superação 
(BATISTA, 2004b, p. 72).  

 

 A autora complementa que a formação significa construção de conhecimentos 

relativos a diferentes contextos sociais, culturais, educacionais, profissionais. 

Compreende-se, dessa maneira, que formar não é algo pronto e finalizado, mas um 

permanente processo, constituído por momentos provisórios de síntese, gerando 

novas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento.  

 Pensar e fazer a formação em saúde, na lógica do SUS, representa assumir 

ser necessário diversificar cenários de aprendizagem, privilegiando os espaços de 

atenção básica e a inserção dos estudantes nas diferentes práticas de cuidado na 

perspectiva da transversalidade.  

 Nesse contexto social, político e educacional, inserem-se as parcerias 

interministeriais para as políticas indutoras para a formação em saúde, tendo, como 

um princípio fundante, o processo de integração ensino e serviço nos cenários da 

educação e do trabalho em saúde.  

 

 

1.2 INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: MOVIMENTOS  

 O processo de integração ensino e serviço vêm sendo construído em meio a 

experiências e parcerias realizadas pelos Ministérios da Educação e da Saúde, 

possíveis pela Portaria nº. 2.118 de 2005, na qual estabelecida a parceria entre os 

mesmos e a cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área da saúde (BRASIL, 2005). Dessa maneira, há um fortalecimento 

nesse campo, no qual têm sido delineados caminhos propositivos e inovadores para 

o eixo formativo, por meio de políticas, programas, projetos e estratégias que situam 

o SUS como ordenador da formação em saúde.  

 A importância desta mudança de paradigma é mencionada por Brasil (2005) 

ao destaque de que na educação na saúde, grande parte dos cursos formativos, 
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sejam técnicos, universitários, pós-graduação e as residências, formam profissionais 

distantes da realidade. Ressaltando a disparidade de oferta de cursos de uma região 

brasileira para outra, e complementando que educadores e orientadores dos 

serviços precisam aprender novos significados dos modos de ensinar. 

 Nesse contexto: “a transformação das práticas de saúde e a transformação da 

formação profissional em saúde têm de ser produzidas de conjunto” (CARVALHO; 

CECCIM, 2005, p. 10). 

 Nesta trajetória são lançadas políticas com o objetivo de contribuir para a 

qualidade da assistência em saúde e o fortalecimento da formação em saúde no 

âmbito do sistema de saúde vigente no Brasil.  

 Têm-se a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde – SGTES, por meio do Decreto nº 4.726, de 9 de junho de 2003, as quais 

respondem pela gestão federal no Sistema Único de Saúde, responsável pela 

formulação de políticas orientadoras da formação, do desenvolvimento, da 

distribuição, da regulação, e pela gestão dos trabalhadores da saúde (BRASIL, 

2012, p. 9). Dentre as finalidades dessa Secretaria, é relevante destacar 

    promover a ordenação da formação de recursos humanos na área de 
    saúde; elaborar e propor políticas de formação e de desenvolvimento 
    profissional para essa área; planejar, coordenar e apoiar as atividades 
    relacionadas ao trabalho e à educação na área da saúde; promover a 
    articulação com órgãos educacionais, entidades sindicais e de  
    fiscalização do exercício profissional e os movimentos sociais, tendo 
    em vista a formação, o desenvolvimento profissional e o trabalho no 
    setor Saúde; promover a integração dos setores da Saúde e da 
    Educação para fortalecer as instituições formadoras de profissionais 
    atuantes na área; planejar e coordenar ações, visando à integração e 
    ao aperfeiçoamento da relação entre as gestões federal, estaduais e 
    municipais do SUS, relativos a planos de formação, qualificação e 
    distribuição das ofertas de educação e trabalho na área da saúde; 
    planejar e coordenar ações destinadas a promover a participação dos 
    trabalhadores de saúde do SUS na gestão dos serviços e a regulação 
    das profissões de saúde; planejar e coordenar ações visando à 
    promoção da educação em saúde, ao fortalecimento das iniciativas 
    próprias do movimento popular no campo da educação em saúde e 
    da gestão das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2012, p. 9). 

 Com a criação da SGTES, visualiza-se um horizonte promissor para a 

produção conjunta saúde e educação que transcenda a proposição e formulação de 

políticas e possa contemplar, de forma sistemática e com envolvimento gestor em 

diferentes esferas, a implantação e implementação de ações no binômio saúde e 

educação de forma que englobem os profissionais de saúde, a formação para a 
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saúde, assistência à saúde da população e a sociedade, contribuindo, de maneira 

significativa, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009). 

 Sob essa perspectiva, destacam-se as responsabilidades dos órgãos 

integrantes da SGTES. 

 Conforme Brasil (2012, p. 9-10), é responsabilidade do Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DEGES):  

proposição e formulação de políticas relativas: à formação, ao  de- 
senvolvimento profissional e à educação permanente dos  tra- 
balhadores da saúde em todos os níveis de escolaridade; à capa- 
citação de profissionais de outras áreas da saúde, dos movimentos 
sociais e da população, para favorecer a articulação intersetorial, 
incentivar a participação e o controle social no setor Saúde; à 
interação com a  escola básica no tocante aos conhecimentos sobre 
saúde para formação da consciência sanitária. Esse departamento 
responsabiliza-se, da mesma forma, pela cooperação técnica, 
financeira e operacional com estados e municípios, com instituições 
formadoras, com organizações de educação popular em saúde dos 
movimentos sociais e com outras entidades envolvidas com 
formação, desenvolvimento profissional, educação permanente e 
educação popular. 

 

 Ao Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde 

(DEGERTS) cabem  

proposição, pelo incentivo, pelo acompanhamento e pela elaboração 
de políticas de gestão, planejamento e regulação do trabalho em 
saúde. É do âmbito também desse departamento a negociação do 
trabalho em saúde junto aos segmentos do governo e dos 
trabalhadores no que se refere à gestão, à regulação e à 
regulamentação do trabalho, a fim de estruturar uma efetiva política 
de gestão do trabalho nas esferas federal, estadual e municipal, 
envolvendo os setores público e privado que compõem o sistema e, 
assim, contribuir para a promoção da melhoria e humanização do 
atendimento ao usuário (BRASIL, 2012, p.10). 

 

 A SGTES caracteriza-se, portanto, por proposições que conferem 

sustentabilidade aos processos de integração ensino e serviço, ancorados no 

envolvimento dos seus atores sociais. Nessa direção, em 2004, foi lançada a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde, que, entre outros propósitos e 

finalidades, configurava-se enquanto estratégia do SUS para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para os serviços de saúde no âmbito do SUS 

(CAMPOS et al., 2006).  



23 
 

 

 A origem e regulamentação dos Polos de Educação Permanente em Saúde 

decorrem dessa portaria. Como características, esses espaços devem valorizar, 

entre outros pontos, o diálogo, conforme evidenciado abaixo: 

    instâncias de articulação interinstitucional, para promover mudanças 
    nas práticas de saúde e de educação na saúde, funcionando como 
    espaços para o estabelecimento do diálogo e da negociação entre os 
    atores das ações e serviços do SUS e das instituições formadoras e 
    como locus para a identificação de necessidades e a construção de 
    estratégias e políticas no campo da formação e desenvolvimento 
    (CONSELHO, 2011a, p. 63) 

 

 Dessa maneira a Educação permanente em Saúde se estabeleceu como 

estratégia contribuinte ao fortalecimento aos pressupostos do SUS, por meio de 

qualificação profissional e educação em saúde, enquanto forma de estabelecer o 

processo de ensino e aprendizagem no trabalho (CAMPOS et al., 2006). 

 Segundo Brasil (2012), a partir de 2004 tiveram início as discussões, entre os 

gestores do SUS, no tocante à revisão do seu processo normativo, o que resultou na 

pactuação das Diretrizes Operacionais do Pacto pela Vida, definidas em três 

dimensões: Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão (Portaria 

GM/MS n. 399, de 22 de fevereiro de 2006). O Pacto, em suas distintas dimensões, 

apresenta a perspectiva de consolidar os princípios e diretrizes do SUS, promover o 

fortalecimento da Atenção Básica, estabelecer responsabilidades nas três esferas de 

gestão, entre outras.  

 Mediante sua implementação, o Pacto vem, conforme Brasil (2006), redefinir 

responsabilidades coletivas por resultados sanitários face às necessidades de saúde 

da população e na busca da equidade social. Esses aspectos são considerados 

fundamentais, como podemos observar no trecho abaixo:  

Considerar que a proposição de ações para formação e 
desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender as 
necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, 
articulação e diálogo entre os gestores das três esferas de governo, 
as instituições de ensino, os serviços e controle social e podem 
contemplar ações no campo da formação e do  trabalho (BRASIL, 
2006, p.13) 

 

 Em 2007, visando adequação às diretrizes operacionais e regulamentação do 

Pacto pela Saúde, a Política Nacional de Educação Permanente foi reformulada e 

instituída por meio da Portaria GM/MS n. 1996, a qual prevê, como um de seus 
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pilares, a sustentação nos Colegiados de Gestão Regional (CGRs) e das Comissões 

de Integração Ensino-Serviço (CIES).  

 Os CGR apresentavam, entre outras atribuições no campo da educação 

permanente: incentivar e promover a participação nas Comissões de Integração 

Ensino-Serviço dos gestores, dos serviços de saúde, das instituições que atuam na 

área de formação e desenvolvimento de pessoal para o setor saúde, dos 

trabalhadores da saúde, dos movimentos sociais e dos conselhos de saúde da sua 

área de abrangência (CONSELHO, 2011a).  

 As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) são 

instâncias colegiadas que promovem a articulação, o diálogo, a negociação e a 

pactuação interinstitucional (CONSELHO, 2011a, p. 68).  Espaços onde atores da 

saúde e educação discutem a Educação Permanente em Saúde, objetivando 

melhorias no âmbito da atenção e na gestão em saúde.  

 Nesse processo de aproximação entre o ensino e o serviço, mediado pela 

educação permanente na formação e qualificação do profissional de saúde, visando 

à assistência em saúde de qualidade, Merhy (2005, p.173) considera a educação 

permanente um dispositivo que faculte ao profissional de saúde e ao estudante 

“produzir auto interrogação de si mesmo no agir produtor do cuidado; colocar-se 

ético-politicamente em discussão, no plano individual e coletivo, do trabalho”. 

 Reforçando a responsabilidade constitucional de fomentar o desenvolvimento 

científico e tecnológico e de ordenar a formação dos recursos humanos para a área 

da saúde, segundo o disposto no Decreto de 20 de Junho de 2007, foi instituída a 

Comissão Interministerial de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

(CONSELHO, 2011a).  

 É destacado o papel da gestão federal em consolidar a elaboração de 

propostas que proporcionem não somente a qualificação do profissional já atuante, 

mas, também, a formação para a saúde. Esse aspecto deve ser buscado com a 

ampliação do olhar político e intersetorialmente, mediante pactuações e proposições 

que favoreçam a aproximação e envolvimento do ensino e do serviço, buscando 

consolidação do SUS, fortalecimento do modelo redirecionador da Atenção à Saúde 

– Atenção Básica, melhoria das condições de trabalho e qualidade da assistência à 

saúde da população.  

 Observa-se um grande hiato entre o momento da formação, as práticas 

profissionais e as necessidades sociais. Além dos cenários teóricos, os serviços de 
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saúde são reconhecidos como campos para o ensino e pesquisa, ou seja, espaços 

de ensino aprendizagem que expressam o vínculo entre a assistência, a gestão e a 

formação em saúde (BRASIL, 2007b). 

 Percebe-se, portanto, pelos delineamentos expostos, que as transformações 

no cenário das proposições políticas em saúde convergem com as definições da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) no que se refere às atribuições implicadas à União 

para participação na formulação e execução da política pertinente à formação e ao 

desenvolvimento de recursos para a saúde.  

 

 

1.3 INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: AS POLÍTICAS INDUTORAS 

 A perspectiva da integração entre ensino e serviço pode ser observada em 

diversos momentos ministeriais, destacando-se, em 1981, o lançamento do 

Programa de Integração Docente Assistencial (IDA), pelo Ministério da Educação/ 

Secretaria de Educação Superior e da Coordenação de Ciências da Saúde. O 

referido programa continha a proposta de formação de profissionais de saúde com 

inserção na prática do cuidado, centralidade na Atenção Primária e fundamentada 

na necessidade de estabelecer compromisso entre instituições e comunidade no 

processo de interação entre o ensino e os serviços de saúde.  

 Em processos de avaliação do IDA,  pontos relevantes criaram obstáculos à 

sua  efetividade, dentre eles a dificuldade nos processos de integração entre as 

Instituições de Ensino Superior (IES), o serviço e a comunidade (TORRES, 2005).  

Langaná (1986, apud Albuquerque et al., 2008, p. 357) considera que essas 

dificuldades se referem também à metodologia de ensino:   

     
a metodologia baseada na transmissão de conhecimentos, com mais 
prioridade no ensino do que na aprendizagem, ou seja, destacando 
que a universidade não tem outro papel e/ou compromisso com a 
sociedade a não ser o de criar, preservar ou transmitir o saber, 
deixando de lado a missão de atuar na produção de serviços.  

 

 Olschowsky (1995) assinala que as políticas e estruturas dos serviços de 

saúde e de ensino figuram como fator dificultador dessa interação, já que, muitas 

vezes, impossibilitam a participação mais efetiva tanto dos profissionais assistenciais 

como dos docentes na integração ensino-serviço. Apreendem-se como dificuldades 

para a efetivação da integração ensino e serviço, participação docente abaixo do 
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esperado, segmentação das ações, baixa integração entre os cursos e faculdades, 

sem transformações significativas nos currículos.  

  Torres (2005) destaca que, em 1992, após a 9ª Conferência Nacional de 

Saúde, foram fomentadas discussões acerca da formação em saúde, tendo sido 

lançado o Projeto Uma Nova Iniciativa (UNI): universidade/comunidade/serviços no 

intuito de elaborar novas propostas de redimensionamento do IDA, apresentando as 

vertentes para   compreender a formação em saúde na perspectiva da 

multiprofissionalidade, assumir critérios mais específicos no tocante aos 

componentes curriculares, com efetiva inserção nos serviços.  

 É importante destacar, nesses percursos de mudanças, a criação da Rede 

Unida-Rede de projetos de Integração Docente-Assistencial (REDE IDA - Brasil), em 

conjunto com as experiências desenvolvidas no âmbito dos Projetos UNI.  Gonzalez 

e Almeida (2010) referem que a Rede assumiu o objetivo de articular iniciativas que 

antes eram desencadeadas de maneira isolada, potencializando as mudanças e 

gerando práticas inovadoras no campo da formação profissional em saúde. 

 A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos da Área 

da Saúde, em 2001, constituiu-se em um marco fundamental, delineando o perfil do 

formando egresso/profissional com abordagens comuns aos cursos da área da 

saúde e sinalizando para a importância de um novo profissional:  

 

generalista, humanista, crítica e reflexiva.  [...] com base no rigor 
científico e intelectual e pautado em princípios éticos.  Capaz de 
conhecer e intervir sobre os problemas/situações de  saúde-doença 
mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na 
sua região de atuação, identificando  as dimensões bio-
psicosociais dos seus determinantes.  Capacitado a atuar, com 
senso de responsabilidade social e  compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde  integral do ser humano 
(BRASIL, 2001, p.01).  

 As conquistas e construções de todo esse movimento de transformação no 

processo de formação em saúde possibilitaram diferentes experiências no âmbito da 

SGTES. Em 2004, foi proposto o Projeto Vivências e Estágios na Realidade do 

Sistema Único de Saúde – o VER-SUS/Brasil; seu público alvo contemplava 

estudantes de graduação em saúde. Propunha-se que fosse desenvolvido a partir do 

reconhecimento do sistema de saúde como espaço de ensino e aprendizagem. As 

atividades do projeto foram desmembradas em dois programas que abrangeram 
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Vivências em Educação Popular no SUS e os Estágios Rurais Interprofissionais no 

SUS (BRASIL, 2004). 

 Das propostas advindas de integração e parcerias, foi lançado, também em 

2004, o AprenderSUS, trazendo proposições no eixo de ensino e aprendizagem, o 

aprender e compreender o SUS nas Instituições de ensino, com delineamento dos 

papéis dos atores envolvidos- alunos, docentes, comunidade e gestão, abordando a 

colaboração efetiva entre IES e o sistema de saúde:    

A mobilização do pensamento nacional para a mudança na 
graduação envolve a formação e o engajamento de docentes, 
trabalhadores, estudantes, gestores e movimentos sociais. A história 
dos movimentos por mudança na graduação das profissões de saúde 
[...] no Brasil informa-nos da necessidade de engajar os usuários do 
sistema de saúde, os estudantes e os gestores do sistema de saúde. 
Também informa-nos da importância de mobilizar os dirigentes 
universitários e de formular políticas públicas integradoras dos 
setores da saúde e da educação (BRASIL, 2004, p. 06). 

 Diante das experiências de integração entre ensino e serviço ao longo dos 

anos no cenário brasileiro, algumas dificuldades foram identificadas: 

Os esforços de integração do processo de ensino com a rede de 
serviços tiveram baixa sustentabilidade, na medida em que 
dependeram de uma adesão idealista de docentes e estudantes a 
essa iniciativa e, mesmo estando institucionalizadas, mostraram-se 
vulneráveis às conjunturas políticas locais. Assim, os deslocamentos 
para ambulatórios periféricos, a supervisão de internatos rurais, a 
participação em atividades comunitárias, entre outras, não se 
reverteram em incentivos, quer para progressão na carreira, 
reconhecimento acadêmico ou ganho financeiro, para aqueles que as 
assumiam e as levavam adiante. Por outro lado, pode-se constatar 
que a pesquisa científica tem estado predominantemente dirigida a 
aspectos especializados usualmente vinculados à alta tecnologia, 
quando, na realidade, sem detrimento daquela, torna-se necessário 
aprofundar estudos e pesquisas no campo da atenção básica que 
permitam a atenção dos aspectos mais relevantes com efetividade, 
qualidade e resolubilidade (BRASIL, 2007b, p.14).  

 E ainda que:  

cabe assumir que não se pode depender de uma transformação 
espontânea das instituições acadêmicas na direção assinalada pelo 
SUS. Por isso, o desempenho de um papel indutor é extremamente 
importante, de modo a conferir direcionalidade ao processo de 
mudança e facilitar a consecução dos objetivos propostos, em busca 
de uma atenção à saúde mais equânime e de qualidade (BRASIL, 
2007b, p.15).  

 

 O treinamento do estudante da área da saúde, tendo em vista a necessidade 

de reformular a orientação profissional, tornou-se um importante desafio, posto que 
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grande parte das IES ainda segue o modelo hospitalocêntrico (TRAJMAN et al., 

2009).  

 Em 2005, ocorreu o lançamento do Programa de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), por meio da Portaria nº 2.101 de 03 de 

Novembro, instituído pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde e Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Superior 

(SESU) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP (BRASIL, 2007b).  

 O programa surge diante da realidade enfrentada pelos serviços prestados 

em saúde no que se refere à consolidação do Sistema Único de Saúde, cujos 

desafios perpassam pela estrutura, financiamento, alcance de melhores indicadores 

de saúde, educação permanente entre outros, com reflexos em uma rede integrada 

de atenção à saúde da população  

A centralidade dos trabalhadores de saúde para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde e produção dos cuidados, gera 
como corolário a necessidade de transformações no processo de 
formação profissional. O Ministério da Saúde está convencido de que 
o investimento em adequação da rede física, de tecnologia, de 
medicamentos e de insumos é em vão, se os profissionais de saúde 
não apostarem no SUS. Constitui desafio permanente, portanto, o 
reforço de uma robusta articulação entre as instituições formadoras e 
o serviço. Há que se corrigir o descompasso entre a orientação da 
formação dos profissionais de saúde e os princípios, as diretrizes e as 
necessidades do SUS (BRASIL, 2005, p. 05). 

 O Pró-Saúde surge objetivando o fomento e a integração ensino-serviço, 

visando à reorientação da formação profissional, sustentada em uma abordagem 

integral do processo saúde-doença, enfatizando a Atenção Básica e no intuito de 

promover transformações na prestação de serviços à população: 

tem a perspectiva de que os processos de reorientação da formação 
ocorram simultaneamente em distintos eixos, em direção à situação 
desejada apontada pela IES, que antevê uma escola integrada ao 
serviço público de saúde e que dê respostas às necessidades 
concretas da população brasileira na formação de recursos humanos, 
na produção do conhecimento e na prestação de serviços, em todos 
estes casos direcionados a construir o fortalecimento do SUS 
(BRASIL, 2007a, p. 16).  

 

 O Pró – Saúde apresenta três eixos: orientação teórica, cenários de prática e 

orientação pedagógica. O Eixo Orientação Teórica visa fomentar subsídios teóricos- 

práticos no âmbito gestor, no processo de tomada de decisão, articulado às 

necessidades norteadas pelo SUS (BRASIL, 2005). Enfatiza ainda, na formação, 
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aspectos integrais do binômio saúde-doença, destacando aspectos epidemiológicos 

e clínicos que contribuam para prática em suas interfaces. Abrange, também, os 

cursos de pós-graduação em áreas estratégicas da assistência em saúde com 

carência de profissionais qualificados para atuar no SUS.  

 O Eixo Cenários de Prática abrange a necessidade do estudante ter contato 

com a realidade da assistência à população a partir do início de suas atividades 

acadêmicas.  Esse eixo proporciona facilidades ao aluno, como relatado: 

A interação ativa do aluno com a população e com os profissionais de 
saúde deverá ocorrer desde o início do processo de formação, 
proporcionando ao estudante trabalhar sobre problemas reais, 
assumindo responsabilidades crescentes, como agente prestador de 
cuidados, compatíveis com seu grau de autonomia (BRASIL, 2007a, 
p.20). 

 

 Finalizando, o Eixo Orientação Pedagógica enfatiza que o processo de 

ensino/ aprendizagem do adulto tenha objetivo de desenvolver competência e 

habilidades por meio de desafios que trabalhem seu potencial na construção do 

conhecimento, analisando o processo assistencial em que estão inseridos, tendo os 

professores como facilitadores desse processo (BRASIL, 2005). Para tanto, é 

fundamental que o processo pedagógico acompanhe a ideia do “só aprendemos a 

fazer fazendo”, permeado pela ação-reflexão-ação na construção do conhecimento. 

 Em sua trajetória histórica, esse programa contemplou, em sua primeira 

edição, os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, considerando sua 

inserção primordial na atenção primária em saúde e na estratégia saúde da família:  

o Pró-Saúde tem o papel indutor na transformação do ensino 
de saúde no Brasil, tanto para os três cursos contemplados 
inicialmente por serem aqueles que integram profissionais no 
âmbito da Estratégia de Saúde da Família (Enfermagem, 
Medicina e Odontologia), como para outros da área da Saúde, 
pois, a partir da criação de modelos de reorientação, pode-se 
construir um novo panorama na formação profissional em 
saúde (BRASIL, 2009, p.10). 

 Os editais para seleção de projetos para o Pró-Saúde foram divulgados pelo 

Diário Oficial da União, por meio de processos e convocatórias, enfatizando o 

processo de seleção pública. Conselho (2011a, p.77) esclarece que no âmbito do 

Pró Saúde I foram selecionados 89 (oitenta e nove) projetos na fase final, sendo 38 

de Medicina, 27 de Enfermagem e 24 de Odontologia.  
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 Importante ressaltar que o processo de integração ensino e serviço no âmbito 

do Pró-Saúde contou com incentivo financeiro aos cursos contemplados nas 

Instituições públicas e aos municípios que aderiram ao programa e receberam os 

alunos, de forma que, nesse caso, os incentivos visavam melhorias na qualidade 

estrutural das Unidades Básicas de Saúde da Família que sediassem os alunos 

(CONSELHO, 2011a).  

 A melhoria das condições de trabalho deve ser considerada pelas autoridades 

competentes, de forma que a rede básica possa, de fato, constituir um espaço 

adequado para aprendizagem dos estudantes (TRAJMAN et al., 2009, p. 31). 

