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RESUMO 

 

Perante a necessidade de superar o modelo de formação tradicional em saúde no Brasil, com 

seu enfoque predominantemente biologicista e curativo que não capacita para a promoção da 

saúde e não contribui com as políticas de saúde destinadas a população, viabilizou-se o 

desenvolvimento de estratégias para a reorientação da formação profissional para o SUS. Nesta 

direcionalidade destacam-se iniciativas como o Programa de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde) que buscam, dentre outros propósitos, estimular as transformações necessárias na 

formação dos profissionais da saúde através da integração ensino-serviço-comunidade, 

diminuindo o distanciamento entre a teoria construída durante a formação acadêmica e as 

necessidades de saúde da população.  Este estudo objetivou analisar o processo de 

implementação do Pró-Saúde e PET-Saúde nas universidades públicas de Sobral, Ceará. Trata-

se de um estudo exploratório-descritivo, e documental, com abordagem quanti-qualitativa, 

realizado entre os anos de 2014 e 2016, tendo como unidades de análise os relatórios técnicos 

finais do Pró/PET (UFC e UVA), PET/Redes (UVA) e PET/VS (UVA), além dos docentes e 

discentes dos cursos envolvidos na última edição do Pró-Saúde (UFC e UVA). A coleta de 

dados foi realizada mediante análise documental e aplicação de questionário online.  Para a 

análise dos dados utilizou-se elementos da estatística descritiva simples e a análise de conteúdo 

proposta por Bardin. Os resultados do estudo evidenciaram o PET-Saúde e o Pró-Saúde como 

poderosos instrumentos de indução de mudanças na formação profissional em saúde nas 

universidades públicas de Sobral – CE.  As ações de caráter interprofissional e interdisciplinar 

desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, aliadas às facilidades de 

implementação e potencialidades dos Programas, favoreceram o fortalecimento da integração 

ensino-serviço-comunidade no contexto local. Os cursos analisados apresentaram inovações 

coerentes com os propósitos do Pró-Saúde, mas não atingiram a totalidade dos estágios 

apontados como imagem objetivo dos vetores.  Transformações de maior magnitude devem ser 

alcançadas no intuito de se avançar na consolidação da tão pretendida reorientação da formação 

em saúde. É necessário, para isso, atingir efetivamente os entraves que se contrapõem a não 

abertura de espaços de transformação do ensino em saúde e conferir direção convergente aos 

diversos processos de mudança, a fim de facilitar a consecução dos objetivos propostos. 

Palavras-chave: Política de Saúde; Educação Superior; Sistema Único de Saúde. 



ABSTRACT 

 

Given the need to overcome the traditional training model in health in Brazil, with its 

predominantly biologicist and curative approach that does not enable to health promotion and 

does not contribute to health policies to population, made possible by the development of 

strategies to the reorientation of vocational training to the SUS. This directionality stand out 

initiatives such as the Reorientation Program for Professional Training in Health (Pro-Health) 

and the Education Program for Working for Health (PET-Health) seeking, among other 

purposes, to stimulate the necessary changes in training health professionals through teaching-

service-community integration, reducing the gap between theory built during the academic 

education and the health needs of the population. This study aimed to analyze the 

implementation process of the Pro-Health and PET-Health in the public universities of Sobral, 

Ceará. This is an exploratory-descriptive, and documentary, with quantitative and qualitative 

approach, conducted between 2014 and 2016, with the units of analysis the final technical 

reports of the Pro/PET (UFC and UVA), PET/Redes (UVA) and PET/VS (UVA), in addition 

to teachers and students of the courses involved in the latest issue of Pro-Health (UFC and 

UVA). Data collection was performed using document analysis and application of online 

questionnaire. For data analysis we used elements of simple descriptive statistics and content 

analysis proposed by Bardin. The study results showed PET-Health and the Pro-Health as a 

powerful change-inducing instruments in professional health education in public universities of 

Sobral - CE. The interprofessional and interdisciplinary actions developed in teaching, research 

and extension, combined with the implementation of facilities and potential of programs 

favored strengthening the teaching-service-community integration in the local context. The 

courses analyzed showed consistent innovations to the purposes of the Pro-Health, but have not 

reached all the stages mentioned as objective image of the vectors. Greater magnitude of 

changes must be achieved in order to advance in the consolidation of the so desired reorientation 

of health education. It is necessary for this, effectively achieve the obstacles that oppose the 

opening not teaching transformation of spaces and health check converging towards the various 

change processes in order to facilitate the achievement of the objectives. 

Keywords: Health Policy; College education; Health Unic System 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aproximação com o objeto do estudo 

 

Partindo do contexto dos objetivos da política de reorientação da formação profissional 

e das diretrizes curriculares vigentes dos cursos de formação na área da saúde, sabe-se que sua 

implementação e êxito nos resultados envolvem a superação de questões desafiadoras, visando 

romper com os paradigmas tradicionais do ensino e formar profissionais mais humanistas e 

críticos, que atuem na integralidade da atenção, em equipe multiprofissional e de forma 

interdisciplinar, respeitando os princípios do SUS e respondendo, com resolubilidade, às 

demandas de saúde da população. 

Assim, as atividades e práticas vivenciadas em campo durante a graduação visam a 

formação interdisciplinar, possibilitando a troca de experiências e construção de novos saberes 

entre diferentes categorias profissionais, propiciando a aprendizagem significativa e uma 

melhor compreensão da realidade envolvida e do processo do trabalho em saúde no âmbito do 

SUS, que se constituem como elementos indispensáveis para a superação das fragilidades da 

assistência e dos nós críticos existentes. 

Durante um determinado período de minha trajetória acadêmica, enquanto graduanda 

em Enfermagem, senti falta de vivenciar, na prática, experiências que contemplassem essa 

atuação interdisciplinar.  Foi possível perceber, durante os estágios curriculares, que o trabalho 

interdisciplinar não ocorria de forma efetiva entre os profissionais na maioria dos serviços de 

saúde e nos diferentes níveis de atenção, havendo uma atuação isolada por parte das diferentes 

categorias.  Da mesma forma ocorria com os estudantes de diversas áreas de atuação inseridos 

em campo, não havia o desenvolvimento de atividades conjuntas que impulsionassem a 

formação em saúde pautada na educação interdisciplinar. As atividades eram fragmentadas e 

sem articulação entre os acadêmicos, havendo a priorização dos saberes específicos voltados 

exclusivamente para cada área de formação em detrimento da construção do campo comum de 

atuação dos profissionais.  

 Posteriormente, ainda como graduanda e através de um processo seletivo realizado pela 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde, tive a oportunidade de atuar, durante um ano, como monitora bolsista no Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) vinculado à Estratégia Saúde da Família 
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(ESF) do município de Sobral. Através dessa experiência realizei pesquisas e ações no âmbito 

da atenção primária, aliando meus conhecimentos teóricos à prática de atividades 

interdisciplinares desenvolvidas juntamente com os profissionais inseridos no serviço e outros 

acadêmicos de diferentes cursos (Educação Física, Medicina e Odontologia). Tais atividades 

focavam as necessidades de saúde da população do território de abrangência, zelando pela 

integralidade e respeito aos princípios do SUS.  

As experiências que vivenciei durante esse período convergiam com as discussões 

teóricas inerentes à atuação interdisciplinar realizadas em âmbito acadêmico e exemplificavam 

a prática da integração ensino-serviço-comunidade, que se constitui como premissa para o 

alcance de uma formação profissional voltada a atender a demanda específica de trabalhadores 

para o SUS.  

 No âmbito de minha carreira profissional como graduada em Enfermagem, estou 

inserida no ensino, em tempo integral, pelo Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, onde 

atuo como professora e orientadora de estágio de Curso Técnico em Enfermagem em uma 

Escola Estadual de Educação Profissional – EEEP, do Ceará. 

Há quase cinco anos acompanhando o desempenho dos discentes e orientando as 

atividades a serem desenvolvidas em campo de estágio, constato no processo de trabalho dos 

profissionais da ESF local as mesmas impressões enquanto graduanda no que se refere às 

fragilidades na articulação e atuação interdisciplinar, se sobrepondo a isso a predominância de 

uma assistência isolada e fragmentada, muitas vezes idêntica ao modelo biomédico tradicional 

- centrado unicamente na doença e no aparato de conhecimentos técnico-científicos – até então 

ultrapassado e desencorajado pelas políticas de saúde vigentes. 

 Enquanto discente do Mestrado Acadêmico em Saúde da Família (MASF), mais 

especificamente durante o módulo de Educação na Saúde, participei de discussões que tinham 

como pauta a reorientação da formação em saúde a partir de estratégias e iniciativas fomentadas 

pela Política Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde.  Esse momento de 

construção e socialização de saberes me permitiu ampliar o conhecimento sobre a temática, 

bem como incitou o meu interesse em desvelar, na prática, os resultados alcançados pela política 

na formação profissional para o SUS. 

 Assim, as diversas situações vivenciadas me instigaram a buscar compreender como a 

política de reorientação da formação profissional em saúde vem sendo implementada junto às 

instituições de ensino e serviços de saúde na busca de preparar profissionais aptos a atuarem na 
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reorientação do modelo de atenção à saúde na perspectiva das linhas de cuidado e, a 

responderem às reais necessidades de saúde da população brasileira.  Logo, as experiências 

supracitadas se constituíram como motivação acadêmica, profissional e científica para o 

desenvolvimento dessa proposta de pesquisa, na busca de identificar mudanças advindas da 

implementação dessa política na reorientação do modelo de atenção à saúde. 

 

1.2 Contextualização do problema de pesquisa  

 

 Predominantemente no século passado, a formação profissional em saúde esteve focada 

na assistência à doença em seus aspectos individuais e biológicos - centrada na atenção terciária, 

nas especialidades médicas e no uso intensivo de tecnologias - chamado de modelo de formação 

neoliberal-capitalista, alicerçado no já estruturado modelo flexneriano-biologicista-privatista. 

Desenvolvido em 1910 nos Estados Unidos e considerado o “ideal científico da educação”, este 

modelo contempla o tecnicismo em detrimento das preocupações sociais, fundamentando-se 

nos princípios da fragmentação, da especialidade e da cura (PAIM, 2003).  

 O modelo Flexner surgiu de pesquisa realizada, em todo o território dos Estados Unidos, 

pela Fundação Carnegie de Educação, solicitada pela American Medical Association.  No 

estudo, 155 faculdades de Medicina foram avaliadas, verificando-se que 20% destas escolas 

médicas tinham os seus currículos e práticas pedagógicas orientados pela abordagem 

cartesiano-newtoniana, considerada como científica e de cunho nitidamente positivista.  O 

relatório final propunha que este modelo fosse estendido a todos os estabelecimentos 

responsáveis pela formação médica, nos Estados Unidos e também no Canadá, sendo 

posteriormente, difundido, como consequência, nos demais países capitalistas, inclusive no 

Brasil (OLIVEIRA; MOREIRA; BARRETO, 2002).  

 Essa tentativa de modernização das práticas médicas, pela implantação do ensino que 

incorporava os avanços tecnológicos da época, de um lado, trouxe grandes benefícios para o 

desenvolvimento da técnica no campo da assistência médica; mas, de outra parte, trouxe 

inadequada compreensão do processo saúde-doença, que passa a ser visto exclusivamente em 

sua dimensão biológica, ensejando intervenções que se limitam a essa dimensão (NOVAES, 

1997).  

 Em geral, pode-se asseverar que a produção do conhecimento esteve subordinada ao 

capital e ao lucro.  Existindo uma imposição, quanto à formação dos profissionais de saúde, em 
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consonância com o mercado de trabalho (que dita o perfil desses profissionais e incoerências 

sobre seu saber-fazer e os resultados de seu esforço), o que se tem é a mercantilização da saúde, 

que passa a ter valor e lucro no mercado capitalista.  Assim, a sociedade foi incorporando as 

formas de assistência à saúde, predominantemente hospitalocêntrica, individual e com alta 

tecnologia (OLIVEIRA; MOREIRA; BARRETO, 2002). 

Sendo significativamente influenciado por esse contexto, o sistema de saúde brasileiro 

careceu de reformulações baseadas em mudanças profundas e radicais no modo de fazer saúde.   

Com a aprovação do Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento, que antes era somente 

biomédico, torna-se ampliado para que a população seja assistida de maneira integral, 

considerando fatores de ordem psicológica e social no momento do diagnóstico e tratamento. 

Dessa forma, partindo-se do pressuposto de que o entendimento em saúde foi ampliado, 

tornou-se necessário repensar sobre a formação profissional em saúde, especialmente nas 

instituições de ensino, no intuito de contemplar os preceitos desta nova política de saúde 

(AZEVEDO, 2014). Assim, foi apontada a necessidade de uma maior articulação entre os 

serviços de saúde e as instituições formadoras de profissionais da saúde, sendo proposto ao 

setor saúde a orientação dos conteúdos curriculares a serem utilizados pelo sistema educacional, 

e que este priorizasse a assistência vinculada às reais necessidades de saúde da população. 

Logo, a partir de 2001, com o intuito de proporcionar às Instituições de Ensino Superior 

(IES) um direcionamento para a implantação dos projetos político pedagógicos, foram 

estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação na área 

da saúde (SANTANA et al, 2005), cujas propostas de mudanças encontram consonância com 

os problemas acima abordados na busca de superá-los.  Feuerwerker (2003), no entanto, ressalta 

algumas iniciativas importantes para efetivar as mudanças propostas como, por exemplo: a 

utilização dos princípios da aprendizagem de adultos, a utilização de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, a integração de conteúdos básicos e profissionalizantes, a integração 

entre teoria e prática e a diversificação dos cenários de prática. 

Corroborando isso, Azevedo (2014) aponta que, para obter uma formação diferenciada 

voltada para o SUS, os discentes das áreas das ciências da saúde carecem de experiências e 

práticas de estágios, de vivências nas comunidades e de pesquisa para que possam atingir o 

conhecimento adequado sobre a saúde pública brasileira e, consequentemente, contemplar os 

preceitos da política vigente. 

  Nesse sentido, com o intuito de alcançar tal propósito e consciente do papel do SUS na 
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formação e no desenvolvimento dos trabalhadores do setor, o Ministério da Saúde tem envidado 

esforços para implementar uma série de políticas e programas que promovam e estimulem as 

transformações necessárias na formação dos profissionais da saúde. 

  Dentre essas iniciativas destaca-se o Programa de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde).  Desenvolvido em 2005 pelo Ministério da Saúde em 

parceria com o Ministério da Educação, a ideia central do programa era promover a integração 

ensino-serviço para a reorientação da formação profissional numa abordagem integral e 

contextualizada do processo saúde-doença. Esta proposta enfatiza ainda a atenção básica e a 

promoção de transformações nos processos de geração de conhecimentos, relacionando as 

necessidades sociais às dimensões históricas, econômicas e culturais dos distintos grupos 

(BRASIL, 2007a). 

  Através da implementação do Pró-Saúde nas instituições de ensino, tentava-se diminuir 

o distanciamento entre a teoria construída durante a formação acadêmica e as reais necessidades 

de saúde da população, por propiciar a formação de profissionais críticos e reflexivos, aptos a 

atuar de forma interdisciplinar, comprometidos com suas responsabilidades sociais, 

conhecimentos técnicos e com o aprimoramento da qualidade do ensino superior (BRASIL, 

2005a, 2007a). 

No entanto, pode-se constatar que a tão requerida articulação ensino-serviço não se 

efetivou com o Pró-Saúde, apontando que mesmo com todos os avanços nesta discussão da 

reorientação da formação em saúde com a mudança curricular, ainda haviam lacunas a serem 

suplantadas como a questão da articulação efetiva entre ensino-serviço-comunidade e outras 

mais (MORAIS et al, 2010). Logo, em 2008, durante o processo de avaliação do Pró-saúde, 

observou-se a necessidade de estratégias mais específicas e de financiamento de atividades que 

contribuíssem para a efetivação da integração entre as universidades, serviços de saúde e 

comunidade.  

Deste modo, em 2008, para complementar a atuação do Pró-Saúde, o Ministério da 

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

com o Ministério da Educação, cria o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde), que caracteriza-se como uma estratégia para fomentar a formação de grupos de 

aprendizagem tutorial em áreas prioritárias para o SUS, inserindo os estudantes das graduações 

em saúde nos espaços dos serviços, estimulando a integração entre ensino, serviço e 

comunidade. Procura ainda estimular a constante capacitação dos trabalhadores já inseridos no 
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campo de trabalho, tornando-os co-produtores de conhecimentos e práticas que dêem conta das 

diferentes demandas da população assistida pelo sistema de saúde público brasileiro (BRASIL, 

2008a). 

Percebe-se, portanto, que o PET-Saúde é destinado a viabilizar o aperfeiçoamento e a 

especialização em serviço, bem como a iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos 

aos professores, profissionais e estudantes da área da saúde, de acordo com as necessidades do 

SUS. Logo, a participação no PET-Saúde possibilita construir uma relação de 

ensino/aprendizado pautada na atenção à saúde da população, oferecendo ao aluno a 

possibilidade de verificar uma situação real vivenciada por uma equipe de saúde em um serviço 

público (FONSÊCA e JUNQUEIRA, 2014). 

A partir do exposto, compreende-se que o Pró-Saúde e o PET-Saúde, inclusive em 

virtude do significativo investimento por parte do Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação, constituem-se como estratégias potenciais para redirecionar o processo de formação 

profissional em saúde. Em decorrência disso, evidencia-se a necessidade de que os programas 

produzam resultados efetivos quanto à contribuição para a melhoria do fazer profissional no 

âmbito do SUS.  

Assim, considerando o Pró-Saúde e o PET-Saúde como ferramentas capazes de 

propiciar mudanças na formação profissional, ressignificando o processo de aproximação entre 

as estruturas educacionais e as políticas de saúde voltadas para a formação de recursos humanos 

para o SUS, elencam-se alguns questionamentos que nortearão o desenvolvimento dessa 

pesquisa: Como o processo de implementação da Política Nacional de Reorientação 

Profissional em Saúde tem sido conduzido, na prática, dentro das instituições de ensino 

superior, nas suas relações institucionais e entre seus diferentes atores? Há mudanças que 

apontem para a reorientação da formação em saúde advindas da execução desses Programas?  

 

1.3 Estado da Questão: O que a literatura científica brasileira tem divulgado sobre a 

Política Nacional de Reorientação Profissional em Saúde? 

 

Para compreender o que vem sendo discutido sobre o objeto de estudo proposto 

procedeu-se à construção do Estado da Questão (EQ), que segundo Therrien & Therrrien (2004) 

possui a finalidade de “levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso levantamento 

bibliográfico, como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no estado atual da 
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ciência ao seu alcance”. Além disso, o EQ contribui na delimitação e caracterização do objeto 

de investigação, podendo ainda auxiliar na definição de categorias da abordagem teórico-

metodológica. 

No processo de problematização acerca do tema central, reorientação da formação 

profissional em saúde, foi realizado um levantamento de estudos já desenvolvidos sobre a 

temática junto às bases de dados eletrônicas. Tomou-se como referência o portal de periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a biblioteca 

digital de teses e dissertações da Universidade Federal do Ceará (UFC). Pretendeu-se, ao final, 

conhecer o maior número possível de produções referentes à reorientação profissional em 

saúde, em âmbito nacional, regional e local. 

Em consulta realizada em maio de 2015, empreendeu-se uma busca avançada por 

assunto no portal de periódico da CAPES utilizando as palavras chave Formação em Saúde e 

Política Pública, sendo selecionados os artigos publicados nos últimos 10 anos. Aplicado os 

critérios de busca foram listados 1.242 artigos e quando selecionado o idioma português, 552.  

Na biblioteca digital de teses e dissertações da UFC, ao realizar a busca avançada por palavras 

chave, nenhum resultado foi encontrado.  Alterando a busca por programas de Pós-Graduação, 

selecionado os programas de Saúde da Família e Saúde Pública, identificou-se uma dissertação 

no Mestrado em Saúde da Família, Campus de Sobral.  

Após a identificação dos estudos, procedeu-se a leitura minuciosa de seus resumos, para 

obter maiores informações sobre o que versavam e como contribuíam para ampliar 

conhecimentos sobre o tema. Nesta etapa, elegeu-se como critério de inclusão constar os termos 

Pró-Saúde e/ou PET-Saúde, uma vez que essas são estratégias desenvolvidas com o intuito de 

reorientar a formação profissional em saúde.  Em seguida, excluídas as indexações 

concomitantes, foram lidos os títulos e resumos das produções, aplicando-se os critérios de 

inclusão para compor a amostra a ser submetida a uma análise detalhada. Foram excluídos os 

textos editoriais, relatórios e trabalhos de conclusão de curso. Este processo de leitura foi 

realizado de maio a julho de 2015, sendo selecionados 15 artigos no Portal de Periódicos 

CAPES e uma dissertação no Banco de Teses e Dissertações da UFC, esta identificada através 

da busca em Programas de Pós-Graduação (Saúde da Família e Saúde Coletiva). 

Nesta seção, optou-se por apresentar uma síntese deste levantamento, na qual foram 

extraídas informações consideradas relevantes a partir das produções selecionadas, tais como: 

perfil dos autores, título, periódico, ano de publicação, tipo de programa (PET-Saúde e/ou Pró-
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Saúde), cenário do estudo, objetivos, método empregado e principais achados. A seguir, o 

quadro 1 apresenta esse detalhamento: 
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Quadro1 – Estudos incluídos na busca sobre Pró-Saúde e/ou PET-Saúde. Sobral - CE, Mai 2015.  

AUTOR TÍTULO REVISTA ANO PROG
RAMA 

CENÁRIO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Dias, 
Lima, 
Teixeira 

 

 

 

A trajetória da 
política nacional 
de reorientação 
da formação 
profissional em 
saúde no SUS. 

Ciência e 
Saúde 
Coletiva 

2013 Pró-
Saúde; 

PET-
Saúde; 

------- Analisar a política nacional 
de reorientação da formação 
profissional em saúde, 
desenvolvida a partir de 
2003, e seus antecedentes. 

Revisão de literatura sobre o 
tema e análise documental 
apoiados no referencial teórico 
de análise das políticas 
públicas, em especial o 
institucionalismo histórico. 

As evidências de implementação expressam perspectiva de 
ampliação, com diversificação dos atores e organizações 
mobilizados, e mais projetos implantados. Os avanços quanto ao 
desenho dos Programas se apresentam associados às experiências 
acumuladas ao longo do tempo, representando o amadurecimento 
das bases estruturantes da política.  O fortalecimento da 
integração ensino-serviço-comunidade e a centralidade na 
atenção básica são alguns dos componentes presentes nos objetos 
preconizados pelas iniciativas, norteando as principais estratégias 
e instrumentos delineados. 

Morais, et 

al 
A reorientação do 
ensino e da 
prática em 
enfermagem: 
implantação do 
Pró-Saúde em 
Mossoró, Brasil. 

Revista 
Gaucha de 
Enfermagem 

2010 Pró-
Saúde 

Faculdade de 
Enfermagem 
(FAEN) da 
Universidade do 
Estado do Rio 
Grande do Norte 
(UERN) e UBS. 

Conhecer a implantação e 
inserção do Pró-Saúde em 
Mossoró-RN, para entender 
como os atores da atenção 
básica se posicionam diante 
da articulação ensino/serviço. 

Estudo descritivo com 
abordagem qualitativa. Para 
coleta de dados foram utilizados 
questionários e entrevistas. 
Como técnica para análise dos 
dados utilizou-se o método de 
análise de conversação. 

Os resultados demonstraram que esses trabalhadores detinham 
poucos conhecimentos acerca do Pró-Saúde. Essa falta de 
conhecimento, associada às dificuldades na integração 
ensino/serviço, não contribuía para a reflexão e reorientação das 
práticas de enfermagem. É necessário repensar saberes e práticas, 
pactuando mudanças que contribuam com uma formação em 
saúde que estabeleça um cuidado de qualidade, baseado nos 
princípios estabelecidos pelo SUS. 

Kleba, et 

al 
Práticas de 
reorientação na 
formação em 
saúde: relato de 
experiência da 
universidade 
comunitária da 
região de 
Chapecó. 

Ciência, 
Cuidado e 
Saúde 

2012 Pró-
Saúde 

Universidade 
Comunitária da 
Região de Chapecó 
(Unochapecó). 

Relatar projetos do Pró-
Saúde implementados em 
Chapecó, de modo a integrar 
– por meio de ações 
pedagógicas – o processo de 
formação acadêmica aos 
serviços de saúde. 

Relato de experiência com 
abordagem qualitativa. 

O Pró-Saúde tem intensificado a integração entre instituição 
formadora e serviços de saúde, consolidando a atenção básica e 
seus territórios como cenário prioritário de práticas pedagógicas 
e assistenciais, tendo como desafio maior engajamento dos atores 
na consolidação dos processos em prol da formação superior e da 
educação permanente em saúde. 

Brito; 
Coelho 

Formação do 
Enfermeiro para 
a atenção básica: 
análise da 
orientação 
teórica, cenários 
de pratica e 
orientação 
pedagógica a 
partir de um 
curso de 
graduação. 

Banco de 
teses e 
dissertações 
da 
Universidad
e Federal do 
Ceará (UFC) 

2014 Pró-
Saúde 

Curso de 
Enfermagem da 
Universidade 
Estadual Vale do 
Acaraú (UVA). 

Analisar a atuação do 
Enfermeiro para a Atenção 
Básica, no curso de 
Enfermagem da UVA, 
segundo os eixos norteadores 
do Pró-Saúde.  

Estudo exploratório-descritivo 
com abordagem quanti-
qualitativa. Coleta de dados 
realizada mediante análise 
documental, questionário e 
entrevistas. Adotou-se a 
Triangulação de Métodos como 
referencial metodológico na 
coleta e analise. Utilizou-se a 
analise temática de Minayo para 
organização dos dados. 

Observou-se a necessidade de fortalecimento da integração 
ensino-serviço vivenciado na formação do enfermeiro da UVA, 
tornando-se necessária a discussão crítica e reflexiva sobre as 
práticas, por todos os participantes no processo, visando a 
transformação da própria prática e da gestão das organizações 
envolvidas, de modo a fortalecer a formação do enfermeiro para 
o SUS. 
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Leite, et al O Programa de 
Educação pelo 
Trabalho para a 
Saúde na 
formação 
profissional 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Médica 

2010 PET-
Saúde 

Universidade 
Estadual de Montes 
Claros (Unimontes) 
e ESF. 

Descrever as experiências de 
implantação do PET-Saúde 
na Unimontes e ESF de 
Montes Claros pelas equipes 
de trabalho no período de 
2009 a 2010 e refletir sobre os 
aspectos potencializadores e 
dificultadores, tendo em vista 
a formação profissional. 

Relato de experiência 
retrospectivo e descritivo com 
abordagem qualitativa. A coleta 
de informações ocorreu 
mediante os registros em 
avaliações realizadas no 
decorrer das reuniões 

Sinaliza-se a necessidade de integração entre os cursos de modo 
a permitir compatibilidade e flexibilidade curricular, com maior 
integração teórico-prática. O programa, embora ainda enfrente 
inúmeras dificuldades na construção do SUS e da governança nas 
universidades públicas, tem enorme potencial transformador da 
realidade ensino-serviço-comunidade. 

Neumann 
e Miranda 

Ensino de 
Atenção Primária 
à Saúde na 
Graduação: 
Fatores que 
influenciam a 
satisfação do 
aluno 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Médica 

2010 PET-
Saúde 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
(UFRS) 

Avaliar se as mudanças 
implementadas no currículo 
da Medicina relacionadas à 
disciplina Métodos de 
Abordagem em Saúde 
Comunitária – mudança de 
semestre e inclusão no 
projeto PET-Saúde – 
produziram diferenças na 
percepção dos alunos sobre a 
disciplina. 

Estudo de abordagem quanti-
qualitativa. A coleta de dados 
ocorreu mediante instrumento 
de avaliação da disciplina ao 
final do semestre.Para os dados 
quantitativos utilizou-se a 
análise de variância não 
paramétrica (teste de Kruscal-
Wallis) com análise post hoc 
LSD. As respostas discursivas 
foram categorizadas 
eanalisadas por qui-quadrado. 

As intervenções decorrentes do PET-Saúde foram exitosas, pois 
melhoraram a opinião dos alunos em relação ao ensino de APS, 
principalmente no que diz respeito à inserção precoce na ESF. No 
entanto, os dados reforçam a impressão de que o PET-Saúde 
ainda não provocou todas as modificações esperadas nos cenários 
de prática.O treinamento para a docência entre os profissionais 
que recebem alunos é um dos desafios que surgem desses 
resultados. 

Tanaka, et 

al 
Projeto PET-
Saúde: 
Ferramenta de 
Aprendizado na 
Formação 
Profissional em 
Saúde 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Médica 

2010 PET-
Saúde 

Universidade 
Estadual de 
Londrina (UEL) e 
UBSs locais. 

Relatar a experiência de um 
grupo PET-Saúde na 
utilização do projeto como 
ferramenta para ensinar/ 
aprender a importância do 
uso de dados 
epidemiológicos para 
avaliação das políticas e 
ações de saúde. 

Relato de experiência de 
abordagem qualitativa.A 
pesquisa teve início com a 
atividade de territorialização, 
seguida da coleta de dados 
socioeconômicos, morbi-
mortalidade, etc. A partir das 
informações obtidas, 
organizaram-se os dados, que 
foram comparados e 
interpretados nas reuniões de 
grupo. Os resultados 
apresentados foram frutos das 
discussões coletivas realizadas 
por todo o grupo participante. 

O PET-Saúde possibilitou o entendimento das necessidades 
socioeconômicas, culturais e sanitárias locais, oportunizou o 
manuseio e a utilização dos dados coletados. Permitiu, também, a 
construção de opiniões conjuntas com a participação de vários 
cursos da área da saúde. A partir dessa construção, percebeu-se a 
clara valorização de todos os sujeitos envolvidos e da importância 
da integração e do trabalho conjunto em relação ao gerenciamento 
e planejamento dos serviços. Houve sensibilização conjunta em 
relação à realidade da população. Surgiram propostas de ações 
visando a soluções dos problemas apontados. 

Morais, et 

al 

 

 

 

 

 

A importância do 
PET-Saúde para 
a formação 
acadêmica do 
enfermeiro. 

Trabalho, 
Educação e 
Saúde 

 

2012 

PET-
Saúde 

Universidade do 
Estado do Rio 
Grande do Norte 
(UERN). 

Relatar as ações 
desenvolvidas pelo PET-
Saúde da UERN, enfocando a 
importância da participação 
nesse 
projetoparaaformaçãoem 
saúde/enfermagem 

Relato de experiência com 
abordagem qualitativa. Coleta 
de informações norteada por 
questionário estruturado; 
construção de tabelas e gráficos 
para análise. 

As ações desenvolvidas, articularam ensino, pesquisa e extensão 
e estimularam a reflexão da formação do enfermeiro, provocando 
um novo olhar para a conformação dos saberes e práticas 
cotidianas. As interações estabelecidas estimularam a troca de 
conhecimentos, a interdisciplinaridade e a postura crítica e 
reflexiva dos mediadores desse processo. As práticas 
contribuíram para uma formação diferenciada dos futuros 
enfermeiros, uma vez que enfatizavam os princípios do SÚS e as 
necessidades da população. 
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Caldas, et 

al 
A percepção de 
alunos quanto ao 
Programa de 
Educação Pelo 
Trabalho para a 
Saúde – PET-
Saúde. 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Médica 

2012 
 

PET-
Saúde 

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG) 

Investigar a percepção de 
alunos quanto ao método de 
integração interdisciplinar 
entre ensino, pesquisa e 
extensão proposto pelo PET-
Saúde. 

Estudo seccional com 
abordagem quantitativa. Coleta 
de dados mediante questionário 
estruturado e auto-aplicável. 
Realizou-se análise descritiva e 
teste qui-quadrado e exato de 
Fischer. 

O método proposto favoreceu o ensino-aprendizagem dos 
estudantes, propiciando a interdisciplinaridade e a integração 
ensino, pesquisa e extensão. O PET-Saúde UFMG-BH 
determinou avanços, mas também apresentou limitações em 
relação às mudanças nos processos de formação de recursos 
humanos na área da saúde, como a heterogeneidade de 
participação dos alunos nas atividades propostas; potencial 
restrito para impulsionar atividades que não são realizadas 
tradicionalmente na Unidade de Saúde; e dificuldades de incluir 
o programa na grade curricular dos alunos.   

 

Rodrigues
, Sousa e 
Pereira 

Rede PET-Saúde 
em Feira de 
Santana: o 
desafio da 
integralidade. 

Revista 
Baiana de 
Saúde 
Pública 

2012 PET-
Saúde 

Universidade 
Estadual de Feira de 
Santana (UEFS) 

Discutir as possibilidades da 
consolidação da 
Integralidade na formação 
dos profissionais e nas 
mudanças na Rede de 
Atenção à Saúde. 

Relato de experiência com 
abordagem qualitativa. 

O PET-Saúde constitui uma excelente proposta de integração 
entre o trabalho em saúde e a educação, propiciando a articulação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão na área de saúde coletiva. 
Os significativos resultados obtidos e os movimentos articulados 
pelo programa, nos seus primeiros anos de atuação, demonstram 
que o PET Saúde UEFS encontra-se devidamente constituído 
com suporte operacional e apoio político-institucional, fatores 
que o qualificam para a sua expansão. No entanto, ainda é preciso 
refletir, no arranjo atual do PET-Saúde, sobre como se constitui a 
difusão do conhecimento entre os sujeitos envolvidos no processo 
do cuidar da saúde – trabalhadores e usuários. 

 

Pereira, et 

al 
Contribuições da 
educação tutorial 
e reorientação da 
formação para 
enfermagem: 
uma salada 
saudável! 

Revista de 
Enfermagem 
da UFSM 

2013 PET-
Saúde 

Faculdade de 
Enfermagem da 
Universidade 
Federal de Pelotas 
(FEn/UFPel). 

Apresentar a experiência do 
Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde e seus 
reflexos na formação do 
acadêmico de Enfermagem. 

Relato de experiência com 
abordagem qualitativac 
onstruído a partir dos registros 
(diários de campo e relatórios 
anuais) das vivências de 
preceptoras e tutoras do 
programa. Análise de dados 
ocorreu mediante 
categorização. 

O espaço de interação vem trazendo aos acadêmicos uma 
enriquecedora experiência na formação interdisciplinar, voltada 
para as diretrizes curriculares da educação para os cursos da área 
da saúde. Esta experiência vem demonstrando a integração de 
saberes e conhecimentos, no sentido de incentivar a formação de 
um profissional crítico, reflexivo e integrado na comunidade que 
busque o trabalho interdisciplinar e em equipe. 

 

 

Albuquer
que, et al 

 

 

 

 

Educação pelo 
trabalho para a 
formação do 
médico. 

Trabalho, 
Educação e 
Saúde 

2013 PET-
Saúde 

Cursos de Medicina 
de duas 
Universidades de 
Curitiba. 

Avaliar as potencialidades e 
limitações de três 
experiências do PET-Saúde 
para a formação médica. 

Optou-se pelo método do 
materialismo histórico-
dialético, abordagem 
qualitativa; a coleta de dados 
ocorreu por meio de grupos 
focais ou individualmente e, 
para análise, um estudo de caso. 

Concluiu-se que, em dois grupos, as experiências vivenciadas 
contribuíram para a formação de trabalhadores flexíveis, efetivos 
na aplicação da tecnologia para a solução dos problemas nos 
limites impostos pela ordem vigente. No terceiro grupo, a 
experiência contribuiu para a formação de sujeitos críticos, 
capazes de questionar os limites impostos pelo Estado e pela 
sociedade à plena realização da vida. 
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Santos, et 

al 
Percepção 
discente sobre a 
influência de 
estágio 
extramuro na 
formação 
acadêmica 
odontológica. 

Revista de 
Odontologia 
da UNESP 

2013 PET-
Saúde 

Universidade 
Federal do Espírito 
Santo (UFES) 

Verificar, sob a ótica dos 
acadêmicos de Odontologia 
da UFES, a influência que as 
atividades extramuros do Pet-
Saúde exercem em sua 
formação acadêmica. 

Estudo exploratório descritivo, 
com abordagem quanti-
qualitativa. Os dados foram 
coletados por meio de 
questionários semi-estruturados 
e auto-aplicdados. Na análise 
quantitativa dos dados, foi 
utilizado o programa Epinfo 
3.5.1. Na análise das respostas 
abertas, utilizou-se a técnica de 
análise de categorias, proposta 
por Bardin. 

Os estudantes consideraram entre bom e ótimo o grau de 
contribuição do PET-Saúde em sua formação acadêmica. Dentre 
as contribuições do estágio, foram relatadas: a vivência no 
SUS/funcionamento do SUS/ESF; o conhecimento da realidade 
da comunidade; a integração/vivência multiprofissional; o 
aprendizado clínico, e a realização de procedimentos não 
realizados na faculdade. Os acadêmicos compartilham o 
pensamento de que o estágio contribuiu para que eles tivessem 
uma formação em saúde mais humanista, integral, crítica e 
reflexiva, como preconizam as diretrizes curriculares. 

Pinto, et 

al 
Percepção dos 
alunos de uma 
universidade 
pública sobre o 
Programa de 
Educação pelo 
Trabalho para a 
Saúde. 

Ciência e 
Saúde 
Coletiva 

2013 PET-
Saúde 

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG) 

Analisar, na perspectiva dos 
alunos, o PET--Saúde de uma 
universidade pública de Belo 
Horizonte-MG em seu 
primeiro ano e seu impacto na 
formação dos discentes. 

Estudo de coorte prospectivo 
com abordagem quantitativa. 
Os dados foram coletados por 
questionário estruturado e 
autoaplicado, aos seis e dez 
meses do programa. A análise 
dos dados constou de análise 
descritiva e avaliação da 
distribuição das variáveis 
contínuas pela aplicação do 
teste de normalidade 
Kolmogorov-Smirnov.  

Os estudantes relataram que os objetivos propostos foram 
alcançados, destacando o trabalho interdisciplinar e a produção 
acadêmica voltada para as necessidades do SUS. O programa 
também contribuiu para a formação profissional nas áreas de 
pesquisa, ensino e extensão; relataram maior interação com 
equipamentos sociais. Acredita-se que o PET-Saúde constitui 
importante estratégia de formação de recursos humanos conforme 
as necessidades do SUS, por possibilitar o exercício do trabalho 
em equipe, da comunicação, agilidade e criatividade para lidar 
com situações adversas, bem como a vivência dos princípios da 
Atenção Primária integrados à comunidade. 

Freitas, et 

al 
Repercussões do 
PET-Saúde na 
formação de 
estudantes da 
área da saúde. 

Escola Anna 
Nery 

2013 PET-
Saúde 

Duas Instituições de 
Ensino Superior, 
uma privada e outra 
pública, em Santa 
Maria, RS. 

Conhecer as repercussões do 
PET-Saúde na formação de 
estudantes da área da saúde. 

Estudo exploratório-descritivo, 
com abordagem qualitativa.A 
técnica de coleta de dados foi a 
entrevista semi-estruturada e o 
método de análise dos dados 
empregado, a análise de 
conteúdo temática. 