 Em 2007, por meio da Portaria 3.019/2007, o programa foi ampliado, 

passando a contemplar todos os cursos da área de saúde, constituindo o Pró-Saúde 

II. Nessa edição, houve 65 (sessenta e cinco) projetos em execução, envolvendo, 

aproximadamente, 97 mil alunos (CONSELHO, 2011a, p.77). 

 Em 2009, foi implementado o Pró Saúde Amazônia, com 09 (nove) projetos 

em execução, por meio de convênio com as instituições federais de ensino.  Em 

2011, foi lançado o Pró Saúde III, buscando maior articulação com o PET Saúde, 

concretizado por meio do Edital 24, de 15 de dezembro de 2011, o qual expressava 

suas propostas: 

O Pró-Saúde e o PET-Saúde têm como pressupostos a consolidação 
da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo 
trabalho. A articulação destas iniciativas visa: (1) à reorientação da 
formação profissional, assegurando uma abordagem integral do 
processo saúde-doença, promovendo transformações nos processos 
de geração de conhecimentos, ensino-aprendizagem e de prestação 
de serviços de saúde à população; e (2) a fomentar grupos de 
aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o serviço público de 
saúde caracterizando-se como instrumento para qualificação em 
serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao 
trabalho e formação de estudantes de cursos de graduação da área 
da saúde, tendo em perspectiva a qualificação da atenção e a 
inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção de 
conhecimento e pesquisa nas IES (CONSELHO, 2011a, p.78). 

 A partir desse Edital, foram selecionadas 119 propostas, de um total de 148 

recebidas, abrangendo 709 cursos da área da saúde (SGTES, 2012).  

 Os movimentos vigentes que colaboram para os atuais e futuros processos de 

integração entre ensino e serviço em nosso país sinalizam, de forma promissora, 

para o binômio saúde e educação, tendo, como pilares, as parcerias 

interministeriais, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as políticas indutoras. No 

entanto, é necessário compreender que este caminhar percorreu uma trajetória 
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permeada por esforços conjuntos, mas que ainda carece de um olhar ampliado de 

diferentes atores.  

 Para tanto, há de se recorrer ao destacado por Jaeger e Cecim (2004) no que 

se refere à concepção de que a transformação da formação e da gestão do trabalho 

em saúde não implica somente em uma questão técnica, uma vez que requer 

mudanças nas relações, nos processos de trabalho, nos atos realizados em saúde 

e, sobretudo, nas pessoas. 

 

 

1.4 PET SAÚDE 

 O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi 

instituído pela Portaria Interministerial n. 1.802, de 26 de agosto de 2008, e 

regulamentado, entre outras normatizações, pela Portaria Interministerial n. 421, de 

3 de março de 2010 (CONSELHO, 2011a, p.77) 

 Estabelecendo que o PET Saúde, então instituído nos âmbitos dos Ministérios 

da Saúde e da Educação, tenha entre suas atribuições: 

fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para 
o Sistema Único de Saúde. Apresentando como pressuposto a 
educação pelo trabalho, caracterizando-se como instrumento para a 
qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como da 
iniciação ao trabalho, dirigidos aos estudantes de graduação e pós-
graduação na área da saúde, de acordo com as necessidade do 
SUS, tendo a perspectiva a inserção das necessidades dos serviços 
como fonte de produção do conhecimento e pesquisa nas instituições 
de ensino (BRASIL , 2010a, p.01). 

 

 O PET Saúde foi idealizado como uma das ações intersetoriais 

potencializadoras do Pró-Saúde, assumindo o pressuposto da integração ensino-

serviço-comunidade e apresentando, entre outros objetivos, o fomento à iniciação ao 

trabalho e às vivências, dirigidos aos estudantes em saúde de acordo com as 

necessidades do SUS (CONSELHO, 2011a). 

 No tocante ao potencial do processo de integração entre ensino e serviço, 

Araújo e Zilbovicius (2008) acreditam que as atividades integrativas entre teoria e 

prática e a atenção integral à saúde favorecem o processo de formação e a 

reorganização do modelo de atenção.  

 Nesse processo de integração são destacados alguns aspectos: 
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O ensino-aprendizagem na área técnico-científica é apenas um dos 
aspectos da qualificação das práticas e não deveria ganhar o status 
de seu foco central. A formação engloba aspectos de produção de 
subjetividade, produção de habilidades técnicas e de pensamento e o 
adequado conhecimento do SUS (BRASIL, 2003, p.04). 

 

 O programa PET Saúde visa favorecer a atuação pedagógica na atenção 

básica, com o envolvimento de preceptores, docentes e estudantes. Trazendo 

também a importância da descentralização de papéis e responsabilidades e da 

formação pedagógica para atuação dos professores e preceptores enquanto 

educadores e participantes ativos do desenvolvimento curricular (LEITE et al., 2012).  

 A Portaria 422/2010 foi responsável por estabelecer orientações e diretrizes 

técnico-administrativas para a execução do Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde – PET; instituição do SIG – PET Saúde (Sistema de Informações 

Gerenciais) (BRASIL, 2010b).  

 Em seu artigo 4º, dispõe que o PET Saúde será implementado e executado 

sob a coordenação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde.  

 No PET Saúde cabe às Instituições de Ensino Superior a competência pela 

seleção dos tutores acadêmicos e estudantes; e a manutenção dos seus cadastros 

atualizados, assim como dos voluntários participantes do Programa, no Ministério da 

Saúde e no SIG-PET Saúde, como responsabilidade do coordenador do projeto.  

 Às Secretarias de Saúde cabem as mesmas atribuições acima relatadas, 

além da indicação do preceptor (BRASIL, 2010b). O PET Saúde oferece bolsa aos 

tutores acadêmicos, estudantes e preceptores, com valores que têm, como 

referência, aqueles pagos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).  

 No caminhar é lançada a Portaria Conjunta nº 2, de 3 de março de 2010 que 

instituiu no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET 

Saúde), o PET Saúde/Saúde da Família. 

 Os objetivos do PET/ Saúde da Família contemplam:  

possibilitar que o Ministério da Saúde cumpra seu papel 
constitucional de ordenador da formação de profissionais de saúde 
por meio da indução e do apoio ao desenvolvimento dos processos 
formativos necessários em todo o País, de acordo com características 
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sociais e regionais; estimular a formação de profissionais e docentes 
de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, 
bem como a atuação profissional pautada pelo espírito crítico, pela 
cidadania e pela função social da educação superior, orientados pelo 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
preconizado pelo Ministério da Educação; desenvolver atividades 
acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família; 
contribuir para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos cursos de graduação da área da saúde; contribuir para a 
formação de profissionais de saúde com perfil adequado às 
necessidades e às políticas de saúde do País, na Atenção Básica; 
sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o adequado 
enfrentamento das diferentes realidades de vida e de saúde da 
população brasileira; induzir o provimento e favorecer a fixação de 
profissionais de saúde capazes de promover a qualificação da 
Atenção Básica à Saúde em todo o território nacional; e fomentar a 
articulação entre ensino e serviço na área da saúde, no âmbito da 
Estratégia de Saúde da Família (BRASIL, 2010d, p. 01). 

 

 A Portaria nº 421, de 2010, expressa sua compreensão sobre os diferentes 

sujeitos envolvidos no processo:  

 - Tutor: são profissionais de saúde com vínculo universitário, no exercício de 

orientadores de referência tanto para os profissionais como os estudantes da área 

da saúde, cuja função é a supervisão docente-assistencial.  

 - Preceptor: são profissionais de saúde cuja função é de supervisão, por área 

específica de atuação ou de especialidade profissional. 

 - Monitoria estudantil: são discentes dos cursos da saúde que desenvolverão 

vivências em serviço e atividades de pesquisa, sob orientação do tutor e do 

preceptor, no intuito de produção e disseminação de conhecimentos relevantes na 

área da saúde e pertinentes às atividades de iniciação do trabalho.  

 Em 2009 foram aprovados 306 grupos e, em janeiro de 2010, selecionados 

111 projetos de 84 IES e 96 Secretarias de Saúde, os quais envolvem 461 Grupos 

PET-Saúde/ Saúde da Família (PET-Saúde/SF); cada grupo é formado por um tutor 

acadêmico, 30 estudantes e seis preceptores (CONSELHO, 2011a, p.78). 

 Um novo processo ocorreu em maio de 2010, culminando na seleção de mais 

70 projetos, o que permitiu a formação de acréscimo de 122 grupos PET-Saúde, no 

intuito de fomentar o desenvolvimento de pesquisas na área específica da Vigilância 

em Saúde. O PET Saúde Vigilância surge com intuito de fomentar formação de 

profissionais com perfil que atenda as políticas de saúde, com ênfase na Vigilância 

em saúde (BRASIL, 2010c). 
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 Reconhece-se, assim, que as parcerias estabelecidas entre os Ministérios da 

Saúde e da Educação, na perspectiva da reorientação da formação do profissional 

de saúde, proporcionam novas possibilidades, pois desvelam que uma combinação 

de critérios mediadas na parceria universidade/serviço, é colocada como adequada 

diante dos pressupostos do Ministério da Saúde e da Educação, e às diretrizes do 

Pró-Saúde (BRASIL, 2009). 

 

 

1.4.1 Conhecendo pesquisas sobre preceptoria 

 Expressam-se, neste contexto de indução às mudanças na formação em 

saúde, desafios de diferentes naturezas, entre os quais se destacam a mediação 

docente frente a novos contextos de aprendizagem e a ampliação de interlocutores e 

mediações presentes: a realidade dos serviços, as necessidades das pessoas e dos 

serviços de saúde, os usuários, os preceptores.  

 Lima (2007) destaca que as inovações apontadas pelas DCNs requerem uma 

postura aberta à construção coletiva na qual o mediador não seja a única fonte de 

informação. O autor complementa referindo-se à necessidade de estabelecer uma 

relação horizontal, envolvendo estudantes e gestores, apresentando seus papéis e 

responsabilidades, construindo-se relações de co-responsabilidade entre todos os 

envolvidos nas atividades de ensino-aprendizagem.   

 Ainda segundo esse autor (Lima, 2007 p. 84), a palavra preceptor tem sua 

origem no latim, praecipio, e já significou “mandar com império aos que lhe são 

inferiores”. No século XVI, ganhou significado de educador, mentor, instrutor. 

 Bain (1996) menciona que o preceptor tem sua função voltada para a 

aproximação entre teoria e prática. Wuillaume e Batista (2000), em um estudo para 

conhecer os principais atributos dos preceptores na residência médica em pediatria, 

sinalizaram para um comprometimento e preocupação desses profissionais em 

relação aos aspectos pedagógicos do processo de formação e à necessidade de 

uma capacitação didática para o desempenho de suas funções. 

 Botti & Rego (2008), em uma revisão da literatura nacional e internacional, 

procuraram investigar e distinguir os papéis exercidos pelo preceptor, tutor, 

supervisor e mentor, buscando uma melhor fundamentação das práticas 
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pedagógicas na graduação e pós-graduação em saúde. Trazendo as assertivas 

sobre preceptor: 

 

A principal função do preceptor é ensinar a clinicar, por meio de 
instruções formais e com determinados objetivos e metas. Portanto, 
entre as suas características marcantes devem estar o conhecimento 
e a habilidade em desempenhar procedimentos clínicos. Nesse 
sentido, o preceptor se preocupa principalmente com a competência 
clínica ou com os aspectos de ensino-aprendizagem do 
desenvolvimento profissional, favorecendo a aquisição de habilidades 
e competências pelos recém-graduados, em situações clínicas reais, 
no próprio ambiente de trabalho (BOTTI; REGO, 2011, p.03). 

 

 Carvalho e Fagundes (2008) pesquisaram a inserção da preceptoria no curso 

de graduação em enfermagem, ressaltando a importância de um melhor 

entendimento do exercício da preceptoria e da figura do preceptor. Os autores o 

reconhecem como figura central do processo de ensino-aprendizagem a partir de 

sua interação com o aluno no contexto clínico da prática e compreendem o exercício 

da preceptoria e da figura do preceptor como mediadores na construção e 

valorização das aprendizagens (re) construídas na prática.  

 No cenário da preceptoria médica, Botti e Rego (2008, p. 370) destacam 

alguns aspectos relevantes: 

o preceptor desenvolve uma relação que exige pouco compromisso, 
percebido apenas no cenário do trabalho. Tem, então, a função 
primordial de desenvolver habilidades clínicas e avaliar o profissional 
em formação.  

 

 Silva, Espósito e Nunes (2008) investigaram a preceptoria sob a ótica 

fenomenológica, a partir das percepções de preceptorandos de um curso de 

enfermagem. A pesquisa centrou-se no fazer do preceptor, lançando luz sobre a 

tarefa de ensino-aprendizagem como objeto central do exercício da preceptoria.  

 A formação para esse exercício deve ser objeto de reflexão e consideração 

no estabelecimento das parcerias entre universidade e serviço, contemplando não 

somente a atualização do profissional, mas também o formando segundo a 

concepção de educação permanente (BRANT, 2008). 

 Trajman et al. (2009),  em um estudo sobre preceptoria na Atenção Básica, 

elucidam o recente movimento de envolver os profissionais do SUS em atividades 

de supervisão/orientação de estudantes de graduação da área da saúde. Afirmam 

que “esse envolvimento – que vem sendo nomeado preceptoria – não só é recente 
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como exige o acréscimo de uma formação/aculturação pedagógica para além das 

funções técnicas que lhe são atribuídas” (TRAJMAN et al., 2009, p.25).       

 Chemello, Manfrói e Machado (2009), ao analisarem o papel do preceptor no 

ensino médico, avaliam criticamente o tempo e disponibilidade desse profissional na 

formação dos futuros profissionais e observam sua importância na medicina não 

somente para os alunos, mas, também, para uma assistência de melhor qualidade 

ao paciente. Os autores questionam o atual modelo de preceptoria desenvolvido nos 

locais de aprendizado médico por acreditarem que não atende às condições 

necessárias para facilitar e otimizar o processo de aprendizagem. 

 Ainda em relação à preceptoria no ensino médico, Botti e Rego (2011) 

analisaram o papel do preceptor na residência médica, a partir das percepções de 

preceptores dos programas de residência em especialidades clínicas de um hospital 

de ensino. O estudo permitiu conhecer e identificar a concepção dos preceptores 

sobre o papel que desempenham na formação do aluno, produzindo dados 

significativos para essa compreensão. 

 Missaka e Ribeiro (2011), em seus estudos acerca da função da preceptoria 

na formação médica, identificaram que a figura do preceptor tem papel relevante na 

formação uma vez que desenvolve a atividade de ensino, destacando que a 

profissionalização da preceptoria somente apresentará avanços mediante políticas 

de incentivo e valorização da formação de preceptores.  

 Nesse sentido, Afonso e Silveira (2012, p. 85) ressaltam: 

Precisamos de um referencial de competências que, mais do que 
instrumento reservado ao especialista da educação se constitui meio 
para os preceptores construírem uma identidade coletiva.  

 

 As autoras acreditam também que os residentes demandam encontrar nos 

preceptores a relação pedagógica de cuidado como facilitadora da aprendizagem, 

possibilitando a construção de vínculos mobilizadores do processo de articulação 

teoria e prática (AFONSO; SILVEIRA, 2012, p.100). 

 Pagani e Andrade (2012), ao investigarem a preceptoria vinculada ao 

território, apreenderam que ela se revela mobilizadora de nova modalidade de 

formação e capacitação em saúde, privilegiando a gestão participativa e a educação 

permanente em saúde no território.  
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 A partir de todos estes estudos, é possível afirmar que o preceptor constitui 

um sujeito singular no âmbito de integração ensino e serviço, particularmente na 

abordagem PET Saúde.  

 

 

1.5. AS QUESTÕES ORIENTADORAS DA PESQUISA 

 

 Da articulação da literatura com o atual contexto das políticas de formação e 

atenção à saúde e durante a trajetória da pesquisadora, emergem as seguintes 

questões orientadoras:  

 - Como os profissionais de saúde, atuantes na condição de preceptores, 

descrevem e compreendem (concepções, atividades) o PET Saúde da Família 

UFPA/Ananindeua? 

 - Quais os pontos positivos e as dificuldades enfrentadas pelos preceptores 

do PET Saúde da Família UFPA/Ananindeua em seu trabalho junto aos estudantes? 

 - Quais sugestões os profissionais apresentam para a consolidação da 

integração ensino e serviço por intermédio do PET Saúde da Família 

UFPA/Ananindeua? 
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CAPÍTULO II – OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar, na perspectiva da integração ensino-serviço, a experiência PET 

Saúde/Saúde da Família desenvolvida no âmbito da parceria entre a Universidade 

Federal do Pará e o município de Ananindeua – Pará, a partir da ótica do 

profissional atuante como preceptor. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Apreender as concepções dos profissionais de saúde sobre a integração 

ensino e serviço. 

 - Caracterizar (processo seletivo, objetivos, atividades, estratégias de 

monitoramento e avaliação) as experiências desenvolvidas no PET Saúde do 

Município de Ananindeua - Pará. 

 - Mapear, a partir da ótica do profissional, os pontos positivos e as 

dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do PET Saúde do Município de 

Ananindeua – Pará. 

 - Identificar, sob a perspectiva dos preceptores, as contribuições do PET 

Saúde/Saúde da família para os serviços da saúde. 

 - Identificar as sugestões dos profissionais para a consolidação do PET 

Saúde/Saúde da Família na perspectiva da integração ensino serviço. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA  

 Segundo Vergara (2007), pesquisa metodológica é o estudo que menciona os 

instrumentos de captação ou de compreensão da realidade. Diz respeito, portanto, a 

caminhos, formas, maneiras, procedimentos para alcançar determinado fim. Marconi 

e Lakatos (2007, p. 83) também a definiram da seguinte forma 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 O presente estudo caracteriza-se por ser descritivo, segundo uma abordagem 

qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos, caracterizou-se por ser bibliográfico 

e de levantamento. 

 Trata-se de um estudo descritivo, pois visou analisar o processo de 

integração ensino e serviço, perpassando pela ótica dos profissionais de saúde 

atuantes como preceptores, na experiência PET Saúde no município de Ananindeua 

- Pará. Para Vergara (2007), a pesquisa descritiva revela características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Podendo também instituir 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não se propondo a esclarecer o 

fenômeno, ainda que favoreça seu esclarecimento.  

 Barros e Lehfeld (2007) acrescentam que a pesquisa bibliográfica é a que se 

realiza tentando-se definir um problema ou adquirir conhecimentos a partir de dados 

provenientes de material gráfico, sonoro e informatizado. 

 A presente pesquisa envolveu também levantamento, uma vez que foram 

obtidos dados por meio de entrevistas. Gil (2007) refere que as pesquisas de 

levantamento caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento é intencionado conhecer.  
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3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO DE PESQUISA 

3.2.1 Ananindeua: aspectos históricos, demográficos e as redes de atenção  

 O Município de Ananindeua pertence à Mesorregião Metropolitana de Belém 

e à Microrregião Belém, com uma extensão territorial de 191 km²; foi criado pelo 

Decreto-lei Estadual nº 4.505, de 30 de dezembro de 1943. O nome advém da 

abundância de árvores denominadas anani que cresciam à margem do igarapé; daí 

o nome de Ananindeua. 

 Dados do Intituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE de 2010 

mostram que sua população é de 471. 744 habitantes, dos quais 1.154 residem na 

área rural e 470.590 na zona urbana, uma vez que o município apresenta região de 

ilhas. Ananindeua é a 2ª capital do estado do Pará em número de habitantes, no 

entanto esse relevante dado contrasta com a realidade epidemio-ambiental, visto 

que somente 7,31% da população contam com rede de saneamento e 38,70% têm 

acesso à rede pública de água, o que colabora para dificuldades de controle de 

vigilância em saúde (ANANINDEUA, 2010).  

 O referido município encontra-se na gestão plena em saúde; tecnica e 

geograficamente, o sistema de saúde é dividido em 05 territórios de forma a reduzir 

as desigualdades territoriais, ampliar a visão regional dos problemas e a capacidade 

técnica gerencial loco regional.  

 Segundo a Secretaria de Saúde (SESAU) de Ananindeua, os cinco polos 

sanitários de saúde auxiliam a gestão municipal de saúde. São eles, com suas 

respectivas populações para assistência: Polo I – BR Sul, 119.761 habitantes; Polo II 

– Distrito Industrial, 67.154 pessoas; Polo III – Paar, 66.649; Polo IV – Cidade Nova, 

104.052; e o Polo V – Jaderlândia, 107.140 habitantes (ANANINDEUA, 2010). 

 

 

3.2.2 A experiência da integração ensino serviço  

 Ananindeua apresenta a integração ensino e serviço proporcionada pelos 

Programas Pró-Saúde e PET Saúde. O primeiro projeto, Pró-Saúde, data de 2009, e 

foi viabilizado por meio da parceria estabelecida entre Universidade do Estado do 

Pará e a Secretaria de Saúde do município, resultando em 10 equipes da Estratégia 

Saúde da Família, distribuídas nos Polos Pólos I, IV e V. As atividades resultaram na 
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elaboração conjunta dos atores envolvidos (tutores, preceptores e bolsistas) de um 

diagnóstico situacional e um mapa social das respectivas áreas destes Polos, 

visando utilizá-los para as ações de intervenção em saúde no município 

(ANANINDEUA, 2010). 

 O PET Saúde da Família, da Universidade Federal do Pará, teve início em 

abril de 2010, no município de Ananindeua. As atividades são desenvolvidas nas 

áreas de atuação das equipes de saúde da família, acompanhadas pelo profissional 

de saúde de nível superior que atua nos serviços de saúde do município, 

denominado preceptor, vinculado ao PET Saúde. Na condição de preceptor sua 

função é favorecer o aprendizado na realidade das práticas de saúde, conforme 

premissas da integração ensino e serviço (ANANINDEUA, 2010). 

            

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 Participaram da pesquisa os profissionais de saúde, servidores do município 

de Ananindeua, que atuaram como preceptores do PET Saúde da Família, da 

Universidade Federal do Pará, no período da pesquisa.   

 O universo de estudo compreendia, segundo esses critérios, inicialmente, 18 

(dezoito) profissionais de saúde.  No entanto, quatro sujeitos não concordaram em 

participar e três desistiram da autorização de sua participação.  

 Dessa forma, o campo empírico deste estudo abrangeu 11 (onze) 

preceptores. Foram excluídos profissionais de saúde que não atuaram como 

preceptores do PET Saúde da Universidade Federal do Pará, no município de 

Ananindeua, aqueles que não assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) e os profissionais que, em alguma fase da pesquisa, desistiram.  

 Zelando pelo anonimato dos participantes, aos mesmos foram atribuídos 

nomes fictícios, relativos a pontos turísticos dos estados da região norte, atendendo 

aos pressupostos da ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 
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3.4 PROCESSO DE PRODUÇÃO DE DADOS 

 A coleta de dados ocorreu no período de 19 de julho a 26 de setembro de 

2012, após submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo e disponibilidade dos profissionais para as 

entrevistas. 

 O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada 

mediante assinatura do TCLE. Recorreu-se à entrevista concordando com a 

assertiva de May (2004, p. 145) que “as entrevistas geram compreensões ricas das 

biografias, experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das 

pessoas”. Esse autor ressalta que esse tipo de entrevista “permite ao entrevistado 

responder perguntas dentro da sua própria estrutura de referências”. (p.149). 

 Complementando, Triviños (1992) refere haver uma combinação entre 

perguntas abertas e fechadas, favorecendo a liberdade do informante e o foco do 

investigador. Confirmada por Manzini (1990/1991, p. 154) 

A entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o 
qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 
momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode 
fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não 
estão condicionadas a uma padronização de alternativa. 

 

 Como recurso adicional utilizou-se um gravador, cujo uso foi explicitado no 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Schraiber (1995) considera que a 

utilização de gravador amplia as possibilidades de registrar pontos importantes da 

comunicação, tais como manifestações dos sujeitos, entre elas as pausas de 

reflexão, ocorrência de dúvidas e oscilação de entonação de voz; isso possibilita ao 

pesquisador uma melhor compreensão da narrativa.  