 

Os dados sinalizam que o PET-Saúde configura-se como um 
programa facilitador para a busca da integralidade e que 
proporciona articulação teórica-prática entre estudantes, serviço 
de saúde e comunidade, o que é imprescindível para a 
reorientação da formação em saúde. Conclui-se que o desafio 
centra-se na formação crítico-reflexivo de profissionais da área 
da saúde, apontando para novos comportamentos e atitudes. 

Fonsêca e 
Junqueira 

Programa de 
Educação pelo 
Trabalho para a 
Saúde da 
Universidade de 
São Paulo 
(Campus 
Capital): o olhar 
dos tutores. 

Ciência e 
Saúde 
Coletiva 

2014 PET-
Saúde 

Universidade de 
São Paulo (USP), 
Campus Capital 

Obter uma opinião coletiva, 
qualificada e consensual de 
um grupo de conhecedores 
potenciais (tutores) sobre o 
PET-Saúde. 

Estudo de abordagem 
qualitativa, auxiliada pela 
técnica Delphi. Coleta de 
informações a partir da 
construção e aplicação de 
questionários. 

O Programa proporciona benefícios para a atuação docente e 
contribui para a qualificação dos profissionais inseridos nos 
serviços de saúde, além de oferecer melhorias para a formação na 
área da saúde. Na opinião dos sujeitos, os tutores representam o 
elo entre a academia e os serviços de saúde e os preceptores são 
de grande importância para garantir a efetividade das atividades. 
O planejamento de reuniões regulares e seminários auxiliam no 
processo. Os principais limites explicitados foram a falta de 
comprometimento manifestada por alguns estudantes e a alta 
carga horária dos cursos de graduação. 
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A seguir, a análise dos 16 estudos apresentados no Quadro 1 foi realizada de forma 

descritiva, o que facilitou a identificação, apresentação e compreensão dos achados, 

objetivando reunir o conhecimento cientifico construído sobre o tema em questão. 

Em relação ao perfil dos autores, foi possível constatar que a temática suscitou interesse, 

sobretudo, de pesquisadores docentes das regiões Sul e Sudeste, seguido da região Nordeste.  

Isso é justificado pela quantidade de projetos aprovados nessas dadas regiões, pois, a exemplo, 

somente no primeiro edital do PET-Saúde publicado em 2009, foram selecionados 84 projetos 

de todos Brasil, totalizando 306 grupos, que realizaram atividades educativas e de pesquisas em 

aproximadamente 820 unidades da Estratégia de Saúde da Família no país.  Desses projetos, 25 

eram provenientes da Região Sudeste; 23 da Região Sul; 22 da Região Nordeste; nove da 

Região Centro-Oeste e cinco da Região Norte. (BRASIL, 2011a). 

A enfermagem destacou-se enquanto categoria profissional predominante dos docentes 

pesquisadores do objeto em questão, sucedida pelas áreas de medicina e odontologia. Verifica-

se, também, autores vinculados à atenção primária, que atuam em parceria com as respectivas 

instituições de ensino na implementação dos programas de reorientação profissional, além de 

gestores do setor saúde e graduandos participantes do PET-Saúde na condição de monitores. 

A produção científica do objeto de estudo em questão encontra-se disponível, 

predominantemente, em periódicos da grande área saúde (n= 11), com três publicações em 

periódicos da área de enfermagem (n=3) e uma publicação em periódico específico da 

odontologia (n=1).  Embora as publicações dos três editais do Pró-Saúde datem de 2005 (Pró-

Saúde I), 2007 (Pró-Saúde II) e 2012 (Pró-Saúde/PET-Saúde), sendo contemplados, logo nas 

duas primeiras edições, 354 cursos das diversas áreas de saúde em todo o país, observa-se que 

os quatro estudos sobre a temática, identificados nessa busca, foram publicados em 2010 e 

2012.   

Em relação ao PET-Saúde, sabe que, no total, foram publicados oito editais: PET-Saúde 

(2009-2010), PET-Saúde/Saúde da Família (2010-2011), PET-Saúde/Vigilância em Saúde 

(2010-2011), PET-Saúde/Saúde Mental/Crack (2011-2012), Pró-Saúde/PET-Saúde (2012-

2014), PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-2015), PET-Saúde/Redes de Atenção (2013-

2015) e, recentemente, o PET-Saúde/GraduaSUS, em fase de submissão de projetos pelas IES.  

Apesar do quantitativo de editais publicados, observa-se, na busca realizada, que somente a 

partir de 2010 surgem publicações sobre a temática, constando em 2010 e 2012 três publicações 

por ano, cinco publicações em 2013 e uma publicação em 2014. 
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A dissertação identificada no Banco de Teses e Dissertações da UFC, no Programa de 

Pós-Graduação em Saúde da Família/Campus de Sobral, data de 2014 e discorre sobre o Pró-

Saúde. Em relação aos 15 artigos identificados, 12 trazem como temática o PET-Saúde, dois 

versam sobre o Pró-Saúde e, um discute concomitantemente Pró-Saúde e PET-Saúde. 

Os estudos em questão tiveram como cenário, em sua maioria (07), instituições de 

ensino dos estados do Rio Grande do Sul (UFRS, Unochapecó, UFPel, duas Universidades de 

Santa Maria) e Minas Gerais (UFMG, Unimontes) apresentando quatro e três publicações 

respectivamente. Sucedendo esses estão os estados do Paraná (UEL e dois cursos de medicina 

de Curitiba cujas instituições de ensino não foram identificadas) e Rio Grande do Norte (UERN) 

com duas publicações cada, e os estados da Bahia (UEFS), Espírito Santo (UFES) e São Paulo 

(USP) com uma publicação. Além desses, um estudo apresenta um resgate histórico sobre a 

política de reorientação da formação profissional em saúde no Brasil, logo não apresenta um 

cenário peculiar para o seu desenvolvimento. A única dissertação incluída foi produzida em 

Sobral - CE, tendo como lócus investigativo a UVA. 

Em relação aos objetivos, os estudos que versam sobre o Pró-Saúde buscam, de uma 

forma geral, compreender a atuação profissional na atenção básica a partir do Pró-Saúde, além 

de relatar a influência dos projetos desenvolvidos no processo de formação acadêmica; as 

publicações inerentes ao tema PET-Saúde objetivam, predominantemente, conhecer as 

contribuições do programa na formação dos estudantes da área da saúde e seu impacto na 

integração ensino-serviço-comunidade, além de buscar compreender a percepção dos atores 

envolvidos. O artigo que retrata a Política de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

no SUS, fazendo referência ao Pró-Saúde e PET-Saúde, intenta identificar as transformações 

ocorridas nesse cenário a partir da implementação da política. 

Para o desenvolvimento dos estudos os autores utilizaram, em sua maioria, métodos 

qualitativos (n=11), seguidos de métodos mistos (n= 3) e métodos quantitativos (n= 2), com 

utilização predominante de entrevistas e aplicação de questionários como ferramenta de coleta 

de dados.  A análise dos dados ocorreu, sobretudo, mediante categorização temática. 

A partir da análise das produções coletadas foi possível identificar uma diversidade de 

achados relacionados às contribuições das experiências da implantação da política de 

reorientação da formação profissional, tornando-se possível, vislumbrar, a partir do exposto, 

suas potencialidades e avanços, bem como as fragilidades e desafios inerentes aos programas 
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implementados.  Para facilitar a compreensão do que vem sendo discutido e consolidado sobre 

a temática, serão citados os principais resultados emergentes dos estudos selecionados. 

Através de um resgate histórico sobre a trajetória da política de reorientação profissional 

em saúde no Brasil, Dias et al (2013) apontam que, na perspectiva da implantação do Pró-Saúde 

e PET-Saúde, as evidências expressam ampliação da implementação da política, com 

diversificação dos atores e organizações mobilizados, e mais projetos implantados. Os autores 

enfatizam que os avanços quanto ao desenho dos Programas também se apresentam associados 

às experiências acumuladas ao longo do tempo, representando o amadurecimento das bases 

estruturantes da política.  Ressaltam ainda que o fortalecimento da integração ensino-serviço-

comunidade e a centralidade na atenção básica à saúde são alguns dos componentes presentes 

nos objetos preconizados pelas iniciativas, bem como norteiam as principais estratégias e 

instrumentos delineados. 

Em relação ao Pró-Saúde, com o intuito de compreender como os profissionais da saúde 

se posicionam diante da articulação ensino/serviço a partir do programa, Morais et al (2010), 

ao realizarem estudo na atenção básica de Mossoró-RN, verificaram que esses trabalhadores 

detinham poucos conhecimentos acerca do Pró-Saúde.  Os autores apontam que essa falta de 

conhecimento, associada às dificuldades na integração ensino/serviço, não contribui para a 

reflexão e reorientação das práticas de enfermagem, fazendo-se necessário repensar saberes e 

práticas, pactuando mudanças que contribuam com uma formação em saúde que estabeleça um 

cuidado de qualidade, baseado nos princípios estabelecidos pelo SUS. 

Em estudo alhures desenvolvido em Chapecó-RS que objetivava relatar projetos do Pró-

Saúde de modo a integrar – por meio de ações pedagógicas – o processo de formação acadêmica 

aos serviços de saúde, Kleba et al (2012) concluíram que o Pró-Saúde tem intensificado a 

integração entre instituição formadora e serviços de saúde, consolidando a atenção básica e seus 

territórios como cenário prioritário de práticas pedagógicas e assistenciais, tendo como desafio 

maior engajamento dos atores na consolidação dos processos em prol da formação superior e 

da educação permanente em saúde.  

Seguindo essa perspectiva, Brito (2014), ao analisar a atuação do Enfermeiro para a 

Atenção Básica no curso de Enfermagem de uma instituição de ensino do interior do Ceará 

segundo os eixos norteadores do Pró-Saúde, observou a necessidade de fortalecimento da 

integração ensino-serviço vivenciado na formação do enfermeiro na referida instituição. A 

autora corrobora a necessidade de discussão crítica e reflexiva sobre as práticas, por todos os 
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participantes no processo formativo, visando a transformação da própria prática e da gestão das 

organizações envolvidas, de modo a fortalecer uma formação de enfermeiro para o SUS. 

Em relação ao PET-Saúde, Morais et al (2012) apontam que as ações desenvolvidas 

através do programa, articulam ensino, pesquisa e extensão e estimulam a reflexão da formação 

profissional, provocando um novo olhar para a conformação dos saberes e práticas cotidianas. 

De acordo com esses autores, as interações propiciadas pelo PET-Saúde estimulam a troca de 

conhecimentos, a interdisciplinaridade e a postura crítica e reflexiva dos mediadores desse 

processo. Enfatizam que as práticas contribuem para uma formação diferenciada, uma vez que 

consideram os princípios do SUS e as necessidades de saúde da população.  Santos et al (2013) 

concordam com o exposto ao afirmarem que o PET-Saúde está conseguindo executar o seu 

papel, fortalecendo a integração ensino-serviço-comunidade e proporcionando aos estudantes 

um adequado preparo para atuar na comunidade e no Sistema de Saúde vigente.  

Pereira et al (2013) corroboram que o espaço de interação propiciado pelo PET-Saúde 

vem trazendo aos acadêmicos uma enriquecedora experiência na formação interdisciplinar, 

voltada para as diretrizes curriculares da educação para os cursos da área da saúde. Segundo os 

autores essa experiência vem demonstrando a integração de saberes e conhecimentos, no 

sentido de incentivar a formação de um profissional crítico, reflexivo e integrado na 

comunidade que busque o trabalho interdisciplinar e em equipe. 

Seguindo essa premissa, Pinto et al (2013) confirmam o supracitado ao analisarem, na 

perspectiva dos alunos, o PET-Saúde de uma universidade pública de Belo Horizonte-MG em 

seu primeiro ano e seu impacto na formação dos discentes. Os autores constataram que, segundo 

os estudantes, os objetivos propostos pelo programa foram alcançados, destacando o trabalho 

interdisciplinar e a produção acadêmica voltada para as necessidades do SUS. O programa 

também contribuiu para a formação profissional nas áreas de pesquisa, ensino e extensão; os 

discentes relataram maior interação com equipamentos sociais. O estudo aponta que o PET-

Saúde constitui uma importante estratégia de formação de recursos humanos conforme as 

necessidades do SUS, por possibilitar o exercício do trabalho em equipe, da comunicação, 

agilidade e criatividade para lidar com situações adversas, bem como a vivência dos princípios 

da Atenção Primária integrados à comunidade. 

Confrontando essa compreensão, Neumann e Miranda (2010) em estudo desenvolvido 

em universidade do Rio Grande do Sul, apontam dados que reforçam a impressão de que o 

PET-Saúde ainda não provocou todas as modificações esperadas nos cenários de prática. Leite 
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et al (2010), ao descreverem as experiências de implantação do programa numa instituição de 

ensino de Minas Gerais, corroboram isso sinalizando a necessidade de maior integração entre 

os cursos de graduação de modo a permitir compatibilidade e flexibilidade curricular, com 

maior integração teórico-prática.  Para Neumann e Miranda (2010) o treinamento para a 

docência entre os profissionais que recebem alunos é um dos desafios que emergem do PET-

Saúde. 

Ainda nesse aspecto, segundo Caldas et al (2013,) em estudo desenvolvido em Minas 

Gerais com o intuito de investigar a percepção dos alunos quanto à influência do PET-Saúde 

na formação profissional, o programa determinou avanços, mas também apresentou limitações 

em relação às mudanças nos processos de formação de recursos humanos na área da saúde, 

como a heterogeneidade de participação dos alunos nas atividades propostas; potencial restrito 

para impulsionar atividades que não são realizadas tradicionalmente na Unidade de Saúde; a 

indisponibilidade de horário dentro da grade curricular dos alunos; restrição da 

interdisciplinaridade ao grupo tutorial, visto a resistência de profissionais não participantes do 

PET-Saúde em relação ao programa. 

Acrescendo a isso, Fonseca e Junqueira (2014) denotam que os principais limites do 

programa, na percepção de tutores, referem-se a falta de comprometimento manifestada por 

alguns estudantes, a incompatibilidade entre os horários dos participantes e o despreparo 

pedagógico dos preceptores enquanto mediadores do processo de aprendizagem. 

A partir da análise dos achados que emergiram dessa busca, constata-se que, após a 

implementação desses programas, mudanças significativas vêm sendo induzidas na perspectiva 

da reorientação da formação profissional em saúde. Observa-se que a nova política reconhece 

e valoriza a formação dos trabalhadores como parte importante do processo de qualificação do 

trabalho em saúde e que, a implementação de programas como o Pró-Saúde e o PET-Saúde 

vem possibilitando a construção de novas alternativas de educação através da inserção ativa de 

estudantes nos cenários do SUS, o que favorece a integração ensino-serviço-comunidade, o 

desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe e as relações interpessoais, 

contribuindo para uma formação diferenciada, aproximando os estudantes da realidade do SUS 

e das demandas de saúde da população. 

Verificou-se também que, lacunas, fragilidades, limitações e desafios na 

operacionalização da política precisam ser superados.  Na perspectiva da implementação dos 

programas, mais precisamente nos aspectos dos cenários de práticas, sinaliza-se a necessidade 

de maior engajamento dos estudantes nas ações desenvolvidas, para tanto é indispensável a 
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disponibilidade de tempo prevista formalmente na matriz curricular que permita a imersão nas 

ações de extensão e pesquisa; estratégias de integração entre os cursos de graduação; preparo 

pedagógico para preceptores; articulação das IES com demais profissionais dos serviços que 

não são preceptores de modo a buscar desenvolver em todo os profissionais o valor do que 

venha a ser um sistema de saúde aprendente (ASSMANN, 2001). Além disso, observou-se no 

quadro de profissionais, precário conhecimento sobre as propostas e objetivos da política de 

reorientação profissional em saúde, o que indica a imprescindibilidade de maior engajamento 

dos atores nos processos de reorientação profissional. 

A elaboração do Estado da Questão sobre a reorientação profissional em saúde permitiu 

concluir que o Pró-Saúde e o PET-Saúde, enquanto ferramentas de transformação do ensino e 

do trabalho em saúde, vêm promovendo impactos significativos na formação profissional e, 

consequentemente, na qualificação dos trabalhadores para atender as demandas do sistema 

público de saúde, o que reflete o crescimento e consolidação desses programas em relação aos 

objetivos estabelecidos pela referida política. Contudo, é possível verificar, na prática, a 

existência de algumas limitações e fragilidades no processo de implementação dos programas, 

o que se constituem como desafios a serem enfrentados para o alcance de mudanças efetivas na 

formação em saúde. 

Além disso, para suprir a lacuna identificada nessa busca relativa ao cenário local e 

regional, aponta-se a necessidade de desenvolver estudos que busquem identificar, nas 

Universidades Públicas do interior do Ceará,  mudanças na reorientação da formação em saúde 

decorrentes da implementação do Pró-Saúde e PET-Saúde, com o intuito de averiguar o impacto 

desses programas na formação profissional e suas repercussões no sistema de saúde local, como 

também identificar novos achados que subsidiem estratégias de aprimoramento para a sua 

operacionalização.  

Ao proceder com a construção do Estado da Questão é importante enfatizar a dificuldade 

do autor em identificar, a partir da busca implementada, um quantitativo relevante de artigos 

sobre o objeto de estudo em questão, sendo realizadas inúmeras tentativas de cruzamentos com 

diferentes palavras-chaves.   Considerando o número de editais publicados do Pró-Saúde e PET-

Saúde e a quantidade de IES contempladas e cursos envolvidos, acredita-se que haja uma 

produção científica mais vasta abordando experiências concretas da implementação desses 

programas nas instituições de ensino participantes. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/imprescindibilidade/
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar o processo de implementação do Programa de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (Pró-Saúde) e dos Programas de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 

nas Universidades públicas de Sobral, Ceará. 

 

2.2 Específicos 

 Conhecer as mudanças decorrentes da implementação do Pró-Saúde e PET-Saúde nos 

cursos participantes que apontem para uma reorientação da formação em saúde; 

 Descrever as contribuições dos Programas para o fortalecimento da integração ensino-

serviço-comunidade no contexto do sistema municipal de saúde; 

 Identificar os elementos facilitadores e obstáculos apresentados na implementação dos 

programas de reorientação da formação em saúde, entre os atores e instituições envolvidas. 

 Conhecer como os eixos norteadores e vetores do Pró-Saúde têm sido apreendidos pelos 

atores envolvidos na implementação do Programa nos cursos de graduação da saúde da 

UVA e UFC; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 As políticas públicas de educação superior no Brasil 

 

  Sabe-se que, historicamente, a formação dos recursos humanos para a saúde se 

caracteriza, dentre outros aspectos, pela fragmentação e especialização.  Esse decurso teve seu 

marco com a publicação do Relatório de Abraham Flexner, em 1910, que abordou aspectos da 

formação médica norte-americana.  O modelo Flexneriano estimula a fragmentação do 

conhecimento e induz a uma excessiva objetivação dos processos de aprendizagem, além de 

enfatizar o biologicismo e o mecanicismo, exacerbando o saber clínico em detrimento das 

dimensões do social e do subjetivo (ZILBOVÍCIUS, 2007). Esse relatório se converteu na base 

para a implantação do ensino e da prática médica em diversas partes do mundo (JUNQUEIRA, 

2009). 

  Com o intuito de superar o modelo arcaico e hegemônico da saúde, as preocupações em 

torno da gestão do trabalho e da educação em saúde se fizeram e ainda se fazem presentes nas 

análises das políticas de saúde no Brasil. Os estudos sugerem a presença inconstante do tema 

nos espaços de construção das políticas, embora as limitações do ensino e as inadequações do 

perfil profissional frente às necessidades de saúde da população já lograrem-se evidentes desde 

a segunda metade dos anos 70 (MACHADO, 2005; HADDAD et al, 2010).  Ainda assim, há 

mais de duas décadas as questões relacionadas à formação profissional constituem-se objeto de 

discussão das conferências nacionais de saúde e de recursos humanos e compõem os textos 

referentes à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas bases normativas (CAMPOS; 

PIERANTONI; MACHADO, 2006). 

  A saúde no Brasil sofreu fortes mudanças nas décadas de oitenta e noventa, com a 

criação de um sistema universal, o SUS. São grandes os obstáculos na sua consolidação; apesar 

de ser o sistema de saúde vigente, amparado na Constituição Federal de 1988 e regulamentado 

pelas Leis Orgânicas de 1990, seus princípios democráticos trabalham diretrizes, conceitos e 

práticas que eram e ainda são contra hegemônicos na sociedade (MERHY; FEUERWEKER; 

CECCIM, 2006). O sistema hegemônico traz a atenção à saúde centrada na assistência curativa, 

hospitalar e superespecializada, na vertente de interesses econômicos e corporativos. A 

substituição desse sistema pelo sistema universal, que busca modelos de atenção que valorizem 

a integralidade, o cuidado humanizado e a promoção da saúde depende do perfil de formação e 
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da prática dos profissionais de saúde (FEUERWERKER, 1996; ALMEIDA et al, 2007). 

  Dessa forma, a partir de uma concepção ampla de saúde, as políticas de recursos 

humanos para o SUS propõem mudanças de modelos metodológicos na formação profissional, 

abandonando a ênfase nos conteúdos para adotar movimentos que estimulam a aprendizagem 

ativa. Como proposta, busca-se, assim, superar a dicotomia entre teoria e prática, valorizando 

o ensino articulado aos serviços, com identificação da capacidade de desenvolvimento da 

atenção, centrada na prevenção, promoção, proteção e reabilitação, em nível individual e 

coletivo. O modelo adotado propõe: valorizar a tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e o gerenciamento dos processos de trabalho, produção de informação e 

planejamento de ações, habilitando o profissional para o trabalho em equipe e a produção da 

atenção integral (HADDAD; RISTOFF; PASSARELA, 2006; BATISTA, 2004). 

  A partir disso, constata-se que o desafio das novas propostas para o ensino em saúde 

está em cessar o continuísmo da assistência fragmentada, das práticas reducionistas e 

mecanicistas, fomentando espaço para a inclusão da integralidade, interdisciplinaridade e da 

humanização da assistência ainda durante a formação.   

  Dessa forma, as instituições de ensino superior têm buscado a revisão do seu papel na 

educação dos profissionais de saúde, com mudanças nos currículos dos cursos com um modelo 

pedagógico que permita ao aluno aprender a apreender, seja ético, humano e que seja 

competente, beneficiando a população (SAKAI et al, 2001). 

  O desafio para tal alcance se encontra na contraposição entre a concepção hegemônica 

tradicional, em que a prática pedagógica está centrada no professor e a aquisição de 

conhecimentos ocorre de maneira desvinculada da realidade; e a concepção crítica reflexiva, 

fundamentada na construção do conhecimento a partir da problematização da realidade, na 

articulação teoria e prática e na participação ativa do estudante no processo ensino-

aprendizagem (BRASIL, 2003).  A concepção pedagógica fundamentada na aprendizagem 

significativa requer articulação dos papéis da academia e dos serviços de saúde, sugerindo 

cooperação na seleção dos conteúdos, na produção de conhecimentos e no desenvolvimento de 

competência profissional (BRASIL, 2002).  

  Uma política ativa de mudança na formação possibilita uma melhor articulação entre 

universidade e serviços/sistema de saúde. Com o processo de aproximação e construção de 

compromissos, a responsabilidade pública e a relevância social da universidade são ampliadas 

na medida em que trazem para o contexto da educação o conjunto das diretrizes do SUS 
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(CECCIM, FEUERWERKER, 2004). 

  A mudança nas graduações da área da saúde torna-se, então, uma temática fundamental 

para todos aqueles que almejam o fortalecimento e o aprimoramento do SUS, esta afirmação 

parte da compreensão de que não é possível promover uma reorganização das práticas de 

cuidado e do modelo assistencial sem interferir simultaneamente no mundo da formação 

(FEUERWERKER, 2001; BARRETO et al, 2006).   

  Observa-se, para tanto, que identificar a necessidade da mudança, buscar novos 

conceitos e explorar práticas inovadoras são elementos indispensáveis para superar o paradigma 

hegemônico, instalado firmemente dentro e fora das instituições de ensino. 

  Sob tal perspectiva, diversas são as mobilizações significativas que têm sido feitas no 

sentido de se empregar transformações nos modelos de formação dos profissionais, buscando 

integrar a universidade aos segmentos da sociedade civil e com as comunidades em uma 

parceria que potencialize as alternativas de mudanças pedagógicas, organizativas e de 

interações institucionais.  Essa questão se faz necessária para que a academia demonstre sua 

relevância no contexto social e para permitir a formação dos estudantes a partir de problemas 

da realidade concreta (SILVA; SENA, 2006). 

  Nessa vertente, ao analisar o percurso das políticas públicas de formação em saúde no 

Brasil, é possível identificar diversos elementos constitutivos das propostas de reorientação do 

ensino em saúde, como programas e projetos desenvolvidos, atores e organizações mobilizadas, 

estratégias e instrumentos de implementação, etc. Empreender um resgate histórico dos marcos 

e transformações operadas no decorrer desse percurso, possibilita identificar os avanços e 

desafios no desenvolvimento de estratégias de mudanças no ensino em saúde, além de apontar 

caminhos para o desenho de novas ações e ampliação da política. 

  A questão da necessidade de reforma no preparo dos profissionais de saúde adquiriu 

grande fulgor após a realização da Conferência de Alma Ata, ocorrida em 1978.  Na ocasião, a 

Atenção Primária em Saúde (APS) foi reconhecida como chave para alcançar a meta de saúde 

para todos até o ano 2000 (ALMA-ATA, 1978). 

  No Brasil, os movimentos em prol de mudanças na graduação das profissões de saúde 

se constituíram antes mesmo da própria criação do SUS. O histórico destes movimentos se 

confunde um pouco com a constituição de outro movimento social na área da saúde, a saber: a 

Reforma Sanitária (FEUERWERKER, 2001; BARBIERI, 2006; GONZÁLEZ & ALMEIDA, 

2010). Podemos afirmar que a criação dos departamentos de Medicina Preventiva, a criação 
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dos Centros de Saúde-Escola, os Programas de Medicina Comunitária, a prática da extensão 

universitária constituiu-se como o embrião das insatisfações, por parte de professores e 

estudantes, com o caráter da formação profissional na área da saúde que impulsionaram 

movimentos pró-mudança na formação superior em saúde implantadas no Brasil. 

  Refletindo grande influência das discussões de Alma Ata, a 7ª Conferência Nacional de 

Saúde do Brasil, em 1980, promoveu um debate significativo sobre o desenvolvimento de 

recursos humanos adequados ao trabalho nos serviços básicos de saúde (BRASIL, 1980). A 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, marco precursor do movimento da Reforma Sanitária e 

implementação do SUS, apontou a inadequada formação de recursos humanos como um dos 

responsáveis pela ineficiência e ineficácia do setor saúde, devido às deficiências em nível 

técnico e nos aspectos éticos e de consciência social no processo formador (BRASIL, 1986a). 

O tema compôs as proposições da I Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, 

em 1986, sinalizando a necessidade de modificação nas graduações e a importância da 

integração ensino-serviço. 

  Em 1981, o Programa de Integração Docente Assistencial (IDA), criado no âmbito do 

Ministério da Educação, desenvolvia projetos de formação profissional por meio da inserção 

dos alunos em unidades de atenção primária, favorecendo a articulação entre academia e 

serviços de saúde (COSTA; KALIL; SADER, 1999). O IDA contou com 86 projetos 

distribuídos por 9 redes de programas no Brasil e em outros países da América Latina, ao longo 

da década (CHAVES; KISIL, 1999). Apesar dos avanços, expressos na conformação da Rede 

IDA – Brasil, da qual surgiram inúmeras experiências no país, o IDA limitou-se à assistência 

em saúde, com baixa participação de docentes e segmentação das ações, não resultando em 

significativas transformações nos currículos (TORRES, 2013). 

  Assim, no início dos anos 90, surge o Projeto UNI – Uma Nova Iniciativa, financiado 

pela Fundação Kellogg, a fim de redimensionar questões relativas ao Programa IDA. As ações 

orientavam a formação na perspectiva da multiprofissionalidade, do fortalecimento dos 

componentes curriculares (estágios obrigatórios na comunidade, ênfase em disciplinas que 

utilizassem a epidemiologia) e da aposta no componente dos serviços representado pelos 

Sistemas Locais de Saúde (SILOS) (TORRES, 2005).  O UNI reforçava que os processos de 

mudança continuassem a ocorrer na comunidade, como forma de superar a dissociação entre 

proposições acadêmicas e sua aplicabilidade prática (GONZALEZ & ALMEIDA 2010). No 

Brasil, foram implementados 6 projetos UNI, envolvendo 9 profissões de saúde e articulando 

um amplo conjunto de serviços de saúde, universidades e organizações comunitárias.  Os 
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projetos mobilizaram centenas de docentes e beneficiaram milhares de estudantes (ALMEIDA; 

FEUERWERKER; LLANOS, 1999).  

  A despeito de projetos como IDA e UNI e da preocupação com a formação no debate 

sobre a política de saúde no Brasil, a implementação do SUS ocorre na década de 90 e a atuação 

do Ministério da Saúde na ordenação da formação dos profissionais de saúde foi bastante 

limitada, sem evidências de uma articulação mais substantiva entre os Ministérios da Saúde e 

Educação que viabilizasse mudanças curriculares e atendesse às necessidades do sistema de 

saúde (MACHADO, 2007). 

Mesmo reconhecendo um contexto desfavorável a políticas mais abrangentes e 

democratizantes como o SUS, Teixeira e Paim (1996) observam um processo participativo nas 

universidades neste mesmo período. As ações da Rede Unida, constituída em 1985 do ideário 

presente nos projetos IDA e UNI, são exemplos deste processo. A rede contribuiu para a 

reinserção da temática dos recursos humanos na construção das políticas de saúde, articulando 

atores e instituições em torno de mudanças e novas experiências para a formação profissional 

em saúde (TEIXEIRA E PAIM, 1996).  Além disso, esse movimento favoreceu transformações 

nos serviços de saúde e o fortalecimento da cidadania e da participação popular, tendo 

participação fundamental nas discussões sobre as DCN para os cursos da saúde (GONZÁLEZ 

& ALMEIDA, 2010). 

No início do século XXI, entre os anos 2001 e 2004, são publicadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos da saúde - DCN. As DCN para o ensino de graduação no 

Brasil são documentos elaborados pelo Ministério da Educação que definem os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação dos profissionais da saúde para aplicação 

na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

na área da saúde das Instituições do Sistema de Ensino Superior de todo o Brasil. As DCN 

preconizam o perfil do profissional egresso “com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em 

seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 

ser humano” (BRASIL, 2001).   

As mudanças na formação dos profissionais de saúde propostas através das novas 

diretrizes curriculares nacionais estão em consonância com alguns dos problemas que 
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abordamos acima na busca de superá-los. Os documentos preconizam algumas competências 

gerais consideradas indispensáveis para o exercício profissional dos trabalhadores da saúde 

definidas de acordo com as necessidades atuais da população. 

Feuerwerker (2003) destaca a importância das diretrizes nacionais para sintonizar a 

educação dos profissionais com os problemas mais relevantes da sociedade, priorizando 

conteúdos com base em critérios epidemiológicos a partir das necessidades de saúde. A autora 

ressalta algumas iniciativas importantes para efetivar as mudanças propostas como, por 

exemplo: a utilização dos princípios da aprendizagem de adultos, a utilização de metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem, a integração de conteúdos básicos e profissionalizantes, a 

integração entre teoria e prática e a diversificação dos cenários de prática. 

A insuficiência do aparato legal acima apresentado para promover uma profunda 

transformação na formação dos profissionais de saúde é ressaltada pelos estudiosos da área.  

Afinal, como bem enfatizam González e Almeida (2010) “não se pode esperar uma reorientação 

espontânea das instituições de ensino, ou do serviço, na direção assinalada pelo SUS. Torna-se 

vital conferir direção convergente aos inúmeros processos de mudanças, a fim de facilitar a 

consecução dos objetivos propostos” (p. 561).   

Nesse sentido, consciente do papel do SUS na formação e no desenvolvimento dos 

trabalhadores do setor, o Ministério da Saúde tem envidado esforços para implementar uma 

série de políticas e programas que promovam e estimulem as transformações necessárias na 

formação dos profissionais da saúde. 

Logo após a aprovação das DCN para o curso de medicina, nos primeiros anos 2000, 

foram desenvolvidas pela Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas 

Médicas (CINAEM) iniciativas direcionadas principalmente para transformação da graduação 

em medicina, em decorrência dos projetos implantados na década anterior (GONZÁLEZ & 

ALMEIDA, 2010). Em 2002, foi criado o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED), desenhado pelos Ministérios da Saúde, da 

Educação e a OPAS, além da parceria com a Associação Brasileira de Educação Médica 

(Abem) e a Rede Unida. O programa propunha ações no sentido de adequar a formação médica 

aos preceitos do SUS, provendo cooperação técnica às reformas curriculares e incentivando a 

oferta de estágios nos hospitais universitários e nos serviços de atenção básica à saúde 

(OLIVEIRA et al, 2008). Ao final de 2002, o programa havia contemplado propostas de 19 

escolas médicas com financiamento na ordem de oito milhões de reais até o ano de 2003 
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(OLIVEIRA et al, 2008; GOULART et al, 2009). 

Em 2003, a criação do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) na 

estrutura organizacional da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação (SGTES) 

impulsionou a atuação do Ministério da Saúde junto as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, com o intuito de mostrar caminhos para a formação de novos profissionais de saúde, 

aperfeiçoar o pessoal que já está no SUS e cuidar para que haja profissionais de saúde 

comprometidos e em quantidade suficiente em todos os pontos do País (BRASIL, 2005b). Deste 

modo, esta secretaria assumiu a responsabilidade de formular políticas orientadoras da gestão, 

formação, qualificação e regulação dos trabalhadores da saúde no Brasil (BRASIL, 2015b). 

No período entre 2003 e 2004, é lançado o Projeto Vivências e Estágios na Realidade 

do Sistema Único de Saúde – o VER-SUS/ Brasil, destinado aos graduandos da saúde e 

desenvolvido a partir do reconhecimento do sistema de saúde como espaço diferenciado de 

ensino aprendizagem, capaz de aproximar a realidade acadêmica da experiência profissional. O 

projeto desenvolveu-se nos anos de 2004 e 2005 e se desdobrou em dois programas específicos: 

Estágios Rurais Interprofissionais no SUS e Vivências em Educação Popular no SUS, e suas 

ações possibilitaram imersão do acadêmico nas realidades do sistema de saúde de diferentes 

cidades e estados brasileiros, agregando ao currículo novos conhecimentos e novas ferramentas 

para a atuação profissional (TORRES, 2005).   

Em 2011 o VER-SUS foi reeditado, e embora os estágios de vivência não fossem 

novidade, nem mesmo no campo da saúde, pois tinha uma história consolidada e uma identidade 

construída com as experiências do VER-SUS/Brasil em 2004 e 2005, e ainda diversas 

experiências locais após esse período, suas novas diretrizes convergiram para as atuais políticas 

prioritárias e previram a organização das redes de atenção à saúde nas diversas regiões de saúde, 

tendo a atenção básica como organizadora do processo de cuidado. Assim, nessa nova versão o 

projeto pretendeu qualificar os futuros profissionais do SUS num espaço de formação e trabalho 

que dialogasse com os novos processos organizativos do SUS, possibilitando aos estudantes 

um espaço privilegiado de interação e imersão no cotidiano das práticas (BRASIL, 2011b)  

A experiência do VER-SUS/Brasil em 2004 e 2005 motivou o Ministério da Saúde, 

por meio do SGTES, a complementar a aprendizagem em serviços, ao lançar a cartilha do 

AprenderSUS, com o objetivo central de orientar a formação para o princípio da integralidade 

em saúde, aspecto pouco abordado pelos cursos de graduação (DIAS, 2011). Esta iniciativa, 

além de sustentar a mudança no processo ensino aprendizagem, fortaleceu a orientação da 
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formação em saúde, no nível de graduação, para a necessidade do currículo integrado, do 

construtivismo e das metodologias educacionais ativas e de educação à distância, e demonstrou 

o compromisso do Ministério da Saúde com a construção de relações de cooperação entre o 

sistema de saúde e as IES (GONZALES & ALMEIDA, 2010; BRASIL, 2004) 

A cartilha (BRASIL, 2004) lançava algumas estratégias que valorizavam e davam 

suporte à formação em serviço, ao propor a adoção da integralidade como eixo de mudança na 

formação de graduação, o trabalho conjunto com o MEC e a sistematização de experiências que 

trouxessem benefícios para a formação, para o serviço e para o exercício profissional. 

No âmbito do AprenderSUS, o projeto denominado EnsinaSUS, contemplou uma série 

de pesquisas e experiências inovadoras de mudanças na formação e educação permanente em 

saúde, fornecendo referenciais teóricos para o campo (CECCIM & CARVALHO, 2006; 

KOIFMAN & HENRIQUES, 2010). O Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área 

da Saúde (FNEPAS), criado em 2004, organizou-se como importante espaço de debates da 

formação em saúde (GONZALEZ & ALMEIDA, 2010), indicando ampliação do conjunto de 

atores e instituições mobilizados. 

Uma ampla articulação do DEGES e SGTES com a Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP) e Rede Unida possibilitou a realização do Curso de Especialização de Ativadores de 

Mudanças nas Profissões de Saúde, orientado conceitualmente pelo currículo integrado, o 

construtivismo e as metodologias educacionais ativas e de educação a distância (GONZALEZ 

& ALMEIDA, 2010). Até o ano de 2006, foram formados 597 especialistas ativadores de 

mudanças em todo o país com recursos financeiros executados na ordem de nove milhões de 

reais (BRASIL, 2006a). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), de fevereiro de 

2004, ocupa posição transversal na articulação de estratégias de mudanças nos processos 

educacionais em saúde. Naquele ano, as diretrizes da política propuseram a implantação do 

“Polo de Educação Permanente para o SUS”, reunindo representantes da gestão e da área da 

educação, com atribuição de detectar problemas e elaborar projetos voltados para a formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores da saúde em um território (BRASIL, 2004). 

A implementação dos Polos de Educação Permanente em Saúde em cada macrorregião 

do País, definidos como instâncias colegiadas que servem para a articulação, o diálogo, a 

negociação e a pactuação interinstitucional para pensar juntos as questões da Educação 

Permanente em Saúde (BRASIL, 2004) e o processo de certificação dos hospitais de ensino dão 
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início a uma parceria entre o Sistema de Saúde e as Instituições Formadoras. Parceria esta 

fortalecida através do lançamento da PNEPS em 2004 (Portaria 198) como uma estratégia de 

consolidação do SUS com o objetivo de promover profundas transformações na formação e no 

desenvolvimento dos profissionais da área em consonância com os princípios do SUS. Em 

agosto de 2007, através da portaria 1.996, a estrutura dos polos como instâncias de articulação 

intersetorial foi substituída pelas Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) 

situadas nos colegiados de gestão regional que assumiram a condução regional da política de 

EPS (GONZÁLEZ & ALMEIDA, 2010).  

Dias (2011) destacou alguns avanços que a PNEPS, acompanhada pela instalação das 

CIES trouxe para a interação entre o ensino e o serviço, tais como: uma intensificação na 

articulação com a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS); uma 

valorização do profissional dos serviços de saúde e, por consequência, dos alunos de graduação 

dos cursos de saúde, na medida em que os ajuda a formar; melhores mecanismos de 

manutenção, acompanhamento e avaliação da capacitação profissional, que juntos, refletem o 

amadurecimento da política nacional de reorientação da formação profissional em saúde. 

Em 2005, observa-se um protagonismo universitário na integração ensino-serviço a 

partir da implementação de novos programas. Através das experiências acumuladas com as 

iniciativas prévias e maior aproximação entre a saúde e a educação, é instituída a Portaria 

conjunta nº 2.118, estruturando a parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação “para 

cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde” 

(BRASIL, 2005c). 

A partir dessa iniciativa é lançado o Programa de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde) que tem como foco a aproximação da academia com os 

serviços públicos de saúde, sustentada na reorientação da formação profissional e na abordagem 

integral do processo saúde-doença a partir da atenção básica. Os objetivos incluem o 

estabelecimento de mecanismos de cooperação técnica entre gestores do SUS e as instituições 

acadêmicas e a ampliação da duração da prática educacional nos serviços do SUS, dentre outros 

(BRASIL, 2008b). 

Para complementar a atuação do Pró-Saúde, a portaria interministerial nº 1802, de 26 

de agosto de 2008, cria o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), que 

caracteriza-se como uma estratégia para fomentar a formação de grupos de aprendizagem 

tutorial em áreas prioritárias para o SUS, inserindo os estudantes das graduações em saúde nos 
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espaços dos serviços, estimulando a integração entre ensino, serviço e comunidade.  Procura 

ainda estimular a constante capacitação dos trabalhadores já inseridos no campo de trabalho, 

tornando-os coprodutores de conhecimentos e práticas que deem conta das diferentes demandas 

da população assistida pelo sistema de saúde público brasileiro (BRASIL, 2008a). 

Além das estratégias supracitadas, outras iniciativas do DEGES para a educação 

superior podem ser citadas (BRASIL, 2013a):  

1) Pró-Residência: em 2009 o Ministério da Saúde dá início a uma nova modalidade de 

financiamento de Residências Médicas, Multiprofissionais e em área profissional em saúde. 

Com isso, objetiva oferecer condições de sustentabilidade, visando a continuidade das ações 

dos programas de residência e o consequente aprimoramento da formação de especialistas no 

Brasil.  Fazendo referência a Sobral – CE, o município se destaca na oferta e desenvolvimento 

de programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, estando atualmente em sua 

13ª turma. 

2) Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB): visa estimular a 

atuação de profissionais na Atenção Básica em periferias de grandes cidades, municípios do 

interior, ou em áreas mais remotas.  

3) Programa Nacional Telessaúde Brasil: trata-se de uma ação do Programa "Mais Saúde", foi 

instituída pela Portaria GM 35/2007, e revogada pela Portaria GM 402/2010. Tem por objetivo 

melhorar a qualidade do atendimento da Atenção Básica no SUS, integrando ensino e serviço 

por meio de ferramentas de tecnologias da informação;  

4) Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS): instituída em junho de 2008, a UnA-SUS objetiva 

criar condições para o funcionamento de uma rede colaborativa de instituições acadêmicas, 

serviços de saúde e gestão do SUS, destinada a atender às necessidades de formação e educação 

permanente do SUS. 

A seguir, na Figura 1, com o intuito de sistematizar a evolução da política nacional de 

reorientação da formação profissional em saúde no Brasil, é possível visualizar a cronologia 

das principais ações desenvolvidas pela política, desde os seus antecedentes, das primeiras 

experiências no âmbito da SGTES até o período mais recente.  
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Figura 1 - Cronologia das principais ações de reorientação da formação profissional em saúde 
para o SUS. Brasil, décadas de 1980, 1990 e anos 2000. 
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Em razão do Pró-Saúde e PET-Saúde constituírem-se como os fundamentadores 

teóricos deste estudo, além de serem considerados programas de significativa relevância 

direcionados à reorientação da formação em saúde, os próximos capítulos serão voltados à 

aproximação dessas temáticas, bem como dos conceitos utilizados, operacionalização para 

implementação e objetivos pretendidos. 

       Criação 
da 

SGETS 
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3.2 Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde)   

 

 Conforme exposto no capítulo anterior, o processo ensino/aprendizagem em saúde, nos 

últimos anos, tem sido alvo de reflexões por não ter conseguido interpretar e/ou modificar o 

processo saúde/doença nos diferentes espaços. Alguns apontam a educação e as necessidades 

de mudança na formação como o nó crítico para as reais transformações na organização das 

práticas em saúde (CECCIM, 2008).  Na atualidade, as políticas de educação/saúde vigentes 

tentam estimular a formação com eixo na integralidade para substituir o modelo tradicional da 

organização do cuidado ao ser humano (ALBUQUERQUE et al, 2008). 

 Entre as políticas com este propósito, é possível citar o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) que surgiu numa parceria do 

Ministério da Saúde (MS) com o da Educação (MEC), a partir da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação Superior (SGTES), da Educação Superior (SESU) e com o apoio do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  A proposta 

levou em conta a sustentação estrutural apontada pelas DCN, estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) para as profissões de saúde, bem como o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), possibilitando intervir nos cenários de prática do 

serviço público, tornando-os mais próximos da realidade dos futuros profissionais, e mais 

atraentes à sua permanência (BRASIL, 2005a; 2007a). 

 Instituído em 2005 e inspirado no PROMED, o Pró-Saúde foi delineado em um contexto 

de grandes desafios na implementação das estratégias reformuladoras da formação para o SUS. 

A inspiração do Pró-Saúde no modelo do PROMED teve como uma das suas motivações as 

mudanças ocorridas no DEGES e na SGTES, em virtude da substituição do Ministro da Saúde 

e de dirigentes do departamento e da secretaria (GONZALEZ & ALMEIDA, 2010). 

Inicialmente, o programa, denominado Pró-Saúde I, contemplava os cursos de Enfermagem, 

Medicina e Odontologia. Em 2007, foi aprovada a ampliação do Pró-Saúde para todas as 

profissões de saúde, denominado de Pró-Saúde II, seguindo o movimento de criação dos 

Núcleos de Apoio à Estratégia de Saúde da Família (NASF), que promoveram a inserção de 

outros profissionais da saúde na atenção básica (BRASIL, 2007a, 2008b).  

 Com a implementação do Pró-Saúde, esperava-se a substituição do modelo de formação 

– individual, de caráter fortemente especialista e hospitalocêntrico – para um processo 

formativo que levasse em conta os aspectos socioeconômicos e culturais da população. 
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Preconizava-se a articulação com o sistema público de saúde por meio de ações de promoção 

da saúde e prevenção de agravos; da difusão da educação profissional como um processo 

permanente; da busca pelo equilíbrio entre a excelência técnica e os fatores de ordem social; e 

das mudanças no desenvolvimento das pesquisas em saúde em prol do SUS. Tais argumentos, 

dentre outros, se constituem nas bases para o desenvolvimento dos projetos institucionais que 

o programa propõe, (BRASIL, 2007b). 

 O documento oficial (BRASIL, 2007a) mostrou que o objetivo geral do programa era a 

integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma 

abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo 

transformações nos processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem e de 

prestação de serviços à população.   

 Haddad & Morita (2006) afirmaram que o objetivo central do Pró-Saúde em apoiar as 

mudanças curriculares nos cursos de graduação da área de saúde, fazendo a necessária 

aproximação academia-serviço, traduz-se em práticas sanitárias mais adequadas às 

necessidades manifestas, refletindo diretamente em uma atenção à saúde de melhor qualidade.  

 Dentre os objetivos específicos do programa, o documento (BRASIL, 2007a) destaca: 

 • reorientar o processo de formação dos profissionais da saúde, de modo a oferecer à sociedade 

profissionais habilitados para responder às necessidades da população brasileira e à 

operacionalização do SUS;  

• estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas, visando à 

melhoria da qualidade e à resolubilidade da atenção prestada ao cidadão, à integração da rede 

pública de serviços de saúde e à formação dos profissionais de saúde na graduação e na 

educação permanente;  

• incorporar, no processo de formação da área da Saúde, a abordagem integral do processo 

saúde-doença, da promoção da saúde e dos sistemas de referência e contra referência;  

• ampliar a duração da prática educacional na rede pública de serviços básicos de saúde, 

inclusive com a integração de serviços clínicos da academia no contexto do SUS. 

 A perspectiva do programa é que os processos de reorientação da formação ocorram ao 

mesmo tempo em diferentes eixos, de modo que haja integração das instituições de ensino 

superior com o serviço público de saúde, respondendo às necessidades de saúde da população 
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na formação dos profissionais, na produção do conhecimento e na prestação de serviços, 

colaborando para o fortalecimento do SUS (BRASIL, 2007a). 

 O Pró-Saúde propõe três eixos para o seu desenvolvimento, sendo que cada um destes 

eixos é decomposto em três vetores específicos, e, em cada um destes vetores, há três estágios 

que partem de uma situação mais tradicional ou conservadora atribuída como estágio I, até o 

estágio III, momento em que se alcançam a situação e o objetivo desejados, considerados como 

imagem objetivo. Esses aspectos estão condensados no Quadro 2. 

 
Quadro 02 – Apresentação dos Eixos de desenvolvimento do Pró-Saúde 

EIXO A – ORIENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
 
 
 
 
 
Vetores 

 
1- Determinantes  
de Saúde e 
Doença 
 

 
 
 

 
 
 

Imagem 
objetivo – 
Estágio III 

 
Prioriza os determinantes de saúde e doença, com adequada 
articulação biológico-social. 

 
2-Pesquisa 
relacionada à 
realidade local 
 

 
Equilíbrio na produção de investigações sobre as 
necessidades da população e sobre os aspectos 
biomédicos/tecnológicos. 

 
3 - Pós-graduação 
e Educação 
Permanente 
 

 
 
Articulação com as necessidades assistenciais 

EIXO B – CENÁRIOS DE PRÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vetores 

 
1 - Interação 
ensino-serviço 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 

objetivo – 
Estágio III 

 
Integra orientação teórica com a prática nos serviços 
públicos de saúde, em nível individual e coletivo. 

 
 
2 - Diversificação 
dos cenários do 
processo de 
aprendizagem 

 
Atividades clínicas de Atenção Básica da rede do SUS, 
Unidades Básicas de saúde, Unidades do Programa de Saúde 
da família, com prioridade ambulatorial, ou em serviços 
próprios da IES que subordinam suas centrais de marcação 
de consulta às necessidades locais do SUS. Internato ou 
equivalente desenvolvido em sua totalidade na rede do SUS. 
 

 
3 - Articulação 
dos serviços 
universitários com 
o SUS 

 
Serviços próprios completamente integrados ao SUS, sem 
central de marcação de consultas ou de internações próprias 
das instituições acadêmicas. Desenvolvimento de 
mecanismos institucionais de referência e contra-referência 
com a rede do SUS. 
 

EIXO C – ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
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Vetores 

1 - Análise crítica 
da atenção básica 

 
 
 
 
 
 
 

Imagem 
objetivo – 
Estágio III 

O processo de ensino-aprendizagem toma como eixo, na 
etapa clínica, análise crítica da totalidade da experiência da 
atenção à saúde, com ênfase no componente de Atenção 
Básica. 
 

 
2 - Integração do 
ciclo básico/ciclo 
profissional 
 

 
Ensino com integração do ciclo básico com o profissional ao 
longo de todo o curso. Um dos métodos orientadores da 
integração é a problematização. 
 

 
 
 
3 - Mudança 
metodológica 

 
Ensino baseado na problematização em pequenos grupos, 
ocorrendo em ambientes diversificados com atividades 
estruturadas a partir das necessidades de saúde da população. 
Avaliação formativa e somativa, incluindo todos os aspectos 
da formação do estudante (conhecimentos, atitudes e 
habilidades). 
 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde - Pró-Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

 

 

De acordo com o documento oficial (Brasil, 2007a), o processo de reorientação da 

formação profissional em saúde deverá ser avaliado em função do desenvolvimento dos eixos 

referidos, porém, a descrição que se apresenta sobre cada um deles não constitui regra de 

padronização, mas sim um exemplo que oriente a necessidade de levá-los em conta como 

elementos estruturantes da mudança. Nesta etapa, é esperada a criatividade dos proponentes 

para que possam sugerir e desenvolver soluções verdadeiramente inovadoras.  

Em relação aos mecanismos de condução nacional, acompanhamento e avaliação do 

Pró-Saúde, tem-se a constituição de um conselho consultivo, composto de órgãos e instituições 

governamentais, do movimento estudantil, conselhos e associações profissionais, e as 

comissões assessora e executiva, responsáveis pela administração do programa, apoio técnico 

e avaliação da execução da política, bem como ações de seleção, acompanhamento e avaliação 

dos projetos.  

Para a seleção das instituições que participam do Pró-Saúde, constituiu-se uma comissão 

assessora que definiu os critérios destinados à avaliação dos projetos apresentados pelas IES e 

Secretarias de Saúde, segundo os seguintes critérios gerais: tratamento equilibrado dos três 

eixos (orientação teórica, cenários de prática e orientação pedagógica); clareza na abordagem 

conceitual (determinantes sociais do binômio saúde-doença) e esquema curricular; clara 

possibilidade de articulação com o serviço de saúde; orientação quanto à regulação e sistema 
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de referência; possibilidade de compartilhar orçamento (escola e serviço); integração do 

Hospital Ensino nas redes de serviço, e indicação de parâmetros de avaliação (BRASIL, 2008b). 

A adesão ao Pró-Saúde I era feita por submissão de projeto (um projeto por curso), 

acompanhado de uma carta-compromisso da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e apreciado 

pelos colegiados dos cursos de graduação. A seleção de propostas ficava a cargo da comissão 

assessora nacional que avaliava a sua conformidade com as DCN (BRASIL, 2005d). 

O primeiro edital para seleção nacional do Pró-Saúde, lançado em 2005, contemplou 

apenas os cursos de graduação em medicina, enfermagem e odontologia, as três profissões que 

já integravam a ESF.  Os projetos inscritos foram oriundos de diversas IES, distribuídas por 

todo território nacional e de naturezas distintas (públicas e privadas), aceitando-se como 

habilitadas a participar do processo, todos os cursos de graduação em medicina, enfermagem e 

odontologia reconhecidos pelo MEC (BRASIL, 2007a) 

O Pró-Saúde I contemplou, então, 89 cursos das 181 propostas candidatas, sendo 38 de 

medicina, 27 de enfermagem e 24 de odontologia, abrangendo um total de 46.500 estudantes 

(BRASIL, 2009a). No Ceará três cursos tiveram seus projetos aprovados: Curso de 

Enfermagem e Curso de Medicina da UFC/Fortaleza e Curso de Enfermagem da UVA/Sobral 

(BRASIL, 2006b). 

O segundo edital do Programa foi lançado em 2007, abrangendo os cursos de graduação 

das quatorze profissões que integram a área da saúde, conforme elencado na Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) 287 - Assistentes Sociais, Biólogos, Biomédicos, 

Profissionais de Educação Física, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, 

Fonoaudiólogos, Médicos, Médicos Veterinários, Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos e 

Terapeutas Ocupacionais (BRASIL, 1998) - no intento de modificar o processo de formação, 

com a geração de conhecimentos e prestação de serviços à comunidade, por meio de uma 

abordagem integral do processo saúde-doença (BRASIL, 2008b). 

A segunda seleção (Pró-Saúde II) apresentou peculiaridades em relação à primeira, 

como a exigência de um projeto único por cada IES que incluísse um ou mais cursos de 

graduação da área da saúde, o que gerou a necessidade de elaboração de projetos comuns pelas 

IES interessadas em participar do Programa, compartilhando saberes e cenários de prática. 

Acrescido a isso, foi exigida uma maior participação das Secretarias Municipais ou Estaduais 

de Saúde, seja na construção e implementação dos projetos, seja responsabilizando-se pelos 
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investimentos dos recursos do Programa, destinados aos serviços de saúde, que seriam 

utilizados pelas IES como cenários de prática (CAMPOS et al, 2010). 

Nesse processo seletivo foram aprovados 68 projetos das 95 propostas submetidas, 

sendo contemplados 265 cursos da área de saúde, envolvendo 77 secretarias de saúde, com 

impacto sobre aproximadamente 97.000 alunos das 14 áreas envolvidas (BRASIL, 2015c). No 

Estado do Ceará foram aprovados três projetos que tiveram como IES proponentes a UFC, 

Universidade Estadual do Ceará - UECE e Universidade de Fortaleza - UNIFOR, todas 

localizadas em Fortaleza (BRASIL, 2008c).  

Posteriormente, em dezembro de 2011, foi lançado o terceiro edital do Pró-Saúde, 

havendo inovações no processo seletivo das instituições.  Foi estabelecido que a adesão das IES 

deveria ser realizada conjuntamente aos dois programas: Pró e PET-Saúde. De acordo com a 

SGTES, a integração destes programas teve como objetivos ampliar a atuação dos estudantes 

nos serviços de saúde e contribuir para a construção das redes de atenção à saúde do SUS, 

reconhecendo-se a importância de sua inter-relação no fortalecimento da política (BRASIL, 

2015d). A partir de então, o Pró-Saúde se integra ao PET-Saúde conformando um terceiro 

momento da política, denominado Pró-Saúde/PET-Saúde. 

O Pró-Saúde/PET-Saúde teve como pressupostos a consolidação da integração ensino-

serviço-comunidade e a educação pelo trabalho. A articulação destas iniciativas visou: (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) 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 (BRASIL, 2011c). 

Nesse edital, considerou-se a apresentação da proposta referente aos Programas Pró-

Saúde e PET-Saúde de forma articulada, denominando Projeto a descrição de atividades 

referentes ao Pró-Saúde e Subprojeto as atividades referentes ao PET-Saúde. O programa 

envolve até três anos de apoio financeiro a projetos que apresentem potencial de transformação 

do modelo de formação (BRASIL, 2011c). 
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Foram selecionados para o Pró-Saúde/PET-Saúde 120 projetos articulados a 415 grupos 

tutorias, envolvendo 169 secretarias de saúde, não sendo, no entanto, divulgado nos 

documentos oficiais a quantidade de cursos envolvidos nessa edição.  Cinco das propostas 

aprovadas foram do Estado do Ceará, tendo como proponentes quatro IES públicas e uma 

privada, vinculadas a cinco secretarias de Saúde.  Desses projetos, dois são de IES públicas 

localizadas no interior do Estado: UVA e UFC/Campus de Sobral; ambas desenvolveram 

propostas em parceria com a Secretaria de Saúde de Sobral (BRASIL, 2012b) 

É possível observar a ampliação ocorrida no programa, desde o Pró-Saúde I ao Pró-

Saúde/PET-Saúde, evidenciada, pelo aumento no número de cursos contemplados e IES 

envolvidas, bem como pela maior participação de secretarias de saúde na implantação dos 

projetos e ações (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1 - Número de cursos e projetos contemplados, IES e Secretarias de Saúde envolvidas 
nas três edições do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 
– PRÓ-SAÚDE. Brasil, 2010. 
 

  
Cursos 

contemplados 

 
Projetos 

contemplados 

 
IES 

envolvidas 

 
Secretarias de saúde  

envolvidas 
 
PRÓ-SAÚDE I (2005) 

 
89 

 
        89 

 
62 
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PRÓ-SAÚDE II (2007)              265           68 68                        77 

PRÓ-SAÚDE/PET-
SAÚDE (2011) 

_        120 121                       169 

 

Fontes: BRASIL, 2008c; 2009; 2012c.  
 
 
 

O êxito do Pró-Saúde é visível e as principais inovações positivas apontadas são a maior 

articulação das IES com os serviços de saúde, a institucionalização das ações com a implantação 

das comissões de gestão e acompanhamento local e o reconhecimento das mesmas como espaço 

efetivo de articulação entre a instituição de ensino e os gestores dos serviços de saúde. Por outro 

lado, são evidentes alguns limites e dificuldades com destaque à falta de continuidade dessa 

articulação decorrente das mudanças de gestores, a infraestrutura limitada dos serviços de saúde 

e a insuficiência de espaços que garantam a efetiva participação dos profissionais no 

desenvolvimento dessas atividades (Brasil, 2007a). 
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3.3 Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 

 

 

 O PET-Saúde surgiu como uma proposta derivada do Pró-Saúde com o intuito de 

garantir o alcance dos seus objetivos, constituindo-se uma estratégia mais específica de 

atividades que potencializem o eixo cenário de prática do Pró-Saúde. O Programa foi instituído 

em 2008, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Educação, através da Portaria 

Interministerial n. 1.802/08, sendo destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial na 

ESF. Caracteriza-se como uma das ações direcionadas ao fortalecimento da APS, em 

conformidade com as necessidades do SUS e como fio condutor da interação ensino-serviço-

comunidade, eixo básico para reorientar a educação na área da saúde (BRASIL, 2008a). 

 O PET-Saúde foi inspirado no Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério 

da Educação, e que funciona nas universidades pública federais já há muitos anos. A ideia 

surgiu a partir da verificação pelos gestores do programa no MEC quanto à existência de muitos 

projetos PET na área da saúde. Ao estudar com profundidade o PET, e ao considerar ao mesmo 

tempo o desafio que estava sendo enfrentando no Pró-Saúde para efetivar a integração ensino-

serviço, surgiu a ideia de aproveitar a conformação do PET no que diz respeito aos grupos de 

educação tutorial, mas adequá-la às necessidades da política de educação na saúde.  Nasceu daí 

o PET-Saúde, que diferentemente do PET, estabeleceu como campo de atuação não a 

universidade, mas os serviços de saúde, aplicado à formação durante a graduação, baseado nas 

atividades de integração ensino-serviço-comunidade.  O PET-Saúde também se diferencia do 

PET ao ter introduzido no grupo tutorial, originalmente formado pelo docente e um grupo de 

estudantes de graduação, o preceptor, que é o profissional do serviço de saúde que participa do 

processo de ensino-aprendizagem. Isso permitiu potencializar a integração ensino-serviço, por 

meio de grupos tutoriais formados pelo tutor (docente), preceptores (profissionais do serviço) 

e monitores (alunos de graduação) (HADDAD, 2011).  

 O Programa caracteriza-se como um instrumento para a qualificação em serviço dos 

profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências dirigidos aos estudantes 

dos cursos de graduação na área da saúde, com a perspectiva da inserção das necessidades dos 

serviços como fonte de produção de conhecimentos e pesquisa nas IES (BRASIL, 2008a).   

 São objetivos específicos do PET-Saúde (BRASIL, 2008a, p. 27):   
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I - 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 sociais e regionais;  

 

II - 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;  

 

III - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;  

 

IV - Contribuir para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 
cursos de graduação da área da saúde;  

 

V - Contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às 
necessidades e às políticas de saúde do País; 

 

VI - Sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o adequado enfrentamento das 
diferentes realidades de vida e de saúde da população brasileira;  

 

VII - Induzir o provimento e favorecer a fixação de profissionais de saúde capazes de 
promover a qualificação da atenção à saúde em todo o território nacional; e  

 

VIII - Fomentar a articulação entre ensino e serviço na área da saúde. 

 

 

 Com o PET-Saúde, trabalho, ensino e aprendizagem misturam-se nos cenários de 

produção de saúde como processos de cognição e subjetivação e acontecem simultaneamente 

como expressão da realidade. Ele busca incentivar a interação ativa dos estudantes e docentes 

dos cursos de graduação em saúde com os profissionais dos serviços e com a população 

(HADDAD et al, 2009).   

 Para o PET-Saúde, a interdisciplinaridade favorece uma formação acadêmica 

condizente com o desenvolvimento atual da ciência (BRASIL, 2008d). Nessa perspectiva, 

aposta no aprendizado por meio do estabelecimento dos grupos de aprendizagem tutorial, de 

natureza coletiva e interdisciplinar. 

 Os grupos tutoriais são formados por estudantes de graduação da área da saúde 

regularmente matriculados em Instituições de Educação Superior, por professores e por 

profissionais pertencentes aos serviços de saúde inseridos no Programa, considerando-se a 
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proporção de 1 (um) tutor acadêmico para 6 (seis) preceptores responsáveis pelo aprendizado 

em serviço de 12 (doze) estudantes de graduação da área da saúde (BRASIL, 2008a).  

 Os tutores são professores das IES que devem realizar a supervisão docente-

assistencial, dirigida aos profissionais da saúde, exercendo o papel de referência para os 

preceptores e/ou para os estudantes vinculados ao programa. A função do tutor deve ser 

exercida por pelo menos oito horas semanais sem detrimento das funções acadêmicas às quais 

está incumbido. Para serem contemplados como tutores acadêmicos, os docentes, além de 

possuírem vínculo com a IES participante do Programa, devem possuir no mínimo mestrado e 

2 (dois) anos de experiência na área de intervenção e/ou pesquisas propostas no subprojeto, 

comprovados por meio de curriculum vitae/lattes, devendo ser selecionados pelos gestores da 

instituição de ensino (BRASIL, 2008a). 

 Os preceptores detêm a função primordial de supervisionar e orientar as ações dos 

alunos no serviço. Poderão ser contemplados como preceptores de graduação, profissionais de 

nível superior dos serviços de saúde devidamente cadastrados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), com no mínimo especialização e 2 (dois) anos de 

experiência em atividades relacionadas ao projeto e de acordo com as habilidades necessárias, 

comprovados por meio de curriculum vitae/lattes, e que sejam selecionados pelo gestor 

municipal e/ou estadual de saúde.  O profissional deve dedicar-se às atividades junto aos 

estudantes por, no mínimo, 8 (oito) horas semanais, sem prejuízo de suas atividades didáticas e 

nos serviços de saúde (BRASIL, 2008d).  

 E, por fim, os grupos tutoriais são compostos por estudantes de graduação 

regularmente matriculados em IES integrantes do PET-Saúde. A eles competem o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, sob orientação do tutor e do preceptor e de 

atividades de iniciação ao trabalho em campo por, no mínimo, 8 (oito) horas semanais 

(BRASIL, 2008d). 

 As IES têm a atribuição de selecionar os estudantes e os tutores acadêmicos e as 

secretarias de saúde indicam os nomes dos preceptores. Os incentivos à implementação do 

Programa envolvem a oferta de bolsas aos alunos participantes, aos docentes das IES e aos 

preceptores nos serviços de saúde (BRASIL, 2008a). 

 Ao submeterem projetos para participação do Programa, as IES devem contemplar os 

itens: indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; interdisciplinaridade; atuação coletiva; 

integração contínua entre os bolsistas e os corpos discente e docente do(s) curso(s) de graduação 
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envolvidos; contato sistemático com a comunidade; elaboração de produtos, processos e 

metodologias de intervenção na comunidade e nos serviços de saúde; ter um planejamento e 

execução de um programa de atividades que contribua com a integração ensino-serviço-

comunidade e que seja construído em parceria com a Secretaria de Saúde do Município 

(BRASIL, 2008a). 

 A condução nacional do PET-Saúde fica a cargo do DEGES/SGTES, que tem a 

atribuição de apreciar as propostas, sugerir mecanismos de funcionamento, aprimoramento e 

avaliação dos grupos PET.  A avaliação do PET-Saúde é realizada com base em indicadores e 

diretrizes presentes nos relatórios técnicos anuais das atividades desenvolvidas por cada um dos 

grupos, conforme orientações da Coordenação do Programa.  Esses indicadores incluem a 

participação dos alunos nas atividades propostas, os projetos de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidos, o alinhamento das atividades às políticas públicas, a interdisciplinaridade, as 

publicações e a participações dos alunos, dos preceptores e dos tutores em eventos acadêmicos 

(BRASIL, 2008a). 

 Além dessa estratégia de avaliação, o monitoramento do Programa ocorre por visitas 

in loco de representante (s) da Comissão Gestora do PET-Saúde com o objetivo de acompanhar 

a implementação do projeto proposto; realização de seminários internos anuais de avaliação do 

projeto; participação, por meio de seus representantes, nos Seminários Estaduais ou Regionais 

e Seminário Nacional do Pró-Saúde e PET-Saúde; e pesquisas de monitoramento e avaliação 

do programa (BRASIL, 2008a). 

 Até o momento foram lançados 07 (sete) editais PET-Saúde, de maneira a oportunizar 

aos estudantes da área da saúde as mais diversas experiências no SUS. A seguir, o quadro 5 

apresenta os editais PET-Saúde com seus respectivos projetos e período de vigência.   
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Quadro 3 - Editais PET-Saúde. Ministério da Saúde do Brasil, 2008 a 2015. 
 

Nº/Data - Edital 

 

Projeto 

 

Período de Vigência 

Edital n.12, de 3 de setembro de 2008 PET-Saúde 2009 – 2010 

Edital n. 18, de 16 de setembro de 2009. PET-Saúde/Saúde da Família 2010 – 2011 

Edital n. 7, de 03 de março de 2010. PET-Saúde/Vigilância em Saúde 2010 – 2011 

Edital nº 27, de 17 de setembro de 2010 PET-Saúde/Saúde Mental/Crack 2011 – 2012 

Edital n.24, de 15 de dezembro de 2011. PRO-Saúde/PET-Saúde 2012 – 2014 

Edital nº 28 de 22 de novembro de 2012. PET-Saúde/ Vigilância em Saúde 2013 – 2015 

Edital nº 14 de 8 de março de 2013 PET-Saúde/Redes de Atenção 2013 – 2015 

Edital nº 13, de 28 de setembro de 2015 PET-Saúde/GraduaSUS 2016 – 2018 

Fonte: Própria autora. 

 No PET-Saúde, foram aprovados 84 projetos de 68 instituições de ensino superior em 

parceria com 71 secretarias de saúde, tendo sido constituídos 306 grupos PET, em 2009, quando 

onze mil estudantes participaram do programa, com cerca de cinco mil bolsas concedidas 

(BRASIL, 2009; 2009b; 2009c). Em 2010, já sob a denominação de “Saúde da Família” foram 

aprovados 111 projetos, envolvendo 84 IES e 96 secretarias de saúde, e 461 grupos tutoriais 

(BRASIL, 2010).  Em maio do mesmo ano foram mais 70 projetos e 122 grupos PET temáticos 

de Vigilância em Saúde (VS), envolvendo 60 IES e 68 secretarias de saúde (BRASIL, 2010b). 

Posteriormente, em 2011, foi instituído o PET-Saúde/Saúde Mental - Crack, Álcool e outras 

Drogas, sendo selecionados mais 69 projetos e 80 grupos tutoriais, envolvendo 57 IES e 74 

secretarias de saúde (BRASIL, 2011d). 

 Desse quantitativo, foram aprovados no Estado do Ceará quatro projetos PET-Saúde 

(2009-2010), cinco projetos PET-Saúde/Saúde da Família (2010-2011), quatro projetos e nove 

grupos tutorias vinculados ao PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2010-2011), três projetos e 

cinco grupos tutoriais relacionados ao PET-Saúde/Saúde Mental/Crack (2011-2012). Ressalta-

se que, dentre as IES com projetos contemplados, as únicas situadas no interior do Ceará foram 

UVA e UFC/Campus Sobral, tendo as duas instituições atuado em parceria em todas as 

propostas supracitadas.  

 Os editais PET-Saúde mais recentes constituíram-se do PRÓ-Saúde/PET-Saúde 

(2012-2014) cuja proposta foi discorrida no capítulo anterior, além do PET-Saúde/Vigilância 

em Saúde (2013-2015) e PET-Saúde/Redes de Atenção (2013-2015), que tiveram suas 

atividades findadas em 2015. Atualmente encontra-se em vigência o PET-Saúde/GraduaSUS, 

com previsão de conclusão em 2018.  
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 O PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-2015) teve como pressupostos a promoção 

da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho por meio da reorientação 

da formação profissional, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-doença, 

promovendo transformações nos processos de geração de conhecimento, de ensino 

aprendizagem e de prestação de serviços de saúde e do fomento de grupos de aprendizagem 

tutorial no âmbito dos programas e ações de Vigilância em Saúde. Caracterizou-se como 

instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao 

trabalho e vivências direcionadas aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, de 

acordo com as necessidades do SUS, tendo em perspectiva a qualificação das ações e serviços 

de saúde oferecidos à população (BRASIL, 2012c). 

 Cada projeto submetido ao PET-Saúde/Vigilância em Saúde, de pesquisa e/ou de 

intervenção, deveria descrever as ações a serem trabalhadas em uma ou mais das seguintes 

prioridades da Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde - 2011-2015 – entre 

eles: 

- Vigilância, prevenção e controle da dengue;   

- Redução da morbimortalidade por tuberculose;   

- Análise e avaliação do Sistema de Vigilância das Doenças Transmissíveis;  

- Fortalecimento, ampliação e integração das ações de Vigilância em Saúde com as Redes de 

Atenção à Saúde;   

- Vigilância, prevenção e controle da hanseníase e de outras doenças relacionadas à pobreza;  

- Redução da morbimortalidade por malária;   

- Ações de vigilância, prevenção, controle e/ou erradicação da morbimortalidade das zoonoses: 

leishmanioses, raiva humana e febre amarela;  

- Vigilância, prevenção e controle de doenças de maior carga;   

- Ampliação da capacidade de vigilância e respostas rápidas às emergências de Saúde Pública 

e desastres;  

- Vigilância, controle e redução da transmissão do HIV/aids;  

- Melhoria da qualidade de vida de pessoas com HIV/aids;  

- Vigilância e eliminação da sífilis congênita;  
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- Vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. (BRASIL, 2012c). 

 

 O PET-Saúde/Vigilância em Saúde aprovou no total 111 projetos distribuídos em 195 

grupos tutoriais, envolvendo 105 IES e 120 Secretarias de Saúde.  No Ceará foram aprovados 

cinco projetos, totalizando 11 grupos tutoriais vinculados a cinco IES e quatro secretarias de 

saúde. Dentre essas IES destacam-se a UVA e UFC/Campus de Sobral como as únicas 

instituições públicas contempladas no interior do estado.  Ambas as instituições, vinculadas à 

Secretaria Municipal de Sobral, tiveram um projeto aprovado e três grupos tutoriais formados 

(BRASIL, 2013b).  

 Em 2013 foram iniciadas as atividades do PET-Saúde/Redes de Atenção, sendo 

finalizadas em 2015.  O Programa teve como perspectiva o desenvolvimento de intervenções 

na modelagem das redes de atenção à saúde visando à qualificação das ações e serviços de 

saúde oferecidos à população nos diversos pontos de atenção das redes e a inserção das 

necessidades dos serviços no contexto das redes como fonte de produção de conhecimento e 

pesquisa nas instituições de ensino (BRASIL, 2013c). 

 Nessa perspectiva, consideram-se Redes de Atenção à Saúde como arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que 

integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado à saúde. Caracterizam-se pela formação de relações horizontais entre 

os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Básica, pela centralidade nas 

necessidades em saúde da população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, 

pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os 

resultados sanitários e econômicos (BRASIL, 2013c). 

 O fortalecimento da Atenção Básica, como cenário privilegiado do desenvolvimento 

da clínica ampliada, educação permanente, participação social, educação interprofissional, 

gestão compartilhada, centralidade no paciente, problematização da realidade, onde se pode 

promover o diálogo da formação com o mundo do trabalho, torna-se uma exigência para o 

estabelecimento das Redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2013c). 

 Os pontos de atenção das redes temáticas, determinados em função da produção 

singular, devem estar evidenciados no desenho de cada rede. A organização das ações e serviços 

de prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, nos diferentes níveis de 
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complexidade, a articulação e a interconexão de todos os conhecimentos, saberes, tecnologias, 

profissionais e organizações também precisam estar explicitados nas redes (BRASIL, 2013c). 

 O edital incentivou a apresentação de propostas que contemplassem as políticas e 

prioridades das Redes Temáticas Prioritárias do Ministério da Saúde: Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência; Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, priorizando o 

enfrentamento do câncer do colo de útero e de mama; Rede cegonha; Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências; Rede de Atenção Psicossocial, priorizando o enfrentamento do 

álcool, crack e outras drogas; Atenção à Saúde Indígena (BRASIL, 2013c). São exemplos de 

pontos de atenção: 

- Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: Atenção Básica, Atenção Domiciliar, Atenção 

Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas 

Deficiências, Oficina Ortopédica, Hospitais Especializados, entre outros; 

- Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, priorizando o enfrentamento do Câncer 

de Colo de Útero e Mama: Atenção Básica, Atenção Domiciliar, Ambulatórios e/ou serviços 

especializados, Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon); Hospital Geral, Hospitais 

Universitários, Hospitais Especializados, entre outros; 

- Rede Cegonha: Atenção Básica, Casas de Parto, Maternidade de Baixo Risco, Maternidades 

de referência, para atendimento a gestantes e recém-nascidos de risco, com leitos de UTI, UCI 

(Unidade de Cuidados Intermediários) e leitos Canguru, entre outros; 

- Rede de Urgência e Emergência: Atenção Básica, Atenção Domiciliar, UPA, SAMU, Pronto 

Socorro, PS em Hospital Geral, entre outros; 

- Rede de Atenção Psicossocial: Atenção Básica, CAPS, Consultório de Rua, Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência e Cultura, leitos de atenção integral 

(em hospitais gerais, nos CAPS III), programa Volta para Casa, entre outros; 

- Atenção à Saúde Indígena: Casa de Saúde Indígena - CASAI, Atenção Básica, Atenção 

Domiciliar, Ambulatórios de especialidade, Hospital Geral, entre outros (BRASIL, 2013c). 

 O PET-Saúde/Redes de Atenção aprovou 114 projetos envolvendo 290 grupos 

tutoriais articulados com 118 IES e 127 Secretarias de Saúde. No Estado do Ceará foram 

aprovados cinco projetos, sendo formados 11 grupos PET, vinculados a cinco IES e cinco 

Secretarias de Saúde.  A UVA, em parceria com a Secretaria Municipal de Sobral, foi a única 
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instituição do interior do Estado que teve proposta aprovada, havendo a formação de quatro 

grupos tutoriais que atuaram em diferentes redes temáticas prioritárias (Rede Cegonha, Rede 

de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências).  (BRASIL, 2013d).  

 Além dos editais supracitados, uma nova proposta do Programa foi divulgada, o PET-

Saúde/GraduaSUS.  A nova edição, já em vigência, incentiva mudanças nos cursos de ensino 

superior na área da saúde com vistas à formação qualificada para o SUS.  Os projetos 

submetidos deveriam propor ações que buscassem desenvolver mudanças curriculares 

alinhadas às DCN; qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade de 

forma articulada entre o SUS e as instituições de ensino e articulação com projetos do 

Ministério da Saúde e da Educação ou outros projetos de âmbito local ou regional relacionados 

à integração ensino-serviço-comunidade. Além disso, as ações requerem o envolvimento dos 

atores do SUS e da comunidade acadêmica, como professores, estudantes, usuários, gestores e 

profissionais da saúde.  O programa terá duração de 24 meses, com exequibilidade prevista de 

março de 2016 a fevereiro de 2018 (BRASIL, 2015e).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Abordagem e Tipo do Estudo 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo, documental, com abordagem 

quanti-qualitativa. 