 As entrevistas foram individuais e realizadas uma única vez com cada um dos 

sujeitos, em horário e local por eles estabelecidos e agendados previamente com a 

pesquisadora. Foram conduzidas de maneira a incentivar sua liberdade de 

expressão e tiveram, em média, duração de 50 minutos, sem que os sujeitos e 

pesquisadora evidenciassem cansaço ou desgaste. Também não prejudicaram a 

rotina de trabalho dos profissionais. 
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 O roteiro da entrevista contemplou a caracterização dos entrevistados, 

olhares do profissional de saúde e a experiência no PET Saúde da Universidade 

Federal do Pará, no município de Ananindeua. 

 No período que antecedeu a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, até o 

aguardo de seu parecer, a pesquisadora submeteu o projeto à autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, que se manifestou favorável à sua 

realização. Na oportunidade, a Coordenação da Atenção da Atenção Primária em 

Saúde do município forneceu à pesquisadora uma listagem com nome e contato do 

local de trabalho dos profissionais que atuavam como preceptores no PET Saúde da 

Universidade Federal do Pará, no município. 

 Após parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, foi agendada a entrevista, por meio de um contato prévio, via 

telefone, com a pesquisadora fornecendo informações relacionadas à sua 

identificação, à pesquisa, à autorização da Secretaria de Saúde e parecer do CEP, 

indagando sobre a possibilidade de um encontro presencial para apresentação do 

TCLE e proposta de entrevista. Mediante aceite, o entrevistado agendava dia, 

horário e local de sua preferência para o encontro presencial.   

 A pesquisadora deslocava-se, então, ao local escolhido, na maioria das 

vezes, o ambiente de trabalho do profissional, após o término de suas atividades 

matutinas. Realizavam, juntos, a leitura do TCLE e, em seguida, o assinavam.  

 As entrevistas seguiram o roteiro pré-estabelecido, constituído por três partes: 

caracterização dos entrevistados, olhares do profissional de saúde e a experiência 

no PET Saúde da Universidade Federal do Pará. Ao término, a autora agradecia a 

participação, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos.  

 

 

3.4.1. O estudo piloto 

 A fim de adequar o instrumento de produção dados, bem como realizar 

eventuais ajustes em seu roteiro, foi feito um estudo piloto com profissionais do 

município de Ananindeua que atendessem aos critérios de terem atuado como 

preceptores no PET Saúde UFPA e assinado o TCLE. Ressalta-se que as 

normativas da Resolução 196/96 foram atendidas, respeitando-se a decisão dos 
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mesmos quanto à sua participação, esclarecendo os objetivos da pesquisa piloto e 

zelando por seu anonimato. Foram informados também de que os dados coletados 

não seriam utilizados na pesquisa por se tratar de estudo piloto. 

 O estudo ocorreu no mês de março, com adesão de dois sujeitos que 

atendiam aos critérios descritos. As entrevistas foram realizadas em seus ambientes 

de trabalho, em horários por eles determinados, com duração em média de 40 

minutos.  

 Após a coleta, foram realizadas as transcrições dos dados, identificando-se a 

necessidade de rearranjos nas interrogativas de elementos do roteiro com a 

finalidade do alcançar os objetivos do estudo, essencialmente no que dizia respeito 

às atividades desenvolvidas no PET Saúde e o olhar do preceptor. Assim, foram 

incluídas três perguntas pertinentes à experiência na integração ensino e serviço e 

concepções dos profissionais no tocante ao desenvolvimento de atividades de 

preceptoria no PET Saúde.  

 O estudo piloto foi fundamental para o posicionamento da pesquisadora 

durante as entrevistas, transcrições dos dados e ajustes no roteiro de entrevista 

visando os objetivos da pesquisa. 

 

 

3.5.  ANÁLISE DOS DADOS  

 A análise consistiu em compreender os dados, responder às questões 

formuladas e possibilitar a compreensão delimitada da temática da pesquisa. Para 

tanto, foi utilizada, conforme a recomendação de Minayo (2007), a transcrição dos 

discursos dos sujeitos da pesquisa, releitura do material e organização dos relatos.  

 Minayo (2007) ressalta que a análise dos dados visa à sua compreensão, 

buscando a confirmação dos pressupostos e procurando responder às questões do 

estudo.  

 A sistematização dessa análise possibilitou chegar à etapa final, tecendo 

algumas conclusões que forneçam subsídios para a elaboração de uma proposta 

que favoreça a integração ensino e serviço no município em questão, partindo da 

concepção dos profissionais de saúde em consonância com os pressupostos 

interministeriais. Nesse sentido, Gil (2007), discorre que a análise final objetiva que 

as conclusões do trabalho sinalizem para pistas e indicações que possam 
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fundamentar propostas de planejamento, transformações de relações, mudanças 

institucionais, entre outras. 

 Os dados foram trabalhados segundo o método de análise de conteúdo do 

tipo temática. Esse processo de análise é mencionado por Franco (2008, p.12): “a 

análise de conteúdo assenta-se nos pressupostos da linguagem”. A autora refere-se 

a essa interface   

Linguagem, aqui entendida, como uma construção real de toda a 
sociedade e como expressão da existência humana que, em 
diferentes momentos históricos, elabora e desenvolve expressões 
sociais do dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 
pensamento e ação (FRANCO, 2008, p.12)  
 

 Na fase da pré-análise, Franco (2008) lembra que a mesma tem por objetivo a 

organização para a exploração sistemática dos documentos e das mensagens. 

Contempla ainda a leitura flutuante como contato inicial com os dados obtidos por 

entrevista, uma vez que nessa etapa “pouco a pouco a leitura vai se tornando mais 

precisa, em função das hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas 

sobre o material e da possível aplicação de técnicas utilizadas com materiais 

análogos” (BARDIN, 1977, p. 96).  

 Após a pré-análise, a análise do material envolveu a formulação de categorias 

segundo expressões significativas, definida como “uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos” (FRANCO, 

2008, p. 59).   

 A construção das categorias envolveu um processo a partir da apreensão das 

unidades de contexto e de registro, das quais emergiram os núcleos de significados 

e as categorias. O processo analítico resultou em núcleos direcionadores: 

Concepções do PET Saúde, Integração Ensino e Serviço – Significados, Preceptoria 

Concepções, O PET Saúde no município de Ananindeua. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 Conforme a Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, que regulamenta a 

pesquisa envolvendo seres humanos, o presente estudo atendeu às normas éticas e 
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científicas, implicando em autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e 

equidade em relação aos participantes.  

 Respeitou-se a liberdade no que se refere à sua participação e preservou-se 

a identidade de todos os profissionais participantes da pesquisa, os quais foram 

identificados por códigos, nomes de pontos turísticos dos Estados da região Norte.  

O projeto do estudo foi submetido ao Consentimento da Secretaria Municipal de 

Saúde de Ananindeua, obtendo sua autorização em 14 de Março de 2012.  

 A pesquisa foi submetida e obteve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, datada de 16 de julho de 2012, 

com parecer favorável de nº 5667, e da Universidade Federal do Pará, com parecer 

favorável de nº 88.651, datado de 31 de agosto de 2012. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. CONHECENDO OS PRECEPTORES 

 Os preceptores participantes deste estudo, todos enfermeiros, caracterizam-

se por serem, em sua grande maioria, mulheres (10), entre 30 e 40 anos, havendo 

dois preceptores na faixa etária de 50 a 60 anos 

                        Quadro 1- Caracterização dos preceptores segundo a faixa etária. 

FAIXA ETÁRIA PROFISSIONAIS TOTAL 

30 – 40 ANOS 09 09 

50 – 60 ANOS 02 02 

TOTAL 11 11 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 

.                        Quadro 2- Caracterização dos preceptores conforme o gênero  

SEXO PROFISSIONAIS TOTAL 

MASCULINO 01 01 

FEMININO 10 10 

TOTAL 11 11 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

 Quando indagados sobre curso de pós-graduação, 09 sujeitos afirmaram ter 

cursado e concluído a pós-graduação lato sensu; somente 02 não cursaram ou não 

possuíam essa modalidade de pós-graduação. Dos 09 com pós graduação, 06 

entrevistados cursaram a área hospitalar e 03 na área da saúde da família.  Nenhum 

dos entrevistados apresenta ou cursa pós-graduação stricto sensu.  
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Quadro 3- Caracterização dos preceptores quanto ao tempo de atuação na área de formação. 

ANOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAIS TOTAL 

05 – 10 ANOS 09 09 

10 ANOS OU MAIS 02 02 

TOTAL 11 11 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

 Quanto ao tempo de atuação na área profissional, 09 atuavam 

profissionalmente na área da Enfermagem entre 05 a 10 anos e 02 há 10 anos ou 

mais. Destaca-se ainda que 10 preceptores atuavam na preceptoria do PET Saúde 

da UFPA, no município de Ananindeua-Pará, há mais de 02  anos . 

 

Quadro 4- Caracterização dos preceptores quanto ao tempo de atuação na preceptoria do PET 
Saúde da UFPA, no município de Ananindeua - Pará. 

ANOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAIS TOTAL 

INFERIOR 01 ANO 02 02 

02 ANOS OU MAIS 09 09 

TOTAL 11 11 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 A caracterização descrita possibilita identificar que os preceptores 

participantes deste estudo compreendem um grupo de profissionais com experiência 

no campo da Enfermagem e na atuação junto ao PET Saúde. 

 

 

4.2 PET SAÚDE UFPA/ MUNICÍPIO DE ANANINDEUA: UMA CARACTERIZAÇÃO 

 A caracterização do PET Saúde UFPA/ Município de Ananindeua mostrou-

se relevante para apreender os olhares dos preceptores sobre os processos de 

seleção, preparação, atividades realizadas e avaliação do trabalho, na perspectiva 

de compor um cenário de atuação que possibilite aprofundar as concepções dos 

participantes da pesquisa. 
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4.2.1 Iniciando as atividades no município de Ananindeua: o processo seletivo  

 Os preceptores referiram que o processo seletivo no município de 

Ananindeua- Pará foi amplamente divulgado aos profissionais de nível superior, 

integrantes das equipes da Estratégia Saúde da Família; a divulgação das 

informações realizou-se por intermédio dos polos sanitários aos quais os 

profissionais eram vinculados.  

 Referiram também que os fatores que os motivaram a candidatarem-se à 

vaga foram o interesse no valor da bolsa e a oportunidade de desenvolverem a 

docência em seu local de trabalho. Descreveram que o processo seletivo envolveu 

análise curricular do profissional e entrevista. Para seis preceptores, o processo 

seletivo incluiu apenas a entrevista, não mencionando a análise curricular. Os dois 

preceptores que mencionaram terem sido, além das entrevistas, submetidos à 

análise curricular, não verbalizaram os critérios utilizados para a mesma.  

 Os que participaram da entrevista relataram que as mesmas foram 

conduzidas pelos coordenadores do PET Saúde da UFPA, sendo que um preceptor 

referiu que, em sua entrevista, além destes, um membro da gestão municipal esteve 

presente, no papel de observador.  

 Os núcleos orientadores da entrevista abrangeram:  

- O conhecimento do profissional em relação ao PET Saúde: os entrevistadores 

enfatizaram os objetivos e o funcionamento do programa; 

- Disponibilidade de horário: o profissional foi questionado quanto à sua 

disponibilidade para realizar as atividades do PET Saúde paralelamente à sua 

jornada de trabalho; 

- Interesse em ser preceptor: foram interrogados quais os motivos desencadeadores 

para que o profissional desejasse desenvolver as atividades no PET Saúde; 

- Experiência na preceptoria: os profissionais foram questionados se apresentavam 

experiências anteriores na preceptoria de políticas indutoras;  

- Experiência docente: o profissional foi indagado se possuía experiência docente; 

- Experiência mínima de três anos na Estratégia Saúde da Família: os profissionais 

foram questionados se a experiência acumulada na ESF era igual ou superior a três 

anos;  
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- Intenção de projeto de pesquisa a ser desenvolvido no PET Saúde: os 

coordenadores solicitaram aos candidatos que realizassem a exposição de sua 

pretensão de pesquisa a ser desenvolvida nas atividades do PET Saúde, caso 

fossem selecionados. Dois preceptores relataram que os coordenadores enfatizaram 

ser necessário que a pretensão à pesquisa emergisse do desenvolvimento de suas 

práticas na Estratégia Saúde da Família. 

 Os três preceptores que não participaram do processo seletivo referiram 

terem sido inseridos no momento em que as atividades do PET Saúde estavam em 

andamento; acreditam que suas inserções decorreram de suas experiências 

anteriores na preceptoria de política indutora e da indicação pela coordenação do 

PET Saúde da UFPA. 

 O processo seletivo ocorreu em consonância com a Portaria Conjunta nº 02 

de 2010, a qual institui o PET Saúde/ Saúde da Família, adotando os seguintes 

critérios: para exercer a preceptoria, o profissional deverá ter uma experiência 

mínima na área de atuação de três anos, desenvolvendo atividades na ESF por, 

pelo menos, oito horas (BRASIL, 2010d). 

 Importante ressaltar que esses critérios atenderam ao disposto na referida 

Portaria, tendo sido definidos conjuntamente pela IES e a gestão do município 

(BRASIL, 2010d).  

 

 

4.2.2 Preparando o preceptor para atuação no PET Saúde 

 No tocante ao conhecimento prévio sobre o PET Saúde, sete preceptores 

referiram que até o momento da primeira reunião com a Coordenação do PET 

Saúde para início das atividades de preceptoria desconheciam o referido programa. 

Todos os preceptores relataram ter havido uma reunião na qual foram esclarecidos 

quanto aos objetivos do PET e ao papel do preceptor e dos tutores. 

 Ressaltaram, em sua maioria, que esses esclarecimentos ocorreram em um 

único momento, na reunião para início das atividades de preceptoria, sem 

detalhamentos mais específicos acerca de seu papel no cotidiano das atividades 

com os alunos.  

 No que diz respeito à formação, os entrevistados reconheceram a vivência de 

capacitações orientadas para sua atuação enquanto profissionais da Estratégia 
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Saúde da Família, mencionando temáticas como enfoque multidisciplinar em saúde, 

SUS e Atenção Básica.  

 Nas temáticas abordadas durante as capacitações inerentes à Atenção 

Básica e à Estratégia Saúde da Família, destacaram-se: mapeamento da área de 

abrangência; saúde da mulher; saúde da criança; doenças crônicas; vacinação e 

campanhas de vacinação; odontologia-noções básicas; capacitação do agente 

comunitário de saúde; ações de combate à dengue; prevenção do câncer; doação 

de órgãos e temas presentes na mídia durante a vigência da preceptoria e outras. 

 Outras capacitações foram realizadas voltadas para ações que não estavam 

sendo realizadas no dia a dia pelo serviço de saúde e equipe da ESF ou para as 

quais a equipe relatava dificuldade para realizar.  

Dois preceptores mencionaram a discussão de temáticas direcionadas à pesquisa 

científica como desenvolver e elaborar projetos de pesquisa. 

 É importante destacar que para alguns preceptores não houve uma formação 

efetiva que os qualificassem para atuação enquanto preceptores do PET Saúde. 

 Ressaltaram a relevância de momentos nos quais fossem mais trabalhados 

conteúdos pertinentes ao ensino, avaliação, acompanhamento de alunos; enfim, o 

ser preceptor, uma vez que a maioria, não apresentava experiência na docência.  

 

 

4.2.3 O PET Saúde/Saúde da Família UFPA / Ananindeua: conhecendo o 
 cotidiano 
 
4.2.3.1 As atividades desenvolvidas 

 Os preceptores referiram que acompanharam acadêmicos de medicina, 

enfermagem e nutrição. Relatando que muitas atividades foram desenvolvidas com 

ênfase, em sua maioria, no que diz respeito às ações de promoção à saúde e 

prevenção de seus agravos para a população, atividades de orientação em serviço e 

de pesquisa em saúde, investigações sobre o cotidiano das atividades realizadas 

pelos alunos e preceptores.  

 Os sujeitos mencionaram que tais atividades envolveram as equipes do PET 

Saúde e da ESF e a Comunidade. Foram realizadas nos mais variados espaços: na 

área de abrangência de cada equipe da ESF, sala de espera da Unidade, domicílios, 

igreja, centros comunitários, cozinha dos usuários, feiras e consultório. Ainda 

segundo os preceptores, não estiveram restritas às “tradicionais palestras”; 



52 
 

 

privilegiaram atividades mediadas pelo lúdico, teatro idealizado pelos alunos e 

equipe de saúde e utilização de tecnologias educativas.  

 Segundo os preceptores, as atividades do PET Saúde foram marcadas pelo 

envolvimento, criatividade e esforço conjunto da equipe PET Saúde, equipe da ESF 

e, principalmente, adesão da comunidade. Abrangeram orientação e 

acompanhamento do aluno no serviço; orientação para pesquisa científica; reflexão 

sobre o SUS e a Atenção Básica; acompanhamento em procedimentos específicos 

na área de formação do aluno, tais como consulta médica e de enfermagem; oficinas 

educativas: preparo de alimentos; intenção de criar uma horta comunitária; busca 

ativa de faltosos aos programas; capacitação para os membros da equipe (ACS e 

técnicos de enfermagem) e atuação em atividades de orientação a grupos 

específicos de saúde como hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças.  

 

 

4.2.3.2 Relação equipe do PET Saúde, comunidade e equipe da Estratégia Saúde 
da Família 
 
 Os preceptores relataram terem recorrido a estratégias para inserção dos 

alunos junto à equipe de saúde e à comunidade, buscando sua melhor integração ao 

serviço de saúde e à comunidade. Essas estratégias ocorreram em diferentes 

momentos: (1) os alunos foram apresentados aos membros da equipe pelo 

preceptor, com explicitação das atividades que desenvolveriam e as finalidades do 

PET Saúde; (2) os alunos participavam do planejamento das atividades da equipe 

de saúde de forma ativa, sugerindo ações, avaliando quais eram ou não bem 

sucedidas, e propondo melhorias.   

 A maioria dos entrevistados relatou que a aceitação dos alunos pela equipe 

foi realizada sem resistência; os membros da equipe, após esclarecimentos e 

convivência com os alunos, identificaram os benefícios advindos da interação, 

extensivos ao seu crescimento profissional, oportunidade de atualização de 

conhecimentos, auxílio nas atividades desenvolvidas pela equipe junto à 

comunidade. 

 Pertinente às estratégias de inserção do aluno junto à comunidade, os 

preceptores relataram a realização de reuniões nas quais foi oportunizada sua 

apresentação; acreditavam ser importante situar o papel desempenhado pelos 

alunos, com foco nas ações educativas e visitas domiciliares, minimizando as 
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expectativas de serem consultados e medicados pelos alunos. Relataram também 

que a comunidade identificou o papel do aluno, o que pôde ser constatado na 

expressão “cadê os petianos”, nas situações em que os alunos não estavam 

presentes. 

 Entretanto, alguns preceptores mencionaram problemas quanto à aceitação 

do aluno pela equipe, requerendo novas reuniões com seus membros mais 

resistentes, expondo os objetivos do PET Saúde e o papel dos alunos como 

partícipes do trabalho da Unidade e da equipe.  

 Durante a interlocução com os profissionais, emergiram alguns motivos para 

essa resistência: o agente comunitário de saúde não aceitava acompanhar o aluno 

nas visitas domiciliares, uma vez que não era bolsista como o aluno; alguns 

profissionais acreditavam que o estudante não detinha o conhecimento suficiente 

para acompanhar e desenvolver as atividades de atenção à saúde no serviço de 

saúde. 

 As resistências, segundo os preceptores, foram superadas em um período de 

três a seis meses do início das atividades do PET, resultando em um bom 

relacionamento e aceitação dos alunos nas diversas atividades realizadas pela 

equipe.  

 Os entrevistados reconheceram nas estratégias múltiplas possibilidades de 

promover a integração entre aluno, preceptor, equipe e comunidade, explorando o 

potencial dos estudantes e atuando como mediadores na inserção do aluno no 

serviço e na comunidade frente às resistências de alguns membros da equipe da 

Estratégia Saúde da Família. Afirmaram também que as reuniões permitiram melhor 

compreensão do PET Saúde por parte do serviço e aproximação do estudante em 

relação à comunidade.  

 

 

4.2.3.3 Avaliando a experiência de interação  

 Os preceptores disseram ter realizado monitoramento e avaliação das 

atividades desenvolvidas no PET Saúde nos serviços e junto à equipe, tendo como 

parâmetros: 

- Aceitação da equipe: buscavam identificar se a equipe de saúde estava aceitando 

a inserção dos alunos nas atividades do serviço, a ocorrência de empatia, 
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desentendimentos entre alunos e membros da equipe, resistência da equipe aos 

alunos e vice-versa;  

- Envolvimento do aluno: visavam identificar adesão do aluno às reuniões de equipe, 

preparo das atividades educativas e realização das ações com dedicação e estudo 

pertinente à temática abordada ou situação encontrada; 

- Aceitação da comunidade: monitoravam a reação da comunidade às atividades dos 

alunos e, ao final de cada uma, aplicavam um questionário para identificar o nível de 

compreensão dos usuários em relação à temática abordada; 

- Autoavaliação: mediavam, junto ao aluno, a autoavaliação das atividades 

desenvolvidas para, juntos, as aperfeiçoarem.  

 Cabe mencionar que o monitoramento e avaliação das atividades 

desenvolvidas no serviço eram iniciativas dos preceptores. 

 Especificamente em relação à avaliação do aluno, os entrevistados citaram a 

utilização do instrumento individual elaborado pela Coordenação do PET 

Saúde/UFPA, o qual preconizava, como indicadores, a assiduidade, participação 

individual, integração com a equipe e integração com a comunidade. A avaliação era 

realizada mensalmente e entregue à coordenação do PET Saúde, conforme descrito 

pela maioria. 

 Um preceptor relatou ter desenvolvido seu próprio instrumento para 

complementar o já existente, particularmente no campo das atividades educativas, 

abrangendo atuação do aluno em atividade educativa (métodos e linguagem 

utilizados, materiais didáticos, capacidade de repasse adequado do conteúdo, 

interação com a comunidade); afirmou ter desenvolvido também outro instrumento 

que proporcionava ao aluno realizar sua autoavaliação, esclarecendo ser ele o 

conhecedor dos seus critérios de avaliação. A avaliação era posterior à realização 

da atividade.  

 Os preceptores destacaram que eram avaliados pelos alunos por meio de um 

instrumento elaborado pela coordenação do PET Saúde; no entanto, não tinham 

acesso a esse documento, sabendo apenas que ele existia porque os alunos 

comentavam terem feito a avaliação por meio de instrumento cedido pela 

coordenação. 
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4.2.3.4 PET Saúde UFPA/Ananindeua: contribuições, fortalezas, nós críticos e 

sugestões 

 Os preceptores indicaram importantes contribuições do PET Saúde para os 

serviços da Unidade e para a equipe de saúde da família: auxílio nas atividades 

educativas; adesão da população às atividades educativas; implementação de 

programas de saúde antes inviáveis para a equipe de saúde; educação permanente; 

motivação dos profissionais diante das ações desenvolvidas pelos alunos; 

organização das atividades do serviço; fomento à pesquisa científica a partir das 

dificuldades enfrentadas; população mais esclarecida sobre as finalidades da 

Estratégia Saúde da Família; envolvimento dos profissionais com as atividades 

educativas anteriormente não realizadas; aumento da adesão dos pacientes ao 

acompanhamento nos programas de Hipertensão Arterial e Diabetes, por meio da 

busca ativa.   

 Nesse complexo e dinâmico processo de desenvolvimento do PET Saúde, os 

preceptores identificaram, como fortalezas, incentivo à pesquisa científica; 

comprometimento dos alunos perante ações de saúde; favorecimento da 

multidisciplinaridade; integração entre as áreas; integração com a comunidade e 

formação de um profissional com capacidade crítica.  

 No âmbito dos limites e nós críticos, os preceptores, em sua maioria, 

referiram carga horária do PET Saúde não dissociada das aulas (em alguns 

momentos, o aluno, para comparecer às atividades do PET Saúde, necessitava se 

ausentar das aulas da faculdade e vice versa); aluno sem perfil para atuar no PET; 

insumos materiais e recursos didáticos insuficientes e não fornecidos pela gestão 

municipal e coordenação do PET; distância entre a faculdade e os serviços onde 

eram desenvolvidas as atividades do PET Saúde; tutores ausentes e/ou pouco 

presentes no acompanhamento das atividades e falta de integração ensino e serviço 

por parte da gestão municipal de saúde.  