A abordagem qualitativa é voltada para a descoberta, identificação, descrição 

aprofundada e geração de explicações (DUARTE, 2002; MINAYO, 2010) e deve ser utilizada 

para avaliar resultados individuais dos participantes de um programa, serviço ou atividade; para 

responder a questões sobre sua causalidade; para avaliar a dinâmica interna de processos e 

atividades (TANAKA; MELO, 2001). Essa modalidade de pesquisa é importante para 

compreender os valores culturais e as representações de um determinado grupo a respeito de 

temas específicos (MINAYO, 2010). Com relação à pesquisa quantitativa, Apolinário (2011) 

refere que se trata de uma modalidade de pesquisa na qual variáveis pré-determinadas são 

mensuradas e expressas numericamente.  Nesse sentido, examinar um dado objeto sob as 

perspectivas das duas abordagens possibilitará uma análise mais completa. 

Gil (2010) define as pesquisas exploratórias como aquelas que apresentam como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Já as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das 

características de determinada população, além se serem elaboradas com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis. 

A pesquisa documental “é um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a 

apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos” (SÁ-SILVA, 

ALMEIDA, GUINDANI, p.5, 2009). Os autores ressaltam que este tipo de estudo deve ser 

apreciado e valorizado pela riqueza de informações que podemos extrair dos documentos e pela 

possibilidade de ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural.  Helder (2006) expõe que na análise documental o 

pesquisador vale-se de documentos em sua forma inicial, sem terem recebido qualquer 

tratamento analítico. O uso dessa técnica em abordagens qualitativas tem relevância, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 

de um tema ou problema. 
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4.2 Unidades de análise  

 

Por Unidades de Análise entende-se uma expressão mais ampla para participantes da 

pesquisa; objeto, organismo, conceito ou pessoa que está sendo estudado em uma pesquisa 

(APOLINÁRIO, 2011). Considerando essa conceituação, optou-se por utilizar esse termo no 

decorrer deste estudo ao se referir às fontes documentais para análise e às pessoas participantes 

da pesquisa, que serão:  

a) Relatórios técnicos finais do PET-Saúde/Vigilância em saúde, PET-Saúde/Redes de 

Atenção e Pró-Saúde/PET-Saúde 

Foram analisados os relatórios finais dos seguintes Programas: Pró-Saúde/PET-Saúde 

(2012-2014) da UFC/Campus de Sobral e da UVA; PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-

2015) da UVA e PET-Saúde/Redes de Atenção (2013-2015) da UVA. Ressalta-se que foi 

inexequível o acesso ao relatório final do PET-Saúde/Vigilância em Saúde da UFC, uma vez 

que, apesar do contato prévio, a coordenadora do projeto mencionou ter apenas o relatório 

parcial de um dos grupos tutoriais, sendo este descartado por não contemplar as informações 

necessárias para o alcance dos propósitos do estudo. 

 Os relatórios técnicos dos PET-Saúde e Pró-Saúde/PET-Saúde se configuram como um 

dos recursos estabelecidos em edital para o monitoramento e avaliação das atividades 

desenvolvidas durante os programas.  Consiste em um formulário online (FormSUS) que 

contempla informações relativas à identificação, desenvolvimento e avaliação das atividades 

implementadas (anual e final). O formulário deve ser preenchido pelo coordenador com a 

participação dos atores envolvidos no Programa e, após esse processo é encaminhado 

eletronicamente à SGTES/MS. 

Portanto, consideram-se relevantes para fins de análise dos PET-Saúde e Pró-

Saúde/PET-Saúde os indicadores e diretrizes presentes nos relatórios técnicos finais 

encaminhados pelas IES participantes (UVA e UFC/Sobral) ao Ministério da Saúde.  Esses 

indicadores denotam a participação dos alunos nas atividades propostas, os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos, o alinhamento das atividades às políticas públicas, a 

interdisciplinaridade, as publicações e a participações dos alunos, dos preceptores e dos tutores 

em eventos acadêmicos (FONSÊCA, 2012).  
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b) Docentes e discentes dos cursos envolvidos no Pró-Saúde/PET-Saúde. 

 

Participaram do estudo os docentes e discentes dos cursos de Educação Física e 

Enfermagem da UVA, e dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia da UFC. 

 Em relação aos discentes, foram convidados a participar da pesquisa aqueles que se 

encontravam, durante a coleta de informações, nos dois semestres mais avançado de seus 

respectivos cursos.  A escolha justificou-se pelo fato do aluno, ao estar finalizando a graduação, 

possuir uma ampla vivência do curso, apresentando relevante potencial crítico e reflexivo 

acerca da análise da formação profissional fomentada pelas IES em questão, tendo, 

consequentemente, maior propriedade para responder sobre a implementação do Pró-Saúde.  

A incorporação dos docentes e discentes neste estudo partiu do pressuposto de que o 

papel do professor e o do aluno envolve um desafio de ensinar e aprender de forma ativa e 

contextualizada. Ao professor, cabe planejar recursos, orientar e acompanhar atividades para 

promover situações que possibilitem uma aprendizagem significativa e crítica reflexiva. Ao 

aluno cabe posicionar-se como sujeito ativo e crítico, responsável pela construção de seu 

próprio conhecimento, desenvolvendo competências para resolver problemas em sua área de 

atuação, exercer a sua cidadania e assumir o seu papel social na construção de sua realidade 

(GARANHANI; VALLE, 2012).  Infere-se, portanto, que docentes e discentes são sujeitos 

essenciais no processo de análise da formação profissional em saúde, o que guarda consonância 

com as diretrizes do Pró-Saúde. 

 

4.3  Cenários da Pesquisa 

 

O estudo teve como cenários a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e 

Universidade Federal do Ceará (UFC), ambas localizadas no município de Sobral, zona norte 

do estado do Ceará.  A escolha das Universidades ocorreu em razão de que estas foram as duas 

únicas instituições públicas do interior do Ceará que tiveram propostas aprovadas nos editais 

dos PET-Saúde e Pró-Saúde/PET-Saúde. Além disso, conforme citado anteriormente, a lacuna 

de pesquisas científicas relacionada ao objeto de estudo em questão constituiu-se como critério 

motivacional para a escolha da temática e dos cenários de estudo, aos quais nos deteremos a 

seguir. 
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O município de Sobral está situado na região Noroeste do Ceará, a 224 Km da Capital 

do Estado, possui uma população aproximada de 180.000 habitantes e vem experimentando um 

forte processo de desenvolvimento em sua estrutura econômica. Sobral é sede de uma 

macrorregião administrativa que de acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) do 

governo do Estado do Ceará, é composta por cinco microrregiões, compreendendo 55 

municípios. Desta forma, atende um total aproximado de 1.500.000 habitantes e consolida-se 

como um dos principais municípios cearenses (UFC, 2015a). 

Sendo considerado o maior polo universitário do interior do estado do Ceará, o 

município de Sobral conta com 11 IES, sendo três instituições públicas e oito instituições 

privadas (BRASIL, 2015a). 

As IES privadas abrangem o Centro Universitário Internacional – UNINTER, Faculdade 

Alencarina de Sobral – FAL, Faculdade Luciano Feijão – FLF, Instituto Superior de Teologia 

Aplicada – INTA, Universidade Anhanguera – UNIDERP, Universidade Norte do Paraná – 

UNOPAR, Universidade Paulista – UNIP e Universidade Salvador – UNIFACS.  Destas 

instituições, cinco oferecem cursos na área da saúde, sendo duas na modalidade presencial e 

três à distância (BRASIL, 2015a).  

Como IES públicas em Sobral há o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará – IFCE; a Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e a Universidade Federal do 

Ceará – UFC.  Ressalta-se que todas oferecem cursos na área da saúde, sendo estas em nível de 

graduação e aquela em nível tecnológico (BRASIL, 2015a; IFCE, 2015).  

A política de expansão e interiorização da Universidade Pública constitui-se como uma 

fundamental política inclusiva, uma vez que cria possibilidades de acesso à educação superior 

a uma parcela maior da população, e reconhece o papel estratégico da universidade para o 

desenvolvimento econômico e social (UFC, 2015a).  

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) criada em 1968, sediada em Sobral - 

CE, oferece além de cursos de graduação, vários cursos de especialização e três cursos de 

mestrado, sendo dois acadêmicos e um profissional. Atualmente a instituição conta com 

8.785alunos matriculados em 20 cursos de graduação distribuídos em quatro Campi: Campus 

da Betânia, Campus do Junco, Campus da CIDAO e Campus do Derby (UVA, 2015a).  

Funcionam no Campus da Betânia os cursos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA), Ciências Agrárias e Biológicas (CCAB), de Filosofia, Letras e Educação (CENFLE) 

e, ainda, o Curso de Mestrado em Zootecnia. No Campus do Junco estão instalados os cursos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
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vinculados à área de Ciências Humanas (História, Geografia e Ciências Sociais), além do Curso 

de Mestrado Acadêmico em Geografia. Já no Campus da CIDAO funcionamos cursos da área 

das Ciências Exatas e Tecnologia (Ciências da Computação, Engenharia Civil, Tecnologia em 

Construção de Edifícios, Física e Matemática). (UVA, 2015a). 

No Campus do Derby, nas mediações do Centro de Ciências da Saúde (CCS), estão 

instalados os cursos da área da saúde: Enfermagem e Educação Física.  Além desses cursos de 

graduação, encontra-se ainda o Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família (UVA, 

2015a). 

O curso de Enfermagem conta com 32 professores efetivos e 401 alunos matriculados 

em 10 turmas com matriz curricular organizada em módulos distribuídos em 10 semestres, 

que totalizam uma carga horária de 5.240 horas (UVA, 2015b).  Considerando as iniciativas 

governamentais de apoio a reorientação da formação em saúde, o curso foi contemplado com 

o Pró-Saúde I (2006-2007); PET-Saúde (2009-2010); PET-Saúde/Saúde da Família (2010-

2011), PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2010-2011); PET-Saúde/Saúde Mental (2011-2012), 

Pró-Saúde/PET-Saúde (2012/2014); PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013/2015) e PET-

Saúde/Redes de Atenção (2013/2015).  

Já o curso de Educação Física oferece duas modalidades de formação: licenciatura, 

que possui matriz curricular dividida em sete semestres e, bacharelado, com matriz curricular 

distribuída em oito semestres.  No total, o curso conta com 17 professores efetivos e 530 

alunos matriculados entre as duas modalidades (UVA, 2015b).  Participou das propostas 

aprovadas para o PET-Saúde/Saúde da Família (2010-2011), PET-Saúde/Vigilância em Saúde 

(2010-2011), Pró-Saúde/PET-Saúde (2012-2014), PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-

2015) e PET-Saúde/Redes de Atenção (2013-2015). 

O Campus de Sobral da Universidade Federal do Ceará, durante o processo de expansão 

do Ministério de Educação e Cultura, em 2006 teve aprovados pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UFC os cursos de graduação em Ciências Econômicas, Engenharia da 

Computação, Engenharia Elétrica, além dos cursos da área da saúde: Odontologia e 

Psicologia, para atuarem conjuntamente com o já existente curso de Medicina (2001), 

configurando o Campus atual desta IES.  Além dos cursos de graduação a instituição oferece 

três cursos de Mestrado Acadêmico: Biotecnologia, Ciências da Saúde e Saúde da Família 

(UFC, 2015a). 

O curso de Medicina/UFC-Campus de Sobral conta, atualmente, com 268 alunos e 56 

professores efetivos, sendo 18 doutores, 24 mestres, 13 especialistas e um graduado. A 
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expansão do curso segue um novo projeto pedagógico, aprovado na Universidade Federal do 

Ceará. O currículo contempla módulos integrados, organizados por sistemas e estruturado em 

12 semestres, com período letivo de, no mínimo, 100 dias cada (UFC, 2015b) O curso tem 

aderido à implantação de diversos programas, como o PET-Saúde e Pró-Saúde, tendo projetos 

aprovados para o PET-Saúde (2009-2010), PET-Saúde/Saúde da Família (2010-2011), PET-

Saúde/Vigilância em Saúde (2010-2011), PET-Saúde/Saúde Mental (2011-2012), PET-

Saúde/Vigilância em Saúde (2013-2015) e Pró-Saúde/PET-Saúde (2012-2014). 

 Já o curso de Odontologia, no semestre letivo de 2012.1, contava com 193 alunos e 24 

professores efetivos (02 pós-doutores, 12 doutores e 10 mestres), com matriz curricular 

dividida em 10 semestres (UFC, 2015c).  O curso participou do PET-Saúde/Saúde da Família 

(2010-2011), PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2010-2011), PET-Saúde/Saúde Mental 

(2011-2012), PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-2015) e Pró-Saúde/PET-Saúde (2012-

2014). 

 O curso de Psicologia da UFC/Campus de Sobral possui matriz curricular dividida em 

10 semestres, tendo participado do PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2010-2011), PET-

Saúde/Saúde Mental (2011-2012), PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-2015) e Pró-

Saúde/PET-Saúde (2012-2014). 

 

4.4 Instrumentos e Procedimentos para Coleta de Dados 

 

4.4.1 Instrumentos  

Os instrumentos para construção de informações são parte fundamental da dinâmica de 

uma pesquisa científica: operacionalizam os objetivos, os indicadores e os conceitos do estudo, 

na forma de variáveis ou temas e geralmente assumem o formato de questionários e roteiros 

(SOUZA et al., 2010).  

Os questionários são instrumentos de coleta de dados que são preenchidos pelos 

informantes sem a presença do pesquisador e cumprem, segundo Richardson (2010), pelo 

menos duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo 

social. 

Considerando o exposto, a fase de coleta de dados desse estudo será conduzida através 

dos seguintes instrumentos:  
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1) Roteiro de coleta de dados para as fontes documentais dos relatórios finais do Pró-Saúde e 

PET-Saúde (UVA e UFC/Campus de Sobral) construído com enfoque nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas (APÊNDICE A). Foram extraídos dos documentos as 

informações necessárias para atender os objetivos da pesquisa. 

2) Questionário eletrônico enviado por meio virtual, através da ferramenta Google Docs/Google 

Forms, aos professores em atividade e aos discentes que se encontravam no ano mais avançado 

dos cursos de Enfermagem e Educação Física da UVA e, de Medicina, Odontologia e Psicologia 

da UFC/Campus de Sobral.  O instrumento aborda questões relacionadas às mudanças na 

formação profissional induzidas pelo Pró-Saúde (APÊNDICE B). 

No que se refere às questões relacionadas ao Pró-Saúde, foi utilizado um instrumento 

proposto por Ribeiro (2013) baseado nos eixos e vetores do Programa. O instrumento foi 

desenvolvido com vistas a analisar a implementação do Pró-Saúde em IES mineiras, 

identificando os estágios de cumprimento das metas correspondentes a cada vetor do programa 

segundo a ótica de alunos de graduação em Enfermagem, Medicina e Odontologia.  

 Para fins desta pesquisa, utilizou-se a primeira parte do questionário de Ribeiro (2013) 

que consta de nove questões de múltipla escolha correspondentes aos vetores (1 ao 9) do Pró-

Saúde, sendo que cada questão possui três alternativas de resposta em ordem crescente de 

estágio (I, II, III) do Programa (APENDICE B).  A adoção desse instrumento se deu em virtude 

das questões utilizadas responderem aos objetivos do presente estudo, uma vez que analisam 

os estágios de cada vetor do Pró-Saúde nas referidas IES, possibilitando, consequentemente, 

identificar mudanças induzidas pelo Programa na formação dos discentes.  

 

4.4.2 Procedimentos de Coleta 

Para a realização da análise dos relatórios técnicos dos PET-Saúde, foi solicitado o 

acesso e anuência junto à UVA e UFC/Campus de Sobral, por meio da assinatura do Termo de 

Fiel Depositário (APÊNDICE C, D, E, F, G) pelos tutores coordenadores do Pró-Saúde/PET-

Saúde, PET-Saúde/Redes de Atenção, PET-Vigilância em Saúde – UVA e, Pró-Saúde/PET-

Saúde, PET-Saúde Vigilância em Saúde – UFC/Campus de Sobral.  Além disso, foi emitido às 

referidas IES um Termo de Compromisso do Pesquisador para a utilização dos dados dos 

documentos (APÊNDICE H) garantindo a confidencialidade das informações, bem como a 

privacidade de seus conteúdos.  
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Em relação ao questionário sobre o Pró-Saúde, aplicado junto aos docentes em atividade 

e discentes dos cursos envolvidos nas últimas edições do Programa, houve inicialmente uma 

aproximação com os coordenadores dos respectivos cursos, objetivando solicitar a colaboração 

na divulgação do estudo junto aos professores e discentes, informando-os quanto ao objetivo 

da pesquisa, relevância da participação e disponibilização do instrumento por meio eletrônico.  

Em seguida, foram requeridas junto às coordenações de cada curso as listas com os nomes 

completos e e-mails dos professores em exercício e, também, dos alunos que estivessem 

cursando os dois últimos semestres dos cursos que participaram da recente edição do Pró-Saúde 

nas referidas IES.   

Posteriormente, através do Google Docs, foram encaminhados aos endereços 

eletrônicos obtidos, o questionário online e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE J), anexados ao Convite para Participação da Pesquisa (APÊNDICE I). A 

participação no estudo comprovou a aquiescência dos convidados.  Como prazo para a 

devolução dos questionários à pesquisadora, foi pré-estabelecido, inicialmente, o período de 

um mês, sendo esse prazo prorrogado, posteriormente, por mais trinta dias.  

O questionário eletrônico é uma estratégia bastante utilizada na atualidade, uma vez que, 

com o aumento do número de usuários da internet a cada ano, é crescente também a população 

que tem acesso a ferramentas como e-mail, fator que proporcionou aos pesquisadores um meio 

favorável para coletar dados. As vantagens de utilização desse recurso têm sido descritas como 

agilidade na aplicação, no controle e no follow-up das respostas; possibilidades de envio dos 

questionários quantas vezes forem necessárias; maior velocidade de recebimento das respostas; 

questionários podem ser respondidos de acordo com a conveniência e tempo do entrevistado; 

agilidade na tabulação dos resultados; facilidade de usar maiores amostras e baixo custo de 

implementação (MALHOTRA, 2006). 

 A ferramenta de gerador de formulários do Google Docs facilita a criação de 

questionários, pois automatiza o processo de design da página e traz vários estilos de perguntas 

pré-construídas.  Ela admite vários usos, como questionário simples, ficha de cadastro, pesquisa 

de opinião, enquete, etc. Além disso, o documento desenvolvido pode ser facilmente 

compartilhado por e-mail, ou através de link direto, o que transforma esse recurso uma opção 

muito interessante para professores, alunos, pesquisadores e profissionais cujo trabalho envolva 

a aplicação de questionários (GIL, 2012).  
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4.5 Apresentação, organização e análise das informações 

 

Após explorado o conteúdo dos relatórios finais mediante o roteiro de coleta de dados, 

foi realizada a apresentação da organização dos principais achados dentro dos limites que as 

informações possibilitarem discutir. A apresentação e discussão dos achados ocorreram a partir 

de categorias que emergiram das informações obtidas da análise de conteúdo dos documentos. 

O material qualitativo coletado nas fontes documentais foi analisado pelo método de 

Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011).  Esse se caracteriza por “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens”. (BARDIN, 2011 p. 44). 

Bardin (2011) trabalha a Análise de Conteúdo a partir de três fases básicas.  A primeira 

é a pré-análise, que corresponde a um período de intuições e tem por objetivo tornar 

operacionais e sistemáticas as ideias iniciais, direcionando o desenvolvimento das operações 

sucedentes, tendo em vista a análise.  A segunda fase é a exploração do material, na qual é feita 

a conclusão da preparação do material para a análise, em termos de operações de codificação, 

desconto ou enumeração, em função de regras previamente formuladas.  E a terceira fase é o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, momento em que são feitas inferências e 

interpretações, conforme os objetivos previstos ou referentes a novos achados na pesquisa. 

Nesses procedimentos, ainda são realizados “recortes”, de modo a selecionar e agrupar 

os elementos em categorias.  As categorias têm por objetivo delimitar e dar destaque aos 

aspectos teóricos centrais do objeto de estudo, de maneira a auxiliar na pesquisa empírica e na 

posterior análise de dados. São conceitos basilares por meio dos quais se procura expressar 

aspectos básicos e essenciais do real. “As categorias possuem simultaneamente a função de 

intérprete do real e de indicadores de uma categoria política” (CURY, 1995, p.21). Todavia, a 

categoria por si só não realiza a análise do real, elas só adquirem consistência quando subsidiam 

a leitura da realidade a partir de contextos econômicos, sociais e políticos; fora destes contextos, 

são apenas conceitos isolados (CURY, 1995). 

Em relação à fase analítica dos dados quantitativos emergentes da aplicação do 

questionário sobre o Pró-Saúde, foram utilizados elementos da estatística descritiva simples a 

qual pode ser entendida como procedimentos usados para organizar, resumir e apresentar dados 
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numéricos transformando os dados brutos em informações passíveis de análise.  O resumo de 

conjuntos de dados é feito através de medidas, e a organização e apresentação através das 

distribuições de frequências e gráficos (PAIVA, 2015). 

Assim, esta fase foi constituída das seguintes etapas:  

• Organização dos dados: os dados foram extraídos da conta do Google Docs e 

exportado em formato Excel (.xlsx) permitindo uma melhor visualização para o tratamento 

inicial dos dados. 

•   Tabulação dos dados: através do modo painel do software EpiInfo7TM foi realizado 

cruzamento dos dados. 

• Organização das informações: os dados obtidos a partir do processo de tabulação foram 

analisados com auxílio de procedimentos estatísticos (tabelas e gráficos).  Os vetores do Pró-

Saúde foram utilizados para compor um gráfico em formato de radar (gráfico Kiviat), 

facilitando a visualização dos estágios por curso em cada um dos nove vetores do Programa, de 

acordo com a percepção dos docentes e discentes participantes.  

• Análise das informações: os dados foram analisados de forma descritiva e 

concatenados com a literatura pertinente.   

A análise estatística compreende, segundo Laville e Dionne (1999), a preparação dos 

dados e a análise estatística propriamente dita.  Aquela comporta as operações de codificação, 

transferência e verificação dos dados coletados, enquanto esta compreende as fases de 

caracterização dos dados, realização de testes estatísticos e por último a interpretação dos 

resultados estatísticos. 

 

4.5 Aspectos éticos do estudo 

 

A pesquisa apresenta consonância com a Resolução 466/2012, na qual determina que as 

pesquisas envolvendo seres humanos assegurem seus direitos e sejam protegidos sob a ótica do 

indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2012a).  
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Considerando que o estudo apresenta como unidades de análise documentos 

institucionais e pessoas, foram utilizados o Termo de Fiel Depositário e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  O Termo de Fiel Depositário foi apresentado aos 

tutores-coordenadores dos referidos Programas para fins de acesso aos relatórios finais dos 

PET-Saúde e Pró-Saúde/PET-Saúde das instituições formadoras UVA e UFC/Campus de 

Sobral. A anuência destes foi pré-requisito para análise dos referidos relatórios. Além disso, foi 

entregue aos tutores-coordenadores um Termo de Compromisso do Pesquisador para a 

utilização dos dados dos documentos (APÊNDICE H) garantindo a confidencialidade das 

informações, bem como a privacidade de seus conteúdos.  

No que se refere ao TCLE, trata-se de um documento no qual é explicitado o 

consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma 

escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de 

fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual de propõe 

participar (BRASIL, 2012a). Este foi apresentado por meio eletrônico aos discentes e docentes 

participantes do estudo, sendo o preenchimento dos questionários realizados mediante a 

concordância destes em participar da pesquisa. 

De acordo com Polit & Hungler (2004), a autorização para participar em pesquisa 

significa que os sujeitos possuem informações, compreensão e poder de livre escolha, o que 

capacita a consentir voluntariamente na participação da pesquisa ou recusa. 

Ressalta-se que o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UVA por meio do Parecer N° 1.402.426 em conformidade, portanto, com os 

princípios da Resolução N° 466/12.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o alcance dos objetivos propostos e com o intuito de dar visibilidade ao método, 

aos instrumentos e as técnicas utilizadas, organizou-se os resultados da pesquisa em duas 

etapas, a saber: 

- Primeira etapa: levantamento documental da pesquisa a partir dos Relatórios finais do Pró-

Saúde e PET-Saúde, constituindo-se em resultados qualitativos que foram organizados em 

quatro categorias: mudanças para a reorientação da formação em saúde; contribuições para o 

fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade; elementos facilitadores para a 

implementação; limitações e ações para superação. 

- Segunda etapa: análise das respostas do questionário online, cujos dados quantitativos são 

apresentados em forma de gráficos e tabelas e analisados a partir da estatística descritiva, sendo 

as informações das respostas discursivas interpretadas sob uma perspectiva compreensiva. 

 

5.1 O que nos dizem os relatórios finais dos PET-saúde e Pró-Saúde? 

 

O quadro a seguir traz uma abordagem sucinta dos relatórios finais que foram 

analisados, identificando o Programa, IES participante e a existência de elementos relacionados 

as quatro categorias previamente definidas para o estudo. Ressalta-se que um dos PET-Saúde 

não foi contemplado considerando a indisponibilidade de acesso ao documento. 

Quadro 4- Distribuição dos projetos PET-Saúde por IES e presença de evidências nos relatórios 
finais quanto aos aspectos: mudanças na formação; integração ensino-serviço; facilidades; 
limitações e ações para superação. Sobral - CE, mar/abr 2016 

 
PROGRAMA 

 
IES 

 
CATEGORIAS 

Repercussões 
para a 

reorientação da 
formação 

Integração 
ensino-serviço-

comunidade 

Elementos 
facilitadores1 

Limitações e 
ações para 
superação 

PET-Saúde Redes  UVA X X - X 
Pró-Saúde/PET-Saúde UVA X X - X 
PET-Saúde Vigilância  UVA X X X X 
Pró-Saúde/PET-Saúde UFC X X - X 
Fonte: Própria autora  

                                                             
1 Informações requeridas apenas no relatório do PET-Saúde/Vigilância em Saúde 
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Através da análise dos relatórios finais buscou-se evidenciar aspectos correspondentes 

aos objetivos do estudo, consolidando-se, assim, quatro categorias temáticas relativas aos 

projetos PET-Saúde e Pró-Saúde, são elas: repercussões para a reorientação da formação em 

saúde; integração ensino-serviço-comunidade; elementos facilitadores para a implementação; 

limitações e ações para superação. 

Conforme observa-se no Quadro 4, os relatórios finais analisados contemplam as 

categorias do estudo em quase sua totalidade, com exceção da categoria “elementos 

facilitadores” cujos aspectos buscados não foram consolidados nos relatórios PET-Saúde/Redes 

de Atenção UVA, Pró-Saúde/PET-Saúde UVA e Pró-Saúde/PET-Saúde UFC. As categorias 

serão analisadas a seguir: 

 

5.1.1 Repercussões para a reorientação da formação em saúde 

 

Através dessa categoria intenta-se discorrer sobre aspectos da implementação do Pró-

Saúde e PET-Saúde que apontem para uma reorientação da formação em saúde nos cursos 

participantes, atentando-se para o alinhamento entre os achados e o que estava previsto como 

objetivos dos projetos e, incitando discussões com a literatura científica acerca da temática. 

Entende-se que o SUS, assegurado por instrumentos legais e constitucionais, para 

garantir seu processo de construção e consolidação, almeja a reorientação dos serviços e das 

práticas profissionais, intervindo sobre a educação dos recursos humanos em saúde (COSTA; 

MIRANDA, 2010).  

Desse modo, conforme abordado no referencial teórico desse estudo, o Pró-Saúde e o 

PET-Saúde surgem como estratégias potenciais para redirecionar o processo de formação 

profissional em saúde, ressignificando o processo de aproximação entre as estruturas 

educacionais, os serviços e as políticas de saúde voltadas para a formação de recursos humanos 

para o SUS. 

Ressalta-se, inicialmente, que as mudanças na formação em saúde expressas nos 

relatórios analisados ocorrem de forma muito articulada, sendo possível identificar 

contribuições do Pró-Saúde e PET-Saúde em diversos aspectos da formação profissional, 

conforme constata-se a seguir.   
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É possível evidenciar que o caráter interprofissional das atividades executadas entre os 

diferentes cursos induziu mudanças favoráveis no sentido de redirecionar a formação em saúde 

dos estudantes envolvidos nos Programas. Como resultado dessa aproximação interprofissional 

destaca-se a incorporação das habilidades de trabalho (trabalho em equipe, 

interdisciplinaridade, cooperativismo, tomada de decisões, etc.), favorecendo o 

desenvolvimento das competências exigidas pelas DCN dos cursos envolvidos e, 

consequentemente, induzindo a reorientação da formação em saúde, com destaque para os 

conteúdos e ações desenvolvidas de forma integrada, conforme observa-se nos seguintes 

extratos:  

 

Os alunos auferiram conhecimentos específicos em suas áreas, além da experiência 
de trabalhar e aprender em equipe juntos aos estudantes dos outros cursos, ou seja, a 
experiência compartilhada de conhecimentos de Medicina, Odontologia e Psicologia 
e o trabalho prático nos projetos, os quais todos tinham a interdisciplinaridade como 
principal meta, proporcionaram aos estudantes o desenvolvimento das competências 
propostas pelas novas DCN's para os cursos da saúde: trabalho em equipe, tomada de 
decisão, liderança, comunicação e organização do trabalho em saúde (RELATÓRIO 
Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 

 

A formação compartilhada entre estudante de educação física e enfermagem surgiu 
como importante processo de mudança no Centro de Ciências da Saúde da UVA. O 
PET-Saúde/Redes de Atenção possibilitou a imersão destes estudantes no sistema de 
saúde, onde este foram impulsionados a realizar ações integradas em vários pontos da 
rede de atenção. A enfermagem pode conhecer e aprimorar atividades relacionadas ao 
campo de conhecimento da educação física, este trabalho cooperativo trouxe 
crescimento acadêmico e profissional para todos os envolvidos (RELATÓRIO PET-
Saúde/Redes de Atenção UVA). 

 

As atividades interprofissionais/multiprofissionais aconteceram a partir da imersão 
dos monitores nos cenários de práticas. Os monitores de educação física e 
enfermagem compartilharam um mesmo processo de aprendizagem no decorrer das 
atividades, de forma a garantir a partir do diálogo, competências necessárias ao 
trabalho em equipe interprofissional. Todo esse processo não estava dado e foi 
construído com diálogo e articulações nos cursos (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-
Saúde UVA). 

 

Entre os principais resultados do Programa para a formação dos estudantes destaca-
se a valorização do trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades de 
comunicação, contribuindo na formação de futuros profissionais enfermeiros e 
educadores físicos mais críticos, atuantes e compromissados (RELATÓRIO PET-
Saúde/Vigilância em Saúde UVA). 

 

Dialogando com o PET-Saúde, constata-se coerência dos achados com as diretrizes do 

Programa, uma vez que este tem como pressupostos desenvolver atividades acadêmicas 

mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuindo 
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para a implementação das DCN dos cursos de graduação da área da saúde e, consequentemente, 

com a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades e às políticas 

de saúde do País (BRASIL, 2008a). 

De acordo com Costa e Borges (2015), no conjunto de mudanças estimuladas pelo Pró-

Saúde e PET-Saúde, a educação interprofissional vem ganhando visibilidade quando se percebe 

a necessidade de estimular, ainda no processo de formação, habilidades e valores que deem 

sustentação ao trabalho colaborativo nas equipes de saúde. 

Experiências demonstram que alunos que vivenciam processos de formação 

compartilhados apresentam maior interesse e abertura para trabalhar em equipe, entendendo 

sua função e relevância, bem como dos demais sujeitos envolvidos no trabalho em saúde 

(FREITAS et al, 2013). A educação interprofissional é potente na superação dos estereótipos e 

na redução das relações hostis impostas pela cultura da hierarquia nas equipes de saúde 

(DeMATTEO e REEVES, 2012). 

Além disso, a prática profissional colaborativa viabiliza a construção de uma visão mais 

holística sobre as necessidades dos usuários, promovendo atenção usuário-centrado, onde “o 

paciente/usuário é o centro da atuação profissional, demandando cuidados que estão além das 

habilidades e do escopo de apenas uma profissão isoladamente (GILBERT e BRAINBRIDGE, 

2009). 

No contexto da ESF o trabalho em equipe é considerado um dos pilares para a mudança 

do atual modelo hegemônico em saúde, com interação constante e intensa de trabalhadores de 

diferentes categorias e com diversidade de conhecimentos e habilidades que interajam entre si 

para que o cuidado do usuário seja o imperativo ético-político que organiza a intervenção 

técnico-científica (FIGUEIREDO, 2014). Para tanto, passa a ser prerrogativa das equipes da 

atenção básica o compartilhamento mútuo interdisciplinar que promova a construção coletiva 

de práticas de saúde. Isso explica os diversas iniciativas e esforços envidados no sentido de 

propiciar competências para o fazer profissional em equipe, a exemplo do desenvolvimento de 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), matriciamento, entre outros.  

Um outro aspecto contemplado nos relatórios, que favorece a reorientação da formação 

em saúde, refere-se às mudanças induzidas na matriz curricular, no projeto pedagógico e nas 

práticas de ensino dos cursos envolvidos. Observa-se que o PET-Saúde e o Pró-Saúde têm 

incitado a adoção de novas estratégias metodológicas e mudanças nos desenhos curriculares. 
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 O relatório final do Pró-Saúde/PET-Saúde da UVA, por exemplo, aponta evidências de 

mudanças no ensino em saúde como resultado da articulação dos Programas, cujas atividades 

implementadas vem contribuindo, dentre outros aspectos, para a consolidação da nova estrutura 

curricular modular do curso de Enfermagem, que visa qualificar o processo de formação do 

enfermeiro em consonância com a rede SUS.  

 

No primeiro semestre de 2014 concluiu a primeira turma do curso de enfermagem da 
UVA orientado a partir de uma nova estrutura curricular modular. A gestão vem 
desenvolvendo momentos no Curso a fim de problematizar junto aos docentes, 
discentes e profissionais dos serviços de saúde, que atuam como preceptores, a 
consolidação do sistema modular, buscando construir um plano de ação com vistas a 
qualificar o processo de formação do enfermeiro em consonância com a Rede SUS. 
O Pró-Saúde articulado ao PET-Saúde, assim como os demais PET (Vigilância, Redes 
de Atenção) existentes na universidade têm participado intensamente desse processo 
(RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

 Observou-se nos relatórios analisados que a interação entre os diversos cursos da área 

da saúde propiciada pelo Pró-Saúde articulado aos PET-Saúde vem favorecendo mudanças 

curriculares com a adoção de novas estratégias metodológicas de ensino aprendizagem, 

conforme preconizam as DCN para os cursos de graduação na área da saúde.  É nítido o intento 

de viabilizar momentos compartilhados de aprendizagem, almejando importantes ganhos para 

a mudança da lógica da educação profissional em saúde.  

Denota-se que as mudanças curriculares advindas das atividades interprofissionais 

fomentadas pelos Programas são representadas, entre outros exemplos, pela implantação de 

disciplinas, grupos de pesquisa, projetos e cursos de extensão que buscam favorecer o exercício 

profissional a partir da atuação interprofissional/interdisciplinar, conforme destaca-se nos 

trechos abaixo: 

 

As ações de caráter interdisciplinar e interprofissionais tem impactado em mudanças 
curriculares nos cursos de enfermagem e educação física. Destaca-se assim, os 
módulos de Práticas Interdisciplinares no Ensino, Pesquisa e Extensão (I ao 4) onde 
buscou articular experiências com outros cursos, favorecendo o exercício da atuação 
interprofissional/interdisciplinar e instigando o olhar do estudante para intervir na 
realidade. (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

Destaca-se o desenvolvimento do curso de extensão Promoção da Saúde com ênfase 
na Saúde do Adolescente. Trata-se de uma formação na modalidade semipresencial, 
com duração de 03 meses, voltado para graduandos de Enfermagem e Educação Física 
(prioritariamente dos últimos semestres. Além disso, ressalta-se a criação do projeto 
de extensão GEOSUS e do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq/CAPES – 
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Observatório de Pesquisas para o SUS, criado a partir da experiência de 
geoprocessamento pelo grupo tutorial Pró/PET-Saúde. Outra iniciativa é a criação da 
Liga de Saúde da Família, que intenta articular ações de extensão e pesquisa com a 
formação profissional (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

As atividades dos projetos resultaram na qualificação das discussões dos processos de 
trabalho e sua implementação como política de saúde para o município, além de 
alguns dos projetos se consolidarem como projetos de extensão e fortalecimento das 
mudanças curriculares nas IES (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UFC).  

 

 De acordo com Sordi et al (2015), a repercussão do Pró-Saúde e PET-Saúde pode ser 

considerada significativa haja vista a presença ainda hegemônica de uma forma de pensar o 

ensino na área da saúde como algo ligado às especialidades no lócus preferencial do hospital, e 

quase sempre centrada em práticas profissionais isoladas e hierarquizadas. Alguns avanços 

concretos dos Programas podem ser citados, como a instituição de disciplinas integradas, 

proposição de projetos articuladores, mudanças curriculares mais densas ou, pelo menos, o 

início das reflexões no interior dos cursos (SORDI et al, 2015). 

As DCN para área da saúde propõem a organização dos currículos integrados como uma 

estratégia para reduzir problemas de um currículo repleto de críticas por não propiciar aos 

alunos perceber as relações entre as diferentes disciplinas e entre prática/cotidiano profissional 

(DANIELSKI & MENEGHEL, 2011). O PET-Saúde e o Pró-Saúde, ao fomentar a integração 

entre docentes e discentes de diferentes áreas e cursos, impulsionam o trabalho em equipe e a 

colaboração interprofissional, favorecendo a atuação interdisciplinar e, consequentemente, um 

ambiente propício para iniciar um processo de integração curricular. 

Nos relatórios, enfatiza-se que apenas o curso de medicina apresenta um currículo 

considerado integrado, enquanto o curso de Enfermagem, conforme anteriormente enfatizado, 

possui um currículo modular em fase de consolidação.  Apoiados na perspectiva do Pró-Saúde 

e PET-Saúde, observa-se que os demais cursos têm desenvolvido estratégias que apontam para 

essa direção, denotando-se a proposição de projetos articuladores e reflexões mais profundas 

nessa dimensão. Tais inferências são constatadas nos trechos seguintes: 

 

O currículo do curso de medicina passou por uma profunda reforma curricular há 
alguns anos, incorporando as novas Diretrizes Curriculares, na busca dos conteúdos 
integrados e no desenvolvimento das competências que as novas diretrizes apontam 
(RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 
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No primeiro semestre de 2014 concluiu a primeira turma do curso de enfermagem da 
UVA orientado a partir de uma nova estrutura curricular modular. A gestão vem 
desenvolvendo momentos no Curso a fim de problematizar junto aos docentes, 
discentes e profissionais dos serviços de saúde, que atuam como preceptores, a 
consolidação do sistema modular, buscando construir um plano de ação com vistas a 
qualificar o processo de formação do enfermeiro em consonância com a Rede SUS. 
O Pró-Saúde articulado ao PET-Saúde, assim como os demais PET (Vigilância, Redes 
de Atenção) existentes na universidade têm participado intensamente desse processo 
(RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

Os cursos de odontologia e psicologia já estão trabalhando na modificação e 
atualização de seus currículos, os quais possuem um modelo ainda não centrado no 
aluno e com disciplinas que não são integradas, diferentemente do curso de medicina, 
que já possui um currículo integrado (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 

 

Ao analisarmos os resultados da atuação do Pró-Saúde/PET-Saúde, a partir do nosso 
grupo de aprendizagem tutorial, percebemos que as ações de caráter interdisciplinar e 
interprofissionais tem impactado em mudanças curriculares nos cursos de 
enfermagem e educação física. Destaca-se assim, os módulos de Práticas 
Interdisciplinares no Ensino, Pesquisa e Extensão (I ao 4) onde buscou articular 
experiências com outros cursos, favorecendo o exercício da atuação 
interprofissional/interdisciplinar e instigando o olhar do estudante para intervir na 
realidade (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

 

Daniel & Meneghel (2011) enfatizam que o Currículo Integrado deve ser constituído 

pelos princípios de integração, interdisciplinaridade e relação teoria e prática. O princípio da 

integração ou totalidade prevê que, na formação para o cuidado em saúde, o todo e as partes 

sejam compreendidos como um só elemento, inter-relacionando conceitos e conhecimentos das 

diversas disciplinas. O princípio da interdisciplinaridade trata da interlocução e do diálogo entre 

o conhecimento dessas disciplinas, promovendo sua articulação para uma compreensão 

pluridimensional dos fenômenos. O princípio da relação teoria/prática considera a teoria como 

a formulação que fundamenta e propõe a prática em saúde, em resposta às necessidades e 

demandas do campo de atuação de forma que ambas compõem um todo indissociável.  

Para Costa e Borges (2015), cursos da área da saúde que historicamente mantinham 

relação mais distanciada dos serviços passaram por algumas mudanças curriculares para 

assegurar coerência com as diretrizes do Pró-Saúde e PET-Saúde, incorporando mudanças 

significativas no processo de formação. 

 Nesse sentido, é possível afirmar que o Pró-Saúde e PET-Saúde vem cumprindo seu 

papel quando diversifica os cenários de aprendizagem, dando oportunidade à formação de 

outras habilidades e competências importantes ao profissional de saúde. (SILVA et al, 2012). 



78 
 

 Embora sendo nítidos os esforços envidados no sentido de promover mudanças 

curriculares mais densas nos cursos em questão, constatando-se, inclusive, alguns avanços 

concretos nesse âmbito, foi identificado nos relatórios, através de um questionamento sobre as 

repercussões favoráveis dos Programas para as IES, que a reorientação curricular dos cursos 

envolvidos não ocorreu efetivamente. Nos relatórios do Pró-Saúde/PET-Saúde UVA e UFC 

constam que a reorientação curricular dos cursos envolvidos aconteceu apenas parcialmente, 

enquanto no PET-Saúde/Redes de Atenção UVA, essas mudanças não ocorreram. 

 Transformações mais profundas nessa vertente requerem mudança formal na matriz 

curricular dos cursos, representadas por novos arranjos, novas disciplinas e até mesmo 

supressão de outras, demandando tempo para aprovação em instâncias superiores da IES, o que 

pode justificar a não efetividade da reorientação curricular constatada nos relatórios.  

 Para Fonsêca (2012), é manifesto que as mudanças nas estruturas curriculares, para 

alcançar o ideal da formação em saúde, vão demandar esforços diversos e tempo para se 

consolidar. O PET-Saúde foi pensando como um fomentador e um catalisador desse processo. 

De acordo com Casotti et al (2009), existe uma dificuldade de exercer transformações num 

sistema educacional que por anos foi pautado no currículo mínimo e na produção de 

procedimentos eximindo-se da atenção do cuidado na acepção mais ampla do conceito de saúde. 

 Por fim, convém destacar que no relatório final do PET-Saúde/Vigilância em Saúde da 

UVA não constam informações relativas às mudanças curriculares e às práticas de ensino 

induzidas pelo Programa. No entanto, denota-se de forma sucinta e implícita que o PET-VS 

viabilizou o trabalho em equipe e oportunizou aos alunos o aprofundamento da epidemiologia 

como temática relevante para a saúde pública ainda pouco abordadas nas matrizes curriculares 

dos cursos (Enfermagem e Educação Física).  O documento, em contrapartida, não pontua 

aspectos mais contundentes relativos à subcategoria pertinente.  

 

5.1.2 Contribuições para o fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade 

 

 Através dessa categoria temática propõe-se identificar e discutir, a partir dos relatórios 

finais, elementos do Pró-Saúde e PET-Saúde que tenham contribuído para a consolidação da 

integração ensino-serviço-comunidade. Para tal propósito, articula-se os achados dessa análise 

com a literatura pertinente, bem como com os objetivos estabelecidos pelos Programas.  
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 A integração ensino-serviço-comunidade pode ser conceituada como o trabalho 

coletivo, pactuado e integrado de estudantes e professores das IES com os trabalhadores dos 

serviços de saúde, incluindo-se os gestores, e a comunidade, objetivando qualificar a atenção à 

saúde individual e coletiva e à qualidade da formação profissional (ALBUQUERQUE et al, 

2008).  Dessa forma, a interação entre as IES, os serviços de saúde do SUS e as comunidades é 

reconhecida como veículo para se alcançar a adequação dos profissionais às demandas sociais 

da população (ARAÚJO, 2006). 

 Costa e Borges (2015) corroboram o supracitado ao afirmarem que o fortalecimento da 

articulação ensino-serviço-comunidade vem sendo desejado desde as primeiras iniciativas de 

reorientação da formação profissional em saúde, por entender que os profissionais de saúde 

precisam vivenciar o contexto sociocultural e a dinâmica de produção dos serviços de saúde 

como uma condição para uma formação profissional de qualidade. 

 Desenvolvido para tal propósito, o Pró-Saúde propõe a articulação intersetorial como o 

principal objetivo do Programa.  O documento oficial mostra que o objetivo geral do programa 

é a integração ensino-serviço-comunidade, visando à reorientação da formação profissional, 

assegurando uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, 

promovendo transformações nos processos de geração de conhecimentos, ensino e 

aprendizagem e de prestação de serviços à população (BRASIL, 2007a). 

 Seguindo essa premissa, o PET-Saúde enquanto estratégia do Pró-Saúde caracteriza-se 

como uma das ações direcionadas ao fortalecimento da APS, em conformidade com as 

necessidades do SUS e como fio condutor da integração ensino-serviço-comunidade, eixo 

básico para reorientar a educação na área da saúde (BRASIL, 2008a). 

Nessa perspectiva, foi possível identificar em todos os relatórios finais, evidencias do 

fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade como consequência das atividades 

desenvolvidas pelos grupos tutoriais durante os Programas.  Os trechos abaixo confluem para 

certificar essa inferência: 

 

As ações desenvolvidas incentivam e fortalecem a integração 
ensino/serviço/comunidade para uma formação profissional contextualizada com o 
SUS. Os resultados são incorporados pela universidade e serviços de saúde para 
reflexão, avaliação e produção de conhecimento (Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

As intensas atividades relacionadas aos projetos possibilitaram a integração ensino-
serviço. Estreitamente ligados, estes dois campos de atuação foram o palco para o 
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desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, gerando projetos de 
extensão cujas ações se incorporaram aos currículos dos três cursos e que mantém uma 
continuidade para além dos PRÓ/PET-Saúde (Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 

 

A articulação existente entre a IES e a gestão municipal sempre se deu de forma 
contínua na formação de profissionais do SUS. Com as atividades do PET/VS, o elo 
existente foi fortalecido a cada dia, por meio da comunicação efetiva, trabalho e 
vivências entre monitores, preceptores e tutor. Entre os principais resultados do grupo 
tutorial para a formação dos estudantes está, efetivamente, a contribuição para 
aproximar as teorias e os conceitos com a prática profissional (PET-Saúde/Vigilância 
em Saúde UVA). 

 

Entre as repercussões favoráveis do projeto para o serviço, a comunidade, a IES e os 
participantes, citam-se a articulação entre a IES e a gestão municipal, a aproximação da 
IES com a prática da Atenção Primária em Saúde (APS), aproximação da IES com a 
prática das Redes de Atenção à Saúde e o desenvolvimento das atividades com foco nas 
necessidades da comunidade/serviços de saúde (PET-Saúde/Redes de Atenção UVA).  

 

 Com o PET-Saúde, trabalho, ensino e aprendizagem misturam-se nos cenários de 

produção de saúde como processos de cognição e subjetivação e acontecem simultaneamente 

como expressão da realidade. Ele busca incentivar a interação ativa dos estudantes e docentes 

dos cursos de graduação em saúde com os profissionais dos serviços e com a população 

(HADDAD et al, 2009).   

 A vivência da dinâmica da produção dos serviços de saúde, no processo de formação, 

assegura uma formação mais ampliada na medida em que os atores envolvidos são estimulados 

a orientarem os processos de ensino e aprendizagem pelas demandas visualizadas na realidade 

prática. Docentes, alunos, preceptores, gestores e usuários se veem compelidos a adotarem uma 

nova perspectiva de educação muito próxima das necessidades sociais e de saúde (HADDAD 

et al, 2012). 

 Para Boellen e Woollard (2009), o processo de articulação do ensino e serviço, 

incentivado pelo Pró-Saúde e PET-Saúde, pode ser identificado como a principal característica 

e ganho desta estratégia política. Não apenas pela adoção de novos cenários de prática, ou de 

novas estratégias mais ativas e dinâmicas de ensino e aprendizagem, mas pela capacidade de 

estimular o pensamento crítico, a reflexão e a responsabilidade social diante dos problemas e 

experiências vivenciadas. 

 Como atividades que impulsionam o fortalecimento da integração ensino-serviço-

comunidade, aponta-se nos relatórios analisados, as ações de ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvidas a partir das experiências vivenciadas pelos alunos nos diversos cenários de 
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formação e estratégias de aprendizagem propiciadas pelos Programas. A ênfase no 

desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão podem ser identificadas nos extratos 

seguintes:  

 

Estreitamente ligados estes dois campos (ensino-serviço) foram o palco para o 
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, gerando projetos de 
extensão cujas ações se incorporaram aos currículos dos três cursos e que mantém uma 
continuidade para além dos PRÓ/PET-Saúde (Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 

 

Integração ensino, extensão e pesquisa aconteceu concomitantemente e foram 
importantes para o processo de formação na saúde [...] as pesquisas foram 
desenvolvidas a partir das práticas vivenciadas nos serviços que integram as redes, mas 
com projetos específicos aprovados pelo comitê de ética, possibilitando o exercício dos 
participantes em diferentes métodos de construção de conhecimento (PET-Saúde/Redes 
de Atenção UVA). 

 

Os estudantes participaram das atividades de pesquisa e de assistência em todas as fases 
de seu desenvolvimento, desde o planejamento, execução e avaliação (Pró-Saúde/PET-
Saúde UVA). 

 

De modo orgânico e sistêmico ocorreram as ações de investigação e intervenção das 
pesquisas do PRÓ-Saúde/PET-Saúde possibilitando o trabalho interprofissional, desde 
a gênese do projeto de pesquisa até a coleta de dados, intervenção e análise dos 
resultados (Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

Entre as principais ações desenvolvidas para o alcance dos objetivos propostos estão a 
produção científica e desenvolvimento de projetos de pesquisa (PET-Saúde/Vigilância 
em Saúde UVA). 

 

Tais inferências convergem com os documentos oficiais do PET-Saúde, onde consta-se, 

entre outros propósitos, o incentivo a inclusão das pesquisas no processo de ensino-

aprendizagem. Como um programa que tem como base da transformação a interação da 

academia com o serviço, ele estimula a realização de investigações voltadas para a qualificação 

da APS, em temas prioritários para o SUS (BRASIL, 2008a), baseadas nas demandas da UBS 

e da comunidade. 

Freitas et al (2013), afirmam que o papel das instituições formadoras transcende a 

transferência de conhecimentos, tornando necessário investir em programas que proporcionem 

a integração do ensino, serviço, comunidade, pesquisa e extensão, no intuito de facilitar a 

formação do novo perfil profissional exigido na área saúde, ou seja, um profissional inserido 

na sociedade para desempenhar suas funções no complexo campo da saúde. 
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Para Haddad et al (2009), a pesquisa se configura como um potente instrumento para as 

mudanças na formação em saúde. A produção do conhecimento se aproxima da realidade dos 

serviços e da vida das pessoas, elaborando produções que são capazes de iluminar mudanças 

na realidade destes serviços de saúde.  

Além disso, a pesquisa estimulada no âmbito do PET-Saúde possui uma outra 

característica que merece destaque, que é a de aproximar os profissionais de saúde dos alunos, 

retomando um ritmo de qualificação importante para a melhoria da qualidade da atenção à saúde 

(ABRAHÃO et al, 2011). 

Na perspectiva das ações de extensão na comunidade, verifica-se nos relatórios que estas 

representam um quantitativo expressivo das atividades desenvolvidas durante os Programas, e 

constituem-se em momentos oportunos de construção de conhecimentos, trabalho em equipe, 

aproximação da realidade, desenvolvimento da sensibilidade e de vivências de novas formas de 

cuidado.  Os trechos seguintes exemplificam o inferido: 

 

As atividades de Extensão compreenderam as ações de práticas dos estudantes nos 

serviços, desenvolvidas em conjunto com os preceptores que atuam nas redes de 

cuidados propostas, considerando uma carga horária de, no mínimo, 8 horas semanais 

(PET-Saúde Redes de Atenção UVA). 

    

Entre as principais ações desenvolvidas destacam-se o acompanhamento de atividades 

de mutirão de limpeza e mobilização social para o combate à dengue; execução de 

atividades de educação em saúde para controle da dengue para públicos diversos como 

escolares, seus pais e operários em seu local de trabalho, etc. (PET-Saúde Vigilância 

em Saúde UVA). 

 

De acordo com Acioli (2008), a extensão universitária vista como processo educativo, 

cultural e científico, articula o ensino e a pesquisa, viabilizando encontros e diálogos entre 

estudantes, docentes e com a sociedade, a partir do movimento de troca e construção entre os 

saberes, possibilitando inovações conceituais, novas formas de pensar, de saber e de fazer. 

Para Souza et al (2006), a vivência dos estudantes na comunidade é uma oportunidade 

de transferir para a prática o conhecimento adquirido na sua formação, propiciando uma 

ampliação da visão dos estudantes acerca do processo saúde-doença. Freitas et al (2013), 

afirmam que as ações extensionistas na comunidade podem resultar em sentimento de utilidade, 
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oportunidade de aprendizagem pessoal e profissional. Assim, é de suma importância a atuação 

de estudante e docentes na comunidade pois esta, além de ser de grande relevância acadêmica, 

possibilita a reflexão acerca da indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão e a vivência do 

trabalho interdisciplinar. 

 Ainda no sentido do fortalecimento da integração entre ensino e serviço, outro aspecto 

destacado nos relatórios foi a importância dos preceptores e tutores dos Programas no apoio 

efetivo para essa articulação e direcionamento das pesquisas desenvolvidas, conforme pode-se 

observar nos trechos seguintes:  

 

O papel dos tutores foi caracterizado pelas intensas atividades relacionadas aos projetos 
que possibilitaram a integração ensino-serviço (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde 
UFC). 

 

Os tutores são responsáveis pela integração ensino - serviço. Foram responsáveis pela 
condução das pesquisas e ajudaram o coordenador a pensar estratégias de 
aprimoramento para melhor e efetiva inserção dos monitores nos serviços e articulação 
com os outros programas já citados. Foram responsáveis pelo monitoramento das 
atividades de ensino e pesquisa. Apoiaram a coordenação nas ações integradas coletivas 
(RELATÓRIO PET-Saúde/Redes de Atenção UVA). 

 

O papel dos preceptores foi indispensável para a inserção-atuação-aprendizagem dos 
monitores nas ações/atividades nos territórios. A participação ativa e presente dos 
preceptores nos PET-Saúde em Sobral consolidou a compreensão do que estamos 
chamando de sistema saúde-escola. Graças ao PET-Saúde, o sistema de saúde de Sobral 
pode dizer que vivencia um sistema de saúde-escola, um sistema de saúde aprendente, 
que articula alunos do ensino técnico profissional, da graduação, da residência e dos 
mestrados com profissionais do serviço numa rede de colaboração interprofissional 
atuante e produtiva. O PET-Saúde veio consagrar esse vínculo entre serviço-ensino-
comunidade e os preceptores compreendem seu papel como corresponsáveis pela 
formação profissional em saúde (RELATÓRIO Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

Fonsêca e Junqueira (2015) corroboram o supracitado ao afirmarem que os tutores 

possuem grande potencial para o manejo das demandas de pesquisa e facilitam a identificação 

dos objetos de investigação, bem como representam a comunicação do serviço como universo 

acadêmico e suas linguagens.  Além disso, os tutores facilitam a interação entre preceptores e 

alunos e a interação dos alunos entre si, possuindo elementos para promover a articulação da 

teoria com a prática e favorecer a discussão acerca da formação e do trabalho interdisciplinar 

em saúde. 

Em relação ao papel do preceptor, Torres (2012) denota uma importância fundamental 

na medida em que este participa, concreta e diretamente, com os estudantes, do processo de 
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construção e reconstrução de conhecimentos e práticas. Neste processo o preceptor na sua ação 

educativa e com sua experiência profissional, pode assumir um papel chave na organização do 

serviço de saúde no qual o seu estudante está atuando. 

Observa-se, portanto, a importância estratégica do tutor e preceptor para transformações 

no processo de trabalho da equipe, bem como o seu papel no impulsionamento da articulação 

ensino-serviço-comunidade, que é visível nos relatórios.  

Seguindo essa premissa, Fonsêca (2012) enfatiza que o sucesso do PET-Saúde, 

indubitavelmente, mantém relação direta com o grau de compromisso e empenho dos seus 

protagonistas, o que quer dizer que ele pode se configurar de maneira mais efetiva ou não a 

depender da postura adotada pelos sujeitos integrantes. 

Ainda considerando o intento do Pró-Saúde e PET-Saúde em viabilizar a integração 

ensino-serviço-comunidade, verificou-se nos relatórios estratégias de sustentabilidade 

deflagradas pelos programas, objetivando a continuidade das atividades implementadas mesmo 

após a finalização dos projetos.  Os seguintes extratos referentes ao Pró-Saúde/PET-Saúde da 

UVA e UFC exemplificam o enunciado: 

 

Dentre as estratégias de sustentabilidade dos resultados do programa, destaca-se a 
representação de docentes do Centro de Ciências da Saúde na CIES da macrorregião de 
saúde Sobral, bem como nos processos de educação permanente em saúde que estão 
sob a tutela da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.  Ressalta-
se ainda a criação de grupos de pesquisa e projetos de extensão interdisciplinares, como 
também a aproximação dos preceptores com a IES a partir da realização de oficinas, 
internatos, momentos em sala de aula e acompanhamento e acolhida dos estudantes nos 
cenários de prática (Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 
 
 
Ressalta-se a criação do projeto de extensão GEOSUS e do grupo de pesquisa 
cadastrado no CNPq/CAPES – Observatório de Pesquisas para o SUS, criado a partir 
da experiência de geoprocessamento pelo grupo tutorial PRÓ/PETSaúde (Pró-
Saúde/PET-Saúde UVA). 
 

O ensino e o serviço foram o palco para o desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, gerando projetos de extensão cujas ações se incorporaram aos 
currículos dos três cursos e que mantém uma continuidade para além dos PRÓ/PET-
Saúde (Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 

 

Alguns projetos, além de incorporados como extensão na Universidade, e sendo a 
comunidade o alvo das ações, eles permanecem em funcionamento, a despeito do 
término do PET-Saúde, como o Projeto Coala, que foi iniciado no PET-Saúde e agora 
faz parte da política de saúde da criança da secretaria de saúde de Sobral. Este projeto 
proporciona um atendimento intensivo à criança prematura após sua saída do período 
de internação hospitalar (Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 
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As atividades dos projetos resultaram na qualificação das discussões dos processos de 
trabalho e sua implementação como política de saúde para o município, além de alguns 
dos projetos se consolidarem como projetos de extensão e fortalecimento das mudanças 
curriculares nas IES (Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 

 

 Conforme o exposto, dentre as estratégias de sustentabilidade dos Programas foram 

citados grupos de pesquisa, projetos interdisciplinares consolidados como projetos de extensão, 

a aproximação dos preceptores com a IES a partir da realização de atividades práticas, 

participação dos docentes nos processos de educação permanente, projetos que foram 

incorporados pela gestão municipal de saúde, entre outros exemplos.  

Essas inferências denotam resultados profícuos e consistentes dos Programas na 

consolidação da integração ensino-serviço-comunidade para além de estratégias pontuais, 

demonstrando o potencial do PET-Saúde e Pró-Saúde em provocar mudanças efetivas na 

reorientação da formação profissional em saúde.   

Como exemplo da continuidade dos projetos implementados pelos Programas cita-se o 

Projeto Coala, uma iniciativa do Pró-Saúde/PET-Saúde UFC que foi adotada pela secretaria de 

saúde de Sobral e permanece até os dias atuais contribuindo na assistência aos recém-nascidos 

prematuros. Destaca-se também a permanência do grupo de pesquisa – Observatório de 

Pesquisas para o SUS, cadastrado no CNPq/CAPES e criado a partir da experiência de 

geoprocessamento pelo grupo tutorial Pró-Saúde/PET-Saúde UVA.  

Como estratégias de sustentabilidade, o PET-Saúde/Redes de Atenção citou a 

elaboração de relatórios semestrais e encontros quinzenais dos grupos tutoriais, o que se 

constituem, na realidade, como iniciativas de implementação do projeto, não representando 

estratégias de permanência das atividades para além dos limites temporais do Programa. Já o 

PET-Saúde/Vigilância em Saúde não apresenta propostas para a sustentabilidade das atividades 

desenvolvidas, uma vez que, diferentemente dos demais Programas, esse questionamento não 

constava no relatório.  

Ainda nesse contexto, um outro ponto identificado nos relatórios refere-se à ausência de 

estratégias específicas para a sustentabilidade dos diversos subprojetos desenvolvidos pelos 

Programas (Saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes de Sobral - CE; Programa Saúde na 

Escola: juntos na promoção do adolescer saudável; Rede de cuidados à pessoa com deficiência; 

Rede cegonha; Rede de atenção às urgências e emergências; etc).   
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Tal inferência incita reflexões sobre aspectos que podem estar relacionados à 

complexidade em efetivar as atividades desenvolvidas pelo Pró-Saúde e PET-Saúde para além 

do desfecho dos Programas: Como asseverar a viabilidade de permanência dos projetos - o 

engajamento dos alunos, preceptores e tutores nas atividades - sem o devido incentivo 

financeiro representado pelas bolsas? Seria o incentivo financeiro imprescindível para a 

participação dos atores? 

 

5.1.3 Elementos facilitadores para a implementação dos Programas 

 

De acordo com Draibe (2006), os aspectos facilitadores e os obstáculos que operam ao 

longo do processo de implementação de um Programa, condicionam positiva ou negativamente, 

o cumprimento das metas e objetivos propostos. A dimensão temporal e as estratégias que 

orientam sua implementação podem ser aferidas e vinculam-se, geralmente, a diferentes 

processos, por exemplo, aos atores mobilizados nos diferentes estágios para sustentarem seu 

desenvolvimento, aos mecanismos de comunicação, à suficiência de recursos financeiros, aos 

critérios de seleção dos participantes e qualificação dos implementadores e beneficiários. 

Investigações dessa natureza buscam identificar os condicionantes, no plano dos processos, dos 

êxitos ou dos fracassos do programa/política. 

Considerando a relevância do exposto, propõe-se nesta categoria de análise, identificar 

e discutir, a partir dos relatórios finais, os elementos considerados facilitadores para a 

implementação dos projetos do Pró-Saúde e PET-Saúde nas instituições de ensino em questão, 

propondo o embasamento dos achados através da literatura pertinente. 

Ao proceder com a análise documental foi possível constatar que apenas os relatórios 

finais inerentes aos dois grupos tutoriais do PET-Saúde/Vigilância em Saúde da UVA – Grupo 

análise de situação de saúde e fatores biológicos de risco; Grupo vigilância epidemiológica da 

sífilis e violências - pontuam aspectos considerados como facilitadores para o processo de 

implementação do Programa.  Nos demais relatórios não há perguntas que contemplem tais 

elementos, o que justifica a ausência de informações sobre o aspecto em discussão. 

Nos relatórios do PET-Saúde/Vigilância em Saúde UVA foram enumerados elementos 

que contribuíram para o alcance dos objetivos propostos pelo Programa.  Facilidade de inserção 

no serviço, integração entre as instituições, vínculos de preceptoria fortalecidos, boa 
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receptividade dos profissionais e comunidade, comunicação, motivação e integração nos grupos 

tutoriais, bem como o acesso a meios e materiais de trabalho foram alguns dos aspectos 

pontuados que podem ser constatados nos trechos que seguem:  

 

Um dos aspectos que mais facilitou o desenvolvimento das ações programáticas foi a 
facilidade de inserção no serviço de saúde por meio da preceptoria. A abertura do 
serviço e boa receptividade dos profissionais foi algo marcante durante o aprendizado 
sobre vigilância em saúde. Além disso, podemos citar também o acesso facilitado pelos 
preceptores aos bancos de dados dos sistemas de informação em saúde, a integração da 
equipe de monitores com preceptores e tutor, a corresponsabilização no 
desenvolvimento das ações, a escuta, a acolhida de ideias e novos projetos por meio de 
monitores, preceptores e tutores e o encorajamento constante para o desenvolvimento 
de trabalho bem feito (PET-Saúde/Vigilância em Saúde – UVA. Grupo vigilância 
epidemiológica da sífilis e violências).   

 

Entre os aspectos facilitadores para o alcance dos objetivos deste grupo tutorial citam-
se a motivação dos monitores para realização das atividades; facilidade de integração 
entre as Instituições (Universidade/Prefeitura Municipal de Sobral); atuação conjunta 
dos preceptores e monitores; boa receptividade nas atividades que envolveram a 
comunidade; acesso a meios e materiais que possibilitaram o desenvolvimento dos 
trabalhos (PET-Saúde/Vigilância em Saúde – UVA. Grupo análise de situação de saúde 
e fatores biológicos de risco). 

 

 

Passarela (2013) corrobora esses achados através dos resultados de um estudo avaliativo 

que propôs analisar, a partir da percepção dos sujeitos integrantes do PET-Saúde/SF, em que 

medida o Programa promoveu a estratégia governamental de integração entre as instituições de 

ensino, os serviços públicos de saúde e a comunidade. As avaliações realizadas identificaram, 

entre outros aspectos facilitadores do Programa, o compromisso, a boa interação e assiduidade 

da maioria dos estudantes, preceptores e tutores; a presença dos preceptores nos grupos 

tutoriais, pois o fato de atuarem nas unidades básicas onde as atividades de ensino e pesquisa 

são realizadas favorece o acesso aos dados dos serviços de saúde e a realização dos estudos; 

além da receptividade da maioria dos profissionais e usuários em participar das atividades 

educativas previstas.  

Um outro estudo avaliativo desenvolvido durante o PET-Saúde/Vigilância em Saúde da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) teve como objetivo identificar as dificuldades e 

facilidades vivenciadas, e as contribuições do Programa para o ensino e/ou para o serviço. Entre 

as principais facilidades referidas pelos estudantes e preceptores no desenvolvimento das 

atividades realizadas no PET, salienta-se o uso de ferramentas de facilitação (facilidade de 

comunicação interpessoal, criatividade, flexibilidade de horários, disponibilidade de material 
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no Dropbox®, cursos de metodologia científica) e a integração multiprofissional (integração 

entre alunos, preceptores, tutores; ajuda dos coordenadores e preceptores; divisão em pequenas 

equipes e comissões; boa convivência com os colegas; satisfação em trabalhar com pessoas) 

(FLORES et al, 2015).  

A parceria e a efetiva integração entre o serviço de saúde e a IES é um pressuposto 

destacado por Amâncio Filho (2004) como um instrumento facilitador da integração entre 

trabalho, educação e saúde, vislumbrando a quebra da dicotomia histórica entre o aparelho 

formador e a prestação de serviços, entre o pensar e o fazer, entre o geral e o específico, 

integrando habilidades teóricas e prático. 

Sobre a comunicação, harmonia e integração nos grupos tutoriais, Fonseca (2012) 

assevera que são fundamentais para o desenvolvimento da proposta do Programa e que a 

qualidade dessa interação mantém dependência com a forma de implementação de cada um dos 

grupos PET-Saúde. Para Trajman et al (2009), quanto mais os atores se envolverem com as 

decisões, discutindo-as no coletivo, mais efetivas serão as ações e mais benefícios serão gerados 

para os sujeitos. Souza et al (2012) afirmam que aprender com pessoas de diferentes áreas de 

conhecimento parece ser uma experiência que amplia a compreensão do trabalho coletivo. 

Indubitavelmente, o sucesso do Programa mantém relação direta com o grau de 

compromisso e empenho dos seus protagonistas, o que quer dizer que ele pode se configurar de 

maneira mais efetiva ou não a depender da postura adotada pelos sujeitos integrantes, 

principalmente os estudantes (FONSÊCA, 2012). 

 

5.1.4 Limitações e ações para superação 

 

De acordo com Fonsêca (2012), os grupos PET-Saúde se deparam com várias 

dificuldades para proceder ao planejamento das ações, sobretudo devido à ausência de diretrizes 

operacionais claras e bem definidas, tendo em vista que a legislação pertinente é vaga e 

superficial, se abstendo dos detalhes sobre a dinâmica de funcionamento do Programa. Os 

formuladores da proposta nacional entendiam que o PET-Saúde não deveria seguir um padrão 

engessado e sim ser moldado de acordo com as características da região, da UBS e da IES às 

quais estaria vinculado. 
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Morais et al (2012), em contrapartida, defende que muitas dificuldades ainda são 

enfrentadas por questões físicas, funcionais e/ou estruturais que interatuam na forma de 

organização do PET-Saúde e que a forma de gestão do programa, articulada com base em 

diretrizes administrativas que acabam por nivelar todos os processos e as práticas, tende a 

desconsiderar as especificidades de cada espaço. Nessa dimensão, as ações podem acabar por 

não darem conta dessa ‘nova’ formação e, consequentemente, das práticas necessárias para cada 

espaço, com base em um perfil crítico e reflexivo para atuação no cotidiano dos serviços de 

saúde. 

Nos relatórios analisados alguns aspectos foram pontuados como fragilidades ocorridas 

ao longo da implementação dos projetos, implicando em limitações para o alcance dos objetivos 

propostos.  A dificuldade de articulação de horários entre os integrantes dos grupos tutoriais, 

bem como a complexidade de conciliação da grade curricular dos estudantes para o 

desenvolvimento das atividades interdisciplinares em campo, foram fragilidades em comum 

apontadas pelos programas, exceto o Pró-Saúde/PET-Saúde UFC. 

Diante de tais percalços algumas estratégias de superação foram implementadas no 

intento de conciliar os horários livres na grade curricular dos alunos ao desenvolvimento das 

atividades propostas junto aos demais membros dos grupos tutoriais.  Como estratégia 

resolutiva para esse impasse, o PET-Saúde/Redes de atenção UVA, por exemplo, optou pelos 

sábados para o desenvolvimento das ações integradas na comunidade, dia em que todos os 

alunos apresentavam disponibilidade para engajamento nas atividades.  Já um dos grupos do 

PET-Saúde/Vigilância em Saúde UVA procedeu com a construção de uma agenda mínima de 

encontros periódicos com momentos de vivencias grupais, sendo estabelecidos prazos 

adequados e monitoramento para o cumprimento das atividades. 

 De forma convergente, investigações em torno dos PET-Saúde desenvolvidas nas 

regiões Sul e Sudeste (CALDAS et al, 2012; ALBUQUERQUE et al, 2013; SANTOS et al, 

2013; PINTO et al, 2013; FONSÊCA & JUNQUEIRA, 2013) apontaram a indisponibilidade e 

a incompatibilidade entre os horários dos participantes como uma relevante dificuldade para o 

alcance da efetiva operacionalização do Programa. 

 Caldas et al (2012), defende que, no contexto de mudanças curriculares, com 

valorização de processos que introduzam os estudantes na realidade dos serviços públicos de 

saúde, é necessário se pensar a respeito da disponibilização de horários para que se 

desenvolvam atividades de tal importância. Mesmo após iniciado o movimento de reorientação 
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dos processos formativos em saúde, falta espaço para implantação de métodos inovadores de 

ensino-aprendizagem, tais como os propostos pelo PET-Saúde. Para os autores, dever-se-ia 

pensar a revisão dos currículos de modo a difundir a metodologia proposta pelo PET-Saúde, 

garantindo-se a continuidade do processo. 

Um outro aspecto destacado de forma enfática nos relatórios como fator limitante para 

o alcance dos objetivos pré-estabelecidos pelo Pró-Saúde/PET-Saúde UFC e UVA, diz respeito 

ao atraso no repasse dos recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, cuja liberação ocorreu 

somente ao final do segundo ano do Programa, fator este que comprometeu a execução dos 

planos de trabalho, não implicando, contudo, na descontinuidade das atividades dos PET-

Saúde. Ademais, destaca-se a burocratização das instâncias superiores no repasse das verbas às 

IES.  Essas limitações são constatadas nos trechos que seguem:  

   

As dificuldades não superadas ou ainda em vias de superações são principalmente em 
relação ao uso dos recursos, que esbarrou na demora no repasse, chegando os recursos 
ao final do segundo ano dos projetos e também a burocracia que envolve o uso deste 
dinheiro, especialmente da IES (Pró-Saúde/PET-Saúde UFC). 

 

A execução do plano de trabalho referente ao recurso do Pró-Saúde para Universidade 
Estadual Vale do Acaraú foi comprometida, uma vez que parte do recurso chegou 
somente no final do ano de 2014. Além disso, alguns empasses referentes a legislação 
estadual fizeram com que fosse necessário solicitar ajustes no Plano de trabalho (Pró-
Saúde/PET-Saúde UVA). 

 

As atividades previstas em cada um dos três eixos do Pró-Saúde que dependiam de 
recursos financeiros para sua execução não avançaram, uma vez que parte do recurso 
só chegou somente no final do ano de 2014 (Pró-Saúde/PET-Saúde UVA). 

   

Um estudo avaliativo que buscou identificar potências e fragilidades do Pró/PET-Saúde 

expressas em relatórios de visitas avaliativas realizadas por assessores do MS, Sordi et al (2015) 

mostram que muitos gestores apontam que os reconhecidos e esperados avanços decorrentes 

dos Programas têm sido penalizados pelos trâmites administrativos ligados ao MS e que afetam 

o custeio. Esta inferência exigiu, através da postura mediadora dos avaliadores, que fossem 

reportados ao MS os lapsos na condução do processo e a necessidade de rever e destravar os 

pontos de estrangulamento, sob pena de se prejudicar o alcance dos objetivos do Pro/PET. 

Além dos aspectos supracitados, outros elementos dos relatórios analisados foram 

pontuados como limitadores para o alcance dos objetivos estabelecidos pelos Programas. O 

Pró-Saúde/PET-Saúde UFC apontou a rotatividade de preceptores e estudante como uma 
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fragilidade ocorrida parcialmente durante a implementação do Programa. De acordo com as 

informações contidas no relatório, a rotatividade dos estudantes aconteceu devido à conclusão 

de curso da maioria dos participantes do projeto, sendo essa fragilidade superada mediante a 

convocação dos aprovados na seleção que não foram contemplados na primeira chamada.  A 

rotatividade dos preceptores deu-se sobretudo por vontade própria dos participantes, 

justificando-se, principalmente, pela mudança de cidade e convocação em outros processos 

seletivos. A superação desta fragilidade foi prontamente contornada devido ao grande interesse 

dos demais profissionais dos serviços de saúde em participar do projeto.  

O Pró-Saúde/PET-Saúde UVA, além das fragilidades já discutidas, enumera outros 

aspectos considerados entraves para a efetiva operacionalização do Programa.  A mudança de 

gestão foi considerada uma fragilidade ocorrida, enquanto outros pontos foram citados como 

fragilidades ocorridas parcialmente: a dificuldade na articulação entre IES e serviços de saúde; 

a inexistente ou não implantada Rede de Serviços no município; estrutura dos serviços de saúde 

pouco adequada para receber todos os alunos; resistência dos professores ao Programa; 

dificuldade de articular os diversos cursos da mesma instituição; ausência de monitoramento e 

avaliação do projeto; rotatividade de estudantes; rotatividade de tutores e preceptores; falta de 

compromisso dos participantes. As poucas experiências de integração entre o Pró-Saúde e os 

PET-Saúde (PET-Saúde/Redes de Atenção e PET-Saúde/Vigilância em Saúde) e a dificuldade 

de aproximação dos representantes do controle social nas atividades do grupo tutorial foram 

outras fragilidades apontadas pelo Programa. 

Como ações desenvolvidas para superação das fragilidades apontadas no relatório final 

do Pró-Saúde/PET-Saúde UVA, foram realizados momentos de avaliação, de forma a 

possibilitar o reconhecimento das fragilidades e estabelecer propostas de superação.  Tais 

encontros consistiam em momentos de escuta e reconhecimento dos fatores restritivos e 

facilitadores do grupo tutorial, sendo construídos, posteriormente, planos estratégicos de 

superação das dificuldades. 

Para o PET-Saúde/Redes de atenção UVA, além da dificuldade de conciliação da grade 

curricular dos estudantes para o desenvolvimento das atividades em campo, também foi 

apontada, como fragilidade ocorrida parcialmente, a rotatividade de preceptores, não constando 

no relatório ações específicas para a superação desse entrave.  

O PET-Saúde/Vigilância em saúde – Grupo análise de situação de saúde e os fatores 

biológicos de risco – além de destacar o conflito de horários entre as atividades acadêmicas de 
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monitores e as atividades do Programa, destacou outros aspectos que dificultaram os alcances 

dos objetivos propostos pelo grupo tutorial, como o curto tempo para encontros de integração 

e socialização das atividades; atraso no cumprimento das tarefas; dificuldades dos monitores 

em determinados temas e alterações de situações que exigiram novas proposições. Com o 

propósito de enfrentamento das dificuldades apresentadas, algumas ações foram 

implementadas: o estabelecimento de prazos adequados e monitoramento do cumprimento das 

atividades; subsídio de referências bibliográficas, participação em alinhamentos teóricos e 

capacitação dos monitores em algumas áreas como na utilização de programas para análise de 

saúde; adequação dos objetivos propostos a situações que não estavam previstas como o 

aumento dos casos de dengue em julho de 2014. 