 No que tange às sugestões para o aprimoramento do PET Saúde da Família, 

os preceptores mencionaram distintas dimensões relativas à sua estrutura e 

funcionamento, aos preceptores, aos estudantes e à gestão. Nesse sentido, 

sugerem: busca de um exercício efetivo da carga horária do PET Saúde, de forma 

que o aluno seja liberado, sem prejuízo, das atividades acadêmicas para realizar as 

atividades do PET Saúde; preceptores participantes dos momentos de capacitação 

didático-pedagógica para desenvolverem suas funções no PET Saúde; integração 
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da gestão municipal de saúde ao PET Saúde por meio de um representante da 

gestão junto à coordenação e aos preceptores; e concessão de materiais didáticos 

para as atividades a serem realizadas no PET Saúde.  

 

 

4.3 PET SAÚDE: CONCEPÇÕES 

 Neste núcleo direcionador foram identificadas 68 unidades de contexto e 85 

unidades de registro. Foram apreendidas 04 (quatro) categorias – PET Saúde como 

(1) Estratégia de Ensino e Aprendizado; (2) Preparo para atuação na Profissão e no 

Sistema Único de Saúde; (3) Fomentador da Pesquisa Científica e (4) Integrador da 

Universidade, preceptor, alunos, equipe e comunidade. 

 A categoria PET Saúde Como Estratégia de Ensino e Aprendizado 

abrangeu diferentes dimensões, sendo, a primeira, o PET como gerador de 

oportunidades de ensino, aprendizado e crescimento profissional. Vejamos algumas 

falas nesse sentido: 

  “[...] compreendo que realmente pra mim, como preceptora, é um 

crescimento e pros alunos é maior ainda, porque eles vêm de lá totalmente 

desvinculados, não sabendo o que é o real. (...) Então, eu digo que sempre há um 

aprendizado, eu posso dizer assim que eu aprendi muito com o aluno, muito mesmo, 

acredito também que ele fica com outra visão de ensino, de pesquisa, de saber lidar 

com as pessoas, de humanização, acredito que seja assim, inteiramente um 

aprendizado.” (Horto Florestal, AC) 

 

  “[...] também aprendi muito, não só para pesquisa, mas para os alunos 

também, o que eles trouxeram de novo, de atual da academia, também foi muito 

importante, e o crescimento profissional.” (Marco Zero, AP) 

 

  “[...] O PET dentro das unidades de saúde, porque melhora a gente, a 

gente já começa fazer aquilo já olhando o científico daquilo, não mecaniza a gente, 

porque a gente acaba sendo mecânico, às vezes toma isso, pega isso. A gente 

aprofunda, a gente começa a ver o outro lado [...]” (Encontro das Águas, AM) 
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 Para os profissionais, a estratégia favorece o aprendizado. Um aprendizado 

conjunto, contemplando preceptor e aluno, na perspectiva de que seja significativo 

para os profissionais de saúde.  

 Segundo Freire (2005), na educação problematizadora o educador já não 

mais se situa apenas como o que educa, mas como quem, enquanto educa, é 

educado, por meio do diálogo com o educando, que, ao ser educado, também 

educa. O autor refere que, sob tal perspectiva, “ambos, assim, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não 

valem” (p.79).  

 As falas evidenciam que no processo de troca de conhecimento, o 

aprendizado aconteceu mutuamente.  Nesse sentido, segundo Vasconcelos (2011, 

p. 42-43): 

 
A questão decisiva da aprendizagem e do desenvolvimento não está 
na metodologia, mas no conjunto da prática educativa, sobretudo nas 
relações, no vínculo, na formação de comunidade de aprendizagem 
ou na comunidade de humanização (autêntico encontro de pessoas).         

 

 Uma fala destacou que o aluno chega para as atividades desvinculado da 

realidade dos serviços; referiu que o PET Saúde contribui para o aprendizado do 

aluno no tocante à sua visão sobre o  ensino,  pesquisa e  relação com o ser 

humano. Batista (2004a) lembra que a aprendizagem necessita de interações que 

permitirão aos sujeitos se estruturarem enquanto pessoas, por meio da recriação 

das informações, imagens, experiências e saberes.  

 Os sujeitos verbalizaram ainda o quanto as relações estabelecidas no 

programa contribuíram para seu crescimento profissional, destacando a 

possibilidade de reflexão sobre sua prática e a contribuição do aprendizado para seu 

aprimoramento.  

 A responsabilidade de cuidar do outro exige uma reavaliação constante por 

parte do profissional, de forma a ter condições de atender às necessidades do outro 

e também às próprias, enquanto pessoa e profissional, na medida em que as 

dificuldades, os impasses e as soluções apareçam no cotidiano do  trabalho 

(CARVALHO; CECCIM, 2006, p. 23) 

Ao educador e ao educando apresenta-se nos serviços uma relação 
dialógica que exige desconstruir e problematizar o cotidiano, ou seja, 
tornar-se ‘consciente’, fato que se dá por meio da intencionalidade, 
não só em relação a objetos (ou a outras pessoas), mas também a si 
mesmo (GARCIA et al., 2004, p.35). 



58 
 

 

 

 Merhy (2005, p. 173) assinala que a educação permanente permite ao 

profissional de saúde e ao estudante “produzir autointerrogação de si mesmo no agir 

produtor do cuidado; colocar-se ético-politicamente em discussão, no plano 

individual e coletivo, do trabalho”. Para o autor, o processo de reflexão sobre a 

prática gera um estreitamento das relações estabelecidas entre as instituições 

formadoras e assistenciais por meio da compreensão acerca do processo de 

trabalho e da realidade social e, dessa forma, promove a educação permanente 

(MERHY, 2002). 

 Quanto à educação permanente, há de se conceber que seu pressuposto 

reside na aprendizagem significativa, aquela capaz de promover e produzir sentidos, 

considerando que a transformação das práticas demanda reflexão crítica sobre as 

ações de profissionais inseridos  na rede de serviços (HADDAD; ROSCHKE; 

DAVINI, 1994). 

 A segunda dimensão situou o PET Saúde da Família como favorecedor de 

confronto entre a teoria e a prática. Algumas falas que expressam essa percepção: 

  “[...] eles tinham uma visão em sala de aula e quando chegava na 

prática, como preceptora, eles conseguiram enxergar uma outra, mas que a base 

permanecia na teoria.” (Igreja da Sé, PA) 

   

  “Porque quando o aluno vem, ele vem todo [...] vinculado a ter uma 

visão totalmente fantasiosa [...], nos livros, e quando ele se depara com situações 

aqui que são situações que não têm, às vezes vai procurar no livro não tem 

resolução [...]” (Horto Florestal, AC) 

  

 Segundo Vasconcelos (2011, p. 211), é necessário melhor compreender a 

relação existente entre teoria e prática, de forma que dela seja esperado apenas o 

que tem condições de conceder. Ressalta que a teoria desempenha papel 

imprescindível no processo de mudança da prática em geral, enfatizando as 

reflexões pertinentes à elaboração teórica 

Numa outra vertente, e comumente naqueles educadores que estão 
mais abertos à mudança, manifesta-se uma certa pressa em retirar 
da teoria todas as suas consequências, entendendo-se que o grande 
problema estaria em “(...) passar da teoria – já existente e abundante 



59 
 

 

– para a (nova) prática inexistente e necessária –” (VASCONCELOS, 
2011, p. 211) 
 

 Foi identificada também, a forma pela qual o aluno confronta a relação 

existente entre teoria e a prática do serviço. Sobre o assunto, Freire (2011, p. 24) 

assinala que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e, a prática, ativismo”.  

 Nesse sentido, Vasquez (1977, apud BATISTA, 2004a, p.79) menciona que 

“não há prática como atividade material sem a produção de finalidades e 

conhecimentos que caracterizam a atividade teórica”.  

 A terceira dimensão dessa categoria remete ao PET como cenário para 

induzir mudanças no aprendizado durante o processo de formação. Algumas falas 

são reveladoras dessa dimensão: 

 

  “As expectativas deles são diferentes da atuação deles, eles querem 

medicar, e ainda querem toda hora medicar, [...] eles começam mesmo ver que é 

importante falar, é importante conversar, dar palestra, [...] quando eles veem que a 

palavra deles tem um peso para a comunidade, eles mudam [...]” (Encontro das 

Águas, AM) 

 

  “[...] a gente observa muita gente hoje tem a resistência de ir para 

saúde pública, então, eu acho que a partir do momento que tu consegues mostrar 

desde o início, por que eu tive oportunidade de ter alunos iniciando o curso, alunos 

que tavam na metade do curso e alunos que tavam finalizando o curso e eu pude 

observar que tiveram alunos que mudaram a visão deles, que viram a saúde pública, 

que viram [...] como eles poderiam tá atuando e modificando essa saúde e que me 

falaram que tinham uma visão de ir pra área hospitalar e agora não, tinham aquela 

visão de tá contribuindo pra saúde pública.” (Pedra Pintada, RR) 

  

 Os preceptores destacaram que o aluno, ao chegar ao serviço, apresenta 

uma expectativa diferente sobre as atividades que irá desenvolver. 

Muitos dos cursos passam a maior parte do tempo apresentando, 
lidando e formando com olhar voltado para o corpo morto. Não 
sabemos daquele corpo uma história de vida, quem foi, o que fez, por 
que está ali à nossa disposição, nem como chegou até o laboratório. 
Entretanto, a nossa intervenção profissional é com o corpo vivo e em 
interação com o sócius e o ambiente, sob processos de subjetivação! 
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Em muitos cursos da área da saúde só vamos enfrentar o corpo vivo 
no final da graduação, por meio dos estágios supervisionados, 
internatos e treinamento clínico, por exemplo. Isso complica tudo 
porque o corpo vivo é a pessoa, que carrega uma história, dilemas, 
sofrimentos, alegrias, gostos, necessidades, compreensões e 
culturas. Tudo se complica para o usuário porque aquele 
conhecimento dos primeiros anos, que está desvinculado da dinâmica 
das relações, organiza o olhar do estudante que, quando vai assistir, 
inicia por uma imagem de dessecção do corpo e não pela escuta ou 
contato com a alteridade (CARVALHO; CECCIM, 2006, p. 23) 

 

 Importante destacar que o aprendizado construído na universidade, de uma 

graduação específica, cria expectativas e motivações, as quais se inscrevem nas 

vivências construídas nos serviços, favorecendo aprendizagens significativas.  

 Assim, segundo Garcia (2001), nos serviços de saúde há o transcender das 

informações técnicas da sala de aula, pois os serviços expõem a possibilidade de 

discussões em diversos patamares, principalmente aqueles inscritos nas relações 

sociais que neles se apresentam.  

 No potencial gerado a partir da integração entre ensino e serviço e a 

formação em saúde, Albuquerque et al. (2008, p. 358)  identificam: 

Os espaços onde se dá o diálogo entre o trabalho e a educação 
assumem lugar privilegiado para a percepção que o estudante vai 
desenvolvendo acerca do outro no cotidiano do cuidado. São espaços 
de cidadania, onde profissionais do serviço e docentes, usuários e o 
próprio estudante vão estabelecendo seus papéis sociais na 
confluência de seus saberes, modos de ser e de ver o mundo. 

 

 Vasconcelos (2011, p.77) destaca: 

a leitura da realidade que o sujeito fará depende da finalidade que 
tem, qual seja, não analisará a realidade como um todo, o que seria 
uma operação interminável, mas aqueles elementos da realidade 
sobre os quais sua finalidade incide, o que os torna relevantes. 

 

 Pertinente à relevância da inserção do aluno no serviço, ainda na graduação, 

Mardsen (2009, p. 33) acentua: 

Com a inserção precoce, o aluno entra em contato, desde o início da 
sua graduação, com situações reais de trabalho e tem a oportunidade 
de vivenciar as mais diferentes circunstâncias de vida da população 
atendida, o trabalho em equipe e o cotidiano das instituições de 
Saúde Pública. Espera-se que, ao relacionar diretamente o ensino 
aos problemas de saúde da comunidade adstrita à unidade de saúde 
usada como campo de estágio, o aluno passe a ter um maior 
comprometimento com a população atendida e que egresse da 
Universidade exercendo uma prática profissional mais humanista e 
reflexiva.  
 



61 
 

 

 

 Henriques (2005) lembra que os serviços de saúde proporcionam um 

conhecimento construído em meio à experiência vivida e consequente reflexão 

sobre ela. Ressalta que os serviços de saúde são espaços que podem vir a 

transformar e proporcionar a consolidação dos modelos de atenção, pautados nos 

pressupostos do SUS.  

 A segunda categoria apreendida - Preparo para atuação na profissão e no 

Sistema Único de Saúde expressa, de maneira significativa, sob a perspectiva dos 

preceptores, a potência do PET Saúde.  

  

  “[...] o aluno, ele vai interagir, ele vai conhecer a realidade [...] vai 

proporcionar isso, a interação, o convívio do aluno pra que ,quando ele saia, ele se 

forme, ele saiba realmente qual é a realidade que ele vai enfrentar.” (Pedra Pintada, 

RR) 

   

  “Uma oportunidade para que eles possam se “[...] inserir no mercado 

de trabalho e de acordo com a perspectiva do Sistema Único de Saúde”. (Mangal 

das Garças, PA) 

  

  “[...] Tá fazendo com que esse aluno tenha uma visão real do que ele 

vai enfrentar como profissional mais tarde.” (Três Marias, RO) 

 

 Em sua maioria, os preceptores identificaram, de forma significativa, o 

oportunizar aos alunos o conhecimento da realidade do mundo do trabalho em 

saúde e do Sistema Único de Saúde nos quais estão sendo inseridos na condição 

de futuros profissionais. 

 De nada adiantam a oferta de um grande volume de informações e a 

formação de profissionais altamente qualificados, do ponto de vista técnico, sem que 

se preparem para a realidade que enfrentarão nas rotinas dos serviços 

(CONSELHO, 2011a, p. 54). 

 Maia (2004, p. 103) assinala 

a formação profissional pode ser vista, inicialmente, como a 
aquisição, pelo indivíduo, de uma série de conhecimentos e 
habilidades que o tornem capaz de entrar em uma determinada área 
do mercado de trabalho. 
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 Conhecer a realidade não significa colecionar rótulos e estigmas, mas 

pesquisar, o que requer observação, registro e reflexão para apreensão de suas 

relações de constituição (VASCONCELOS, 2011).  

 Os preceptores destacaram que o PET Saúde oportuniza a inserção no 

mundo do trabalho na perspectiva do SUS:  

   

  “[...] é pra dar essa visão pros alunos [...] como é que trabalha na 

Atenção Primária, toda aquela visão do SUS e como é o funcionamento [...]. Como é 

que lida com a comunidade, como é que é o trabalho com a comunidade, o trabalho 

de prevenção, promoção à saúde, de inserção mesmo na Atenção Primária.” 

(Jalapão, TO) 

 

  “[...] uma oportunidade dos alunos conhecerem o trabalho que eles vão 

efetivar mais tarde. [...] eles vem para cá para a saúde pública, sem realmente saber 

o que é a saúde pública.” (Encontro das Águas, AM) 

 

 No campo da saúde, a aprendizagem a partir das experiências envolve a 

construção de uma estrutura de formação profissional em rede, na qual a escola 

esteja efetivamente integrada aos serviços de atendimento, em graus variados de 

complexidade (MAIA, 2004). 

 Conforme L’Abbate (1995), a Atenção Primária em Saúde  configura-se em  

um conjunto de integração entre as ações de promoção, prevenção, cuidado e 

assistência de formal integral à saúde da comunidade.  

 Merecem destaque a atenção básica e sua relevante capacidade de gerar um 

processo formativo articulado. 

A preponderância da rede básica não elimina os níveis mais 
complexos, sendo que as linhas de cuidado (da promoção à 
recuperação) representam a estratégia do SUS para enfrentar o 
enorme desafio de otimizar os recursos disponíveis nesta proposta 
ousada que é um sistema universal e equânime. Desse modo, os 
processos formativos devem considerar o acelerado ritmo de 
evolução do conhecimento, as mudanças do processo de trabalho em 
saúde, as transformações nos aspectos demográficos e 
epidemiológicos, tendo em perspectiva o equilíbrio entre excelência 
técnica e relevância social. Espera- se formar cidadãos-profissionais 
críticos e reflexivos, com conhecimentos, habilidades e atitudes que 
os tornem aptos a atuarem em um sistema de saúde qualificado e 
integrado (BRASIL, 2009, p.05).    
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 O cotidiano de relações da atenção e da gestão setorial e a estruturação do 

cuidado à saúde deveriam ser incorporados ao aprender e ao ensinar, no sentido de 

que formar para a área da saúde abrangesse, necessariamente, formar para o SUS 

(BRASIL, 2003). 

 Os preceptores também destacaram a oportunidade de proporcionar ao aluno 

a aproximação com a comunidade e no seu cuidado para com as pessoas:  

Para além de problemas genéricos, o ensino no cotidiano do trabalho 
profissional implica em práticas e conhecimentos relacionados ao 
cuidar, tais como: ouvir, ter bom senso, respeito e confiança. Tais 
situações possibilitam a mudança da tendência de ‘coisificação’ do 
indivíduo (aluno e paciente) que se processa no ensino tradicional, 
onde não se tem história, nem passado, nem futuro, mas um trabalho 
com o fim em si mesmo, como uma técnica protocolar pré-
determinada que exclui a realidade (GARCIA et al., 2004, p. 36)  

 

 No tocante ao ensino, é essencial que a formação de profissionais não 

considere apenas sua absorção pelo mercado de trabalho, mas que seja pautada 

em outros parâmetros.  Ceccim e Feuerwerker (2004) expressam que “o trabalho em 

saúde é um trabalho de escuta, em que a interação entre profissional de saúde e 

usuário é determinante da qualidade da resposta assistencial” (p.49).  

 Almeida et al. (2012) afirmam que a vivência experenciada pelos alunos da 

graduação no cenário da atenção básica é capaz de promover um aprendizado 

diversificado, uma vez que não se mantém restrito ao conhecimento teórico, mas é 

permeado pelo relacionamento com os usuários em sua realidade e suas 

determinantes.  

 Nesse sentido, os autores afirmam: 

a percepção da realidade das pessoas, das suas condições de vida, 
cultura e costumes permitem ao estudante construir uma concepção 
do processo saúde-doença na qual compreendem os determinantes e 
as relações das doenças como o modo de vida e trabalho das 
pessoas (ALMEIDA et al., 2012, p.36-37).  

 

 A formação em saúde que contemple um olhar ampliado ao sujeito, 

compreendendo a saúde enquanto direito de todos e os seus determinantes, vendo 

além de uma mera assimilação do binômio saúde-doença, conforme o disposto na 

Lei 8080/90, parece se relacionar, estreitamente, com a proposta do PET Saúde, 

isto é, com a inserção do aluno na realidade dos serviços e com sua aproximação à 

comunidade. 
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 O percurso de aprendizagem que se esboça no PET Saúde permite inferir o 

favorecimento, por parte do aluno, de uma análise integral e sistemática do processo 

saúde-doença em suas várias dimensões: individual, familiar e coletiva, 

proporcionando a problematização de situações vivenciadas (BRASIL, 2009). 

 Um preceptor identificou que o PET Saúde oportuniza conhecer a Estratégia 

Saúde da Família e seu papel junto à equipe: 

  “[...] ter uma visão da parte da saúde pública de como funciona a 

Estratégia de Saúde da Família e de que forma eles podem colaborar na equipe [...] 

e quem sabe se identificar para até futuramente como profissionais vir a fazer parte 

de uma Estratégia.” (A Gameleira, AC) 

 

 No Brasil, a Estratégia Saúde da Família surge mediante a busca por 

dispositivos e mediações que favoreçam a implementação e consolidação do SUS, 

assim como o redirecionamento do modelo de atenção em saúde no Brasil.  

Com esta Estratégia introduz-se uma série de desafios estruturais, 
entre os quais o de constituir-se efetivamente como o primeiro nível 
de atenção do SUS; o de romper com o modelo hospitalocêntrico e 
privativista; o de caracterizar- se como principal “porta de entrada” do 
Sistema, articulada com os outros níveis de atenção por meio da 
referência e contra-referência; a atenção da equipe ao cidadão, por 
meio do vínculo e a co-responsabilização do processo saúde doença 
com a comunidade; e a construção de lugar valorizado socialmente 
para os profissionais que fizerem opção pela Saúde da Família 
(BRASIL, 2007a, p.12-13).   

 

 Merece destaque, entre os objetivos específicos do Pró-Saúde, o que 

estabelece uma reorientação do processo de formação do profissional no intuito de 

ofertar à sociedade profissionais capazes de responder às demandas da população 

e à operacionalização do SUS (BRASIL, 2009). Nesse sentido, o PET Saúde 

encontra-se consonante aos pressupostos do Pró-Saúde, situando-se como um 

arranjo institucional e político, dotado de potência para o alcance dos objetivos 

propostos.  

Considera-se o Programa de Educação pelo Trabalho – Saúde (PET-
Saúde) uma política pública desafiadora à consolidação do SUS. Isto 
ocorre por meio da valorização da atenção primária à saúde, 
especificamente na Estratégia de Saúde da Família (ESF); da 
formação permanente de todos os sujeitos envolvidos; da 
possibilidade de mudança na formação do profissional da área de 
saúde no nível universitário; e, principalmente, da implantação de 
projetos coletivos na ESF (CYRINO et al., 2012, p. 93). 
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 Reportando-se às experiências vivenciadas por acadêmicos em ações da 

equipe de saúde da família, Souza et al. (2012) relatam que a participação do aluno 

nas atividades de integração saúde-educação “veio a acrescentar ideias, valores e 

conceitos ao trabalho com grupos diversos, além de sua identificação e contribuição 

como membro da equipe de saúde” (p.176).  

 No que se refere à oportunidade da vivência e consequente conhecimento da 

ESF e o estabelecimento desse fator corroborativo, a implantação do PET Saúde 

relacionada à consolidação do SUS e preconizações das DCNs para a saúde, Leite 

et al. (2012, p.117) consideram que esse programa representa “uma proposta 

inovadora para a consolidação do SUS na reorganização do modelo pela Estratégia 

Saúde da Família.” 

 Uma dimensão fundamental explicitada pelos entrevistados abrange a 

formação para o SUS na perspectiva da mudança e transformação. Vejamos: 

   

  “[...] contribuindo dessa forma para que eles (alunos) possam estar 

mais bem preparados para o mercado de trabalho na ótica do SUS, preparados pra 

não só pra atuar, mas também, transformar a realidade do Sistema Único de Saúde 

[...]” (Mangal das Garças, PA) 

 

 Albuquerque et al. (2012) discorrem sobre as mudanças vigentes no cenário 

de trabalho no SUS e no mercado de trabalho, ressaltando a forma como a Atenção 

Primária em Saúde insere-se essencialmente enquanto espaço contribuidor para a 

formação na saúde de um profissional com características que incluem a capacidade 

crítico-reflexiva e preparo para atuar em equipe.  

 Nesse cenário de vivências proporcionado pelo PET Saúde, que traz, em 

seus pressupostos, a iniciação ao trabalho pelos estudantes, são importantes as 

estratégias de ensino e aprendizagem que contribuam com sua formação, de acordo 

com as necessidades do SUS (BRASIL, 2010a).  

 As metodologias de ensino devem ser priorizadas a partir de critérios que 

contemplem os fatores de exposição que estão proporcionando, considerando que 

não se aprende apenas por transmissão cognitiva. Para incorporarmos modos e 

perfis, são necessárias exposições de si e o contato com a alteridade (o outro 

despertando diferença em-nós) (CARVALHO; CECCIM, 2005). 
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 Considerando o cenário que favorece a aprendizagem em serviço, no contato 

com a diversidade e vários elementos da equipe, é importante compreender que: 

 
Aprender é também, poder mudar, agregar, consolidar, romper, 
manter conceitos e comportamentos, que vão sendo re(construídos) 
nas interações sociais. É nesses movimentos de transformação que 
as pessoas vão elaborando suas possibilidades de intervir no mundo, 
questionando o estabelecido, concordando ou não com as opções 
coletivas e contribuindo com alternativas de superação (BATISTA, 
2004a, p. 61). 
 