Ainda em relação ao PET-Saúde/Vigilância em saúde UVA, o grupo tutorial Vigilância 

Epidemiológica da Sífilis e das Violências enfatizou que os aspectos que limitaram o alcance 

dos objetivos propostos relacionavam-se à dificuldade encontrada em buscar formas diferentes 

de abordar e trabalhar a violência e acidentes, tendo em vista a subjetividade dessa temática e 

a abrangência do assunto.  Como estratégia de superação para a fragilidade apresentada, foram 

realizadas ações intersetoriais, uma vez que foi denotada a impossibilidade de trabalhar a 

temática das causas externas de forma isolada. Nesse sentido, foram desenvolvidos seminários 

e fórum municipais, abertos ao público, além de reuniões e planejamento de ações com gestores 

e profissionais da saúde que visaram a discussão e o fomento de políticas públicas municipais 

no combate aos agravos. 

Gilbert e Bainbrigde (2009) corroboram os achados desse estudo ao pontuarem alguns 

desafios particulares que podem ser identificados na sustentação da educação e da colaboração 

interprofissional, a saber: as diferenças estruturais entre as organizações parceiras; conflitos 

organizacionais e agendas profissionais diversificadas; carência de recursos financeiros; 

demanda de comunicação complexa; rotatividade e substituição dos membros das equipes; e 

ausência de avaliação regular dos programas e das metas estabelecidas pela equipe. 

Buring et al (2009), se referem às barreiras existentes para implantação de mudanças 

numa perspectiva voltada para a educação interprofissional; as autoras citam desde a decisão 

de priorizar o direcionamento de recursos para viabilizar às novas mudanças, frente as outras 

demandas institucionais, como também preocupações de caráter logístico: programação de 

atividades, dificultadas em decorrência da rigidez que, em geral, é encontrada nos currículos, 

tempo e espaço para o desenvolvimento das atividades interprofissionais, já que estas 

demandam a compatibilização de horários entre os diversos cursos da área da saúde. 
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Nessa vertente, considerando as fragilidades identificadas na implementação do PET-

Saúde e Pró-Saúde enquanto estratégias de educação interprofissional, observa-se a relevância 

de serem propostas alternativas que venham a contornar as limitações que dificultam a 

operacionalização dos programas, fomentando caminhos para a consolidação de mudanças 

efetivas na formação profissional em saúde. 

 

5.2 O que nos dizem os relatórios finais dos PET-saúde e Pró-Saúde? (Síntese dos 

resultados) 

 

Foi evidenciado que o caráter interprofissional das atividades executadas entre os 

diferentes cursos induziu mudanças favoráveis no sentido de redirecionar a formação em saúde 

dos estudantes envolvidos nos Programas. Como resultado dessa aproximação interprofissional 

destacou-se a incorporação das habilidades de trabalho (trabalho em equipe, 

interdisciplinaridade, cooperativismo, tomada de decisões, etc.), favorecendo o 

desenvolvimento das competências exigidas pelas DCN dos cursos participantes, com destaque 

para os conteúdos e ações desenvolvidas de forma integrada. 

Um outro aspecto contemplado refere-se às mudanças incitadas na matriz curricular, no 

projeto pedagógico e nas práticas de ensino dos cursos envolvidos. Observou-se que o PET-

Saúde e o Pró-Saúde têm induzido transformações nos desenhos curriculares e adoção de novas 

estratégias metodológicas de ensino aprendizagem, conforme preconizam as DCN para os 

cursos de graduação na área da saúde. Tais mudanças são representadas, entre outros exemplos, 

pela implantação de disciplinas, grupos de pesquisa, projetos e cursos de extensão que buscam 

favorecer o exercício profissional a partir da atuação interprofissional/interdisciplinar.  

Apoiando-se nessa perspectiva, observou-se que os cursos participantes têm 

desenvolvido estratégias que favorecem o desenvolvimento de currículos integrados (com 

exceção do curso de Medicina, que aponta já ter consolidado esse processo), denotando-se a 

proposição de projetos articuladores e reflexões mais profundas nessa dimensão. 

Embora sendo nítidos os esforços envidados no sentido de promover mudanças 

curriculares mais densas nos cursos em questão, constatando-se, inclusive, alguns avanços 

concretos nesse âmbito, foi identificado através de um questionamento sobre as repercussões 



94 
 

favoráveis dos Programas para as IES, que a reorientação curricular dos cursos envolvidos não 

ocorreu efetivamente.  

Transformações mais profundas nessa vertente requerem mudança formal na matriz 

curricular dos cursos, representadas por novos arranjos, novas disciplinas e até mesmo 

supressão de outras, demandando tempo para aprovação em instâncias superiores da IES, o que 

pode justificar a não efetividade da reorientação curricular constatada nos relatórios. 

 Verificou-se, também, evidências do fortalecimento da integração ensino-serviço-

comunidade como consequência das atividades desenvolvidas pelos grupos tutoriais durante os 

Programas. Como exemplo dessas atividades apontam-se, as ações de ensino, pesquisa e 

extensão, realizadas nos diversos cenários de formação propiciados pelo Pró-Saúde e PET-

Saúde. 

Foi evidenciado, ainda, a importância do papel dos preceptores e tutores dos Programas 

no apoio à efetiva articulação intersetorial e direcionamento das pesquisas desenvolvidas, bem 

como o fomento às transformações no processo de trabalho da equipe. 

No intento de viabilizar a integração ensino-serviço-comunidade, observou-se 

estratégias de sustentabilidade deflagradas pelos programas, objetivando a continuidade das 

atividades implementadas mesmo após a finalização dos projetos.  Dentre as iniciativas foram 

citados grupos de pesquisa, projetos interdisciplinares consolidados como projetos de extensão, 

a aproximação dos preceptores com a IES a partir da realização de atividades práticas, 

participação dos docentes nos processos de educação permanente, projetos que foram 

incorporados pela gestão municipal de saúde, entre outros exemplos. 

Tais inferências denotam resultados profícuos e consistentes dos Programas na 

consolidação da integração ensino-serviço-comunidade para além de estratégias pontuais, 

demonstrando o potencial do PET-Saúde e Pró-Saúde em provocar mudanças efetivas na 

reorientação da formação profissional em saúde.   

Identificou-se, no entanto, ausência de estratégias específicas para a sustentabilidade de 

alguns subprojetos desenvolvidos (Saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes de Sobral - CE; 

Programa Saúde na Escola: juntos na promoção do adolescer saudável; Rede de cuidados à 

pessoa com deficiência; Rede cegonha; Rede de atenção às urgências e emergências).  Tal 

achado incita reflexões acerca de estratégias de viabilidade de permanência dos projetos - o 

engajamento dos alunos, preceptores e tutores nas atividades – mesmo sem o incentivo 

financeiro representado pelas bolsas. 
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Em relação aos elementos facilitadores para a implementação dos Programas, verificou-

se que apenas os relatórios finais dos dois grupos tutoriais do PET-VS UVA pontuaram aspectos 

pertinentes.  Nos demais relatórios não haviam perguntas que contemplem tais elementos, o 

que justifica a ausência de informações sobre a temática. 

Foram aspectos pontuados como facilitadores para a implementação do PET-VS UVA:  

facilidade de inserção no serviço, integração entre as instituições, vínculos de preceptoria 

fortalecidos, boa receptividade dos profissionais e comunidade, comunicação, motivação e 

integração nos grupos tutoriais, bem como o acesso a meios e materiais de trabalho.  

Em contrapartida, algumas fragilidades ocorreram ao longo da implementação dos 

projetos, o que implicou em limitações para o alcance dos objetivos propostos.  A dificuldade 

de articulação de horários entre os integrantes dos grupos tutoriais, bem como a complexidade 

de conciliação da grade curricular dos estudantes para o desenvolvimento das atividades 

interdisciplinares em campo, foram fragilidades em comum apontadas pelos programas, exceto 

o Pró/PET-Saúde UFC. 

Diante de tais percalços algumas estratégias de superação foram implementadas no 

intento de conciliar os horários livres na grade curricular dos alunos ao desenvolvimento das 

atividades propostas junto aos demais membros dos grupos tutoriais.  Como estratégia 

resolutiva para esse impasse, o PET-Redes de Atenção, por exemplo, optou pelos sábados para 

o desenvolvimento das ações integradas na comunidade, dia em que todos os alunos 

apresentavam disponibilidade para engajamento nas atividades.  Já um dos grupos do PET-VS 

UVA procedeu com a construção de uma agenda mínima de encontros periódicos com 

momentos de vivencias grupais, sendo estabelecidos prazos adequados e monitoramento para 

o cumprimento das atividades. 

Um outro aspecto destacado como fator limitante para o alcance dos objetivos pré-

estabelecidos pelo Pró/PET-Saúde UFC e UVA, diz respeito ao atraso no repasse dos recursos 

financeiros pelo MS, cuja liberação ocorreu somente ao final do segundo ano do Programa, 

fator este que comprometeu a execução dos planos de trabalho, não implicando, contudo, na 

descontinuidade das atividades dos PET-Saúde. 

Além desses, outros elementos foram pontuados como limitadores para o alcance dos 

objetivos estabelecidos pelos Programas. O Pró/PET-Saúde UFC apontou a rotatividade de 

preceptores e estudantes como uma fragilidade ocorrida parcialmente durante a implementação 
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do Programa, sendo essa limitação prontamente contornada devido ao grande interesse dos 

demais profissionais dos serviços de saúde em participar do projeto.  

O Pró/PET-Saúde UVA, além das limitações já apresentadas, citou a mudança de gestão 

como uma fragilidade ocorrida, enquanto outros pontos foram citados como fragilidades 

ocorridas parcialmente: a dificuldade na articulação entre IES e serviços de saúde; a inexistente 

ou não implantada Rede de Serviços no município; estrutura dos serviços de saúde pouco 

adequada para receber todos os alunos; resistência dos professores ao Programa; dificuldade de 

articular os diversos cursos da mesma instituição; ausência de monitoramento e avaliação do 

projeto; rotatividade de estudantes; rotatividade de tutores e preceptores; falta de compromisso 

dos participantes. As poucas experiências de integração entre o Pró-Saúde e os PET-Saúde 

(PET-Redes de atenção e PET-VS) e a dificuldade de aproximação dos representantes do 

controle social nas atividades do grupo tutorial.  Dessa forma, foram realizados encontros que 

consistiam em momentos de escuta e reconhecimento dos fatores restritivos e facilitadores do 

grupo tutorial, sendo construídos, posteriormente, planos estratégicos de superação das 

dificuldades. 

Para o PET-Redes de atenção, além da dificuldade de conciliação da grade curricular 

dos estudantes para o desenvolvimento das atividades em campo, também foi apontada, como 

fragilidade ocorrida parcialmente, a rotatividade de preceptores, não constando no relatório 

ações específicas para a superação desse entrave.  

O PET-VS também destacou outros aspectos que dificultaram o alcance dos objetivos 

propostos: o curto tempo para encontros de integração e socialização das atividades; atraso no 

cumprimento das tarefas; dificuldades dos monitores em determinados temas; alterações de 

situações que exigiram novas proposições e dificuldade em buscar formas diferentes de abordar 

e trabalhar a violência e acidentes. Com o propósito de enfrentamento, algumas ações foram 

implementadas: o estabelecimento de prazos adequados e monitoramento do cumprimento das 

atividades; subsídio de referências bibliográficas, participação em alinhamentos teóricos e 

capacitação dos monitores em algumas áreas como na utilização de programas para análise de 

saúde; adequação dos objetivos propostos a situações não previstas; discussão e 

desenvolvimento de ações intersetoriais. 

Considerando as fragilidades identificadas na implementação do PET-Saúde e Pró-

Saúde enquanto estratégias de educação interprofissional, observa-se a relevância de serem 

propostas alternativas que venham a contornar as limitações que dificultam a operacionalização 
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dos programas, fomentando caminhos para a consolidação de mudanças efetivas na formação 

profissional em saúde. 

 

5.3. Percalços na coleta de dados do questionário online 

 

Antecedendo a apresentação e discussão dos resultados da próxima etapa do estudo, 

convém pontuar os percalços encontrados na aplicação do questionário online, bem como as 

estratégias de enfrentamento utilizadas pela pesquisadora. 

Considerando as dificuldades encontradas durante a coleta de dados desta etapa da 

pesquisa, algumas das estratégias metodológicas previamente estabelecidas careceram de 

redirecionamento. Inicialmente, o envio dos questionários para o e-mail dos alunos e 

professores, conforme preconizado no desenho metodológico da pesquisa, não implicou na 

adesão esperada, sendo o convite reenviado diversas vezes aos participantes. Mesmo essa ação 

sendo recorrente, não houve um quantitativo relevante de devoluções dos questionários ao final 

do primeiro mês, não atingindo sequer 5% da população (N=464).  

Diante da colaboração aquém do estabelecido, novas estratégias foram implementadas 

intentando sensibilizar discentes e docentes sobre a relevância da participação no estudo para 

os cursos e instituições envolvidas, almejando, dessa forma, captar um maior número de 

participantes na pesquisa. 

Frente ao exposto, foram solicitadas às coordenações dos cursos o contato telefônico 

dos líderes/representantes das duas turmas mais avançadas de cada curso. Essa iniciativa 

intentou buscar, por intermédio dos líderes discentes, colaboração na divulgação da pesquisa 

através dos grupos do WhatsApp. Este aplicativo permite o envio de mensagens instantâneas 

de texto e voz, sendo bastante difundido e utilizado entre grupos que compartilham interesses 

em comum, a exemplo de turmas de graduação.  

Assim, foram enviadas aos grupos do WhatsApp, através dos alunos representantes, 

mensagens de texto em que constavam um convite para participação da pesquisa, bem como 

uma breve explanação sobre os propósitos do estudo e o link de acesso ao questionário.  

Observando-se que essa iniciativa desencadeou um relevante crescimento no número de 

participações, a ação foi repetida continuamente até obter-se o percentual da amostra necessário 

para a realização do estudo. A maior adesão dos participantes por meio dessa estratégia pode 
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justificar-se pela facilidade e maior frequência de acesso ao aplicativo de mensagens, além da 

praticidade em responder e enviar o questionário através do smartphone.  

Em relação aos professores, não foi possível utilizar a estratégia supracitada, uma vez 

que apenas alguns dos cursos participantes dispõem de grupos no WhatsApp que congregam 

docentes. Por conseguinte, outras iniciativas foram deflagradas: envio do questionário ao 

WhatsApp dos professores os quais a pesquisadora possuía o contato telefônico e mantinha 

maior vínculo; convites realizados verbalmente e posteriormente reenviado por e-mail; 

colaboração de alguns professores na divulgação junto aos colegas de trabalho por intermédio 

de e-mail, WhatsApp e convites verbais; reforço na divulgação da pesquisa por parte dos 

coordenadores de alguns cursos; etc.  

Os diversos esforços envidados no intuito de contornar as dificuldades apresentadas 

denotam o quão árduo foi o trajeto percorrido pela pesquisadora para garantir um quantitativo 

que, de fato, fosse representativo.  A complexidade existente na coleta de dados de pesquisas 

que utilizam questionários online pode relacionar-se à baixa disponibilidade de tempo dos 

participantes, considerando que discentes e docentes acumulam muitas atividades além da 

grade curricular, a exemplo das atividades de pesquisa e extensão. 

Uma outra circunstância desfavorável, e que convém ser destacada, foi a recusa de um 

professor - que também é membro deste Programa de Pós-Graduação - em participar da 

pesquisa, alegando desinteresse pela temática do estudo. Convém salientar que o presente 

objeto do estudo está diretamente relacionado a formação dos profissionais da saúde, do qual o 

docente é elemento fundamental. 

Esse desdém incita algumas reflexões e questionamentos: não seria o apoio a pesquisa 

um elemento imprescindível para a prática docente? Não deveria o docente encorajar o 

desenvolvimento dessa prática? Não caberia, sobretudo, aos docentes membros deste Programa 

de Pós-Graduação incentivar, colaborar e apoiar os estudos desenvolvidos pelo seu corpo 

discente? Afinal, que papel assume o docente frente à pesquisa na coletividade acadêmica? 
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5.4 As vozes dos docentes e discentes sobre a implementação do Pro-saúde 

 

Os dados desta subseção serão apresentados a partir de duas categorias, a saber: 1) 

caracterização dos participantes do estudo; 2) opinião dos discentes e docentes sobre os cursos 

considerando os eixos e vetores do Pró-Saúde.  

 

5.4.1 Caracterização dos participantes do estudo quanto ao curso, IES, vínculo 

institucional e participação em edições do PET-Saúde 

 

A população para este estudo compreendia 464 participantes distribuídos em segmentos 

de professores da UFC (n=103) e UVA (n=46) e alunos dos últimos semestres da UFC (n=171) 

e UVA (n=144), vinculados aos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia da UFC, 

Educação Física e Enfermagem da UVA. Participaram 216 pessoas, sendo 44 professores da 

UFC e 20 da UVA e 81 discentes da UFC e 71 da UVA. 

Assim, obteve-se para este estudo uma taxa de resposta total de 46,55%, o que 

caracteriza uma amostra relevante considerando o método de coleta utilizada, uma vez que: 

 

As taxas de resposta variam amplamente, dependendo de uma série de fatores, como o 

relacionamento com seu público-alvo, o tamanho e a complexidade do questionário, os 

incentivos oferecidos e até o tema do seu questionário. Para questionários online, nos 

quais não há qualquer relacionamento prévio com os destinatários, uma taxa de resposta 

de 20% a 30% é considerada excelente. Uma taxa de resposta de 10% a 15% é um 

palpite mais conservador e seguro, caso ainda não tenha respondente sua população 

(SURVEY MONKEY, 2016). 

 

 

 Estratificando a amostra dos participantes quanto à IES, vínculo institucional (professor 

ou aluno) e curso, obtém-se, também, taxas de respostas acima de 30% para cada segmento, o 

que é considerado, de acordo com o percentual estabelecido para questionários online, uma taxa 

excelente.  As tabelas a seguir apresentam as taxas de respostas por vínculo institucional e curso 

referentes às duas IES envolvidas no estudo.   



100 
 

Tabela 2. Distribuição das taxas de respostas por vínculo institucional e curso da UFC. Sobral 
- CE. Mar./Abr./Mai. de 2016 

 População 
(N) 

Amostra obtida  
(n) 

Taxa de resposta 
(%) 

Professores Medicina 63 29 46,03 
Alunos Medicina (S11 e S12) 57 28 49,12 
Professores Odontologia 25 10 40,00 
Alunos Odontologia (S8 e S10) 49 26 53,06 
Professores Psicologia 15 05 33,33 
Alunos Psicologia (S7 e S9) 65 27 41,53 
    
TOTAL 274 125 45,62 

Fonte: Sistematizado pela autora, com base nos dados coletados. 

Tabela 3. Distribuição das taxas de respostas por vínculo institucional e curso da UVA. Sobral 
- CE. Mar./Abr./Mai. de 2016 

 População 
(N) 

Amostra obtida  
(n) 

Taxa de resposta 
(%) 

Professores Educação Física 16 07 43,75 
Alunos Educação Física (S6 e S7) 68 22 32,35 
Professores Enfermagem 30 13 43,33 
Alunos Enfermagem (S9 e S10) 76 49 64,47 
    
TOTAL 190 91 47,89 

Fonte: Sistematizado pela autora, com base nos dados coletados. 

 

 Observa-se que em todos os cursos e entre docentes e discentes da UFC e UVA a taxa 

de reposta foi superior a 30%, sendo os discentes do curso de Enfermagem os mais 

colaborativos com 64,47% de participação e, os estudantes de Educação Física com a menor 

taxa de resposta, 32,35%. Entre os docentes, o curso de Medicina apresentou o maior índice de 

participação, perfazendo o total de 46,03%. No outro extremo estão os docentes da Psicologia, 

com 33,33% de participação. De uma forma geral, em termos percentuais, as duas IES 

apresentaram taxa de respostas com pequena divergência de variação, a UFC com 45,62% e a 

UVA com 47,89%. 

 O gráfico seguinte amplia o espectro de análise percentual acerca dos participantes do 

estudo quanto ao curso e vínculo institucional, considerando a amostra total (n=216) obtida a 

partir do somatório de participações da UFC e UVA. 
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Gráfico 1 - Caracterização dos participantes do estudo quanto à IES, vínculo institucional e 
curso. Sobral – CE. Mar./abr./mai. de 2016. 
 

 
Fonte: Sistematizado pela autora, com base nos dados coletados. 

 

O gráfico 1 evidencia que a UFC deteve o maior percentual de participações no estudo, 

totalizando 57,84% da amostra, enquanto a UVA obteve 42,11%.  O curso de Enfermagem 

apresentou 28,69% das participações, seguido do curso de Medicina (26,38%), Odontologia 

(16,65%), Psicologia (14,81%) e Educação Física (13,42%). O quantitativo de participações 

discentes foi predominante perfazendo 70,35% da amostra, enquanto os docentes representaram 

o percentual de 29,65%. Os cursos com participação discente mais significativa foram o de 

Enfermagem, com 22,68%, seguido do curso Medicina com 12,96%, sendo o menor percentual 

encontrado no curso de Educação Física, com 10,18%.  Já os docentes, apresentaram maior e 

menor participação nos cursos de Medicina e Psicologia, respectivamente.  

 A seguir, a tabela 4 apresenta o quantitativo dos integrantes do estudo que participaram 

de alguma edição do PET-Saúde, considerando IES, vínculo institucional e edições do 

Programa. 
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Tabela 4 - Distribuição dos integrantes da pesquisa quanto a participação nos PET-Saúde 
considerando IES, vínculo e edições do Programa. Sobral – CE. Mar./abr./mai. de 2016. 

EDIÇÕES PET-SAÚDE 

IES/VINCULO 
TOTAL 
GERAL 

UFC UVA 

Aluno Professor 
UFC 
Total 

Aluno Professor 
UVA 
Total 

PET-Saúde 4 4 8 2 - 2 10 
PET-Saúde/Redes de Atenção 2 - 2 11 3 14 16 
PET-Saúde/Saúde da Família 5 - 5 2 - 2 7 
PET-Saúde/Saúde Mental 1 - 1 - - - 1 
PET-Saúde/Vigilância em Saúde 5 1 6 4 - 4 10 
Pró-Saúde/PET-Saúde 4 4 8 8 2 10 18 
 
TOTAL GERAL 

21 9 30 27 5 32 62 

Fonte: Sistematizado pela autora, com base nos dados coletados. 

 

 Observa-se que dos 216 integrantes do estudo, 62 participaram de alguma edição do 

PET-Saúde, o que representou 28,70% da amostra total.  Deste quantitativo, 30 participantes 

eram da UFC, sendo 21 alunos e nove docentes, e 32 eram da UVA, representados por 27 alunos 

e cinco docentes.  Verifica-se que em relação à UFC, o Pró-Saúde/PET-Saúde e PET-

Saúde/Saúde da Família detiveram o maior número de participações, totalizando oito em cada 

Programa. Na UVA, o quantitativo mais expressivo foi representado pelo PET-Saúde/Redes de 

Atenção, com 14 participações, seguido do Pró-Saúde/PET-Saúde, com 10 participações.  

 O baixo quantitativo de participações, neste estudo, referentes a algumas edições do 

PET-Saúde está relacionado ao ano de vigência dos Programas. Edições como o PET-Saúde, 

PET-Saúde da Família, PET-Saúde/Saúde Mental, por exemplo, datam de 2009, 2010 e 2011 

respectivamente.  Considerando que os cursos envolvidos nesta pesquisa possuem a duração 

regular de três anos e meio/quatro anos (Educação Física), cinco anos (Enfermagem, 

Odontologia e Psicologia) e seis anos (medicina), acredita-se que a maioria dos alunos que 

participaram dos Programas iniciais já tenham concluído o curso de graduação.   

 É relevante enfatizar que um aluno do curso de Medicina e um aluno do curso de 

Odontologia, ambos da UFC, mencionaram participação no PET-Saúde/Redes de Atenção, o 

que é considerado uma informação equivocada, uma vez que a referida IES não participou desta 

edição do Programa.  

  

                                                             
  Informação equivocada, considerando que a UFC/Campus de Sobral não participou do PET-Saúde/Redes de 
Atenção.  
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5.4.2 Opinião dos discentes e docentes sobre os cursos considerando os eixos e vetores do 

Pró-Saúde  

 

Nesta etapa do questionário estudantes e docentes responderam questões fechadas e 

abertas que tinham como objetivo conhecer a posição que cada um deles tinha acerca do curso 

de graduação o qual estavam vinculados. O instrumento continha perguntas quanto à inserção 

das propostas do Pró-Saúde nas atividades do curso e foram subdividas em nove variáveis 

ordinais que contemplavam os três eixos do Programa. No total foram nove questões de 

múltipla escolha correspondentes aos vetores (1 ao 9) do Pró-Saúde, cada questão com três 

alternativas de resposta em ordem crescente de estágio (I, II, III). Para cada variável, o estágio 

III faz do curso a imagem objetivo do Pró-Saúde, para a qual todos os esforços devem se dirigir 

(RIBEIRO, 2013).   

Os participantes que não identificassem seu curso em nenhuma das alternativas 

poderiam escrever, em um espaço disponível ao final de cada pergunta (IV- outras) qual seria 

a sua opinião quanto a situação de seu curso (RIBEIRO, 2013).  

O gráfico de Kiviat apresentado a seguir revela, a partir da visão dos docentes e discentes 

participantes, em que estágio - 1, 2 ou 3 - os cursos envolvidos encontram-se considerando os 

nove vetores do Pró-Saúde. Ressalta-se que os resultados apresentados denotam os estágios que 

preponderaram segundo a opinião predominante dos alunos e professores do curso.  
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Gráfico 2 - Classificação discente e docente quanto ao estágio dos vetores do Pró-Saúde nos 
cursos de Educação Física e Enfermagem (UVA), Medicina, Odontologia e Psicologia (UFC). 
Sobral – CE. Mar./abr./mai. de 2016. 
 

 
Fonte: Própria autora 

 

 A seguir, os resultados da classificação dos cursos quanto ao Pró-Saúde serão discutidos 

a partir dos eixos e vetores do Programa. 

 

EIXO A – Orientação Teórica 

Vetor 1 - Determinantes saúde e doença 

 

 Nesse âmbito, devem ser destacados para a formação em saúde aspectos relativos aos 

determinantes de saúde, determinação biológico-social da doença e estudos clínico-

epidemiológicos, ancorados em evidências capazes de possibilitar a avaliação crítica do 

processo saúde-doença e de redirecionar protocolos e intervenções (BRASIL, 2007).  

 Conforme observa-se no gráfico de Kiviat, esse vetor recebeu boa avaliação dos 

discentes e docentes, predominando em todos os cursos o estágio III (imagem objetivo).  A 

preponderância desse estágio correspondeu a 89% dos participantes do curso de Educação 
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Física (n=26); 90,3% dos informantes do curso de Enfermagem (n=56); 71,4% dos participantes 

do curso de Medicina (n=40); 88,8% dos participantes do curso de Odontologia (n=32) e 93,9% 

dos informantes do curso de Psicologia (n=31). Ressalta-se que os demais estágios (I e II) se 

evidenciaram, todavia, com baixa expressividade de participantes.  

Dessa forma, considerando a predominância do estágio III para esse vetor, denota-se 

que os respectivos cursos dedicam importância equivalente aos determinantes de saúde e da 

doença, procurando, tanto na abordagem do conhecimento teórico, como em sua aplicação 

assistencial, manter adequada articulação biológico-social (BRASIL, 2007a). 

Cursos que priorizam a consideração de determinantes biológicos da doença, 

enfatizando uma abordagem de caráter curativo orientada ao indivíduo, são classificados 

enquanto estágio I.  Já os cursos que consideram os determinantes biológicos e sociais da 

doença, sem destacar adequadamente os aspectos relativos à normalidade em nível individual 

e coletivo, enquadram-se no estágio II deste vetor (BRASIL, 2007a).  

Propostas curriculares que considerem os aspectos epidemiológicos, o entorno e as 

necessidades de saúde loco-regionais; a interação, diálogo frequente entre os docentes de 

disciplinas biológicas, clínicas e sociais, para análise de questões de interesse mútuo; e a 

articulação com igual prioridade nos aspectos relativos à promoção, prevenção, cura e 

reabilitação nas práticas de ensino-aprendizagem, são fatores que evidenciam mudanças no 

sentido de alcançar a imagem-objetivo deste vetor (BRASIL, 2007a). 

Convém enfatizar que, por não fazer parte do escopo desta pesquisa, as evidências das 

imagens objetivo referentes aos nove vetores do Pró-Saúde não foram verificadas junto aos 

participantes do estudo. Todavia, julga-se de fundamental importância tal desvelamento 

enquanto estratégia de monitoramento e avaliação a serem adotadas nos cursos da saúde. 

Os resultados que emergiram neste vetor vão ao encontro dos pressupostos do Pró-

Saúde, cuja implementação visa, entre outros aspectos, instrumentalizar os profissionais para a 

abordagem dos determinantes do processo saúde-doença na comunidade e em todos os níveis 

do Sistema, conforme as diretrizes de universalização, equidade e integralidade (BRASIL, 

2007a).   

Para tal propósito, faz-se necessário intervir no processo formativo para que a graduação 

desloque o eixo da formação, até pouco tempo centrada na assistência individual, prestada em 

unidades especializadas, com foco na doença, por um processo sintonizado com as necessidades 
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e determinantes sociais, levando em conta as dimensões históricas, econômicas e culturais da 

população (BRASIL, 2007a).  

Para Chiesa et al (2007), estimular a compreensão dos determinantes do processo saúde-

doença no contexto biológico-social e trabalhar a formação profissional a partir dos eixos da 

promoção da saúde, valendo-se de metodologias que envolvam ativamente os sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem aplicadas a situações reais e simuladas, contribui para a atuação 

contextualizada, crítica e participativa do futuro profissional, voltada para a intervenção nesses 

determinantes. 

 

Vetor 2 - Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 

 

Nessa variável compreende-se que devem ser pesquisados os componentes gerenciais 

do SUS no estabelecimento de práticas apropriadas de gestão, visando alimentar processos de 

tomada de decisão e estimular a conformação de redes de cooperação técnica (BRASIL, 2007a).  

A partir do gráfico de Kiviat, observou-se para este vetor divergências de estágios entre 

os cursos envolvidos. Nos cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia o estágio II 

prevaleceu, representando respectivamente 62% (n=18); 51,7% (n=29) e 48,4% (n=16) dos 

participantes. Verifica-se, no entanto, que apesar da assertiva referente ao estágio II ter 

preponderado nesses cursos, os demais estágios também apresentaram percentuais 

significativos, com destaque para o estágio III, que correspondeu a 31% (n=9) dos participantes 

da Educação Física, 42,8% (n=24) dos participantes da Medicina e 36,3% (n=12) dos 

participantes da Psicologia. 

Em relação aos cursos de Enfermagem e Odontologia o estágio III foi preponderante 

para este vetor, correspondendo a 80,6% (n=50) e 83,3% (n=30) dos participantes, seguido do 

estágio II com 14,5% (n=9) e 13,8% (n=5) respectivamente. 

Os cursos classificados como estágio II – Educação Física, Medicina e Psicologia – são 

caracterizados, de acordo com os participantes, pela baixa produção de investigações 

relacionadas à atenção básica ou com a gestão do SUS.  Já os cursos enquadrados no estágio III 

(imagem objetivo) – Enfermagem e Odontologia -  detêm equilíbrio na produção de 

investigações sobre as necessidades da população e sobre os aspectos biomédicos/tecnológicos, 
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com forte interação com os serviços, inovações na gestão/análise de custo-efetividade, etc. 

(BRASIL, 2007a).  

De acordo com o documento oficial que estabelece os objetivos, implementação e 

desenvolvimento do Pró-Saúde, é necessário promover 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, incorporação de novas tecnologias e desenvolvimento de indicadores que 

possibilitem o monitoramento da resolubilidade da atenção,  bem como dos mecanismos de 

valoração e reconhecimento da área de regulação da pós-graduação (BRASIL, 2007a). 

 Considerando o exposto, observa-se que os participantes dos cursos de Enfermagem e 

Odontologia enquadram seus cursos na imagem-objetivo para este vetor (estágio III), enquanto 

os cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia, classificados no estágio II, carecem 

intensificar as investigações no campo do SUS, priorizando as necessidades da população e 

estreitando as relações com os serviços.  

Alguns critérios podem ser utilizados como evidências de mudanças que apontem para 

a imagem-objetivo (estágio III) deste vetor, como a existência de investigação significativa e 

equilibrada, realizada no ciclo básico, relacionada à clínica e aos aspectos sociais de saúde e 

suas necessidades; a proporção significativa de pesquisas orientadas à atenção básica, em 

interação com os serviços de saúde e suas necessidades; e a existência de proporção 

significativa de bolsistas de iniciação científica abordando temas que envolvem aspectos 

sociais, epidemiológicos, clínicos e de organização dos serviços de saúde (BRASIL, 2007a).  

Ceccim e Feuerwerker (2004) corroboram o exposto considerando a gênese de que a 

universidade exerce um mandato público, socialmente outorgado, e não uma soberania 

acadêmica como se a formação profissional superior, a produção de conhecimento, a produção 

científica e tecnológica ou a promoção da informação, da arte e da cultura pudessem ser 

independentes dos interesses da sociedade ou da sua relevância pública. 

 

Vetor 3 – Pós-graduação e educação permanente 

 

Esse vetor considera a necessidade de se articular cada vez mais a oferta de educação 

permanente com as necessidades assistenciais, incentivando a incorporação de modalidades de 
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educação a distância, bem como oferta de vagas de cursos de pós-graduação em áreas 

estratégicas ou com carências de profissionais qualificados para o SUS (BRASIL, 2007a).  

 Observa-se no gráfico de Kiviat que, para este vetor, os cursos de Enfermagem, 

Medicina, Odontologia e Psicologia enquadraram-se no estágio III (imagem-objetivo), 

enquanto o curso de Educação Física foi classificado no estágio II.  Todavia, foi possível 

constatar divergências significativas de opiniões entre os participantes dos cursos. No curso de 

Enfermagem, por exemplo, o estágio III prevaleceu com 58,0% (n=36) das participações, 

seguido do estágio II com 32,2% (n=20); já no curso de Medicina, 50% (n=28) dos participantes 

o classificaram no estágio III, enquanto 48,2% (n=27) o consideraram no estágio II.  No curso 

de Odontologia, 58,3% (n=21) dos participantes o categorizaram no estágio III, seguido do 

estágio II com 22,2% (n=8) das participações.    

 O curso de Psicologia e Educação Física apresentaram algumas particularidades em 

relação aos demais cursos, uma vez que um percentual significativo de participantes classificou 

os cursos no estágio I.  O curso de Psicologia, por exemplo, apresentou maioria preponderante 

para o estágio III, perfazendo 66,6% (n=22) das participações, no entanto o estágio I também 

esteve em evidencia com 18,1% (n=6) dos participantes.  Já no curso de Educação Física o 

estágio II foi preponderante com 48,2% (n=14) dos participantes, contudo o estágio I também 

apresentou um percentual significativo, correspondendo a 31% (n=9) das participações.  

Para este vetor o estágio I faz referência a cursos que possuem oferta exclusiva de 

especialidades e ausência de oferta de especialização em atenção básica e de educação 

permanente aos profissionais da rede do SUS.  O estágio II diz respeito a cursos que apresentam 

conformação intermediária, em que há esforços para a oferta de educação permanente 

relacionada à nosologia prevalente, mas não há questionamentos sobre o perfil da oferta de 

residências, mestrados e doutorados os quais não atendem às necessidades da população. Já no 

estágio III (imagem-objetivo) o curso trata de superar a tendência atual de pós-graduação 

orientada exclusivamente à especialização e estimular a articulação com as necessidades 

assistenciais (BRASIL, 2007a).  

Embora os cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia tenham 

recebido classificação majoritária enquanto estágio III (imagem-objetivo do vetor) e apenas no 

curso de Educação Física tenha prevalecido o estágio II, infere-se que todos os cursos carecem 

de esforços no sentido de impulsionar o processo de educação permanente articulada às 

necessidades assistenciais do SUS, uma vez que evidenciaram-se entre os participantes 
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divergências significativas quanto a classificação dos cursos, identificando-se uma relativa 

predominância do estágio I nos cursos de Educação Física e Psicologia, e do estágio II nos 

cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia.  

Alguns aspectos podem ser utilizados como evidências de mudanças que apontem para 

o alcance da imagem-objetivo nos cursos: promover a oferta de oportunidades de pós-graduação 

(quantitativa e qualitativa) de acordo com as necessidades do SUS, assegurando vagas para 

áreas estratégicas e carentes de profissionais; organização a capacitação em estreita articulação 

com a atenção básica, especialmente na Estratégia Saúde da Família; e incentivo a educação 

permanente para manter a capacitação da força de trabalho no setor, incorporando modalidades 

de ensino não presenciais e a distância (BRASIL, 2007a).  

Considerando as evidências do Pró-Saúde que apontam para a imagem-objetivo deste 

vetor e tomando por base os serviços de educação permanente e pós-graduação ofertados pelo 

munícipio de Sobral-CE, verifica-se certo desconhecimento de alguns participantes ao 

classificarem as referidas IES e o sistema de saúde local enquanto estágio I e II. 

No Sistema de Saúde Escola de Sobral/CE a educação permanente funciona como um 

cenário de construção de conhecimentos e transformação do trabalho. O município desenvolve 

ações de educação permanente em saúde direcionada para profissionais com formação em nível 

fundamental, médio e superior para atuarem na Rede municipal de saúde, através da Escola de 

Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia (EFSFVS), as quais têm como referencial 

teórico-metodológico a aprendizagem no trabalho e para o trabalho e contribuem para a 

suplantação da atenção à saúde focada na doença e fortalecendo a participação e o controle 

social no desenvolvimento, fiscalização e deliberação das políticas públicas de saúde 

(NOGUEIRA et al, 2013). 

Com uma atitude ousada e desafiadora a EFSFVS foi instituída em 2001, se dispondo a 

fomentar e desenvolver processos educacionais que viabilizassem a qualificação dos 

profissionais de saúde da família, gerando, no exercício de sua prática, novas competências e 

posturas adequadas ao modelo de atenção proposto. A sua criação e implantação ocorreu a partir 

da necessidade de formação e educação permanente para os trabalhadores. Outra influência que 

concorreu para o seu estabelecimento foi a institucionalização de Políticas Públicas no seio da 

Reforma Sanitária, uma vez que necessidades de mudanças nos serviços foram visualizadas, 

enfatizando a necessidade de formação/qualificação profissional (SARAIVA et al, 2015). 
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 Desde então a EFSFVS vem destacando-se como a manifestação maior de valorização 

da educação permanente para os trabalhadores da atenção básica da região, sendo referência 

para 55 municípios da macrorregião de saúde.  Aponta-se o Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e mais recentemente a Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental em parceria com a UVA, expressões destacadas desta política macrorregional 

(EFSFVS, 2016).  

A Escola trabalha na perspectiva de promover em seus processos educativos uma 

concepção ampliada e integral de saúde, assumindo tanto na sua identidade institucional como 

nas suas práticas pedagógicas a ESF como marco central. Isso implica reconhecer a importância 

e o impacto desta estratégia para a organização, desenvolvimento e transformação da realidade 

sanitária local (EFSFVS, 2016). 

Observa-se ao longo dos 15 anos de sua existência que os processos educativos 

deflagrados e desenvolvidos pela EFSFVS vêm se destacando positivamente apesar da sua 

complexidade. Este crescimento advém do reconhecimento pela qualidade e relevância de suas 

ações educativas no campo da atenção básica com destaque especial para a ESF. A visibilidade 

que a EFSFVS tem logrado se manifesta em diversos contextos, tanto no plano interinstitucional 

como político, e ainda, em dimensões territoriais que transcendem o local, ganhando 

abrangência estadual, nacional e até internacional (EFSFVS, 2016). 

Sobre a oferta de educação continuada direcionada ao fortalecimento da atenção básica, 

Sobral conta com dois programas de mestrado na área da ESF.  A UVA, enquanto nucleadora, 

oferta o Mestrado Profissional em Saúde da Família, modalidade em Rede, direcionado 

exclusivamente a profissionais inseridos na atenção primária, e a UFC conta com o Mestrado 

Acadêmico em Saúde da Família (MASF), em curso desde 2010, ofertado em associação parcial 

com a EFSFVS e com a UVA.  Além desses cursos, destacam-se o Mestrado em Biotecnologia 

e Mestrado em Ciências da Saúde, ambos ofertados pela UFC/Campus Sobral. 

Considerando a apresentação do contexto locorregional de educação permanente e a 

oferta de educação continuada em Sobral, verifica-se que parcela significativa dos respondentes 

desconhecem a realidade local quando atribuem classificação I e II para este vetor. Diante da 

contrariedade constatada, emergem-se alguns questionamentos que se constituem como 

reflexões necessárias: o que poderia justificar o desconhecimento desses participantes acerca 

do processo de educação permanente e oferta de educação continuada no contexto local? As 

estratégias de integração ensino-serviço não estariam sendo, de fato, efetivas?  Haveria, nesse 
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aspecto, um distanciamento entre o sistema de saúde e as referidas IES? Existiria uma 

invisibilidade dos cursos de educação continuada no contexto acadêmico? As atividades 

desenvolvidas pelos Programas de mestrado não estariam sendo divulgadas nesse cenário? 

De acordo com o Pró-Saúde, a educação dos profissionais de saúde deve ser entendida 

como processo permanente na vida profissional, mediante o estabelecimento de relações de 

parceria entre as instituições de educação, a gestão e os serviços de saúde, a comunidade, as 

entidades e outros setores da sociedade civil.  (BRASIL, 2007a).  

Ceccim e Feuerwerker (2004) corroboram o exposto ao afirmarem que na perspectiva 

da educação permanente e da significação dos processos de formação pelas necessidades sociais 

em saúde, integralidade do atendimento e rede de cuidados, é necessário que as instituições 

formadoras realizem importantes iniciativas inovadoras na área do planejamento e da gestão 

educacionais. Articulações interinstitucionais precisam ser providenciadas e apoiadas pelo 

SUS, para que a educação permanente em saúde constitua espaços de planejamento, gestão e 

mediação. E ainda para que as diretrizes políticas de ordenação da formação na área da saúde 

se materializem de forma agregadora e com direcionalidade pelo interesse público, em sintonia 

com as peculiaridades locorregionais.  

Ademais, tendo em vista o relativo desconhecimento dos participantes acerca da 

educação continuada nas referidas IES, torna-se necessário implementar formas estratégicas de 

visibilidade dos Programas de mestrado no cenário acadêmico.  Algumas iniciativas podem 

colaborar nesse processo: propiciar a articulação das atividades dos mestrados com a graduação; 

estreitar o vínculo entre mestrandos, graduandos e docentes, mediante parcerias no 

desenvolvimento de pesquisas e eventos de cunho científico, por exemplo; potencializar a 

divulgação de bancas de qualificação e defesas de dissertação junto à comunidade acadêmica, 

dentre outras estratégias. 

 

EIXO B – Cenários de Prática 

Vetor 4 – Integração ensino-serviço 

 

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, 
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compatíveis com seu grau de autonomia.  Na formação profissional será sempre preferível 

trabalhar sobre fatos reais a perpetuar práticas de simulação, que quando muito, imitam a 

realidade, sem chegar a reproduzi-la na dimensão complexa da integralidade humana. 

(BRASIL, 2007a).  

Quanto ao vetor integração ensino-serviço, o gráfico apresentado mostra que os cursos 

de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia foram classificados no estágio III, 

enquanto o curso de Educação Física foi enquadrado no estágio II.  A preponderância do estágio 

III foi mais significativa nos cursos de Medicina e Odontologia, correspondendo 

respectivamente a 85,7% (n=48) e 86,1% (n=31) dos participantes.  Nos cursos de Enfermagem 

e Psicologia o estágio III prevaleceu com um percentual menos relevante, havendo, também, a 

predominância de outros estágios.  A prevalência do estágio III no curso de Enfermagem, por 

exemplo, correspondeu a 72,5% (n=45) dos participantes, seguido do estágio II com 22,5% 

(n=14).  Já no curso de Psicologia o estágio III predominou com 48,4% (n=16) dos 

participantes, prevalecendo em seguida o estágio II com 36,3% (n=12).  

Quanto ao curso de Educação Física verificou-se que o estágio II foi preponderante, 

apresentando um percentual de 55,1% (n=16) dos participantes. Todavia, observou-se que o 

estágio III também representou uma parcela significativa dos docentes e discentes participantes, 

correspondendo a 37,9% (n=11).  

Os cursos classificados enquanto estágio II são aqueles que contam com alguma 

articulação da programação teórica com a prática dos serviços de saúde, em poucas áreas 

disciplinares, predominantemente na atenção de caráter curativo.  Já o estágio III – Imagem 

Objetivo – refere-se a cursos que integram, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, a 

orientação teórica com a prática nos serviços públicos de saúde, em nível individual e coletivo, 

com participação de todas as áreas disciplinares (BRASIL, 2007a).  

Considerando o exposto e os dados que emergiram acerca desse vetor, infere-se que, 

apesar dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia serem classificados 

enquanto estágio III, percebe-se que os cursos de Enfermagem e Psicologia, juntamente com o 

curso de Educação Física (classificado no estágio II), por apresentarem significativa 

prevalência do estágio II, carecem de estratégias que impulsionem a integração ensino-serviço 

de maneira multidisciplinar durante a totalidade do processo ensino-aprendizagem, 

direcionando, assim, todos os esforços para o estagio III, que corresponde a imagem-objetivo 

do vetor. 
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De acordo com o Pró-Saúde, o esforço de integração ensino-serviço segue os seguintes 

parâmetros: envolve a comunidade como espaço social participativo; centra-se nas 

necessidades de saúde da população; conta com cobertura dos serviços com base populacional; 

enfoque epidemiológico de risco e patologia predominante; inclui cuidado de saúde em todos 

os níveis de atenção; adota orientação coletiva com participação de toda a IES; e ajusta o 

cronograma do curso à lógica dos serviços.  Além disso a integração ensino-serviço público de 

saúde deve ser exercida nas atividades de promoção, reabilitação da saúde e de prevenção de 

agravos (BRASIL, 2007a).  

Albuquerque (2008) e colaboradores apontam que não é possível pensar a mudança na 

formação dos profissionais de saúde sem a discussão sobre a articulação ensino-serviço, 

considerando-a um espaço privilegiado para uma reflexão sobre a realidade da produção de 

cuidados e a necessidade de transformação do modelo assistencial vigente em um modelo que 

considere como objetivo central as necessidades dos usuários. Contudo, ainda são muitas as 

críticas bidirecionais entre serviço e ensino. Neste sentido, é preciso ampliar os espaços de 

diálogo e sensibilização de todos os atores envolvidos neste contexto para sua co-

responsabilização no que diz respeito à formação de novos profissionais e à prestação de 

cuidados em saúde. 

De acordo com os autores, para que seja possível construir um novo modo de organizar 

e praticar a atenção à saúde, é preciso um novo perfil de trabalho e de trabalhadores.  A 

formação e a qualificação dos profissionais da saúde devem ser orientadas pelas necessidades 

da população. Logo, não cabe mais uma relação distanciada e cerimoniosa entre o ensino e o 

serviço. Muito pelo contrário, é necessária uma articulação estreita, tendo em vista a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho 

(ALBUQUERQUE et al, 2008). 

No contexto local, além do sistema saúde escola, apontam-se as edições do PET-Saúde 

como estratégias consolidadoras da integração ensino-serviço, uma vez que oportunizam aos 

profissionais construírem, junto aos discentes, um novo modo de produzir cuidado, visando a 

transformação das práticas de saúde.   

Observa-se, no entanto, que na atual edição do Programa (PET-Saúde/GraduaSUS) 

houve uma redução no quantitativo de bolsas ofertadas, o que implicou na diminuição do 

número de preceptores.  Enquanto nas edições anteriores (PET-Saúde/Redes de Atenção UVA, 

Pró-Saúde/PET-Saúde UVA e UFC e PET-Saúde/Vigilância em Saúde UVA e UFC), ocorridas 
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entre 2013 e 2015, a quantidade de preceptores representava 24, 36 e oito respectivamente, no 

PET-Saúde/GraduaSUS esse número foi reduzido para seis.  Tal decréscimo contribui para o 

enfraquecimento da integração ensino-serviço, por limitar o número de atores envolvidos no 

Programa.  Torna-se, portanto, imprescindível identificar estratégias de sustentabilidade das 

políticas de integração ensino-serviço, objetivando a permanência dos resultados e a 

continuidade dos projetos para além dos limites temporais dos Programas.  

 

Vetor 5 – Diversificação dos cenários do processo ensino-aprendizagem.  

 

As simulações da prática dos futuros profissionais de saúde apontam para a progressiva 

desinstitucionalização (muitas práticas assistenciais poderão desenvolver-se em ambulatórios, 

na comunidade e nos domicílios), tendência oposta à verificada nas últimas décadas, quando 

são realizadas em ambientes sofisticados e de mais cara utilização. Os cenários em que se 

desenvolve o aprendizado prático durante a formação profissional, devem, portanto, ser 

diversificados, agregando-se ao processo, além dos equipamentos de saúde, equipamentos 

educacionais e comunitários (BRASIL, 2007a). 

Para este vetor, o gráfico de Kiviat mostra que os cursos de Enfermagem, Medicina e 

Odontologia foram classificados no estágio III (imagem-objetivo).  Todavia, foi possível 

observar que apenas o curso de Enfermagem apresentou um percentual significativo para esse 

estágio, correspondendo a 88,7% (n=55) dos participantes. Nos cursos de Odontologia e 

Medicina outros estágios também predominaram de maneira significativa, o que denota uma 

divergência de opiniões entre os participantes.   

No curso de Odontologia o estágio III foi preponderante com 52,7% (n=19) dos 

participantes.  No entanto, o quantitativo de docentes e discentes que classificaram o curso nos 

demais estágios também representou um percentual significativo: o estágio II, por exemplo, 

correspondeu a 19,4% (n=7) dos participantes, enquanto o estágio I representou 16,6% (n=6) e 

a opção “outras” correspondeu a 11,1% (n=4).  Observa-se que o percentual de participantes 

que classificaram o curso nos demais estágios correspondeu a 47,3% (n=17), quase metade das 

participações total.  

Já no curso de Medicina o estágio III foi preponderante com 67,8% (n=38) dos 

participantes, seguido do estágio I que correspondeu a 17,8% (n=10) dos participantes e do 



115 
 

estágio II com 14,2% (n=8).  Observa-se que os participantes que classificaram o curso 

enquanto estágio I ou II totalizaram 32% (n=18), o que representa um percentual relativamente 

considerável de participações. 

Os cursos de Educação Física e Psicologia foram classificados no estágio I e II 

respectivamente.  Contudo, outros estágios também se evidenciaram, sendo apontados por um 

quantitativo relevante de participantes.  No curso de Educação Física o estágio I prevaleceu 

com um percentual de 37,9% (n=11), seguido do estágio II com 34,4% (n=10), estágio III com 

20,6% (n=6) e “outros” com 6,8% (n=2).  Já no curso de Psicologia o estágio II foi 

predominante, correspondendo a 54,5% (n=18) dos participantes, seguido do estágio I com 

18,1% (n=6), “outros” com 15,1% (n=5) e, por fim, o estágio III com 12,1% (n=4). Observa-

se, assim, divergência de opiniões dos participantes quanto a classificação dos dois cursos no 

vetor diversificação dos cenários do processo ensino-aprendizagem. 

Considerando este vetor, o estágio I diz respeito a cursos que mantêm atividades práticas 

durante os dois primeiros anos limitadas aos laboratórios da área básica; ciclo clínico com 

práticas realizadas majoritariamente em instalações assistenciais universitárias próprias da IES 

(hospitais e clínicas de ensino de odontologia, por exemplo) (BRASIL, 2007a). 

O estágio II faz referência a cursos que mantêm atividades extramurais isoladas de 

acadêmicos em unidades do SUS, durante os primeiros anos do curso, com a participação 

exclusiva ou predominante de professores da área de saúde coletiva, correspondendo a um 

pequeno percentual da carga horária semanal do aluno. Ciclo clínico majoritariamente baseado 

em atividades assistenciais em instalações da universidade não funcionalmente vinculadas ao 

SUS (BRASIL, 2007a).  

Já o estágio III (imagem-objetivo) é inerente a cursos que mantêm atividades clínicas 

em unidades de atenção básica da rede do SUS, Unidades Básicas de Saúde, Unidades do 

Programa Saúde da Família (PSF), com prioridade ambulatorial, ou em serviços próprios da 

IES que subordinam suas centrais de marcação de consulta às necessidades locais do SUS.  

Internato ou equivalente desenvolvido em sua totalidade na rede do SUS (BRASIL, 2007a).  

Diante dos percentuais apresentados e considerando as classificações dos estágios para 

esse vetor, infere-se que, salvo o curso de Enfermagem, os demais cursos carecem de 

reformulações no sentido de ampliar e diversificar os cenários de prática durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem. Maiores esforços devem ser envidados no curso de 

Educação Física e Psicologia, considerando que os estágios I e II foram predominantes, 
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respectivamente.  E embora classificados no estágio III, os cursos de Medicina e Odontologia 

também requerem atenção, uma vez que os estágios I e II foram significativamente 

evidenciados.  

Convém enfatizar que a classificação do curso de Enfermagem enquanto estágio III, 

apontada pela quase totalidade dos participantes, denota uma relativa incoerência com a 

realidade do curso, uma vez que as vivências práticas nas unidades de atenção básica da rede 

SUS correspondem, geralmente, a um percentual insatisfatório da carga horária dos módulos, 

o que aproximaria o curso do estágio II deste vetor.  

Tomando como exemplo os módulos de ABS, que integram a matriz curricular do curso 

de Enfermagem do 1º ao 7º semestre, observa-se que a carga horária destinada às vivencias em 

campo é considerada irrelevante para viabilizar aos discentes experiências mais sólidas no 

contexto da atenção primária.   

No primeiro semestre de 2015, seis dos sete módulos de ABS oportunizaram aos alunos 

vivências práticas na ESF. Destas vivências, quatro constituíram-se de visitas técnicas com 

duração total de 04 horas (ABS I, ABS IV, ABS V e ABS VI) e duas corresponderam a aulas 

práticas com carga horária de oito e 24 horas (ABS II e VII, respectivamente).  

No segundo semestre do mesmo ano, apenas quatro módulos de ABS propiciaram a 

inserção dos discentes em campo. Houve uma visita técnica de 04 horas nos módulos de ABS 

I e IV, e aulas práticas nos módulos de ABS II e VII com carga horária de 8 e 24 horas, 

respectivamente. 

Já no primeiro semestre de 2016, seis módulos de ABS oportunizaram aos discentes a 

inserção em campo de prática. Os módulos de ABS I, V e VI disponibilizaram uma visita 

técnica com carga horária de 04 horas, enquanto os módulos de ABS II, III e VII propuseram 

aulas práticas com carga horária equivalente a 08, 12 e 16 horas, respectivamente.  

Fundamentando-se nos dados apresentados, provindos da EFSFVS, e considerando ser 

de 60 horas a carga horária dos módulos citados (com exceção do ABS VI, que dispõe de 40 

horas), constata-se que o quantitativo de horas destinadas às práticas em campo está aquém do 

basilar.  O módulo que apresentou carga horária mais expressiva em campo foi o de ABS VII 

ofertado em 2015, que correspondeu a 40% da carga horária total do módulo.  As aulas práticas 

ofertadas pelos demais módulos representaram 26,6% (16 horas), 20% (12 horas), 13,3% (08 

horas) das 60 horas totais, enquanto as visitas técnicas de 04 horas constituíram 6,6% da 

totalidade dessa carga horária.  
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Diante das verificações apresentadas, emergem-se reflexões que incitam alguns 

questionamentos: Se a inserção em campo de prática é, por vezes, insuficiente, como promover 

a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho?  Não havendo 

viabilidade para a integração ensino-serviço, como instigar nos discentes a problematização do 

processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e 

necessidades em saúde das pessoas, dos coletivos e das populações?  

O Pró-Saúde estabelece que as práticas de atenção à saúde, ao longo de todo o curso, 

com graus crescentes de complexidade, devem distribuir-se nas seguintes unidades: Unidades 

do SUS, em todos os níveis de atenção (Unidades Básicas de Saúde, Estratégia Saúde da 

Família, ambulatório geral, Rede de Saúde Mental, emergência, etc); serviços próprios da 

Escola, igualmente integrados na Rede, na cobertura das necessidades da comunidade (Unidade 

Básica de Saúde, ambulatório geral e especializado, hospital secundário - alta complexidade na 

pós-graduação); equipamentos sociais, incluindo escolares e da comunidade.  Ademais, a carga 

horária das atividades nos diferentes níveis de atenção deve ser coerente com as diretrizes 

curriculares e a proposta do Pró-Saúde, na orientação das práticas o curso deve dedicar atenção 

à gestão do cuidado de saúde, incluindo componentes de regulação, referência e contra 

referência, vigilância em saúde, aferição de resolubilidade (BRASIL, 2007a).  

No contexto da diversificação dos cenários de prática, o curso de Enfermagem vem 

implementando estratégias inovadoras. Desde o semestre 2015.2 - através dos módulos 

Processo de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE) - o curso vem oportunizando aos 

discentes, vivências nos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), mais 

especificamente no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

(Centro POP) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

A diversidade dos cenários promove o entrecruzamento de referenciais teóricos 

diferentes, o que desafia constantemente o modelo pedagógico e permite reavaliações para a 

definição de modelos inovadores na formação de recursos humanos para saúde. Possibilita a 

aproximação entre o mundo do processo de trabalho e o mundo do processo de ensino-

aprendizagem, incorporando tecnologias mais apropriadas para a aprendizagem, subsidiando o 

processo de formação permanente dos trabalhadores da saúde, atuando através de instrumentos 

técnicos e políticos intersetoriais dirigidos à melhoria das condições de vida e saúde da 

população, contribuindo para a promoção do cuidado integral em saúde e a incorporação de 

tecnologias que melhorem o processo de trabalho (HENRIQUES, 2005).  
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De acordo com Albuquerque (2008) e colaboradores, 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. 

Centrando a discussão nas relações entre ensino e trabalho, Henriques (2005) aborda as 

consequências das práticas que transcendem os cenários de aprendizagem. O conhecimento ali 

construído, a partir da reflexão sobre o vivido em um cenário de aprendizagem, pode se difundir 

por intermédio dos sujeitos que por ali passam como estudantes. Desse modo, são espaços 

privilegiados para a transformação e consolidação dos modelos de atenção à saúde, pautados 

pelos valores do SUS. Mas é neles onde também se explicitam conflitos, dificuldades, 

estratégias e táticas desencadeadas para a ocupação de espaços na rede de cuidados que vai 

sendo configurada (HENRIQUES, 2005).  

Albuquerque et al (2008) enfatizam que é preciso investir mais na sensibilização dos 

atores inseridos nos cenários onde se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-

aprendizagem. Operacionalmente, a universidade deve se preocupar em identificar 

necessidades dos serviços e cenários de prática, estabelecendo pactos de contribuição 

docente/discente para tais serviços.  Devem estar incluídos nestes pactos: negociação de 

espaços, horários e tecnologias para adequação das atividades do serviço e das práticas 

educacionais. Além disso, em contrapartida, os autores apontam que é fundamental a 

participação de profissionais dos serviços e usuários nas discussões educacionais de formação 

na área da saúde. 

 

Vetor 6 – Articulação dos serviços universitários com o SUS 

  

O Pró-Saúde pressupõem a construção efetiva da integração ensino-serviço, que envolve 

tanto a atenção básica quanto os outros níveis de atenção, aproveitando amplamente a 

capacidade instalada da rede de serviços, complementada pela utilização dos serviços próprios 

das IES – hospitais universitários, ambulatórios especializados, clínicas odontológicas e outros 

- funcionalmente integrados ao SUS.  Estes devem estar inseridos em um adequado sistema de 

referência e contra referência, essencial para a atenção à saúde com qualidade e resolubilidade 

(BRASIL, 2007a). 
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A interação recíproca entre os gestores dos sistemas educacional e do SUS permite a 

criação das condições reais para o aproveitamento de ambos os sistemas, com melhor qualidade 

técnica na atenção e no processo ensino-aprendizagem (BRASL, 2007a).   

Para este vetor, o gráfico de Kiviat aponta que, receberam classificação preponderante 

para o estágio III apenas os cursos de Enfermagem e Medicina, enquanto os cursos de 

Odontologia, Educação Física e Psicologia foram enquadrados no estágio II.  Observa-se, 

contudo, que outros estágios também se evidenciaram de forma significativa em todos os 

cursos. 

No curso de Enfermagem o estágio III predominou com 61,2% (n=38) dos participantes, 

destacando-se em seguida o estágio II com 29% (n=18) dos informantes e opção “outros” com 

6,4% (n=4).  Em relação ao curso de Medicina o estágio III foi preponderante com 55,3% dos 

participantes (n=31), seguido do estágio II com 35,7% (n=20) e opção “outros” com 7,1% (n=4) 

dos informantes. 

Em relação aos demais cursos evidenciou-se que na Educação Física o estágio II 

preponderou com 55,1% (n=16) dos participantes, seguido do estágio I e III, que representaram 

17,2% (n=5) cada um, e a opção “outro” que correspondeu a 10,3% (n=3) das participações.  

No curso de Odontologia o estágio II correspondeu a 44,4% (n=16) dos informantes, seguido 

do estágio III evidenciado com 38,8% (n=14) dos participantes, estágio I com 13,8% (n=5) e 

opção “outro” com 3% (n=1) das participações.  Já no curso de Psicologia o estágio II foi 

preponderante com 51,5% (n=17) das participações, seguido do estágio I com 18,1% (n=6), 

estágio III com 12,1% (n=4) e opção “outro” correspondendo a 6% (n=2) dos informantes.  

De acordo com o Pró-Saúde, são considerados em estágio I cursos que dispõem de 

serviços próprios, isolados da rede do SUS, com porta de entrada separada e com clientela 

cativa.  Já os cursos que possuem serviços parcialmente abertos ao SUS e preservam algum 

grau de autonomia na definição dos pacientes a serem atendidos, são classificados em estágio 

II. E o estágio III (imagem objetivo) faz referência a cursos que possuem serviços próprios 

completamente integrados ao SUS, sem central de marcação de consultas ou de internações 

próprias das instituições acadêmicas; desenvolvimento de mecanismos institucionais de 

referência e contra referência com a rede do SUS (BRASIL, 2007a).  

O Pró-Saúde pontua alguns aspectos que se constituem como evidências para 

certificação do estágio III no referido vetor: assegurar equidade no atendimento em que 

participam os estudantes; o sistema de marcação de consultas e internações de todos os serviços 
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utilizados (unidades básicas de saúde, ambulatórios, hospitais de média e alta complexidade) 

deve estar centralizado e subordinado ao SUS; os hospitais universitários e clínicas de ensino 

próprios das IES devem articular os mecanismos de referência e contra referência com a rede 

do SUS (BRASIL, 2007a).  

Considerando o contexto dos serviços de saúde em que os estudantes do estudo estão 

inseridos, sabe-se que apenas os cursos de Educação Física, Odontologia e Psicologia dispõem 

de serviços próprios ofertados à população.   

No curso de Educação Física os alunos dispõem da Academia de Ginástica de Sobral 

(AGIS), espaço direcionado para o desenvolvimento de práticas discentes a partir do 6º 

semestre do curso.  O serviço é gerenciado pelo Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (IADE) 

da UVA e ofertado ao público de forma privada.  

Considerando o exposto e a definição dos estágios do Pró-Saúde para este vetor, 

verifica-se que o curso de Educação Física se aproxima do estágio I, uma vez que não possui 

serviços próprios articulados ao SUS. Observou-se, no entanto, que entre os participantes o 

estágio II foi preponderante, o que representa incoerência com a realidade.  

O curso de Odontologia conta uma clínica própria, permitindo aos estudantes o 

desenvolvimento de suas práticas.  Os serviços são ofertados gratuitamente à comunidade, 

possuem central de marcação própria e são parcialmente articulados à rede SUS.  A demanda é 

livre com limite de 10 pacientes por ordem de chegada para cirurgias e, para os demais 

atendimentos, é feito triagem, a qual é realizada no início de cada semestre letivo (UFC, 2015c).  

Observa-se, portanto, que o curso de Odontologia, ao ofertar serviços parcialmente 

articulados ao SUS, apresenta compatibilidade com o estágio II do vetor, o que converge com 

a opinião preponderante dos participantes.  

O curso de Psicologia dispõe do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) Raimundo 

Medeiros Frota, que atende as comunidades de Sobral e de localidades vizinhas. O atendimento 

ocorre tanto por demanda espontânea como por encaminhamentos de outros locais da rede de 

saúde e atenção social.  O serviço se constitui como espaço de articulação entre teoria e prática, 

contemplando: atividades práticas das disciplinas do curso de Psicologia, prioritariamente, da 

disciplina de práticas integrativas/estágio básico; os estágios curriculares supervisionados 

(obrigatório e opcional); e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão do curso 

(UFC, 2016).  
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Fundamentando-se no exposto, verifica-se que o curso de Psicologia também se adequa 

aos pressupostos estabelecidos para o estágio II deste vetor, o que corrobora as impressões que 

preponderaram entre os participantes do estudo.  

Em relação aos cursos de Enfermagem e Medicina, não há serviços próprios disponíveis, 

os estudantes inserem-se, durante as práticas, nos espaços do SUS que mantêm parcerias com 

as referidas IES, portanto, nenhum dos estágios deste vetor se aplica aos cursos em questão.  

Todavia, a maioria dos informantes classificaram o curso no estágio III do vetor, o que denota 

um provável desconhecimento dos participantes acerca dos serviços nos quais estão inseridos.  

 É relevante destacar, no entanto, que alguns participantes dos cursos de Enfermagem e 

Medicina corroboraram a inferência citada ao enfatizarem, através da opção “outro” da referida 

questão, a inexistência de serviços próprios ofertados à população.  Estavam incluídos nesse 

grupo quatro docentes do curso de Enfermagem (6,4% dos participantes), dois docentes e dois 

discentes do curso de Medicina (7,1% dos participantes). 

Diante de tais constatações algumas indagações são incitadas: O que justificaria, entre 

esses participantes, o desconhecimento acerca dos serviços onde estão inseridos? As IES não 

esclarecem, junto aos seus discentes e docentes, aspectos dos cenários de prática?  Os espaços 

vinculados não expõem, aos futuros profissionais da saúde e seus docentes, a dinâmica e 

natureza dos serviços ofertados?  Essa evidência representaria um descompasso na integração 

ensino-serviço? 

Para Henriques (2005), apesar de todas as possibilidades existentes nos espaços de 

integração ensino-serviço, é inquietante perceber que a formação em saúde — que utiliza os 

serviços da rede pública de saúde como campo privilegiado para as atividades práticas que 

compõem essa formação, seja na modalidade de estágio curricular ou na de aula prática — tem 

uma inserção nesses serviços que se caracteriza por um relativo distanciamento, um tratamento 

de certa forma cerimonioso entre os envolvidos, no qual as críticas que tenham ao outro não 

encontram canais adequados de expressão.  Dessa forma, sem o diálogo esperado, limitam-se 

as possibilidades de um fazer diferenciado, que assuma concepções acerca do cuidado, dos 

processos e organização do trabalho, da gestão e da escuta do usuário (HENRIQUES, 2005). 

O autor ainda aponta a existência de muitos conflitos decorrentes de problemas e 

dificuldades na interseção desses dois mundos. Há queixas que dizem respeito, muitas vezes, 

ao fato de a universidade estar no serviço sem levar em consideração os trabalhadores que lá 

estão. Tal crítica se amplia quando entra em cena a percepção de que os objetivos acadêmicos 
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estão definidos a priori e não podem se afastar da estrutura já estabelecida. Ou, ainda, que não 

há participação do profissional do serviço, a não ser na supervisão do estudante, feita em alguns 

casos de modo assistemático e solitário, sem uma discussão ou presença mais efetiva do 

docente. Por outro lado, há críticas à diferença marcante entre a lógica da organização dos 

serviços, muito centrada na produtividade de seus procedimentos técnico-operativos, e a lógica 

do trabalho da instituição formadora, muito centrada na produção de seus conhecimentos 

teóricos e metodológicos dos campos pedagógicos e núcleos específicos (HENRIQUES, 2005). 

Considerando o exposto, é necessário criar mais espaços para a interlocução dos cursos, 

serviços, gestores e usuários (HENRIQUES, 2005). Os profissionais do serviço devem sentir-

se corresponsáveis pela formação dos futuros profissionais, assim como os docentes devem 

considerar-se parte dos serviços de saúde (ALBUQUERQUE et al, 2008). 

 

EIXO C – Orientação Pedagógica 

Vetor 7 – Análise crítica da atenção básica 

 

Considerando-se a velocidade com que se produzem conhecimentos e tecnologias no 

mundo atual, um dos objetivos fundamentais da aprendizagem no curso de graduação é o de 

aprender a aprender.  Isso requer o desenvolvimento de habilidades na busca, seleção e 

avaliação crítica de dados e informações em livros, periódicos, bases de dados locais e remotas, 

além da utilização das fontes pessoais de informação, incluindo aquelas advindas de sua própria 

experiência clínica.  A aplicação de juízo crítico durante o processo de aprendizagem, no caso 

das profissões da saúde, implica em uma permanente atenção à rotina de atividades, 

especialmente no processo assistencial, questionando a razão da escolha de determinado 

procedimento e as decisões tomadas em cada caso e na rotina do serviço em seu conjunto 

(BRASIL, 2007a).  

Sobre a análise crítica da atenção básica, o gráfico de Kiviat mostra que os cursos de 

Enfermagem, Odontologia e Psicologia foram classificados no estágio III do vetor, enquanto 

os cursos de Educação Física e Medicina foram enquadrados no estágio II.  Observou-se, no 

entanto, que outros estágios também se evidenciaram de maneira significativa nos cursos em 

que o estágio III preponderou. 
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No curso de Enfermagem a preponderância do estágio III correspondeu a 54,8% (n=34) 

dos participantes, seguido do estágio II com 38,7% (n=24) e estágio I com 6,4% (n=4) dos 

informantes.  Já no curso de Odontologia o estágio III predominou com 55,5% (n=20) das 

participações, seguido do estágio II com 36,1% (n=13) e estágio I com 8,3% (n=3).  Quanto ao 

curso de Psicologia a preponderância do estágio III representou 54,5% (n=18) das 

participações, enquanto o estágio II correspondeu a 39,3% (n=13), seguido da opção “outro” 

com 6% (n=2) dos informantes.  

Em relação aos cursos de Educação Física e Medicina, constatou-se que o estágio II 

predominou com um percentual mais significativo de participantes. No curso de Educação 

física a preponderância do estágio II correspondeu a 65,5% (n=19) dos participantes, enquanto 

o estágio III representou 24,1% (n=7), seguido do estágio I com 10,3% (n=3) das opiniões.  Para 

o curso de Medicina o estágio II constituiu a opinião de 71,4% (n=40) dos participantes, seguido 

do estágio III que correspondeu a 26,7% (n=15) dos informantes.  

Em cursos classificados no estágio I a formação nas áreas de atenção à saúde 

desenvolve-se com abordagem acrítica em relação às necessidades do serviço de saúde e da 

população. Nos cursos enquadrados no estágio II algumas disciplinas de aplicação clínica 

proporcionam oportunidade para análise crítica da organização do serviço. Já nos cursos 

classificados enquanto estágio III (imagem objetivo) o processo de ensino-aprendizagem toma 

como eixo, na etapa clínica, a análise crítica da totalidade da experiência da atenção à saúde, 

com ênfase no componente de atenção básica (BRASIL, 2007a).  

Tendo em vista os resultados que emergiram das opiniões dos participantes do estudo e 

considerando as definições utilizadas na classificação dos estágios para este vetor, evidencia-

se a necessidade de ser instigado nos discentes, durante todo o processo ensino-aprendizagem, 

o poder de análise crítica das experiências vivenciadas, sobretudo no contexto da atenção 

básica. Tal inferência aplica-se não somente aos cursos de Educação Física e Medicina 

(classificados no estágio II), mas em todos os cursos, uma vez que esse estágio representou um 

percentual significativo de participantes das diferentes áreas.  

São consideradas evidências para o alcance da imagem objetivo deste vetor: cursos que 

enfatizam o aprendizado prático, no qual o estudante, com participação dos profissionais dos 

serviços e professores, adquire responsabilidade progressiva e crescente, tendo em vista a 

permanente melhoria do atendimento à população; estudantes que, na prática de atenção à 

saúde, procedem à análise integral e sistemática do processo saúde-doença nas suas várias 
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dimensões (individual, familiar e coletiva) por meio da problematização de situações 

vivenciadas (BRASIL, 2007a).  

De acordo com Santos (2005) e Freire (1994), o estudante precisa assumir um papel 

cada vez mais ativo, descondicionando-se da atitude de mero receptor de conteúdos, buscando 

efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da aprendizagem. 

Segundo os autores, iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico reflexivo, 

capacidade para auto avaliação, cooperação para o trabalho em equipe, senso de 

responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência são características fundamentais a serem 

desenvolvidas em seu perfil. 

Mitre et al (2008) corroboram o supracitado ao afirmarem que as abordagens 

pedagógicas progressivas de ensino aprendizagem vêm sendo construídas e implicam formar 

profissionais como sujeitos sociais com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de 

conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e 

da sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e complexidades. 

 

Vetor 8 – Integração do ciclo básico/ciclo profissional 

 

Um conceito-chave do modelo pedagógico ideal é o de aprender fazendo, que pressupõe 

a inversão da clássica sequência teoria-prática na produção do conhecimento, assumindo que 

acontece de forma dinâmica por intermédio da ação-reflexão-ação.  Dessa forma, busca-se a 

integração entre os ciclos básico e clínico. A problematização orientará a busca do 

conhecimento e habilidades que respaldem as intervenções para trabalhar as questões 

apresentadas, tanto do ponto de vista da clínica quanto da saúde coletiva (BRASIL, 2007a).  

 Para este vetor, observa-se no gráfico de Kiviat que o estágio II foi preponderante nos 

cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia.  Destaca-se, no entanto, que o estágio III 

também se evidenciou de maneira significativa nesses cursos, o que denota uma divisão de 

opiniões entre os participantes. Já nos cursos de Enfermagem e Odontologia o estágio III foi 

predominante, representando quase totalidade das participações.  

 O curso de Enfermagem foi classificado no estágio III por um percentual expressivo de 

participantes, correspondendo a 83,8% (n=52), seguido do estágio II com 9,6% (n=6) e estágio 

I com 4,8% (n=3) dos informantes.  No curso de Odontologia a preponderância do estágio III 



125 
 

correspondeu a 75% (n=27) das participações, o estágio II representou 19,4% (n=7) dos 

informantes e o estágio I, 5,5% (n=2).  

 Quanto aos cursos com classificação predominante no estágio II, o curso de Educação 

Física obteve um percentual de 41,3% (n=12) nesse estágio, seguido do estágio III com 34,4% 

(n=10) dos informantes e estágio I com 20,6% (n=6).  Já no curso de Medicina o estágio II 

preponderou com 48,2% (n=27) dos participantes, seguido estágio III com 46,4% (n=26) e 

estágio I com 5,3% (n=3).  No curso de Psicologia o estágio II representou 48,4% (n=16) das 

participações total, enquanto o estágio III correspondeu a 45,4% (n=15), seguido do estágio I 

que representou 6% (n=2) dos informantes.  

 Considerando o vetor Integração do ciclo básico/ciclo profissional, o estágio I faz 

referência a cursos que mantem ciclos clínico e básico completamente separados, disciplinas 

fragmentadas e estanques, sem aproveitar, até mesmo, a existência de fontes correlatas em 

algumas delas.  O estágio II corresponde a cursos que apresentam disciplinas/atividades 

integradoras, ao longo dos primeiros anos, em algumas áreas.  Já o estágio III (imagem objetivo) 

é alcançado quando o ensino mantém integração do ciclo básico com o profissional ao longo 

de todo o curso. Um dos métodos orientador da integração é a problematização (BRASIL, 

2007a).  

 Diante dos resultados apresentados e considerando a definição dos estágios para este 

vetor, infere-se que, sobretudo, os cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia, por 

apresentarem classificação predominante no estágio II, carecem de medidas que busquem 

intensificar, através da problematização, as estratégias de integração do ciclo 

básico/profissional ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem.  Dessa forma, intenta-

se alcançar o estágio III (imagem objetivo do vetor), classificação esta onde enquadram-se com 

significativa representatividade os cursos de Enfermagem e Odontologia.  

 De acordo com o Pró-Saúde alguns aspectos constituem-se como evidências de 

certificação do estágio III para este vetor:  a programação do ciclo básico, além da essência 

conceitual de cada disciplina biomédica, leva em conta a realidade da prática clínica, 

incorporando o pessoal dos serviços e os professores do ciclo profissional no processo de 

planificação curricular; o curso adota algum esquema modularizado de organização dos 

conteúdos que facilite os processos de interdisciplinaridade e integralização de conhecimentos 

(BRASIL, 2007a).  
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 Segundo Mitre (2008) e colaboradores, em muitas experiências de transformação do 

processo de formação profissional, a participação dos profissionais dos serviços e da 

comunidade (usuários) na definição de conteúdo e na orientação dos trabalhos a serem 

desenvolvidos com o discente tem sido essencial para que essas novas práticas sejam 

construídas. E novas práticas incluem uma nova concepção no planejamento e construção de 

conteúdos e objetivos educacionais, que, segundo Zanolli (2004), também precisam ser 

transformadas: 

- de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para orientada para competências bem 

definidas e baseadas nas necessidades de saúde das pessoas; 

- da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes para resolver problemas, 

considerando experiências anteriores de aprendizagem, culturais e de vida; 

- de professores capacitados somente em conteúdos para professores capacitados também em 

educação médica; 

- de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao aprender a aprender, com 

participação ativa dos aprendizes, ou seja, do centrado no professor para centrado no estudante; 

- de clássica inquisição do professor “como você ainda não sabe? ”, para “o que você ainda não 

sabe? ”, ajudando o estudante a identificar e superar hiatos de aprendizagem; 

- de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do curso), para um processo 

integrado de ação-reflexão-ação, desde o princípio do curso; 

- de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção contínua, centrada no 

cuidado das pessoas, com o estabelecimento de vínculos afetivos com elas; 

- de uma abordagem puramente biológica, para uma abordagem biológica, psicológica e 

sociocultural; 

- do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, para cenários de ensino-

aprendizagem-assistência em que os estudantes sejam inseridos como membros ativos; 

- de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das unidades, estágios e disciplinas, para 

uma avaliação preferencialmente formativa, com constantes feedbacks. 