 Nessa perspectiva, inscrevem-se as afirmações de Vasconcelos (2011, p. 69): 

 
uma das aprendizagens mais importantes que o ser humano deve 
fazer na vida, e, portanto, também na escola, é de que as coisas 
podem mudar, que a configuração de mundo que temos hoje é uma, 
e não a única. É possível ser transformado! A transformação se dará 
pela ação dos sujeitos. (grifo do autor) 

 

 Em estudo sobre a interação entre acadêmicos do Pró-Saúde e o Sistema 

Único de Saúde, Kleba e Miechuanski (2012) relatam que os acadêmicos, de 

variados cursos, em contato com os serviços de saúde desde o início de sua 

trajetória acadêmica, experienciam aprendizagens na perspectiva da integração: 

 
possibilita uma troca de concepções e contribui para que se possam 
analisar aspectos do SUS a serem aperfeiçoados e, a partir de ações 
dos estudantes e futuros profissionais, seja desenvolvida a 
capacidade de cooperação para essa evolução (KLEBA; 
MIECHUANSKI, 2012, p. 134). 

 A terceira categoria traz o PET como Fomentador da Pesquisa Científica: 

   

  “É o ganho de conhecimento científico principalmente [...] tá 

participando de congresso, de tá mostrando trabalho em congresso, trabalhando 

com artigos, trabalhando com pesquisa.” (Jalapão, TO) 

  

  “[...] compreendo como um programa que pra mim [...] é muito 

importante, não só pra mim como pros alunos também pela oportunidade que ele dá 

de fazer a pesquisa. [...] de crescer como profissional, da visão que eu tenho hoje do 

ensino e pesquisa, que me cresceu muito que na minha época não era formadora 

(Universidade), não era voltada pro ensino e pesquisa. [...] eu fico feliz em ver uma 

universidade, os alunos chegarem com motivação para ensino e pesquisa, para 

formação realmente de pesquisador [...]” (Marco Zero, AP) 
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 Nas falas dos preceptores identificou-se a compreensão do PET Saúde 

enquanto fomentador da pesquisa e de como o seu desenvolvimento contribuiu para 

o crescimento profissional do próprio preceptor. Nesse contexto, entre os objetivos 

do PET Saúde, destaca-se o estímulo à formação de profissionais e docentes de 

elevada qualificação técnica, no marco da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão (BRASIL, 2010a).  

 Ferraz (2012), em estudo a respeito da interlocução do PET Saúde e Pró-

Saúde a partir da pesquisa, considera os programas, entre eles o PET Saúde, 

coadunados aos pressupostos de mudança na pesquisa científica, privilegiando as 

práticas interdisciplinares, contribuindo com a troca de informações e valorizando os 

saberes populares e o fortalecimento do vínculo dos serviços de saúde com a 

universidade.   

 Leite et al. (2012) identificaram, em seu estudo pertinente ao PET no tocante 

à formação profissional, se tratar de um programa fundamental para a inserção do 

aluno no universo da pesquisa. Nesse sentido, os autores afirmam:  

 

que esta é uma oportunidade ímpar de inserir o estudante no 
universo da pesquisa científica em consonância com a iniciação do 
trabalho, pois ele tem a oportunidade de vivenciar, na prática a futura 
profissão, o desenvolvimento de diversos trabalhos dentro da ESF 
(LEITE et al., 2012, p.113). 

 

 Conforme Demo (2001), a realização efetiva da pesquisa, além de demonstrar 

a importância de se fazer ciência, apresenta outras dimensões, entre elas a 

formativa, educativa e emancipatória. O autor reflete acerca da arte de saber pensar, 

a arte da cidadania, cujo cuidado metodológico transcende a tarefa científica, 

alcançando o processo formativo de alunos, profissionais e professores.  

 O desenvolvimento de pesquisa no âmbito do PET Saúde, além das 

contribuições para a formação de alunos, profissionais do serviço e docentes, 

favorece a produção de conhecimento socialmente referenciado, na medida em que 

é construído a partir da realidade dos serviços e da problematização da prática nos 

serviços. Pode, portanto, subsidiar melhorias nas formas de atenção e no cuidado à 

saúde, respondendo, dessa forma, aos problemas do serviço e de suas 

implementações, elaboração de protocolos de atendimento, melhoria dos 
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indicadores de saúde, entre outros, contribuindo para uma melhor assistência em 

saúde no país (CONSELHO, 2011a). 

 Rodrigues Filho (1989, p. 09) enfatiza: 

pesquisa em serviços de saúde é considerada como um campo de 
pesquisa aplicada no sentido de que seu objetivo principal é o de 
contribuir para a melhoria dos serviços de saúde e da saúde 
propriamente dita, através da ampliação do conhecimento destes 
serviços.   

 

 A reorientação das políticas de formação e de articulação com o SUS traz, 

entre seus elementos essenciais, um eixo estruturante da política de educação na 

saúde implementada pelo Deges/SGTES: a integração entre as instituições de 

ensino e os serviços de saúde, caracterizada por ações que visam à mudança das 

práticas de formação e atenção, do processo de trabalho e da construção do 

conhecimento a partir das necessidades dos serviços (BRASIL, 2006. p.09). 

 Nessa instância das reorientações das políticas de formação e de articulação 

com o SUS, reconhece-se ser: 

Necessária também a reorientação das pesquisas desenvolvidas na 
área da Saúde, com ênfase na investigação das necessidades da 
comunidade, organização e financiamento dos serviços de saúde, 
experimentação de novos modelos de intervenção, avaliação da 
incorporação de novas tecnologias e desenvolvimento de indicadores 
que permitam melhor estimativa da resolubilidade da atenção 
(BRASIL, 2007b, p. 20). 

 

 Oliveira et al. (2012) assinala ser necessário que “projetos de extensão e 

pesquisa sejam construídos em ação intersetorial, envolvendo profissionais e 

acadêmicos em propostas que fortaleçam a formação e ações no serviço com foco 

nas necessidades reais, favorecendo a promoção da saúde” (p. 106).  

 Moimaz et al.  (2010)  também mencionam  que o processo ensino-pesquisa-

extensão, quando realizado em cenários reais, amplia as possibilidades da 

integração universidade-comunidade, potencializando a inserção social.  

  A quarta categoria deste primeiro núcleo refere o PET como integrador da 

Universidade, preceptor, alunos, equipe e a comunidade.  

  “[...] é a palavra inter-relação, trabalho em equipe, o PET ele nunca é 

feito só com os alunos, pra ele ter sucesso, o PET ele precisa ter interação entre o 

preceptor, os alunos e a equipe de saúde da família, né. E principalmente da 

comunidade [...]” (Igreja da Sé, PA) 
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  “[...] é uma integração entre a escola (no caso a universidade), nós 

(profissionais da saúde) e os alunos. [...] e a comunidade, é claro que é o principal 

fundo do programa.” (Rio Araguaia, TO) 

 Na última categoria do núcleo direcionador – Concepções sobre o PET - os 

preceptores explicitaram sua concepção acerca de PET Saúde como integração 

entre os construtores do movimento de ensino e do serviço, representados pela IES, 

preceptor, equipe de saúde da família e a comunidade, essa última recebendo 

significativo destaque. 

 No tocante aos papéis dos envolvidos na formação, Ceccim e Feuerwerker 

(2004, p. 48) ressaltam que: 

as instituições formadoras devem prover os meios adequados à 
formação de profissionais necessários ao desenvolvimento do SUS e 
a sua melhor consecução, permeáveis o suficiente ao controle da 
sociedade no setor, para que expressem qualidade e relevância 
social coerentes com os valores de implementação da reforma 
sanitária brasileira. 

 Radis (2007) afirma que vivenciamos um movimento característico de 

ampliação e fortalecimento da área do ensino e da formação em saúde, indutor de 

mudanças na aproximação do ensino ao sistema de saúde. O autor afirma  

é preciso participar mais enfaticamente da construção e da 
sustentação de políticas, estratégias e dispositivos capazes de 
fortalecer mudanças mais efetivas no ensino e no sistema de saúde, 
como também analisar e articular iniciativas exitosas. (p. 25-26). 

 Almeida  et al. (2012), em pesquisa  da avaliação da inserção dos estudantes 

na Atenção Básica de saúde, segundo a percepção do usuário, evidenciaram que a 

presença de boa relação acadêmico-usuário é de fundamental importância para as 

ações conjuntas na comunidade, uma vez que as atividades realizadas por 

estudantes beneficiam os usuários. Identificaram ainda que a maioria dos 

entrevistados percebe, no tocante às atividades de educação em saúde, uma 

maneira de obter informações e ampliar sua compreensão quanto aos cuidados em 

saúde.  

 Trajman et al. (2009), em estudo avaliando a opinião de preceptores sobre a 

atividade de preceptoria na atenção básica, encontraram que  “os pontos positivos 

mais mencionados foram a possibilidade de seu próprio desenvolvimento 

profissional e a melhoria do atendimento” (p.31).  
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 Ferreira, Silva, Arguer (2007), em estudo intitulado “Formação do profissional 

médico: a aprendizagem na atenção básica de saúde”, dentificaram que a 

aprendizagem nos cenários reais da atenção básica proporciona benefícios ao aluno 

e usuários.  

 No redimensionamento do processo de integração, há o sentido de que o 

processo de educação é dinâmico nos serviços de saúde: professores, alunos, 

profissionais e usuários; todos se educam e as situações educam a todos.  

 Diante da participação e dos dispositivos de trabalho coletivo, não se pode 

deixar de correlacionar o processo decorrente das políticas indutoras como 

norteador do Pró-Saúde e do PET Saúde; ele traz em suas evidências o esforço de 

integração ensino-serviço, baseado no entendimento de que essa integração é 

exercida nas ações de promoção, reabilitação da saúde e prevenção de agravos, 

com indicador para a dimensão da integralidade humana (BRASIL, 2009).  

 As concepções dos preceptores sobre o PET Saúde situam, de forma 

consistente, essa política indutora estratégica, materializando os pressupostos 

coadunados com orientação teórica, favorecendo a articulação biológica e social e a 

educação permanente, bem como investindo na produção do conhecimento 

relacionado às necessidades do SUS e buscando a assistência de qualidade à 

saúde da população. 

 

 

4.4 PRECEPTORIA: CONCEPÇÕES 

 Este núcleo direcionador apresentou 111 unidades de contexto e 130 

unidades de registro. Foram apreendidas 04 (quatro) categorias: concepções sobre 

ser preceptor do PET Saúde; ser preceptor: características e atributos; refletindo 

sobre a prática: facilidades e dificuldades para ser preceptor; e nós críticos e limites.  

 

 Na categoria concepções sobre ser preceptor do PET Saúde surgiram 

distintas dimensões: a primeira apresenta o preceptor como um orientador, 

acompanhante e condutor do aluno, conforme evidenciado nos trechos abaixo:  

 

  “[...] ser preceptor é um orientador, orientar este aluno [...] acompanhar, 

nos serviços de saúde [...]” (Mangal das Garças, PA) 



71 
 

 

  

  “[...] é conduzir o aluno que tá vindo assim de um curso, [...] é conduzí-

lo no que realmente ele poderia ajudar [...]” (Encontro das águas, AM) 

 

 Os significados de educar, cuja origem reside no educare, do latim, abrangem 

tanto os sentidos de criar, nutrir, amamentar, cuidar e, também, instruir, ensinar. 

Valente (1993, apud GARCIA, 2001) assinala que a palavra educação vem de ex-

ductere (educere), tendo os significados de conduzir para fora, lançar, “tirar de 

dentro”, mas também de parir, produzir, criar. 

 No sentido exposto pelos entrevistados é possível a associação de condução 

e orientação no processo de construção do conhecimento do aluno nos serviços de 

saúde.  

 Assim, o educar não se limita à absorção passiva de conhecimentos, mas 

constitui a possibilidade do sujeito “libertar-se do espaço e do tempo presentes, 

fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, imaginar, fazer planos e 

ter intenções”, transformar, realizar sínteses, tomar posse do fazer/conhecer 

(Oliveira, 1995, p.35).  

 Nesse processo, evidencia-se que o preceptor pode ser um profissional do 

serviço disposto a atuar como facilitador das aprendizagens dos estudantes, 

agregando às suas atividades diárias o processo de acompanhamento e orientação 

dos alunos, contribuindo na formação para o SUS (ESPIRITO SANTO, 2009, p.09). 

 A segunda dimensão situa o preceptor enquanto um elo entre o aluno e o 

serviço de saúde; a Universidade e o Serviço; a realidade e o conhecimento. 

 Algumas falas reveladoras dessa dimensão:  

   

  “[...] é aquele profissional que tá alí para fazer a integração desse aluno 

com essa realidade da comunidade e do serviço [...]” (A Gameleira, AC) 

 

  “[...] é interagir, fazer essa ponte entre o aluno, entre a instituição de 

ensino e o serviço.” (Pedra Pintada, RR) 

 

  “[...] ele é um elo. Eu entendi que ele é um elo entre a vida real e o 

conhecimento acadêmico [...]” (Três Marias, RO) 
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 Merhy (2002) identifica o preceptor da atenção primária em saúde como um 

trabalhador capaz de articular o trabalho morto com o trabalho vivo, favorecendo um 

espaço de ensino, aprendizagem e produção de conhecimento.  

 Observa-se, assim, a relevância do papel do preceptor nas atividades 

desenvolvidas junto à equipe de saúde, aos docentes, à comunidade e, 

principalmente, junto aos alunos. Pode articular os conhecimentos fomentados na 

universidade, relacionando-os aos serviços de saúde e promovendo reflexão e 

articulação entre teoria e prática no contexto do trabalho interdisciplinar em saúde 

(COSTA et al., 2012).  

 O lugar de elo situa a função mediadora do preceptor, conforme evidenciam 

algumas falas:  

 

  “[...] é aquela pessoa que está auxiliando, que tem o conhecimento 

tanto teórico quanto prático, mas que aos poucos vai direcionando os alunos, porque 

ele também tem esse conhecimento teórico, mas eles não têm a destreza da 

prática.” (Igreja da Sé, PA) 

 

  “[...] Então eu me vi ali como mediador e um transportador de 

conhecimento que eles não tinham.” (Três Marias, RO) 

 Coll, Palácios e Marchesi (1996, p. 85) afirmam:  

 
empregar conscientemente a mediação social implica dar, em termos 
educativos, a importância não apenas ao conteúdo e aos mediadores 
instrumentais (o que é que se ensina e com quê), mas também aos 
agentes sociais (quem ensina) e suas peculiaridades” (grifo dos 
autores).  
 

 Compreende-se a função do preceptor enquanto mediação entre os aspectos 

teóricos e práticos da formação, tanto quando observada nos demais níveis de 

ensino, nas oportunidades de práticas laboratoriais ou em estágios (MISSAKA; 

RIBEIRO, 2011).  

 O preceptor, como sujeito capaz de transformar o conhecimento do aluno em 

ação, constitui a terceira dimensão desse núcleo direcionador.  

 

  “[...] eu acho que ser preceptor é você avaliar o acadêmico com aquele 

conhecimento grandão que ele tem e tentar transformar aquilo para o que realmente 
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a comunidade precisa [...]. Pegar aquele conhecimento que ele tem e transformar 

aquele conhecimento em uma ação [...]. Ter esse olhar de transformação e aquilo 

cai na gente também [...]” (Encontro das águas, AM) 

 O papel do preceptor na condição de um dos sujeitos envolvidos no processo 

de construção de conhecimento do aluno inserido nos serviços de saúde mostra-se 

potente: desvela-se um processo dialógico, no qual a palavra é partilhada por 

múltiplos sujeitos (FREIRE, 2005). Garcia (2001, p. 92) ressalta: 

exige-se do educador uma mudança do papel de informante, que 
mantém relações estritamente cognitivas com os conteúdos das 
disciplinas, para o de construtor de conhecimentos e estimulador da 
produção dos próprios alunos.  

 

 O desenvolvimento da preceptoria no PET Saúde, favorecendo o agir do 

aluno como fonte de conhecimento, aproxima-se da afirmação de Saviani (1984) de 

que a catarse entre o conhecer e o agir favorece uma incorporação efetiva dos 

instrumentos técnicos, culturais e éticos necessários para uma intervenção 

transformadora da realidade. 

 Na segunda categoria ser preceptor: características e atributos foram 

apreendidas 03 (três) dimensões. A primeira contempla os atributos pessoais de um 

bom preceptor: gostar do que faz, gostar de ensinar, tranquilidade, saber ouvir, ser 

acessível, inovador e saber lidar com as situações.  

  “Amar fazer o que faz, é falar sempre a mesma coisa e continuar 

falando aquilo para mudar [...]” (Encontro das Águas, AM) 

 

  “[...] ele tem que gostar do que ele faz, ele tem que gostar do trabalho 

dele.” (Pedra Pintada, RR) 

 

  [...] ele tem que gostar [...] tem que gostar da docência [...] tem que 

gostar do ensino [...] Tem que gostar de ensinar [...] (Mangal das Garças, PA) 

 

 Freire (2005) afirma que “o amor é compromisso com os homens” (p. 92).   

 Em suas considerações, Pimentel (1993) menciona que o professor, em sua 

prática, precisa estar ciente que não é suficiente ter domínio de um conhecimento 
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atualizado e dimensional, no entanto é fundamental conhecer a própria produção do 

conhecimento e o que significa ensinar.  

 Os entrevistados destacaram características pessoais como atributos de um 

bom preceptor e a necessidade da acessibilidade, companheirismo, 

acompanhamento e o ouvir junto ao aluno.  

 

  “[...] tem que ser acessível, tem que ser companheiro, tem que estar 

junto [...]” (Rio Araguaia, TO) 

 

  “[...] eu sou bem tranquila, bem calma, eu gosto de estar presente em 

tudo”. (Rio Araguaia, TO) 

  “Eu acho que acima de tudo, um bom preceptor ele tem que saber 

ouvir, talvez alguns preceptores acham [...] que era um líder, e não é bem assim [...]” 

(Três Marias, RO) 

 Medel (2009) refere que no processo de aprendizado o aluno precisa ser 

motivado a aprender e ao professor cabe aliar estratégias como demonstração de 

afeto, disponibilidade e acessibilidade, saber ouvir, criar um ambiente de harmonia, 

valorização e credibilidade no potencial do aluno.  

 Quanto ao agir compromissado do docente ou profissional de saúde, Garcia 

(2001) considera que o fazer adequadamente, o fazer bem, não pode ser confundido 

com o ser bonzinho ou fazer o bem; o bem ao qual se refere é no sentido de fazê-lo 

com responsabilidade, de forma comprometida e livre, mediada pela ética. Essa 

perspectiva foi ressaltada pelos preceptores quando verbalizaram a necessidade de 

acompanhamento dos alunos, estando presentes nas atividades realizadas.  

 Trajman et al. (2009) discorrem sobre o desempenho das atividades de 

preceptoria nos serviços de saúde e relevância do profissional  conhecer a visão do 

aluno, bem como seus receios e expectativas, proporcionando uma favorável 

integração.  

 No referente ao reconhecimento das diferenças existentes entre os seres 

humanos e sua relevância no processo de ensinar e aprender e as percepções do 

docente, Sonzogno (2004, p. 77) assinala: 
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Essa percepção nos leva, como docentes, a uma atitude de escuta e 
observação, necessárias para uma interação com o aluno, uma 
atitude de humildade, na medida em que evitamos olhar o outro a 
partir de nossas próprias referências, e uma atitude de 
transformação, na medida em que acreditamos que todo o sujeito se 
constitui em suas relações com o outro, na dinâmica de um sistema 
simbólico que permeia essa coletividade, incrementando funções 
cognitivas, afetivo-emocionais e sociais. 

 

 Os preceptores mencionaram ainda, como características de um bom 

preceptor, o manejo das situações diante das adversidades.  

  

  “Então eu acho que o bom preceptor é saber lidar com as situações 

que você não estava preparado [...]” (Encontro das águas, AM) 

 

  “[...] quando o aluno esbarra numa dificuldade pra conseguir material 

pra conseguir alguma coisa que ele tá pensando naquela ideia [...] e vem 

desestimulando, você tem que tá pronto alí para ter uma outra ideia pra poder 

levantar aquela autoestima dele.” (Três Maria, RO) 

  

 No sentido do preceptor saber enfrentar as situações para as quais não 

estava preparado, Morin (2011) lembra como o inesperado nos surpreende e, 

quando se manifesta, impõe-se a necessidade de rever teorias e ideias.  

 A complexidade envolvida nesta característica do preceptor “saber lidar com a 

situação” e suas contribuições ao perfil do profissional que se espera favorecer 

mediante inserção do aluno no cotidiano dos serviços necessita ser compreendida a 

partir da consideração de  que  o contexto de inserção exige, de quem dele participa, 

a ecologia de ação e seus princípios, citada pelo autor nos circuitos de risco-

precaução, fins-meios e ação contexto associada aos desafios   

 
A resposta às incertezas da ação é constituída pela escolha refletida 
de uma decisão, a consciência de uma aposta, a elaboração de uma 
estratégia que leve em conta as complexidades inerentes às próprias 
finalidades, que possa se modificar durante a ação em função de 
imprevistos, informações, mudanças de contexto e que possa 
considerar o eventual torpedeamento da ação, que teria tomado uma 
direção nociva (MORIN, 2011, p.79).   

 Importante destacar a ênfase atribuída pelos preceptores ao aspecto do 

exemplo e do compromisso que marcam o ser preceptor. Algumas falas reafirmam 

essas características:  
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  “[...] ele vê você como um bom exemplo, de um bom profissional ali 

atuando naquele serviço público, [...] ele vai levar isso lá na frente como um bom 

exemplo [...] não basta só o conhecimento você tem que ser um exemplo.” (Mangal 

das Garças, PA) 

  “[...] o preceptor tem que estar totalmente envolvido com o que ele está 

fazendo.” (Três Marias, RO) 

  “[...] contribuir pra que isso venha melhorar o seu desempenho na 

faculdade ou como futuro profissional você tá realmente voltado pra esse projeto 

[...]” (A Gameleira, AC) 

 Os preceptores verbalizaram seu compromisso com o que fazem, com o 

aprendizado do aluno, com sua formação. Expressaram também a potencialidade do 

compromisso extensivo à sua função como preceptor, que demanda reflexão. Como 

acentua Vasconcelos (2011, p. 81): 

não basta que a ação esteja de acordo com a realidade e a 
finalidade; cabe uma reflexão ética sobre a validade da ação, sobre 
sua repercussão: vai produzir vida? É coerente com os valores 
maiores assumidos? Em outros termos, cabe avaliar a própria 
finalidade.  

 

 Os preceptores referiram que o compromisso com a formação do aluno 

abrange o ensino de práticas corretas, evitando a reprodução de ações 

equivocadas:  

 

  “[...] mas você precisa passar o correto para aquelas pessoas senão 

eles vão aprender o errado e mais lá na frente vão tá [...] perpetuando esse fazer 

errado.” (Pedra Pintada, RR) 

 Freire (2011, p. 43) reflete: 

às vezes mal se imagina o que pode representar na vida de um aluno 
um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente 
insignificante valer como força formadora ou como contribuição à 
assunção do educando por si mesmo.(grifo do autor) 

 

 O preceptor é o modelo de como se deve ser, de como se deve fazer. Seu 

exemplo ensinará pela presença, com a percepção de estar comprometido com as 
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pessoas atendidas e com aqueles que estão sendo educados (CONSELHO, 2011b, 

p.67). 

(...) Só posso falar de compromisso, se menciono a adesão, a partir 
de uma escolha do sujeito, a uma certa maneira de agir, a um certo 
caminho para a ação. É para que esta adesão seja significativa que 
devem se conjugar a consciência, o saber, a vontade, que de nada 
valem sem a explicitação do dever e a presença do poder 
(L´ABBATE, 1997, p. 275.) 
 

 No âmbito da reflexão sobre a própria prática é importante destacar a 

perspectiva dos preceptores em relação à sua autoavaliação sobre o exercício da 

preceptoria.  

  “[...] não pode ser excelente, mas eu acho que ruim eu não sou, mas 

bom sim. Porque [...] eu gosto do que eu faço, é isso.” (Mangal das Garças, PA) 

  “Bom, eu posso responder que sim, porque eu acho assim, pela 

produtividade que elas (alunas) tinham [...]” (Igreja da Sé, PA) 

   

  “[...] eu não sei se me consideraria uma boa, eu acho que sim [...] 

principalmente os alunos de medicina falavam assim pra mim: muito legal, eu não 

tinha noção que saúde pública era assim! [...].” (Encontro das Águas, AM) 

  

  “Acho que eu tenho a consciência tranquila de que eu alcancei o 

objetivo de passar o melhor de mim.” (Três Maria, RO) 

 Para um dos sujeitos, a autoavaliação implicou em reconhecer não ter tido um 

bom desempenho como preceptor: 

   

  “Não, porque eu não consegui assim fazer tudo o que eu esperava. [...] 

mas a gente já pegou com o PET andando e de repente ficou o projeto [...] pra 

acontecer. [...]” (Rio Amazonas, AM) 

 

 Um dos preceptores mencionou a dificuldade de realizar a autoavaliação: 

   

  “Na minha avaliação, é difícil você julgar a si próprio.” (Marco Zero, AP) 
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 Para a maioria dos entrevistados, emergiu claramente uma satisfação com o 

desempenho no âmbito do PET Saúde da Família, justificada pelo gostar de 

desenvolver a preceptoria, pela produtividade e avaliação dos alunos e pela 

sensação do dever cumprido.  

 Quanto à prática da autoavaliação e da autocrítica, Vasconcelos (2011, p. 

155) considera que “leva ao sujeito a ter um motivo, a partir de dentro, para mudar, 

canalizando sua energia para a transformação, e não se dispersando por falta de 

consciência do seu valor ou se justificando para se defender das críticas externas 

[...]” 

 Um preceptor expressou que sua avaliação justificava-se por ter ouvido dos 

alunos sobre a mudança do olhar para a saúde pública, implicando no entendimento 

e interpretação do conhecimento advindo da sua vivência enquanto preceptor. 

 Nesse sentido, Batista (2004a) ressalta “a avaliação da aprendizagem do 

aluno está diretamente ligada à avaliação do trabalho docente: ao avaliar o que o 

aluno aprendeu, o professor está avaliando seu êxito ao ensinar” (p. 45).  

 

 A terceira categoria, Refletindo sobre a prática: facilidades e dificuldades 

para ser preceptor, abrangeu dimensões relativas à atuação do preceptor, aos 

estudantes e à estrutura do PET Saúde. Na primeira dimensão, os entrevistados 

destacaram o perfil dos estudantes e a interação preceptor e aluno.  

 

  “E pessoas assim muito dedicadas que queriam fazer a diferença [...] 

mas eu acho assim que o querer aprender, querer tá presente, querer tá envolvido, 

fazer a diferença, dos alunos que estiveram comigo foi bom assim, foi do projeto 

mais fácil assim pra mim.” (Três Maria, RO) 

  

  “[...] e lidar com alunos, assim, que são brilhantes.” (Três Marias, RO) 

 

  “[...] E facilita também para a própria unidade, o próprio posto de 

saúde, porque o aluno ele traz muito conhecimento, muitas atividades, ele tem muita 

criatividade, disposição para fazer, então contribui muito no serviço [...].” (Mangal 

das Garças, PA) 
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  “[...] a aceitação dos alunos e a participação deles [...] eles se 

mostraram bem acessíveis, não colocaram dificuldade em nenhum momento, a 

gente sabe que trabalha em área de risco [...].” (Pedra Pintada, RR) 

  

 Nessa dimensão, os preceptores evidenciam o perfil do aluno, envolvido, 

motivado, acessível, brilhante, criativo e disposto, que contribui com o serviço, como 

um dos fatores primordiais ao exercício da preceptoria.  

 Leite et al. (2012) descrevem que no processo de iniciação ao trabalho e seus  

determinantes é possível observar estudantes com as  seguintes caraterísticas: 

motivados, participativos e  ávidos no que diz respeito ao seu aprimoramento 

profissional.  

 Um preceptor relatou a adesão do aluno e sua participação, embora a 

unidade estivesse localizada em uma área identificada como de risco. 

 O fato dos campos de prática se localizarem em unidades situadas em áreas 

consideradas violentas pode se constituir em dificuldade para docentes e discentes, 

prejudicando a implementação das políticas indutoras (SOUZA et al.,  2012).  

 No entanto, diante do perfil do aluno, acessível e disponível para as 

atividades do PET Saúde, a situação descrita não prejudicou as atividades. 

 

 A segunda dimensão dessa categoria compreendeu a estrutura de 

desenvolvimento do PET Saúde da Família, seja pela dinâmica de realização de 

atividades no contexto do próprio trabalho ou pelo recebimento da bolsa.  

   

  “[...] está fazendo esse trabalho de preceptoria onde você já está 

inserido. Isso é muito fácil.” (Rio Araguaia, TO) 

  

  “[...] a facilidade pra desempenhar o meu trabalho, porque eu conheço 

com mais facilidade até com isso, por causa da minha comunidade, por causa da 

minha função.”  

  

  “[...] mas a possibilidade de você levar o seu trabalho dentro da tua 

área, dentro da tua atuação [...]” (Marco Zero, AP) 
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  “[...] a facilidade foi a união do horário, né, já tava dentro do meu 

serviço e poderia fazer uma outra atividade porém inserindo essa atividade dentro 

do meu trabalho.”( Igreja da Sé, PA) 

  

  “[...] a facilidade é isso, receber os alunos num local onde a gente tá 

trabalhando né, não ser uma atividade diferente [...]” (Rio Amazonas, AM) 

  

 Um preceptor atribuiu a facilidade ao valor da bolsa 

  

  “[...] o que facilita é a bolsa, o valor da bolsa [...]” (Mangal das Garças, 

PA) 

 

 Pertinente ao estímulo advindo da remuneração da bolsa recebida pelo 

preceptor, Souza et al.  (2012) refere que a implementação de políticas indutoras era 

bastante dificultada, uma vez que a ausência de remuneração para desenvolver as 

atividades gerava falta de motivação dos profissionais e docentes para adesão aos 

projetos. 

 Nesse sentido, Ferreira et al. (2012) também assinalam que anteriormente ao 

PET Saúde e à  instituição de proventos aos preceptores da rede básica, tornava-se 

delicada a consolidação da integração ensino com o surgimento do PET Saúde;  

concessões de incentivo financeiro aos envolvido “foram ao encontro de alguma 

aspirações desses atores e de, certa forma, representaram um estímulo à 

consolidação da interface entre as IES e a rede básica do SUS” (FERREIRA et al., 

2012, p.132).  

 A terceira dimensão compreendeu a contribuição do aluno ao aprendizado do 

preceptor e aos serviços de saúde 

  

  “[...] o que facilita é o aprendizado, por que o profissional que tá ali ele 

aprende muito com o conhecimento que esse aluno traz [...]” (Mangal das Garças, 

PA) 

  

  “Eu acho que a maior facilidade é você ver que os alunos trazem 

informações novas pra gente também [...]” (Três Maria, RO) 
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  “E facilita também a própria unidade, o próprio posto de saúde, porque 

o aluno ele traz muito conhecimento, muitas atividades (educativas), ele tem muita 

criatividade, né, disposição pra fazer, então contribui muito no serviço [...]” (Mangal 

das Garças, PA) 

 Na assertiva do preceptor quanto ao conhecimento inerente ao aluno, à 

realização das várias atividades e à criatividade na contribuição ao serviço de saúde, 

é possível identificar a relevância das atividades educativas, inseridas nas práticas 

de saúde, uma vez que participam da produção social por não serem meramente 

reflexo das práticas sociais, pois elas constituem, reproduzem e transformam a 

produção social em totalidade social (PAIM, 1993).  

 Almeida et al. (2012)  identificaram que, na experiência Pró-Saúde, a 

integração ensino e serviço gerou ampliação de serviços oferecidos na Atenção 

Primária em Saúde, nas unidades vinculadas ao programa.  

 Na linha de contribuição aos serviços, Zem-Mascarenhas et al. (2012) 

mencionam , em seu estudo, que os alunos vinculados ao PET Saúde “têm 

desenvolvido atividades que mobilizam a equipe, levantando dados que trazem à 

tona informações antes despercebidas” (p.147). Os autores referem que os 

preceptores apresentavam expectativas em relação ao desenvolvimento das 

atividades do PET Saúde junto ao serviço, entre elas que se constituísse em fator de 

motivação junto à equipe, auxiliando na reflexão de suas práticas e fomento às 

atividades de cunho educativo.  

 Quanto ao aprendizado oportunizado no exercício da preceptoria, Leite et al. 

(2012) consideram que os benefícios do PET Saúde contemplam todos os 

participantes, entre eles o preceptor, pela possibilidade de um aprendizado mútuo.  

 Nesse sentido, Souza et al.  (2012) identificou que as principais motivações 

dos profissionais quanto à implementação de políticas indutoras estão diretamente 

relacionadas às possibilidades de melhorias nas condições de trabalho, às 

oportunidades de aprendizado, à valorização profissional e às transformações nos 

processos de trabalho. 

 Importante ressaltar que um preceptor considerou que não existiam 

facilidades para desempenhar esse papel: 
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  “O preceptor não é simplesmente os alunos chegarem, tem que dar 

atenção, tem que tá acompanhando de perto das atividades, tá orientando os alunos 

como lidar com a comunidade, [...] e não tem facilidades não.” (Jalapão, TO) 

   

[...] somos em certas situações, a partir de certos recortes, sujeitos de 
saberes e das ações que nos permitem agir protagonizando 
processos novos como força de mudança. Mas, ao mesmo tempo, 
sob outros recortes e sentidos, somos reprodutores de situações 
dadas [...] mesmo protagonizando certas mudanças, em muito 
conservamos. Entretanto, somos responsáveis pelo que fazemos [...] 
precisamos nos reconhecer em nossos afazeres” (MERHY, 2002, 
p.14)  

  

 A quarta categoria, nós críticos e limites, compreendeu diferentes 

dimensões: relativa aos alunos, aos próprios preceptores, à interação preceptor e 

tutor, à infraestrutura do PET e à integração com o município. 

 A primeira dimensão foi relacionada ao aluno que não apresentava perfil para 

atuar no PET Saúde: 

 

  “[...] mas o aluno que tinha o interesse na bolsa se identificava mal e 

via que não ia para frente, não dava a resposta que nós queríamos, que o PET 

queria [...]” (Marco Zero, AP) 

 

 O PET Saúde, enquanto estratégia do Pró-Saúde, desenvolve suas atividades 

baseado no eixo de orientação pedagógica, onde o aluno deve ser o sujeito de sua 

aprendizagem, cabendo ao preceptor e ao cenário de prática o contexto de 

problematizações e situações às quais esse aluno será exposto, no intuito de 

desenvolver suas competências e habilidades, favorecendo sua compreensão do 

meio em que está inserido e adequando sua formação profissional às questões de 

saúde (PERES et al., 2012).  

 Entre os objetivos do PET Saúde/ Saúde da Família consta ainda contribuir 

para a formação de profissionais que apresentem perfil adequado às necessidades 

da Atenção Básica (BRASIL, 2010d). 

 

A liberdade do ser humano pode ser expressa nas diferentes reações 
das pessoas diante de estímulos externos; em situações idênticas, a 
pessoa pode escolher um conjunto diferente de coisas ou escolher as 
mesmas coisas, mas fazer um arranjo diferente com elas [...] 
(VASCONCELOS, 2011, p. 69).  
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  Emergiram também as dificuldades relativas à interação preceptor e tutor: 

  

  “[...] no caso da nossa tutora não estar presente em nossas atividades 

[...] mas eu gostaria que ela estivesse presente pra ver, não por mim, mas pelos 

alunos que fizeram esforço de sair lá da universidade e realizar atividade tão bem 

realizada [...]” (Horto Florestal, AC) 

 

  “[...] no andamento do projeto, eu encontrei dificuldade, eu senti que 

encontrei dificuldade com outros professores (tutores)[...] deveria ter um respeito 

maior dos tutores com relação aos preceptores, como se eles estivessem um 

patamar acima [...], as decisões dos tutores é soberana [...]” (Jalapão, TO) 

  

 Em estudo sobre a integração ensino e serviço, Souza e Carcereri (2011) 

identificaram uma delicada relação entre o docente e o preceptor, recomendando 

atividades que favoreçam o conhecimento mais afinado entre os envolvidos, a troca 

de experiências e a divisão de responsabilidades para a integração.  

 A infraestrutura para o desenvolvimento do PET foi apreendida como mais 

uma dimensão dos nós críticos e limites. Expressam essa compreensão:  

 

  “[...] quando você queria material, quando você queria transporte pra 

alguma atividade, eu nunca conseguia, e quando conseguia era por esforços 

próprios, não por incentivo do próprio PET saúde.” (Igreja da Sé, PA) 

  

  “Mas o PET, quando a gente precisa [...] fazer uma atividade educativa, 

nem a secretaria de saúde, [...] nem o próprio PET tem esses materiais didáticos 

para oferecer.” (Mangal das Garças, PA) 

  

  “[...] dificuldades em relação a recursos pra realizar as atividades [...]” 

(Rio Amazonas, AM) 

   

  “[...] a gente gasta muito com material, fazendo folder, fazendo material 

explicativo [...]” (Pedra Pintada, RR) 
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 Um preceptor destacou a estrutura física não favorável à realização das 

atividades do PET Saúde, conforme podemos trecho: 

  

  “Às vezes a própria estrutura física que no momento não proporciona 

que seja feito de uma forma melhor [...]” (Jalapão, TO) 

 Quanto à estrutura física e sua influência no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, Trajman et al. (2009), em pesquisa com profissionais de 

saúde, identificaram que exposição a um ambiente que apresenta infraestruturas 

precárias pode não ser favorável ao aprendizado do aluno; no entanto, outros 

profissionais consideram o contrário, ponderando que essas condições adversas 

podem melhor  preparar  o futuro profissional. 

 Cyrino et al. (2012), em seu estudo sobre o PET Saúde, identificaram como 

fragilidade do programa o espaço físico da rede básica municipal de sua vinculação, 

o qual não apresentava condições adequadas para comportar os alunos.   

             Souza et al.  (2012) identificaram, em estudo de implementação do Pró-

Saúde e do PET Saúde, que os profissionais de saúde relataram, entre as 

dificuldades vivenciadas nas unidades de saúde com infraestrutura inadequada, falta 

de material de consumo e de apoio e espaço físico insuficiente para desenvolver as 

atividades de trabalho.  

 A última dimensão dessa categoria compreende a ausência de integração e 

participação do município nas atividades do PET.  

  

  “A dificuldade de ser preceptor é você precisar daquela ajuda, do órgão 

maior e não ter [...]” (Horto Florestal, AC) 

  

  “O município nesses três anos do PET ele se mostrou totalmente 

omisso.” (Pedra Pintada, RR) 

  

  “[...] ter uma pessoa pra gente não ficar tão perdido “ah, quero 

desenvolver uma coisa maior no PSF, eu tenho que falar com a nossa secretária, eu 

tenho que falar com quem?” (Rio Amazonas, AM) 
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  “[...] maior envolvimento do gestor municipal, [...] ou apoio, pra 

necessidade de alguma coisa, que esteja próximo para poder nos auxiliar, nos 

ajudar [...]” (Jalapão, TO) 

  

 A participação gestora de saúde em todos os âmbitos é essencial para a 

construção, estruturação e fortalecimento das políticas indutoras da formação em 

saúde, que venham a contribuir para a consolidação dos propósitos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde e as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde.  

Fica claro que viabilizar tais transformações nos processos de 
formação necessita de muito esforço conjunto, tornando-se 
indispensável a parceria entre agentes formadores, financiadores, 
gestores e população. Nesse contexto, a participação dos gestores é 
nuclear, dando o conhecimento sobre a organização e lógica do SUS 
no estado, demandando e discutindo competências específicas aos 
profissionais, identificando possíveis serviços para campo de estágio 
e articulando ações cooperativas de diferentes faculdades, processos 
necessários na orientação de tais mudanças (CONSELHO, 2011a, p. 
55). 

 

 O Núcleo abordando as concepções de preceptoria apontou que os 

preceptores do PET Saúde afirmaram serem condutores, desempenhando papel de 

orientadores no processo de ensino aprendizagem para a formação do acadêmico. 

Mencionaram ser importante possuir qualidades pessoais que favoreçam o 

desenvolvimento de uma boa preceptoria, tais como amor e gostar do que fazem, 

seja no ambiente de trabalho ou junto aos alunos; destacaram também 

responsabilidade e compromisso com o aprendizado do aluno, criando um ambiente 

efetivo no relacionamento preceptor-aluno.  

 Identificaram, como condições que auxiliam o desenvolvimento das atividades 

de preceptoria, o fato de estarem em seu ambiente de trabalho, acompanharem 

alunos que apresentam motivação e criatividade e as atividades desenvolvidas 

contribuem para o aprendizado do preceptor e auxiliam nos serviços.  

 Como nós críticos e dificuldades, são mencionados o aluno que não 

apresenta perfil para as atividades desenvolvidas no programa e a insuficiência de 

insumos para as atividades.  Consideram ainda que a gestão municipal de saúde 

deveria ter um maior envolvimento junto ao PET Saúde.  

 Do exposto pelos sujeitos da pesquisa é possível identificar que os 

preceptores concebem a preceptoria de forma a situar o preceptor desempenhando 



86 
 

 

um papel essencial no processo de ensino e aprendizagem do aluno, o que favorece 

a compreensão de que a política indutora apresenta forte potencial para 

descentralização de papéis e responsabilidades no tocante à atuação pedagógica na 

atenção básica.  

 Desta maneira, torna-se perceptível o movimento de participação ativa dos 

preceptores no processo de formação em saúde, em diversas áreas da saúde 

inseridas no PET Saúde. Evidencia-se também a necessidade de analisar os nós 

críticos e dificuldades junto aos envolvidos de forma a contribuir para ao processo de 

realização das atividades do PET Saúde.  

 

 

4.5. INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: SIGNIFICADOS 

 Neste núcleo direcionador foram identificadas 21 unidades de contexto e 32 

unidades de registro. Foram apreendidas 02 (duas) categorias: contribuição para a 

formação em saúde e contribuição para melhorias nos serviços de saúde e atuação 

dos profissionais de saúde.  

 Na categoria contribuição para a formação em saúde emergiram:  

  

  “[...] integrar é buscar aliar o ensino que eles já trazem ao nosso 

serviço, a realidade do dia a dia, muito diferente do que se vê nos livros, do que se 

estuda no SUS, eles vêm viver o SUS como ele realmente é [...]” (Horto Florestal, 

AC) 

 

  “[...] Nessa perspectiva de formação de um profissional mais 

capacitado para tá atuando no Sistema Único de Saúde [...]” (Mangal das Garças, 

PA) 

 

 Albuquerque et al. (2008, p. 357) explicitam sua compreensão sobre 

integração ensino- serviço 

Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo, 
pactuado e integrado de estudantes e professores dos cursos de 
formação na área da saúde com trabalhadores que compõem as 
equipes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando à 
qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, à qualidade da 
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formação profissional e ao desenvolvimento/satisfação dos 
trabalhadores dos serviços. 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais e as políticas indutoras para a formação 

em saúde privilegiam o estudante como sujeito ativo no processo de ensino e 

aprendizagem. Esse novo espaço discente articula-se aos novos papéis dos 

professores e requer metodologias que instiguem os estudantes a construírem 

conhecimento (BRASIL, 2009). 

 Nesse contexto, os serviços de saúde inscrevem-se como cenários de prática.  

Peres et al. (2012, p. 137) os concebem como: 

locais de aprendizagem e de trabalho com um papel transformador, e 
não apenas como um espaço físico de realização de novas práticas 
pedagógicas e assistenciais; constituem ambientes onde os 
estudantes podem considerar os sujeitos sociais neles presentes, a 
natureza, o conteúdo e a finalidade destas práticas, perante a 
sociedade e as políticas de formação e de assistência à saúde. 

 

 Espírito Santo (2009) considera que os espaços de ensinar e aprender, no 

âmbito da integração ensino e serviço, envolvem diferentes sujeitos, entre eles 

profissionais e usuários, configurando um processo participativo mediado pela 

construção coletiva, pelo trabalho e aprendizagem na prática como eixo central de 

uma formação crítica reflexiva.  

 Em estudo pertinente à inserção do aluno na atenção básica, segundo a ótica 

de usuários, Almeida et al. (2012, p. 36) pontuam que os usuários a consideraram 

importante à medida que ajuda a aplicar o conhecimento à prática. Nesse sentido, 

os autores acreditam ser oportunizada, ao acadêmico atuante na atenção básica, 

uma visão ampliada do conceito saúde.  

 A integração ensino e serviço favorece um ambiente de ensino e 

aprendizagem diferenciado, proporcionando aos envolvidos um processo dinâmico 

de construção do conhecimento no decorrer dos trabalhos em saúde. Arruda et al. 

(2012) mencionam: 

a participação no PET Saúde apresentou-se como uma experiência 
diferenciada em um novo cenário de aprendizagem. Atuar no 
contexto na Atenção Primária à Saúde nos despertou para temáticas 
como por exemplo, a promoção da saúde e a saúde coletiva” (p.109). 
  

 Ferreira, Forster e Santos (2012, p. 128) corroboram: 

O grande desafio, no entanto, é reconhecer que a integração ensino-
serviço-comunidade implica a construção de um novo modo de 
ensinar, aprender e fazer que seja efetivo para todos os sujeitos do 
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processo: professores, estudantes, gestores das instituições de 
ensino superior (IES) e do SUS, profissionais de saúde e população. 

 Os preceptores enfatizaram a oportunidade ímpar de conhecer a realidade 

dos serviços de saúde: ter contato também com as dificuldades enfrentadas, o que 

proporciona um melhor preparo ao futuro profissional.  

  “[...] acho que essa visão que eles têm agora, de todas as dificuldades 

de como o profissional passa, ele já vem mais preparado [...] para saúde pública, ele 

já vem mais preparado para o que vão encontrar, de que forma eles vão contribuir 

para que isso melhore [...]” (A Gameleira, AC) 

 Pelo exposto é possível identificar a contribuição da inserção no cenário dos 

serviços de saúde corroborando ao processo de ensino aprendizagem do aluno. 

Nesse sentido Ferreira, Silva e Aguer (2007) identificaram, na concepção do 

estudante, que a inserção nos serviços de saúde, favorece o contato com a 

realidade e seus problemas em tempo real, requerendo conhecimentos prévios e a 

busca de novos conhecimentos para o enfrentamento da realidade, assim 

contribuindo para a construção de novos saberes, atribuição de maior significado no 

processo de aprendizagem e melhor enfrentamento. 

 Segundo Garcia (2001), os estágios na área da saúde são realizados, em sua 

grande maioria, nos serviços pertencentes à rede pública, no intuito de reduzir as 

distâncias entre o ensino e a realidade social. Ressaltam que “com esta integração 

busca-se formar profissionais com uma visão mais realística do mercado de trabalho 

e das necessidades sociais, o que nem sempre acontece, por motivos diversos e 

complexos” (p. 90).  

 A categoria contribuição para melhorias nos serviços de saúde e atuação 

dos profissionais de saúde pode ser compreendida a partir de falas como as 

destacadas abaixo:  

 

  “[...] quando a gente pensa em integrar é mesmo interar os dois lados 

tanto dos profissionais quanto dos alunos, na perspectiva do SUS.” (Mangal das 

Garças, PA) 
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  “[...] você tem a experiência do aluno vindo da graduação,  trazendo 

coisas novas [...] de poder tá interagindo e passando esses conhecimentos que são 

atuais para comunidade [...]” (Pedra Pintada, RR) 

  

  “[...] Significa mais conhecimento, mais oportunidade, [...] para os 

alunos, os preceptores e a comunidade.” (Marco Zero, AP) 

  

  “[...] Integração ela visa melhorar, significa aperfeiçoar, né, os nossos 

resultados [...] eu melhoro a minha atividade o meu resultado o que realmente eu 

quero, eu vejo que a comunidade ela precisa disso, é assim é um bom resultado. 

[...]” (Encontro das Águas, AM) 

  

  “[...] eu acho que nós estávamos precisando desse tipo de trabalho, 

dessa integração eu acho que você acaba facilitando o trabalho do profissional [...]” 

(Pedra Pintada, RR) 

 

 Para os preceptores, a integração ensino e serviço favorece ações no serviço, 

pois proporciona à comunidade a troca de conhecimentos advindos dos alunos, 

além de auxiliar no trabalho dos profissionais.  

 Em estudo pertinente à inserção do aluno na atenção básica, sob o ponto de 

vista dos usuários, Almeida et al. (2012)  evidenciaram que ela é considerada  

importante, principalmente por auxiliar nas atividades dos serviços da unidade.  

            Lopes et al. (2012) lembram que o PET Saúde oportuniza aos alunos, 

acompanhados pelos docentes, o contato com as atividades dos serviços de saúde, 

apresentando um direcionamento no sentido de introduzir novas temáticas de 

abordagem no âmbito da Atenção Básica.  

 Nesse sentido, Alvim et al. (2012) reafirmam as contribuições do PET Saúde 

na medida em que proporcionam a troca de experiências e a convivência entre as 

duas equipes: multidisciplinares da ESF e do PET. 

 A aproximação dos estudantes com a comunidade é relatada no estudo 

desenvolvido por Cyrino et al. (2012), permitindo identificar que a integração ensino-

serviço-comunidade contribui para o serviço no que se diz respeito às ações de 
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promoção à saúde, pois as atividades integradas proporcionam ampliação ou 

modificação de áreas que necessitam de mais atenção.  

 No que se refere às ações de educação em saúde, Pereira (2003) expressa 

que a educação e a saúde são concebidas enquanto espaços para produção de 

ações e conhecimentos de aspectos que, potencialmente, influenciam o 

desenvolvimento dos seres humanos e, portanto, não podem ficar restritas ao 

campo da saúde. 

 Considerando as ênfases atribuídas pelas políticas públicas de saúde e as 

estratégias adotadas para o redirecionamento das ações em saúde, tendo, como 

foco, a atenção básica, há de se considerar que as ações de educação em saúde 

devem valorizar vários campos, entre eles o social. 

 Costa et al. (2012) manifestam-se a respeito da necessidade de promover 

preparo adequado não somente aos usuários dos serviços, mas também aos 

profissionais e estudantes neles inseridos, de forma que  se apropriem do modelo 

vigente de atenção  à saúde. Dessa maneira, afirmam não ser “possível desenvolver 

um determinado modelo assistencial se os envolvidos no processo não estão a par 

dos fundamentos” (p. 62). 

 A abordagem e as explicitações dos preceptores evidenciaram a integração 

ensino-serviço como um fomentador de melhorias ao serviço de saúde e aos 

profissionais a ele vinculados, mediadas pela troca de conhecimentos entre os 

envolvidos: estudantes, comunidade e profissionais. 

 Todo esse processo de integração ensino-serviço fundamenta-se em políticas 

indutoras que buscam a reorientação da formação profissional, visando assegurar 

abordagem integral do processo saúde-doença por referência à atenção básica, 

promovendo transformações no ensino e aprendizagem, nos processos de produção 

do conhecimento e assistência à população (BRASIL, 2009).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Analisar, na perspectiva de integração ensino e serviço, a experiência PET 

Saúde da Família desenvolvida no âmbito da parceria Universidade Federal do Pará 

e o município de Ananindeua – Pará, a partir da ótica do profissional atuante como 

preceptor, proporcionou uma aproximação crítica com as políticas indutoras na 

formação em saúde e compreensão do preceptor como mediador das relações entre 

o estudante e a rede de serviços no âmbito do PET Saúde.  

A preceptoria do PET Saúde/Saúde da Família foi exercida, por enfermeiros 

atuantes na Estratégia Saúde da Família, selecionados pela coordenação do PET 

Saúde/ UFPA e gestão municipal atendendo a portaria conjunta de instituição do 

PET Saúde/Saúde da Família. Os preceptores evidenciaram que as maiores 

motivações a pleitear a vaga ficaram condicionadas ao valor da bolsa e 

desenvolverem a docência em seu ambiente de trabalho.  

Ao iniciarem as atividades de preceptoria os sujeitos, em sua maioria, 

destacaram não apresentarem conhecimento prévio acerca dos objetivos do PET 

Saúde bem como seu papel, enquanto preceptor. Ressaltaram que o referido 

conhecimento foi abstraído em uma reunião inicial com a Coordenação do PET 

Saúde/ UFPA, mas sem detalhamentos específicos pertinentes ao “ser preceptor”. 

Em unanimidade os sujeitos expuseram a necessidade de formação ou treinamento 

específico para a atuação na preceptoria. 

Os sujeitos expuseram que múltiplas atividades foram desenvolvidas, de 

forma integrada entre equipe de saúde e do PET Saúde, tendo a comunidade como 

grande beneficiária das mesmas. As atividades com ênfase na educação em saúde 

foram realizadas em variados ambientes, na área de abrangência das equipes da 

Estratégia Saúde da Família, com destaque a criatividade e envolvimento dos alunos 

e expressiva adesão da comunidade e aceitação da mesma para com os 

acadêmicos.  

Os preceptores, no que tange ao processo de integração ensino e serviço, 

acreditam que o PET Saúde constitui uma estratégia de ensino e aprendizado para o 

profissional de saúde, para a comunidade e para o aluno. Por meio da interação com 

as atividades dos serviços de saúde, é possível ocorrerem contribuições relevantes 

a sua formação, tais como um olhar ampliado da realidade, além de preparo para 

atuação profissional no Sistema Único de Saúde.  
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Acreditam, também, que o PET Saúde contribui para o fomento da pesquisa 

científica e relação ensino-serviço e comunidade. No que se refere as concepções 

de integração ensino e serviço, os preceptores trazem como significados: contribuir 

para a formação em saúde, oportunidade do aluno conhecer a realidade 

confrontando a teoria e a prática no serviço, e contribuir para a melhoria nos 

serviços de saúde e na atuação dos membros da equipe de saúde da família. 

No que tange as concepções ao seu papel de preceptor no processo de 

integração ensino e serviço, os sujeitos identificaram-se como sujeitos 

favorecedores do processo de formação do aluno, com destaque para as atividades 

de orientar, acompanhar, ser um professor prático e transformar o conhecimento.  

Os preceptores afirmaram que o bom preceptor empreende esforços no 

sentido de ser um bom exemplo e ter comprometimento com o processo de 

aprendizado do aluno, além de ser responsável, tranquilo, acessível, inovador, saber 

ouvir o aluno, saber conduzir as situações de adversidades e gostar da docência e 

de ensinar.  

Os preceptores expuseram como pontos positivos e contribuições do 

processo de integração ensino e serviço, através do PET Saúde: terem 

disponibilidade para o aluno mediante o desempenho da preceptoria ser realizada 

em seu ambiente de trabalho; auxílio na adesão da população às atividades 

educativas e esclarecimento acerca da Estratégia Saúde da Família; melhorias na 

implementação de programas desenvolvidos pela equipe de saúde da família; 

educação permanente dos profissionais da equipe; motivação da equipe diante das 

atividades desenvolvidas pelos acadêmicos; e organização do serviço das equipes 

da ESF;  

Identificaram como fortalezas do processo de integração ensino serviço: 

incentivo a pesquisa científica; comprometimento dos alunos diante das ações 

desenvolvidas; favorecimento da multidisciplinaridade; integração com a 

comunidade e formação de um profissional com capacidade crítica. 

No âmbito dos nós críticos do processo de integração ensino e serviço, 

através da experiência PET Saúde, os preceptores referiram: carga horária não 

efetiva do PET Saúde; aluno não disponível efetivamente para as atividades 

decorrente suas atividades acadêmicas; aluno sem perfil para atuar no programa; 

insumos materiais e recursos didáticos insuficientes e não disponibilizados pela 

coordenação do PET Saúde e gestão municipal de saúde; tutores pouco ou não 
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participativos das atividades realizadas e falta de integração da gestão municipal de 

saúde às atividades e equipes do PET Saúde/UFPA.  

Os sujeitos apresentaram como propostas para melhoria no processo de 

integração ensino e serviço: promoção de um exercício efetivo da carga horária do 

PET Saúde onde o aluno seja liberado sem prejuízo das atividades acadêmicas para 

as atividades do PET Saúde; preceptores participantes de momentos de capacitação 

didático-pedagógica para desenvolverem suas funções no PET Saúde; integração 

da gestão municipal de saúde ao PET Saúde por meio de um representante da 

gestão junto a coordenação e aos preceptores; melhor interação tutor e preceptor e 

concessão de materiais didáticos para as atividades a serem desenvolvidas no PET 

Saúde. 

Apreender as concepções, identificar fortalezas, nós críticos e sugestões do 

profissional que acompanha a inserção do aluno no serviço, torna-se primordial a 

construção de parcerias e estabelecimentos de estratégias que favoreçam 

aprimoramento no delinear das políticas indutoras na formação em saúde. 

Compreendendo que as transformações pretendidas apresentam diversos fatores e 

participantes que precisam ser conhecidos para que em ações conjuntas se 

estabeleça o caminho para alcançar os pressupostos pretendidos: o aprendizado por 

meio do trabalho coadunados com o perfil esperado de um profissional formado para 

atender as demandas da população assistida no cenário de saúde do sistema 

brasileiro.  

A partir da pesquisa, propõe-se como produto desta dissertação o Projeto 

“Pensando e fazendo o PET Saúde/Saúde da Família UFPA-Município de 

Ananindeua” voltado ao preceptor, visando desenvolver processos de formação que 

contribuam para a consolidação da integração ensino-servico (Apêndice D). 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I. PARTE 1 CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

1.  Codificação Nominal  

2. Idade:      

3. Sexo: F (  )         M (  ) 

4. Formação Profissional 

5.  Pós-Graduação: Não (  )     Sim (  )  Qual:  

6. Tempo de Trabalho na profissão  

7. Tempo de Atuação no PET SAÚDE Ananindeua 

 

II. PARTE 2: OLHARES DO PROFISSIONAL DE SAÚDE  

8. PET SAÚDE: como você o compreende? 

9. Integração ensino e serviço: quais os significados para você?  

 

III. PARTE 3: A EXPERIÊNCIA NO PET SAÚDE DE ANANINDEUA 

10. Participou de processo seletivo para atuar no PET Saúde? 

Pode descrever  

11. Você recebeu capacitação para atuar no PET SAÚDE? 

 Não (  )    Sim (  )  Quando:  

12. Quais as atividades que você desenvolve junto aos alunos? 

13. Que estratégias são desenvolvidas para inserir os alunos nas atividades da 

equipe? 

14. Quais estratégias são adotadas para o monitoramento e avaliação das 

atividades desenvolvidas no PET Saúde? 

15. Que instrumento utiliza para avaliação do aluno? Qual a origem deste 

instrumento? 

16. Na sua opinião o que é ser preceptor? 

17. Quais seriam as características de um bom preceptor? 

18. Você se considera um bom preceptor? Por quê? 

19. Quais os pontos fortes que identifica no PET Saúde? 

20. Quais são as facilidades e as dificuldades em ser preceptor? 
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21. As atividades do PET auxiliam nas atividades de rotina da unidade e dos 

profissionais. Como? 

22. Que sugestões proporia para o avanço do PET Saúde? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: UM ESTUDO DO PET 

SAÚDE A PARTIR DA ÓTICA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

                 Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da 

pesquisa Experiência de integração ensino e serviço: um estudo do PET Saúde a 

partir da ótica do profissional de saúde. 

 A pesquisa será realizada através de entrevista com perguntas abertas e fechadas, 

apresentando como recurso adicional a utilização de um gravador, que irá registrar 

as informações coletadas, com autorização prévia do entrevistado, sendo a 

entrevista realizada uma única vez, no horário de intervalo do trabalho ou no final do 

expediente ou em horário estabelecido pelo entrevistado, com duração estimada de 

até duas horas. O estudo apresenta como objetivo geral: Analisar os processos de 

integração ensino e serviço a partir da experiência PET Saúde desenvolvida no 

município de Ananindeua- Pará, a partir da ótica do profissional atuante como 

preceptor. E como específicos: caracterizar (objetivos, atividades, estratégias de 

monitoramento e avaliação) as experiências desenvolvidas no PET Saúde de 

Ananindeua; Apreender as concepções dos profissionais de saúde sobre a 

integração ensino e serviço; Mapear, a partir da ótica do profissional, os pontos 

positivos e as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do PET Saúde de 

Ananindeua; e Identificar as sugestões dos profissionais para a consolidação da 

integração ensino serviço. Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que visa fomentar subsídios que favoreçam o 

aprimoramento do processo de integração ensino e serviço, na experiência PET 

Saúde, no município de Ananindeua-Pará. 

            O instrumento de coleta de dados utilizado será a entrevista semi 

estruturada, que será realizada mediante sua autorização, constando de um roteiro 

de perguntas que indagarão acerca de sua atuação, enquanto preceptor do PET 

Saúde, as atividades desenvolvidas junto aos alunos, e que propostas você pode 

sugerir para o aprimoramento das atividades no PET Saúde. Objetivando o registro 

fidedigno dos dados, na prevenção de perdas de informações, durante a entrevista 

ocorrerá a gravação da mesma, por gravador. Durante todas as fases da pesquisa, e 

até mesmo na publicação, sua identidade não será revelada, nem informações 
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pertinentes ao seu ambiente de trabalho, pois a pesquisa manterá o sigilo utilizando 

codificações de nome de pontos turísticos dos estados da região norte para os 

sujeitos. A entrevista ocorrerá no seu horário de intervalo do trabalho ou no final do 

expediente ou em horário estabelecido, no seu ambiente de trabalho, de forma que 

não prejudique suas atividades e lhe proporcione liberdade de expressão. E durará 

no máximo duas horas. Ressaltando que a referida pesquisa apresenta autorização 

da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua e aprovação de Comitê de Ética 

de Pesquisa da UNIFESP. Atendendo aos pressupostos da Resolução 196\96 do 

Conselho Nacional de Saúde, nas pesquisas que envolvem seres humanos. 

            A julgar a pesquisa não oferece riscos aos envolvidos, uma vez que 

apresentará adequações aos princípios científicos que a justifiquem e com 

possibilidades concretas de responder a incursões da temática abordada, além de 

considerar que o conhecimento inerente a integração ensino e serviço, no município 

de Ananindeua-Pará, na ótica dos profissionais, não pode ser obtido por outro meio 

a não ser o de entrevistar os profissionais de saúde, que atuam como preceptores 

no PET Saúde no município de Ananindeua-Pará. A julgar durante a entrevista 

precisarei dispor de seu tempo de atividade ou intervalo de trabalho. 

O benefício do estudo desvela fomentar subsídios para o processo de 

integração ensino e serviço, através da ótica do profissional de saúde que atua 

como preceptor no PET Saúde Ananindeua. 

 Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

A principal investigadora é a Enfermeira Andréa Ribeiro da Costa. Que pode ser 

encontrada no endereço Rua Augusto Corrêa, s|n. Guamá – Campus UFPA 

Telefone (91) 3292-5300. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br 

 Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária, 

sendo a recusa não incorrer qualquer penalidade ou revelação de sua identidade. A 

pesquisadora primará pelo sigilo de sua identidade, conforme princípios éticos e 

respaldo científico. Não haverá menção a sua identidade e nem de dos sujeitos 

entrevistados em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. A cópia 
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deste consentimento informado será arquivada com a pesquisadora e outra será 

fornecida a você. 

A cada etapa da pesquisa você será mantido (a) atualizado (a), sem 

desvelar a identidade, ou itens que possam identificar os sujeitos participantes. Os 

resultados finais da pesquisa serão enviados para você ressaltando que a identidade 

dos entrevistados permanecerá em sigilo. 

            Para sua participação neste estudo não será disponibilizada nenhuma 

compensação financeira. Sua participação acontecerá mediante sua decisão 

voluntária em participar do mesmo. 

            A pesquisadora se comprometerá em utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa, seguindo os critérios éticos da pesquisa me 

certificando de que os dados inerentes a minha identidade serão confidenciais. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Experiência de integração 

ensino e serviço: um estudo do Pet Saúde a partir da ótica do profissional de 

saúde”. 

 

           Eu discuti com a Enfermeira Andréa Ribeiro da Costa 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 e que tenho garantia do 

acesso às informações da pesquisa quando necessário. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 
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Assinatura do Profissional de Saúde Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha 

 

Data         /       /        

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste profissional de saúde para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÊNDICE C – EXEMPLO DE QUADRO ANALÍTICO 

 

NÚCLEO DIRECIONADOR III – Preceptoria Concepções 

III. 3 – AUTO AVALIAÇÃO PRECEPTORIA E JUSTIFICATIVAS 

 

SUJEITOS UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE SIGNIFICADO CATEGORIA 

Mangal das 

Garças, PA 

Ohh..Risos..Acho que excelente eu não considero 

excelente, mas eu me considero uma boa preceptora, 

não pode ser excelente, mas eu acho que ruim eu não 

sou, mas bom sim. [...] por que [...] além de já ter um 

pouco de experiência no ensino, pois já sou professora, 

e eu gosto do que eu faço, é isso.   

 

[...] não pode ser excelente, mas eu acho que ruim 

eu não sou, mas bom sim. 

[...] por que eu já tive um pouco, além de já ter um 

pouco de experiência no ensino, [...] 

[...] e eu gosto do que eu faço, é isso. 

Boa Preceptora 

 

 

Experiência no ensino 

 

Gostar do que faz 

Igreja da 

Sé, PA 

Bom, eu posso responder que sim, porque eu acho 

assim, pela produtividade que elas (alunas) tinham [...] 

Bom, eu posso responder que sim, porque eu acho 

assim, pela produtividade que elas (alunas) tinham 

[...] 

Bom preceptor 

Produtividades dos alunos 

Encontro 

da Águas, 

AM 

Olha..[risos] eu não sei se me consideraria uma 

boa..eu acho que sim.. Porque [...] eu comecei a 

avaliar os resultados que eu tive com eles, os meus 

alunos produziram bons artigos, uns foram publicados, 

[...] eu não sei se me consideraria uma boa..eu 

acho que sim.. 

[...] principalmente os alunos de medicina falavam 

Bom preceptor 

Produtividades dos alunos 
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produziram muitos pôsteres e o mais interessante disso 

eles..principalmente os alunos de medicina falavam 

assim pra mim: muito legal, eu não tinha noção que 

saúde pública era assim ! É muito bom ouvir isso deles. 

 

assim pra mim: muito legal, eu não tinha noção 

que saúde pública era assim ![...] 

Reação dos alunos 

A 

Gameleira, 

AC 

[...] eu pelo menos tento ser uma boa preceptora, estar 

presente em tudo, mas eu acredito que eu tenha sido 

uma boa preceptora,  eu acredito que sim porque, pela 

própria reação dos alunos. 

[...] eu pelo menos tento ser uma boa preceptora, 

estar presente em tudo, mas eu acredito que eu 

tenha sido uma boa preceptora [...] 

[...] eu acredito que sim porque, pela própria 

reação dos alunos [...] 

Boa preceptora 

 

Reação do aluno 

Jalapão, TO 

o cuidado e o carinho com o ensino deles me fez uma 

eu acho boa preceptora. 

[...] o cuidado e o carinho com o ensino deles me 

fez uma eu acho boa preceptora. 

Ser cuidadoso com o processo de 

aprendizado do aluno 

 

Marco 

Zero, AP 

Na minha avaliação, é difícil você julgar a si próprio. Na minha avaliação, é difícil você julgar a si 

próprio. 

Não realizou auto avaliação 

Horto 

Florestal, 

AC 

quem teria que responder isso seriam os alunos. Mas 

eles dizem que sim. 

[...] quem teria que responder isso seriam os 

alunos. Mas eles dizem que sim. 

Avaliação dos alunos 
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Pedra 

Pintada, RR 

pela própria avaliação que eu sempre busquei fazer no 

final de cada grupo [...] mas acho que uma boa 

preceptora sim. 

[...] pela própria avaliação que eu sempre busquei 

fazer no final de cada grupo [...] mas acho que 

uma boa preceptora sim. 

Boa preceptora 

Avaliação dos alunos 

Três Maria, 

RO 

Acho que eu tenho a consciência tranquila de que eu 

alcancei o objetivo de passar o melhor de mim. 

Acho que eu tenho a consciência tranquila de que 

eu alcancei o objetivo de passar o melhor de mim 

Acredita que alcançou o objetivo 

de passar o melhor que podia aos 

alunos 

 

Três Maria, 

RO 

diante das qualidades que eu disse né, assim, da 

participação, do envolvimento, de fazer com que a 

equipe acabe se nivelando, acho que sim. 

[...] diante das qualidades que eu disse né, assim, 

da participação, do envolvimento, de fazer com que 

a equipe acabe se nivelando, acho que sim. 

Um bom preceptor  

Participação e envolvimento 

Rio 

Araguaia, 

TO 

primeiro de tudo que eu gosto desse serviço [....] adorei 

esse programa, eu me identifiquei muito [...] eu sou 

bem tranquila, bem calma, eu gosto de estar presente 

em tudo.  

 

[...] primeiro de tudo que eu gosto desse serviço 

 [....] adorei esse programa, eu me identifiquei 

muito  

[...] eu sou bem tranquila, bem calma, eu gosto de 

estar presente em tudo.  

 

Um bom preceptor  

Identificação com o programa 

Ter qualidades: tranquilidade e 

acompanhar as atividades 

Rio Não, porque eu não consegui assim fazer tudo o que eu Não, porque eu não consegui assim fazer tudo o Não foi bom preceptor 
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Amazonas, 

AM 

esperava. [...] mas a gente já pegou com o PET 

andando e de repente ficou o projeto [...] pra 

acontecer. [...] eu acho que faltou um pouco mais 

disso, de ajuda, de tempo nosso mesmo.      

que eu esperava.  

[...] mas a gente já pegou com o PET andando e de 

repente ficou o projeto [...] pra acontecer. [...] eu 

acho que faltou um pouco mais disso, de ajuda, de 

tempo nosso mesmo.      

Pois não conseguiu realizar o que 

esperava dentro do PET pelo 

pouco tempo e de ajuda  
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APÊNDICE D - PRODUTO DA DISSERTAÇÃO 

PROJETO 

 “PENSANDO E FAZENDO O PET SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA UFPA-MUNICÍPIO DE 

ANANINDEUA”  

 

1 INTRODUÇÃO 

A atenção à saúde da população brasileira vem demandando inúmeras mudanças no 

cenário de saúde, trazendo diversos marcos significativos, representados por discussões, 

esforços, articulações de políticas, resultando em movimentos que visam à saúde como direito 

de todos e dever do Estado. Nesse sentido afirmam Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 43) 

Em nosso país, o setor da saúde vem sendo submetido a um significativo processo 
de reforma de Estado, protagonizado por importantes segmentos sociais e políticos, 
cuja ação é fundamental à continuidade e ao avanço do movimento pela Reforma 
Sanitária, bem como para a concretização do SUS. Por essa razão, as várias 
instâncias do SUS devem cumprir um papel indutor no sentido da mudança, tanto no 
campo das práticas de saúde como no campo da formação profissional. 

 

O papel indutor das políticas em saúde pode ser identificado em diversos movimentos de 

sua estruturação, trazendo a reorganização de seus pilares, entre eles de reorientação do 

modelo de atenção em saúde, antes concentrado no modelo hospitalocêntrico, e atualmente 

ênfase no modelo que privilegia a promoção à saúde, prevenção de agravos e que apresente 

potencial de resolutividade e participação social, papel conferido à Atenção Básica.   

Diante deste cenário de mudanças e do caminho até então percorrido pela formação em 

saúde, centrada no modelo hospitalocêntrico, o Ministério da Educação institui as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).  No intuito de formação de um profissional com perfil 

humanista, crítico reflexivo, que corresponda às necessidades coadunadas nas diretrizes e 

princípios do SUS (BRASIL, 2001). 

Feuerwerker (2003) destaca que por meio das propostas de mudança na formação dos 

profissionais de saúde, aliadas às diretrizes curriculares nacionais e aos pressupostos do 

Ministério da Saúde, objetiva-se formar profissionais que apresentem capacidade crítica, com 

possibilidades de aprender a aprender, atuação multidisciplinar e valorização da realidade social 

no intuito de proporcionar assistência de qualidade à população. 

No intuito de formação de profissionais capazes de atuar e atender as demandas advindas 

dos pressupostos do Sistema Único de Saúde e operacionalização das diretrizes curriculares 

nacionais, os Ministérios da Saúde e da Educação lançam o Programa Nacional de Reorientação 
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da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) política indutora que apresenta em seus pilares 

favorecer o processo de integração ensino-serviço-comunidade. (CONSELHO, 2011).  

Dentre as políticas indutoras o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET 

Saúde) é instituído no âmbito dos Ministérios da Saúde e Educação contendo a proposta de 

inserção de estudantes dos cursos de graduação na área da saúde na Atenção Primária, como 

incentivo às mudanças curriculares nos cursos de graduação, favorecendo a integração ensino-

serviço, a educação permanente do profissional do serviço e o desenvolvimento de pesquisas no 

âmbito de realização das atividades, objetivando formação adequada e o enfrentamento das 

situações de vida e saúde da população brasileira (PINTO et al., 2012). 

O PET Saúde apresenta, envolvidos em suas propostas, a figura do tutor, docente que 

orientará as vivências no serviço; o aluno que irá desenvolver as vivências e a produção de 

conhecimento e o preceptor, profissional do serviço de saúde que realiza a orientação em serviço 

ao aluno (BRASIL, 2010). 

O preceptor surge de forma relevante, no processo de integração ensino e serviço, 

apresentando atribuições que devam ser compatíveis com os pressupostos do PET Saúde, que 

enquanto política indutora articulada com às DCNs e às estratégias de consolidação do Sistema 

Único de Saúde, visa a reorientação da formação em saúde que atenda às demandas dos 

serviços de saúde à população brasileira.  

A dissertação intitulada: Experiência de Integração Ensino e Serviço: um estudo do PET 

Saúde a partir da ótica do profissional de saúde, assumiu como objetivo geral analisar, na 

perspectiva da integração ensino-serviço, a experiência PET Saúde da Família desenvolvida no 

âmbito da parceria Universidade Federal do Pará e o município de Ananindeua – Pará, a partir 

da ótica do profissional atuante como preceptor, 

Os preceptores, no que tange ao processo de integração ensino e serviço, acreditam que 

o PET Saúde constitui uma estratégia de ensino e aprendizado para o profissional de saúde, 

para a comunidade e para o aluno. Por meio da interação com as atividades dos serviços de 

saúde, é possível ocorrerem contribuições relevantes a sua formação, tais como um olhar 

ampliado da realidade, além de preparo para atuação profissional no Sistema Único de Saúde.  

Acreditam, também, que o PET Saúde contribui para o fomento da pesquisa científica e 

relação ensino-serviço e comunidade. No que se refere as concepções de integração ensino e 

serviço, os preceptores trazem como significados: contribuir para a formação em saúde, 

oportunidade do aluno conhecer a realidade confrontando a teoria e a prática no serviço, e 

contribuir para a melhoria nos serviços de saúde e na atuação dos membros da equipe de saúde 

da família. 
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No que tange as concepções ao seu papel de preceptor no processo de integração ensino 

e serviço, os sujeitos identificaram-se como favorecedores do processo de formação do aluno, 

com destaque para as atividades de orientar, acompanhar e transformar o conhecimento do 

aluno.  

Os preceptores afirmaram que o bom preceptor empreende esforços no sentido de ser um 

bom exemplo e ter comprometimento com o processo de aprendizado do aluno, além de ser 

responsável, tranquilo, acessível, saber ouvir o aluno, saber conduzir as situações de 

adversidades e gostar da docência e de ensinar.  

Os preceptores expuseram como pontos positivos e contribuições do processo de 

integração ensino e serviço, através do PET Saúde: terem disponibilidade para o aluno mediante 

o desempenho da preceptoria ser realizada em seu ambiente de trabalho; auxílio na adesão da 

população às atividades educativas e esclarecimento acerca da Estratégia Saúde da Família; 

melhorias na implementação de programas desenvolvidos pela equipe de saúde da família; 

educação permanente dos profissionais da equipe; motivação da equipe diante das atividades 

desenvolvidas pelos acadêmicos; e organização do serviço das equipes da Estratégia Saúde da 

Família. 

Identificaram como fortalezas do processo de integração ensino serviço: incentivo a 

pesquisa científica; comprometimento dos alunos diante das ações desenvolvidas; favorecimento 

da multidisciplinaridade; integração com a comunidade e formação de um profissional com 

capacidade crítica. 

No âmbito dos nós críticos do processo de integração ensino e serviço, através da 

experiência PET Saúde, os preceptores referiram: carga horária não efetiva do PET Saúde; 

aluno não disponível efetivamente para as atividades decorrente suas atividades acadêmicas; 

aluno sem perfil para atuar no programa; insumos materiais e recursos didáticos insuficientes e 

não disponibilizados pela coordenação do PET Saúde e gestão municipal de saúde; tutores 

pouco ou não participativos das atividades realizadas e falta de integração da gestão municipal 

de saúde às atividades e equipes do PET Saúde/UFPA.  

Os sujeitos apresentaram como propostas para melhoria no processo de integração 

ensino e serviço: promoção de um exercício efetivo da carga horária do PET Saúde onde o aluno 

seja liberado sem prejuízo das atividades acadêmicas para as atividades do PET Saúde; 

preceptores participantes de momentos de capacitação didático-pedagógica para desenvolverem 

suas funções no PET Saúde; integração da gestão municipal de saúde ao PET Saúde por meio 

de um representante da gestão junto a coordenação e aos preceptores; melhor interação tutor e 
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preceptor e concessão de materiais didáticos para as atividades a serem desenvolvidas no PET 

Saúde. 

Neste contexto do potencial imbuído a realidade, cabe o ressaltado por Ferreira, Silva, 

Arguer (2007, p. 53) 

aprender é construir, reconstruir, constatar para intervir e mudar, para, neste 
“passeio” pela aprendizagem, o estudante ir-se tornando sujeito crítico, 
epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento partindo da 
problematização do objeto e participando de sua construção. 

Quanto à contribuição da interação ensino-serviço para a formação, Ferreira, Silva, Arguer 

(2007) identificaram que as relações estabelecidas entre o estudante, o serviço de saúde e a 

comunidade, contribuem para evidenciar o papel social do estudante diante destes elementos, 

contribuindo para a melhoria das condições de vida da população e para a aprendizagem do 

aluno.  

Para Feitosa et al (2009), em  relato acerca de preceptoria no processo de ensino e 

aprendizagem, o preceptor é o profissional da saúde cuja função é acompanhar e ensinar 

determinado grupo de alunos, quando da sua inserção nos serviços de saúde, proporcionando-

lhes o desenvolvimento e articulação dos conhecimentos teórico-práticos. Ressaltam ainda que a 

responsabilidade do preceptor envolve estimular o aluno acerca do seu fazer, o seu ser e o seu 

pensar de forma crítica e reflexiva.  

Cestari e Loureiro (2005) referem-se ao estudo de ensino prático na enfermagem, 

relatando que o professor, ao ensinar uma atividade prática, sem recorrer a um planejamento e 

uma estrutura para ensinar, confiando apenas na ideia de que é competente enquanto 

profissional, corre o risco de não contemplar o aspecto educativo de sua ação, não favorecendo 

ao aluno o ampliar de possibilidades intrínsecas à prática realizada. Nesse contexto, 

compreendem que “o ensinar não se fundamenta apenas em uma habilidade inata, em um dom, 

mas é um fazer que exige o domínio de várias habilidades e saberes. 

Batista (2005, p. 291) também assinala que “essa relação acaba fortalecendo um certo 

mito em torno da 'história natural da docência em saúde', na qual a 'boa prática profissional 

específica garante a boa docência'”. 

Pelo exposto identifica-se a necessidade de fornecer subsídios teóricos acerca da 

relevância do papel do preceptor no PET Saúde e as potencialidades atribuídas a ele, como 

política indutora na formação em saúde. Estimulando, assim, não a discussão de seu papel 

docente ou não, e sim a discussão e reflexão através de suas experiências e seu papel de 

preceptor.   



116 
 

 

Na perspectiva de contribuir para um olhar ampliado sobre o lugar e atuação do preceptor 

no PET-Saúde, partindo dos achados e análises da pesquisa realizada (Costa et al., 2012), 

apresenta-se a o projeto “Pensando e fazendo o PET Saúde/Saúde da Família UFPA” para  

preceptores atuantes no contexto  do PET Saúde.  

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

- Criar espaços de formação pedagógica para preceptores atuantes no PET Saúde, 

especialmente aos vinculados ao PET Saúde/Saúde da Família - UFPA, município de 

Ananindeua-Pará.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Dimensionar a relação ensino-serviço no contexto da formação em saúde; 

- Discutir o potencial PET Saúde, articulado com as DCNs, na direção da consolidação do 

Sistema Único de Saúde; 

- Fomentar saberes sobre o PET Saúde e PET/Saúde da Família, no marco do PRO Saúde, 

entendendo-o como política indutora para a transformação da formação em saúde; 

- Discutir e trocar saberes quanto às concepções sobre aprendizagem e formação em saúde 

orientadoras das práticas desenvolvidas na preceptoria no PET Saúde; 

- Possibilitar o acesso a diferentes estratégias de ensino-aprendizagem mobilizadoras da 

reflexão, da crítica, do trabalho em equipe e da atuação interprofissional e interdisciplinar;  

- Contribuir para a implantação de propostas de educação permanente para preceptores 

atuantes no PET Saúde/Saúde da Família. 

 

 

 

3 DELINEANDO O PROJETO 

3.1 PARTICIPANTES ALVOS: 

- Preceptores atuantes no PET Saúde, especialmente aos vinculados ao PET Saúde/Saúde da 

Família - UFPA, município de Ananindeua-Pará.  
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3.2. PARTICIPANTES COLABORADORES 

- Coordenação e Tutores do PET Saúde/Saúde da Família/UFPA- município de Ananindeua-

Pará;  

- Coordenação da Atenção Primária em Saúde e Assessores dos Polos Sanitários do município 

de Ananindeua-Pará; 

- Representantes dos Profissionais de saúde atuantes nas unidades de saúde em que o PET se 

efetiva; 

- Representantes dos usuários das unidades de saúde em que o PET está inserido;  

- Representantes dos docentes e discentes dos Cursos da UFPA envolvidos no Projeto PET 

Saúde/Saúde da Família/UFPA-município de Ananindeua-Pará 

- Representantes do Núcleo Interprofissional de Pesquisa no Ensino na Saúde (NIPPES/Pará), 

que apresenta em sua constituição estudiosos no âmbito da educação e saúde; e  

- Membros do Telessaúde e docentes da Residência de Medicina de Família e Comunidade, 

Residência Multiprofissional em Saúde.   

As discussões para o delineamento da proposta de formação pedagógica para, 

preceptores serão coordenadas por um grupo mediador, constituído por membros escolhidos 

entre os participantes colaboradores. Este grupo será responsável pelo agendamento de 

reuniões entre os participantes, planejamento, acompanhamento e avaliação da implementação 

da experiência formativa. 

 

 

3.2 LOCAL 

Pretende-se realizar os momentos presenciais da experiência formativa nas dependências 

da Secretaria de Saúde de Ananindeua, favorecendo o deslocamento dos preceptores.  

As reuniões com os participantes colaboradores acontecerão nas dependências da 

Universidade Federal do Pará, ou em local melhor determinado pela maioria dos colaboradores, 

e utilizar-se-á a tecnologia para favorecer a participação dos colaboradores.  

O ambiente virtual a ser utilizado será a plataforma Moodle, contando com a participação 

ativa e propositiva dos participantes colaboradores vinculados aos Telessaúde. 
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3.3. DELINEAMENTO GERAL DO PROJETO  

 

  Pretende-se, com a colaboração dos envolvidos, desenvolver um planejamento 

colaborativo da experiência de formação, delineando conteúdos, estratégias de ensino-

aprendizagem, período, formato do grupo.  

O período contemplado de duração do curso será definido após o estabelecimento do 

conteúdo, de forma que o mesmo será incorporado, em concordância com a gestão municipal, 

nos momentos reservados pelos polos sanitários as capacitações dos profissionais. 

 Neste contexto, projeta-se uma experiência formativa que possa compreender um curso 

de extensão universitária, com encontros presenciais e momentos de discussão em ambiente 

virtual, sendo desenvolvido no decorrer da preceptoria (abrangendo desde a preparação inicial 

do preceptor, sua inserção no cotidiano da preceptoria e o movimento de avaliação da prática).  

 

 

3.4.CONTEÚDOS PRIVILEGIADOS  

 

Inicialmente, partindo dos achados da pesquisa, pretende-se propor discussões que 

contemplem: 

- Integração ensino-serviço-comunidade: histórico, propósitos e perspectivas; 

- Papel indutor do Ministério da Saúde e da Educação na formação em saúde e suas 

correlações no âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais e consolidação do Sistema Único de 

Saúde; 

- Pró-Saúde e PET Saúde: objetivos, pressupostos, eixos orientadores e perspectivas; 

- Preceptoria no PET Saúde: objetivos, desempenho articulado com os pressupostos do 

programa; saberes e experiências significativas; dificuldades e nós críticos na atuação como 

preceptor; pontos positivos do ser preceptor; 

- Profissional do serviço e preceptor do PET Saúde e a formação do aluno: experiências e 

saberes; 

- Processo ensino-aprendizagem: concepções e estratégias mobilizadoras da reflexão e 

crítica; estratégias de avaliação. 

Reafirma-se que a construção dos conteúdos e formas de abordagem serão construídas 

pelos participantes colaboradores, sendo discutidas e validadas junto aos participantes alvo 

deste projeto no âmbito da saúde e educação. 
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3.5. DINÂMICA DO PROJETO 

 

As atividades a serem desenvolvidas junto aos preceptores contemplarão estudos de 

casos, rodas de conversa, oficinas, fóruns virtuais de discussão, mostra de experiências.  

 Esta modalidade de trabalho ancora-se em uma compreensão de formação pedagógica 

que extrapola a mera descrição de técnicas de ensino-aprendizagem, buscando mobilizar os 

sujeitos aprendentes como protagonistas de suas práticas e saberes sobre suas práticas 

(BATISTA, 2005). 

A partir do planejamento participativo, definir-se-ão os dias dos encontros e de dinâmica 

dos momentos virtuais, buscando sempre trabalhar na perspectiva da autoria, reflexão sobre a 

prática, intervenção na realidade e avaliação dos fazeres no âmbito da preceptoria no PET 

Saúde. 

 

 

3.6. ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS DO PROJETO 

 

Serão elaborados e aplicados instrumentos de avaliação, sendo realizados fóruns que 

visem à reflexão acerca do andamento do projeto e, bem como proporcionando o aprimoramento 

das atividades ao longo do seu desenvolvimento.  

Será incluída nesse contexto a autoavaliação, tanto por parte dos preceptores como dos 

participantes colaboradores do Projeto.  
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APÊNDICE E– TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

 

                                                                                                                                                                             

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA TÉCNICA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

 

A pesquisa intitulada: “Experiência da Integração Ensino e serviço: um estudo do PET 

Saúde a partir da ótica do profissional de saúde” será desenvolvida pelo Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) para obtenção do título de mestre da Profª. Esp. Andréa Ribeiro da Costa sob 

orientação da Profa. Dra. Sylvia Helena Batista. 

A pesquisa tem como objetivo: analisar os processos de integração ensino e serviço a 

partir da experiência PET Saúde desenvolvido no município de Ananindeua – Pará, a partir das 

óticas dos profissionais envolvidos.  

 

O referido estudo contemplará de forma restrita os profissionais de saúde, servidores do 

município de Ananindeua- Pará, que atuam como preceptores do PET-SAÚDE, onde será 

utilizado um roteiro de entrevista, com perguntas abertas e fechadas. A pesquisa visará 

identificar o processo de integração ensino e serviço, na concepção dos profissionais de saúde. 

Atendendo a Resolução 196\96 do CNS. 

 

Ao término da pesquisa, pretende-se retornar a gestão de saúde do município os 

resultados encontrados visando contribuir para as estratégias de integração ensino e serviço.  

 

Eu, Edenilza Fabiana Santos, Diretora Técnica da Secretaria Municipal de Saúde de 

Ananindeua , autorizo a realização da pesquisa. 
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Ananindeua, ----------- de Março de 2012. 
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ANEXO A - PARECER DO COMITE DE ETICA EM  
PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 
 

Plataforma Brasil - Ministério da Saúde   

    Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/ Hospital São Paulo 

    PROJETO DE PESQUISA  
    

 Título: EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: UM ESTUDO DO PET SAÚDE A 
   PARTIR DA ÓTICA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 Área Temática:      

 Pesquisador: ANDREA RIBEIRO DA COSTA Versão:    3 

 Instituição: Universidade Federal de São Paulo CAAE: 01922112.0.0000.5505 
   ((UNIFESP))   

    PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Número do Parecer:  56671   

Data da Relatoria: 16/07/2012   
 
 

Apresentação do Projeto: 
 

Transformações e transições significativas são passíveis de identificação no percurso de consolidação das 
Diretrizes Nacionais Curriculares para Ensino Superior através do Ministério da Educação e implementação 
de políticas para o ensino na saúde do Ministério da Saúde que gere condições favorecedoras da 
integração ensino  
serviço, articulando a formação para o trabalho e a qualificação profissional. Consistindo em estabelecimentos de 

metas que auxiliem na elaboração dos projetos políticos pedagógicos em consonância as transformações dos 

cenários em saúde, e principalmente a necessidade de instituição de valores que aliassem as particularidades da 

educação e da saúde, através das pactuações estabelecidas pelos Ministérios da Saúde e da Educação, a 

exemplo: do PET Saúde, Pró Saúde e Pró Residência, entre outros, destaca-se com a inserção dos acadêmicos 

e docentes nos cenários de saúde com atuação participativa na Atenção Primária em Saúde, e outros serviços, 

inseridos nos cenários de atuação das equipes de saúde, sendo acompanhados pela figura do preceptor, que é o 

profissional de saúde atuante do serviço.METODOLOGIA:Participarão da pesquisa os profissionais de saúde, 

servidores efetivos do município de Ananindeua do Estado do Pará, que atuam como preceptores do PET Saúde 

da Família da Universidade Federal do Pará, no período da pesquisa. A população  
do estudo abrange aproximadamente dezoito profissionais, cujas entrevistas acontecerão no período de 01 
de Junho a 01 de Julho de 2012, após submissão e aprovação do Comitê de Ética da UNIFESP. O 
instrumento de coleta de dados será a entrevista semi estruturada, com prévia autorização, mediante 
assinatura do TCLE, pelo entrevistado. Tendo como recurso adicional a utilização de um gravador, 
esclarecido seu uso no termo de consentimento. A entrevista será realizada uma única vez, no horário de 
intervalo do trabalho ou no final do expediente ou em horário estabelecido pelo entrevistado. Em um 
ambiente, na unidade de saúde, que ofereçacondições de condução da entrevista e gravação dos dados a 
ser definida pelo entrevistado, na intenção  
de favorecer a liberdade de expressão.Elaborou-se um roteiro para as entrevistasfocalizando: caracterização 
do  
entrevistado, olhares do profissional de saúde e a experiência no pet saúde de Ananindeua. Visando 
adequação  
do instrumento de produção dados, bem como de ajustes para o roteiro da entrevista, será realizado um 
estudo piloto com profissionais do município de Ananindeua que atuaram como preceptores no PET Saúde.A 
análise de 
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dados consistirá em compreender os dados, responder as questões formuladas e possibilitar a compreensão 

delimitada da temática da pesquisa, para tanto se utilizará conforme Minayo, 1994, a transcrição dos discursos 

dos sujeitos de pesquisa; releitura do material e organização dos relatos.Desfecho Primário: Identificar como 

acontece o processo de integração ensino e serviço no município de Ananindeua - Pará, na experiência PET 

Saúde, na ótica dos profissionais de saúde que atuam como preceptores. 
 
 
 
 
 

 
Objetivo da Pesquisa: 
 

Objetivo Primário:  
- Analisar os processos de integração ensino e serviço a partir da experiência PET Saúde desenvolvida 
no município de Ananindeua Pará, a partir da ótica do profissional atuante como preceptores.  
Objetivo Secundário:  
Caracterizar (objetivos, atividades, estratégias de monitoramento e avaliação) as experiências desenvolvidas 
no  
PET Saúde do município de Ananindeua - Pará. - Apreender as concepções dos profissionais de saúde 
sobre a integração ensino e serviço. - Mapear, a partir da ótica do profissional, os pontos positivos e as 
dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do PET Saúde do município de Ananindeua - Pará. ¿ 
Identificar as sugestões dos profissionais para a consolidação da integração  
ensino serviço. 

 
 
 
 
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 

Sem risco, sem procedimento invasivo 
 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 

Pesquisa qualitativa com procedimento de entrevistas. O estudo será conduzido sem financiamento externo, 
com custo declarado de R$ 8050,00.O Projeto foi submetido a apreciação e autorização da Secretaria 
Municipal  
de Saúde de Ananindeua - Pará, paraa realização da pesquisa. 

 
 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 

Folha de rosto está preenchida de maneira adequada . Termo de Consenmtimento Livre e 
Esclarecido adequado. 

 
 
Recomendações: 
 

nada consta 
 

 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 

Enviar aprovação do CEP UFPA assim que disponível 
 
Situação do Parecer: 
 

Aprovado 
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Necessita Apreciação da CONEP: 
 

Não 
 

 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 

O colegiado acatou o parecer do relator, aprovando com a recomendação acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAO PAULO, 16 de Julho de 2012 
 

 
Assinado por:  

José Osmar Medina Pestana 
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ANEXO B - PARECER DO COMITE DE ETICA EM  
PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

 

   INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA 

   SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

   FEDERAL DO PARÁ - ICS/ UFPA 
      

   PROJETO DE PESQUISA 
    

 Título:       EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO: UM ESTUDO DO PET SAÚDE A   

  PARTIR DA ÓTICA DO 
  PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 Área Temática:    

 Versão: 1    

 CAAE: 02677212.4.0000.0018   

 Pesquisador:ANDREA RIBEIRO DA COSTA 

 Instituição:Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
  Federal do Pará - ICS/ UFPA 

   PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

     

 Número do Parecer: 88.651   

 Data da Relatoria: 31/08/2012   
 

Apresentação do Projeto: 
 

Estudo descritivo e abordagem qualitativa, enfocara o processo de integracao ensino e servico, na 
concepcao de profissionais da saude, que atuam como preceptores no PET saude no municipio de 
ANANIDEUA-PARA 

 
 

Objetivo da Pesquisa: 
 

Analisar os processos de integracao de ensino e servico a partir da experiencia do PET saude em 
Ananindeua-Para, a partir da otica do profissional que atua como preceptor. 

 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 

Sem risco 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 
Com objetivos bem claros 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 
Todos os termos estao corretos 

 
Recomendações: 

 
nenhuma 
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 
nenhuma 

 
Situação do Parecer: 

 
 
 

 Aprovado 
 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA  

SAÚDE DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO PARÁ - ICS/ UFPA 

 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 

Não 
 
 
 
 

BELEM, 03 de Setembro de 2012 
 
 

 
Assinado por:  

Wallace Raimundo Araujo dos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Endereço:      Rua Augusto Corrêa nº 01-Sl do ICS 13 - 2º and.   
 

Bairro:    Campus Universitário do Guamá CEP: 66.075-110  
 

UF:  PA Município: BELEM    
 

Telefone: (91)3201-7735 Fax: (91)3201-8028 E-mail: cepccs@ufpa.br  
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