É necessário que se transformem as concepções inerentes ao processo ensino-

aprendizagem para ressignificá-las em uma perspectiva emancipadora da educação (FREIRE, 
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2006). Na adoção de qualquer um desses instrumentos metodológicos, o currículo deve se 

configurar de maneira integrada e, ao se tratar de maneira integral temas e conteúdos, 

interrompe- se o ciclo da fragmentação e do reducionismo do ensino tradicional, ao mesmo 

tempo em que se facilita a integração ensino-serviço e a perspectiva interdisciplinar 

(OLIVEIRA e KOIFMAN, 2004; FEUERWERKER e SENA, 2002; CECCIM E 

FEUERWERKER, 2004). 

 

Vetor 9 – Mudança metodológica 

 

A ênfase na sólida formação em ciências básicas nos primeiros anos de curso, a 

organização minuciosa da assistência médica em cada especialidade, a valorização do ensino 

centrado no ambiente hospitalar enfocando a atenção curativa, individualizada e unicausal da 

doença produziram um ensino dissociado do serviço e das reais necessidades do sistema de 

saúde vigente (MARSIGLIA, 1995; MITRE, 2006). 

Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem tem se restringido, muitas vezes, à 

reprodução do conhecimento, no qual o docente assume um papel de transmissor de conteúdos, 

ao passo que, ao discente, cabe a retenção e repetição dos mesmos — em uma atitude passiva 

e receptiva (ou reprodutora) — tornando-se mero expectador, sem a necessária crítica e reflexão 

(BEHRENS, 2005).  Ao contrário, a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica 

requer a curiosidade criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito ativo, que 

reconhece a realidade como mutável (FREIRE, 1999; 2006). 

Considerando o contexto de mudanças metodológicas nos cursos envolvidos neste 

estudo, o gráfico de Kiviat aponta que, para os cursos de Enfermagem, Odontologia e Psicologia 

o estágio III foi preponderante, enquanto os cursos de Educação Física e Medicina foram 

classificados no estágio II.  Todavia, atentando-se aos percentuais que emergiram deste vetor, 

percebe-se uma divisão de opiniões entre os participantes do estudo, haja vista que outros 

estágios também se evidenciaram de forma significativa em todos os cursos. 

No curso de Enfermagem a predominância do estágio III correspondeu a 43,5% (n=27) 

dos participantes, enquanto o estágio II totalizou 41,9% (n=26), seguido do estágio I com 12,9% 

(n=8) e opção “outro” com 1,6% (n=1) dos informantes.  Já no curso de Odontologia o estágio 

III foi predominante com 50% (n=18) dos participantes, seguido do estágio II com 27,7% 
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(n=10), estágio I com 19,4% (n=7) e opção “outro” com 2,7% (n=1) do total de informantes. 

No curso de Psicologia o estágio III representou 42,4% (n=14) das participações total, enquanto 

o estágio II correspondeu a 39,3% (n=13) dos informantes, seguido do estágio I com 12,1% 

(n=4) e opção “outro” com 6% (n=2).  

Em relação ao curso de Educação Física, 37,9% (n=11) dos participantes o classificaram 

no estágio II, enquanto 34,4% (n=10) o enquadraram no estágio III e 24,1% (n=7) o 

consideraram no estágio I.  No curso de Medicina denota-se uma peculiaridade, uma vez que o 

estágio I ocupou o segundo lugar na classificação de acordo com os docentes e discentes 

participantes. Neste curso o estágio II preponderou com 50% (n=28) das participações total, 

seguido do estágio I com 26,7% (n=15) e o estágio III com 23,2% (n=13) dos informantes.   

São classificados no estágio I, cursos em que o ensino é centrado no professor e 

realizado fundamentalmente por meio de aulas expositivas para grandes grupos de estudantes. 

No estágio II o ensino pode incluir inovações pedagógicas em caráter experimental, mas 

restritas a certas disciplinas. O ensino é realizado, em geral, com pequenos grupos de 

estudantes.  Já em cursos no estágio III (imagem objetivo) o ensino é baseado, majoritariamente, 

na problematização em pequenos grupos, ocorrendo em ambientes diversificados com 

atividades estruturadas a partir das necessidades de saúde da população. Há a avaliação 

formativa e somativa, incluindo todos os aspectos da formação do estudante (conhecimentos, 

atitudes e habilidades) (BRASIL, 2007a).  

Considerando que os estágios I e/ou II se evidenciaram de maneira significativa em 

todos os cursos, representando um relevante percentual de participantes, faz-se necessário a 

implementação de estratégias que impliquem em mudanças metodológicas dos cursos, 

encorajando o uso da problematização em pequenos grupos voltada para as necessidades de 

saúde, além da utilização da avaliação participativa do discente.  

De acordo com o Pró-Saúde, são aspectos que evidenciam o alcance da imagem objetivo 

para este vetor: o ensino-aprendizagem se desenvolve em pequenos grupos. Estimula- se a 

busca de informação e o processo de autoaprendizagem, envolvendo situações diversificadas 

(resolução de problemas, análises de casos, simulações, dentre outras), e em distintos cenários 

(IES, SUS, comunidade etc.), estimulando capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas; 

estímulo à discussão crítica e reflexiva sobre as práticas, por todos os participantes no processo 

(professores, profissionais dos serviços, estudantes, usuários) visando à transformação da 

própria prática e da gestão das organizações envolvidas; avaliação participativa do aluno com 
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metodologias quali-quantitativas e multireferências, incluindo avaliação do currículo 

desenvolvido (BRASIL, 2007a). 

Segundo Cyrino e Toralles-Pereira (2004), as metodologias que utilizam a 

problematização como estratégia de ensino-aprendizagem têm como objetivo alcançar e 

motivar o discente, pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua 

história e passa a ressignificar suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao contato 

com as informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de 

solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Ao perceber que a nova 

aprendizagem é um instrumento necessário e significativo para ampliar suas possibilidades e 

caminhos, esse poderá exercitar a liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na tomada 

de decisões (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004).  

Mitre (2004) e colaboradores defendem que qualquer estratégia de inovação deve levar 

em conta suas práticas de avaliação, integrá-las à reflexão, para transformá-las. A avaliação 

precisa ser, antes de tudo, processual e formativa para a inclusão, autonomia, diálogo e reflexões 

coletivas, na busca de respostas e caminhos para os problemas detectados. Não pune, nem 

estigmatiza, mas oferece diretrizes para se tomar decisões e definir prioridades (MITRE et al, 

2004).   

Observa-se, assim, a necessidade de mudanças dos paradigmas relacionados à avaliação 

e seus reais objetivos no processo de ensino-aprendizagem, não apenas na graduação, mas em 

todo o contexto educacional brasileiro.  Pretende-se banir a forma classificatória, excludente e 

punitiva, onde o aluno é depósito de conhecimentos posteriormente despejados nas linhas de 

uma avaliação decorativa e sem significados, enquanto o professor é o centro do processo de 

ensino-aprendizagem (RADAELLI, 2014). 

As avaliações nos cursos de graduação segundo Haydn (2002), servem para diagnosticar 

periodicamente em que medida os objetivos do processo ensino aprendizagem estão sendo 

atingidos, em níveis diferenciados de complexidade, que se apresentam nas ementas das 

disciplinas de cada curso durante o semestre letivo.  Servem também, para balizar os trabalhos, 

respeitando as potencialidades   e   as   fragilidades   da   turma, apontando   para reformulações   

da disciplina/módulo, caso se faça necessário ainda no decorrer do semestre letivo.  

De acordo com Radaelli (2014), durante   o   processo   avaliativo   é   muito   importante   

também   que   seja   oportunizado aos acadêmicos, um padrão de prova ENADE (Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes), respeitando os Projetos Pedagógicos dos cursos, bem 
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como o perfil profissional apontado nas Diretrizes Curriculares do MEC, que requer poder de 

análise, interpretação, síntese e integração de conhecimentos no ensino superior.  

Ao serem elaboradas, as questões de prova/ENADE evitam exigir memorização ou mera 

recordação de conceitos e fórmulas, priorizando a implementação de situações-problema 

contextualizadas.  É imprescindível, portanto, que esse tipo de avaliação possa também ocorrer 

no espaço de sala de aula (RADAELLI, 2014). 

Gomes (2006) corrobora o exposto ao afirmar que a avaliação deve ser um processo 

amplo, que provoque uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus progressos, 

suas resistências, suas dificuldades e possibilitar deliberações sobre as ações seguintes. Para o 

autor a avaliação inovadora deve se fundamentar na colaboração, no empenho com a nova 

formação.  Para isso, é preciso um trabalho planejado e executado com a participação de todos 

os envolvidos. Nesse propósito, instrumentos de acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem têm sido construídos, ultrapassando o modelo tradicional de simples verificação 

de conteúdos acumulados e memorizados e puramente voltados à esfera da cognição, para um 

processo mais abrangente orientado a todos os seus aspectos, inclusive ao próprio programa e 

à atividade docente (GOMES, 2006). 

 

5.4.3 Opinião dos discentes e docentes sobre os cursos considerando os eixos e vetores do 

Pró-Saúde (Síntese dos resultados) 

 

A população para este estudo compreendia 464 participantes distribuídos em segmentos 

de professores da UFC (n=103) e UVA (n=46) e alunos dos últimos semestres da UFC (n=171) 

e UVA (n=144), vinculados aos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia da UFC, 

Educação Física e Enfermagem da UVA. Participaram 216 pessoas, sendo 44 professores da 

UFC e 20 da UVA e 81 discentes da UFC e 71 da UVA. 

Os estudantes e docentes responderam um questionário que tinha como objetivo 

conhecer a posição de cada um deles acerca do curso de graduação o qual estavam vinculados. 

O instrumento continha perguntas quanto à inserção das propostas do Pró-Saúde nas atividades 

do curso e foram subdividas em nove variáveis ordinais que contemplavam os três eixos do 

Programa. No total foram nove questões de múltipla escolha correspondentes aos vetores (1 ao 

9) do Pró-Saúde, cada questão com três alternativas de resposta em ordem crescente de estágio, 
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partindo de uma situação mais tradicional ou conservadora atribuída como estágio I, até o 

estágio III, momento em que se alcançam a situação e o objetivo desejados, considerados como 

imagem objetivo do Pró-Saúde, para a qual todos os esforços devem se dirigir (RIBEIRO, 

2013).   

Em relação ao vetor 1 – Determinantes saúde e doença – verificou-se que todos os cursos 

analisados foram classificados no estágio III (imagem objetivo do vetor) pelos participantes do 

estudo. Dessa forma, denotou-se que os respectivos cursos dedicam importância equivalente 

aos determinantes de saúde e da doença, procurando, tanto na abordagem do conhecimento 

teórico, como em sua aplicação assistencial, manter adequada articulação biológico-social. 

No vetor 2 - Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS – observou-

se divergências de estágios entre os cursos envolvidos.  Nos cursos de Educação Física, 

Medicina e Psicologia o estágio II prevaleceu, sendo este caracterizado pela baixa produção de 

investigações relacionadas à atenção básica ou à gestão do SUS. Já nos cursos de Enfermagem 

e Odontologia o estágio III (imagem objetivo) foi preponderante, o que evidencia equilíbrio na 

produção de investigações sobre as necessidades da população e sobre os aspectos 

biomédicos/tecnológicos, com forte interação com os serviços, inovações na gestão/análise de 

custo-efetividade, etc. 

Para o vetor 3 – Pós-graduação e educação permanente – apenas o curso de Educação 

Física foi classificado no estágio II, o que denota uma conformação intermediária, em que há 

esforços para a oferta de educação permanente relacionada à nosologia prevalente, mas não há 

questionamentos sobre o perfil da oferta de residências, mestrados e doutorados os quais não 

atendem às necessidades da população.  Já os cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia 

e Psicologia enquadraram-se no estágio III (imagem objetivo), evidenciando que o curso trata 

de superar a tendência atual de pós-graduação orientada exclusivamente à especialização e 

estimula a articulação com as necessidades assistenciais. 

No vetor 4 – integração ensino-serviço – os cursos apresentaram classificação 

equivalente ao vetor 3.  O curso de Educação Física foi enquadrado no estágio II por manter 

alguma articulação da programação teórica com a prática dos serviços de saúde, em poucas 

áreas disciplinares, predominantemente na atenção de caráter curativo. Os cursos de 

Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia foram classificados no estágio III (imagem 

objetivo), sendo considerados cursos que integram, durante todo o processo de ensino-
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aprendizagem, a orientação teórica com a prática nos serviços públicos de saúde, em nível 

individual e coletivo, com participação de todas as áreas disciplinares. 

Em relação ao vetor 5 – Diversificação dos cenários do processo ensino-aprendizagem 

– verificou-se divergências de classificação entre os cursos participantes. O curso de Educação 

Física foi enquadrado no estágio I, que faz referência a cursos que mantêm atividades práticas 

durante os dois primeiros anos limitadas aos laboratórios da área básica; ciclo clínico com 

práticas realizadas majoritariamente em instalações assistenciais universitárias próprias da IES 

(hospitais e clínicas de ensino de odontologia, por exemplo). O curso de Psicologia foi 

classificado no estágio II, que caracteriza-se por manter atividades extramurais isoladas de 

acadêmicos em unidades do SUS, durante os primeiros anos do curso, com a participação 

exclusiva ou predominante de professores da área de saúde coletiva, correspondendo a um 

pequeno percentual da carga horária semanal do aluno; ciclo clínico majoritariamente baseado 

em atividades assistenciais em instalações da universidade não funcionalmente vinculadas ao 

SUS. Já os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia foram classificados no estágio III 

(imagem objetivo), caracterizados por manter atividades clínicas em unidades de atenção básica 

da rede do SUS, Unidades Básicas de Saúde, Unidades do Programa Saúde da Família (PSF), 

com prioridade ambulatorial, ou em serviços próprios da IES que subordinam suas centrais de 

marcação de consulta às necessidades locais do SUS; internato ou equivalente desenvolvido em 

sua totalidade na rede do SUS. 

No vetor 6 - Articulação dos serviços universitários com o SUS - os cursos de 

Odontologia, Educação Física e Psicologia foram enquadrados no estágio II por possuírem 

serviços parcialmente abertos ao SUS e preservarem algum grau de autonomia na definição dos 

pacientes a serem atendidos. Já os cursos de Enfermagem e Medicina receberam classificação 

preponderante para o estágio III, que faz referência a cursos que possuem serviços próprios 

completamente integrados ao SUS, sem central de marcação de consultas ou de internações 

próprias das instituições acadêmicas; desenvolvimento de mecanismos institucionais de 

referência e contra referência com a rede do SUS. 

Sobre o vetor 7 - Análise crítica da atenção básica - os cursos de Educação Física e 

Medicina foram enquadrados no estágio II por possuírem algumas disciplinas de aplicação 

clínica que proporcionam oportunidade para análise crítica da organização do serviço.  Já no 

estágio III do vetor, onde foram classificados os cursos de Enfermagem, Odontologia e 

Psicologia, o processo de ensino-aprendizagem toma como eixo, na etapa clínica, a análise 
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crítica da totalidade da experiência da atenção à saúde, com ênfase no componente de atenção 

básica. 

Em referência ao vetor 8 – Integração do ciclo básico/ciclo profissional – o estágio II 

foi preponderante nos cursos de Educação Física, Medicina e Psicologia, sendo caracterizado 

por apresentar disciplinas/atividades integradoras, ao longo dos primeiros anos, em algumas 

áreas. Já o estágio III (imagem objetivo), classificação obtida pelos cursos de Enfermagem e 

Odontologia, é alcançado quando o ensino mantém integração do ciclo básico com o 

profissional ao longo de todo o curso, sendo a problematização um dos métodos orientador da 

integração.  

 Sobre o vetor 9 – Mudança metodológica – verificou-se que os cursos de Educação 

Física e Medicina foram classificados no estágio II, que caracteriza-se pela possibilidade de 

incluir inovações pedagógicas em caráter experimental, mas restritas a certas disciplinas. Já no 

estágio III (imagem objetivo), classificação preponderante dos cursos de Enfermagem, 

Odontologia e Psicologia, o ensino é baseado, majoritariamente, na problematização em 

pequenos grupos, ocorrendo em ambientes diversificados com atividades estruturadas a partir 

das necessidades de saúde da população.  

 Foi possível constatar, de uma forma geral, que os cursos analisados apresentaram 

inovações coerentes com os propósitos do Pró-Saúde, mas não atingiram a totalidade dos 

estágios apontados como imagem objetivo dos vetores.  Torna-se necessário, portanto, atingir 

efetivamente os entraves e obstáculos que se contrapõem a não abertura de espaços de 

transformação do ensino em saúde e conferir direção convergente aos diversos processos de 

mudanças e objetivos do Programa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“[...] claro que quando chegar ao fim do meu passeio saberei mais, mas também é 
certo que saberei menos, precisamente por mais saber, por outras palavras, a ver se 
me explico, a consciência de saber mais conduz-me à consciência de saber pouco, 
aliás, apetece perguntar, que é saber [...]”.  (José Saramago) 

 

Os resultados do estudo evidenciaram o PET-Saúde e o Pró-Saúde como poderosos 

instrumentos de indução de mudanças na formação profissional em saúde nas Universidades 

públicas de Sobral – CE.  As ações de caráter interprofissional e interdisciplinar desenvolvidas 

no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, aliadas às facilidades de implementação e 

potencialidades dos Programas, favoreceram o fortalecimento da integração ensino-serviço-

comunidade no contexto local.  

Observa-se, todavia, a necessidade de pensar a formação profissional em saúde para 

além dos limites dos programas de ensino em serviço, estes são indutores de novos modelos de 

formação em saúde, mas não devem constituírem-se como estratégias únicas, ou representarem 

a única opção viável para propostas de investimentos direcionadas a preparação dos 

profissionais da saúde.  É relevante que mudanças efetivas passem a ocorrer nos currículos e 

que propostas de currículo integrado possam ser implementadas nos diversos cursos da área da 

saúde.  Estratégias de sustentabilidade dos resultados alcançados pelo Pró-Saúde e PET-Saúde 

também são imprescindíveis para que novos vieses sejam vislumbrados no sentido de propiciar 

a efetiva articulação entre o ensino, o serviço e a comunidade. 

Como todo programa ministerial, as referidas edições do PET-Saúde e Pró-Saúde 

apresentaram fragilidades e limites, pois mesmo com uma teoria rica e bem formulada, muitas 

vezes, na prática, não se consegue atingir todos os objetivos propostos diante das dificuldades 

encontradas e da dinâmica que o trabalho coletivo apresenta.  Deve-se, portanto, implementar 

alternativas que venham a contornar as limitações que dificultam a operacionalização dos 

Programas, viabilizando, assim, caminhos para a consolidação de mudanças efetivas na 

formação profissional em saúde. 

Sugere-se como estratégia resolutiva da complexidade de conciliação da grade 

curricular dos estudantes, evidenciada nesse estudo, a pactuação dos cursos de graduação da 

área de saúde, em cada IES, no sentido de permitir a mesma flexibilidade de horários e 

compatibilidade curricular para viabilizar as atividades dos estudantes nos campos de prática e 

garantir a aprendizagem interdisciplinar. 
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De uma forma geral os cursos analisados apresentaram inovações coerentes com os 

propósitos do Pró-Saúde, mas não atingiram a totalidade dos estágios apontados como imagem 

objetivo dos vetores.  É nítido que mudanças relevantes estão ocorrendo nesse contexto, 

todavia, transformações de maior magnitude devem ser alcançadas no intuito de se avançar na 

consolidação da tão pretendida reorientação da formação em saúde. É necessário, para isso, 

atingir efetivamente os entraves e obstáculos que se contrapõem a não abertura de espaços de 

transformação do ensino em saúde e conferir direção convergente aos diversos processos de 

mudança, a fim de facilitar a consecução dos objetivos propostos. 

Complementa essas considerações a imprescindibilidade de participação de todas as 

partes envolvidas – docentes, discentes, profissionais, gestores - na elaboração e implementação 

de iniciativas de reorientação profissional, de modo a formar atores engajados na consolidação 

e sustentabilidade das transformações do fazer profissional em saúde. 

Recomenda-se um acompanhamento mais criterioso por parte da gestão das IES dessa 

pesquisa em relação aos cursos avaliados, mobilizando os atores, implementando novas ações 

e aplicando novas pesquisas guiadas por lacunas de conhecimentos instigadas a partir dos 

resultados emergentes desse estudo. Sugere-se, inclusive, o desenvolvimento de pesquisas que 

busquem identificar, junto aos participantes desse estudo, evidências das imagens objetivo 

referentes aos vetores do Pró-Saúde. Tal desvelamento se constitui como uma relevante 

estratégia de monitoramento e avaliação a serem adotadas nos cursos da área da saúde. 

As recomendações sugeridas, bem como os resultados e discussões elencados nesse 

estudo constituem-se como poderosos subsídios de aprimoramento para a vigente edição do 

PET-Saúde, o PET/GraduaSUS.  Espera-se que as elucidações apresentadas contribuam para 

que iniciativas integradoras de ensino e serviço sejam conduzidas em suas potencialidades, 

permitindo a superação de entraves e viabilizando a transformação definitiva das práticas 

ultrapassadas, fragmentadas, isoladas e reducionistas.  

Como limitação relacionada ao estudo, aponta-se a impossibilidade de acesso ao 

relatório final do PET-Saúde/Vigilância em Saúde da UFC. Acredita-se que contemplar as 

experiências decorrentes desse Programa contribuiria no desvelamento de novos caminhos no 

contexto da formação em saúde local. Outra limitação diz respeito ao percentual de 

participantes desse estudo, que correspondeu a 46,5% da população total. Certamente uma 

amostra mais expressiva implicaria em resultados mais fidedignos e consistentes acerca da 

realidade estudada.  



136 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
ABRAHÃO, A.L.; CORDEIRO, B. C.; MARQUES, D.; DAHER, D. V.; TEIXEIRA, G. H. M. 
D. C.; MONTEIRO, K. A.; et al. A pesquisa como dispositivo para o exercício no PET-Saúde 
UFF/FMS Niterói. Rev Bras Educ Med. 2011;35(3):435-40. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
55022011000300019 
 
ACIOLI, S. A prática educativa como expressão do cuidado em saúde pública. Revista 
brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 61, n.1, p.117-121, 2008. 
 
ALBUQUERQUE, G. S.C; TORRES, A. A. R; NASCIMENTO, B; MARTIN, B. M; 
GRACIA, D. F. K; ORLANDO, J. M. M; BASSO, R. P; PERNA, P. O. Educação pelo trabalho 
para a formação do médico. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro,v.11 n.2,p.411-
430,maio/ago.2013.  
 
ALBUQUERQUE, V. S.; GOMES, A. P.; REZENDELL, C. H. A.; SAMPAIOMX, D.  O. V.; 
LUGARINHO, R. M. A integração ensino-serviço no contexto dos processos de mudança na 
formação superior dos profissionais da saúde. Rev Bras Educ Méd. 2008;32(3):356-62. 
 
ALMA-ATA. Documento final da conferência internacional sobre cuidados primários de 
saúde. Alma-Ata (URSS). 1978. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf  Acesso em: 15 Mai. 2015. 
 
ALMEIDA, M.; FEUERWERKER, L.; LLANOS, C. M. La educación de losprofesionales de 
lasalud em latinoamerica: teoría y práctica de unmovimiento de cambio.V. 2. São Paulo, 
Buenos Aires, Londrina: Hucitec, Lugar Editorial, Ed. UEL; 1999. 
 
ALMEIDA, M. J.; PEREIRA, L. A.; TURINI, B.; NICOLETTO, S. C. S.; CAMPOS, J. B.; 
REZENDE, L. R.; MELLO, P. L. Formação dos profissionais de saúde no Paraná e a 
implantação das diretrizes curriculares nacionais. Rev. bras. educ. méd 2007; 31(2):156-165. 
 
AMÂNCIO FILHO A. Dilemas e desafios da formação profissional em saúde. Interface 
(Botucatu). 2004;8(15):375-80. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832004000200019 
 
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do 
conhecimento científico. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
ARAÚJO, M. E. Palavras e silêncios na educação superior em odontologia. Ciência & Saúde 
Coletiva. 2006;11(1):179-82. 
 
ASSMANN, H. Reencantar a educação. Rumo à sociedade aprendente. 5. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2001. 



137 
 

AZEVEDO, V. L. S. O PET-SAÚDE/PUCRS como estratégia para a formação profissional 
dos trabalhadores do SUS [Dissertação] Mestrado em Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS. – Porto Alegre, 2014. 

BARBIERI, F, B. A Rede Unida e o Movimento de Mudança na Formação de Profissionais 
de Saúde. Dissertação [mestrado] – Universidade Estatual de Londrina, Londrina, 2006. 

BEHRENS, M. A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Petrópolis: Vozes; 2005. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Análise de Conteúdo: edição revista e ampliada. São 
Paulo: Edições 70, 2011. 

BARRETO, I. C. H. C.; ANDRADE, L. O. M.; LOIOLA, F.; PAULA, J. B.; MIRANDA, A. 
S.; GOYA, N. Educação Permanente e a Construção de Sistemas Municipais de Saúde Escola: 
o caso de Fortaleza, Ceará, Brasil. In: Divulgação em Saúde para Debate – Série 
Cebes/Conasems: Saberes e Práticas da Gestão Municipal, n.34, Jun. Rio de Janeiro: 2006.   

BATISTA, S. H. Aprendizagem, ensino e formação em saúde In: BATISTA, N.A.; BATISTA, 
S. H. (Orgs.). Docência em saúde: temas e experiências. São Paulo: Editora Senac, 2004. 
p.57-74. 
 
BOELEN, C.; WOOLLARD, B. Social accountability and accreditation: a new frontier for 
educational institutions. Med Educ. 2009;43(9):887-94. http://dx.doi.org/10.1111/ j.1365-
2923.2009.03413.x 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da 7a 
Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1980. 

________. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório final da 1a 
Conferência Nacional de Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde; 1986. 

________. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução no. 287, de 08 de 
outubro de 1998. Brasília, 1998. Disponível em: 
http://www.crefrs.org.br/legislacao/pdf/resol_cns_287_1998.pdf [citado 8 jan 2012]. 

________. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação 
Superior. Parecer CNE/CES n. 1133, de 7 agosto de 2001. Institui as diretrizes curriculares 
nacionais dos cursos de graduação em enfermagem, medicina e nutrição. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil [online]. Brasília (DF), 03 out. 2001. 

________. Ministério da Saúde. Política de recursos humanos em saúde/Brasil. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2002. 

________. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. Institui 
a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único 
de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor dá outras 
providências. Brasília: 2004.  



138 
 

 
________. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Pró-Saúde: Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 
Ministério da Educação, 2005a. 
 
_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde.  A educação permanente entra na roda: 
pólos de educação permanente em saúde: conceitos e caminhos a percorrer/ Ministério da 
Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da 
Educação na Saúde. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005b. 
 
________. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Portaria nº. 2.118, de 3 de novembro 
de 2005. Institui parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para 
cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da 
saúde. Diário Oficial da União, 2005c; 4 nov. 
 
_________. Ministério da Saúde (MS). Portaria interministerial n. 2.101, de 3 de novembro de 
2005. Institui o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 
- Pró-Saúde - para os cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Odontologia. 
Diário Oficial da União 2005d; 4 nov. 

________. Ministério da Saúde (MS). Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz)- Rede Unida. Curso de Especialização em Ativação de Processos 
de Mudanças na Formação Superior de Profissionais de Saúde. [relatório final]. Rio de 
Janeiro: EAD, ENSP, Fiocruz-Rede UNIDA, SGTES, Ministério da Saúde; 2006a. 

_________. Ministério da saúde. Secretaria de gestão do trabalho e da educação na saúde. 
Situação atual dos Projetos do Pró-Saúde  
Odontologia - Medicina - Enfermagem. 2006b. Disponível em: http://www.prosaude.org 
Acesso em: 15, Jul. 2015.  
 
________. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde – PRÓ-Saúde: objetivos, 
implementação e desenvolvimento potencial. Brasília, DF: Ministério da Saúde; Ministério 
da Educação, 2007a. 
 
________. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.996 de 20 de agosto de 2007. Dispõe 
sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União 2007b; 22 ago. 
 
________. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Portaria Interministerial nº 1.802, de 
26 de agosto de 2008. Institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET 
– Saúde. Diário Oficial da União, 2008a. Disponível em: http: 
//portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portariainterm1802260808.pdf> Acessado em: 15 de 
junho de 2014. 
 

http://www.prosaude.org/odo/resumo/index.php
http://www.prosaude.org/med/resumo/index.php


139 
 

________. Ministério da Saúde (MS). Portaria interministerial nº 3.019, de 26 de novembro de 
2007. Dispõe sobre o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde - Pró-Saúde para os cursos de graduação da área da saúde. Diário Oficial da União 
2008b; 23 out. 
 
_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Portaria n. 7, de 27 de março de 2008. Homologa o resultado do processo de seleção dos 
Projetos que se candidataram ao Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde - Pró-Saúde. Diário Oficial da União, 2008c; 1 Abr. 
 
_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Edital no. 12, de 3 de setembro de 2008. Seleção para o Programa de Educação pelo 
Trabalho para  a Saúde - PET-SAÚDE. Diário Oficial da União. 4 set. 2008d: Sec. 3:81. 
 
_________. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. A educação e o trabalho na saúde: a política e suas ações. Brasília: MS; 2009a. 
 
_________. Ministério da Saúde (MS). Ministério da Educação (ME). Portaria conjunta nº 3, 
de 30 de janeiro de 2009. Homologa o resultado do processo de seleção dos projetos que se 
candidataram ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde. Diário 
Oficial da União 2009b; 31 jan. 
 
_________. Ministério da Saúde (MS). Ministério da Educação. Portaria conjunta nº 4, de 6 de 
fevereiro de 2009. Altera a homologação do resultado do processo de seleção dos projetos 
que se candidataram ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde. 
Diário Oficial da União 2009c; 10 fev. 
 
_________. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Portaria nº 1, de 5 de fevereiro de 2010.  Homologa o resultado do processo de seleção 
dos Projetos que se candidataram ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
- PET-Saúde 2010/2011. Diário Oficial da União, 2010a. 

_________. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Portaria nº 7, de 25 de maio de 2010.  Homologa o resultado do processo de seleção 
dos Projetos que se candidataram ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
- PET-Saúde/Vigilância em Saúde 2010/2011. Diário Oficial da União, 2010b. 

_________. Ministério da saúde. Departamento de gestão do trabalho e da educação na saúde. 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde: SGETS: políticas e ações. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2011a. 32p. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
 
_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
VER-SUS/Brasil. Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde. 2011b. 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/visualizar_texto.cfm?idtxt=23208 
Acesso em 21-05-15. 



140 
 

 
_________. Ministério da Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Ministério da Saúde. Edital No - 24, de 15 de 
dezembro de 2011. Seleção de projetos de instituições de educação superior. Pró-
Saúde/PET-Saúde. Diário Oficial da União, 2011c; 16 Dec.  

_________. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Portaria conjunta nº 10, de 14 de dezembro de 2010.  Homologa o resultado do 
processo de seleção dos Projetos que se candidataram ao Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde - PET-Saúde/Saúde Mental/Crack 2011, de acordo com o Edital 
Conjunto nº 27, de 17 de setembro de 2010. Diário Oficial da União, 2011d. 

________. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa. Resolução 196/16 versão 2012a. Brasília: Ministério da Saúde, 2012a. 
Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out_versao_final_ 
196_ENCEP2012a.pdf Acesso em: 26 Jun. 2015. 

_________. Ministério da saúde. Departamento de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Portaria no - 6, de 3 de abril de 2012. Homologa o resultado do processo de seleção dos 
Projetos que se candidataram ao Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde (Pró-Saúde) articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET-Saúde). Diário Oficial da União, 2012b; 4 Abr. 

_________. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Edital de convocação nº 28, de 22 de novembro de 2012. Seleção para o Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde/Vigilância em Saúde PET/VS - 2013/2014. Diário 
Oficial da União 2012c; 23 nov. 

________. Ministério da Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES). 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013a. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=29693&janela= 
1 Acesso em: 31 Mar. 2015. 

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Portaria conjunta nº 6, de 27 de março de 2013.  Homologa o resultado do processo de seleção 
dos Projetos que se candidataram ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
– PET-Saúde/Vigilância em Saúde 2013/2015. Diário Oficial da União 2013b; 28 mar.  

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Edital nº 14, de 8 de março de 2013. Seleção para o Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde/Rede de Atenção à Saúde - PET/Saúde Redes de Atenção à Saúde - 
2013/2015. Diário Oficial da União 2013c; 11 mar.  

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Portaria conjunta nº 9, de 24 de junho de 2013.  Homologa o resultado do processo de seleção 



141 
 

dos Projetos que se candidataram ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
- PET-Saúde/Redes de Atenção 2013/2015. Diário Oficial da União 2013d; 25 jun. 

_________. Ministério da Educação - Sistema E-MEC, 2015a. Consulta interativa. Disponível 
em: http://emec.mec.gov.br/ Acesso em: 04 Out. 2015. 
 
________. Ministério da Saúde. Portal da Saúde: Conheça a SGTES. 2015b. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sgtes. Acesso em 18, Ago. 
2015. 
 
_________. Ministério da Saúde (MS). Pró-Saúde II Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde: Saiba mais. 2015c.  Disponível em: 
http://www.prosaude.org/index.php Acesso em: 04, Jul. 2015. 
 
_________. Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, Ministério da Saúde. Integração Pró/PET-Saúde, 2015d. 
http://www.prosaude.org Acesso em: 27, Jul. 2015.  
 
_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Edital nº - 13, de 28 de setembro de 2015. Seleção para o Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde - PET-Saúde/GraduaSUS - 2016/2017. Diário Oficial da União 
2015e; 29 set. 

BRITO, M. C. C; Formação do enfermeiro para a atenção básica: análise da orientação 
teórica, cenários de prática e orientação pedagógica a partir de um curso de graduação.  
[Dissertação] Mestrado em Saúde da Família. Sobral-CE. Universidade Federal do Ceará, 2014.   
 
BURING, S. M.; BHUSHAN, A.; BROESEKER, A.; CONWAY, S.; HEWWITT, W. D; 
HANSEN, L.; WESTBERG, S. Interprofessional education: definitions, student competencies, 
and guidelines for implementation. American Journal of Pharmaceutical Education, 73 (4), 
article 59, 2009. 
 
CALDAS, J. B.; LOPES, A. C. S.; MENDONÇA, R. D.; FIGUEIREDO, A.; LONTS, J. G. A.; 
FERREIRA, E. F.; FIGUEIRA, T. R. A Percepção de Alunos Quanto ao Programa de Educação 
Pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde. Revista Bras Educ Med 36 (1, Supl. 2) : 33-41; 
201233. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
55022012000300006&script=sci_arttext Acesso em: 15 Mai. 2015. 

CAMPOS, F. E.; HADDAD, A. E.; PIERANTONI, C. R.; BRENELLI, S. L.; CURY, G. C.; 
MORITA, M. C.; O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde: Pró-Saúde. In: Pierantoni CR, Viana ALD, editoras. Educação e saúde. São Paulo: 
Hucitec Editora, 2010. 239 p. 

CASOTTI, E.; RIBEIRO, V. M. B.; GOUVÊA, M. V. Educação em odontologia no Brasil: 
produção no período 1995-2006. Hist Cienc Saude Manguinhos. 2009 Out-Dez;16(4):999-
1010. 



142 
 

CECCIM, R. B. A emergência da educação e ensino da saúde: interseções e intersetorialidades. 
Rev Ciênc. Saúde. 2008; 1(1):9-23. 
 
CECCIM, R. B.; CARVALHO, Y. M. Ensino da saúde como projeto da integralidade: a 
educação dos profissionais de saúde no SUS. In: Pinheiro, R.; Ceccim, r. B.; Mattos, R. A., 
organizadores. Ensinar Saúde: a integralidade e o SUS nos cursos de graduação na área da 
saúde. 2ª Edição. Rio de Janeiro: IMS, UERJ, CEPESQ, Abrasco; 2006. 

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. Mudança na graduação das profissões de saúde 
sob o eixo da integralidade. Cad.Saude Publica 2004; 20(5):1400-1410. 

CHAVES, M.; KISIL, M. Origens, concepção e desenvolvimento. In: Almeida MJ, 
Feuerwerker L, Llanos M, organizadores.  A educação dos profissionais de saúde na América 
Latina: teoria e prática de um movimento de mudança. Tomo 1: um olhar analítico. São Paulo: 
Hucitec; 1999. p. 1-16. 

CHIESA, A. M; NASCIMENTO, D. D. G; BRACCIALLI, L. A. D; OLIVEIRA, M. A. C; 
CIAMPONE, M. H. T.  A formação de profissionais da saúde: aprendizagem significativa à luz 
da promoção da saúde. Cogitare Enferm. 2007 Abr/Jun; 12(2):236-40. 

COSTA, H. O. G.; KALIL, M. E. X.; SADER, N. M. B. Red UNIDA: Unnuevoactor social em 
El campo de lãs políticas públicas. In: Almeida M, Feuerwerker L, Llanos C M, editores. La 
educación de losprofesionales de lasalud em latinoamerica: teoría y práctica de um movimiento 
de cambio. São Paulo, Buenos Aires, Londrina: Hucitec, Lugar Editorial, Ed. UEL; 1999. 

COSTA, M. V.; BORGES, F. A. O Pró-PET-Saúde frente aos desafios do processo de formação 
profissional em saúde. Interface (Botucatu). 2015; 19 Supl 1:753-63. 

COSTA, R. K. S.; MIRANDA, F. A. N. Formação Profissional no SUS: oportunidades de 
mudanças na perspectiva da estratégia de saúde da família. Trab Educ Saúde, v. 6, n. 3, 2009. 

CURY, C. J. Educação e Contradição. São Paulo: Cortez, 1995. 134p. 

CYRINO, E. G; TORALLES-PEREIRA, M. L. Trabalhando com estratégias de ensino-
aprendizado por descoberta na área da saúde: a problematização e a aprendizagem baseada em 
problemas. Cad Saúde Pública 2004; 20(3):780-788. 

DANIELSKI, K.; MENEGHEL, S. M. Formação em saúde: elementos para debater o currículo 
integrado em enfermagem. In: Marcia Regina Selpa de Andrade; Claudia Regina Lima Duarte 
da Silva; Andrea da Silva; Marines Finco. (Org.). Formação em Saúde. Experiências e 
pesquisas nos cenários de prática, orientação teórica e pedagógica. 1ed.Blumenau: Edifurb, 
2011, p. 201-214. 

DEMATTEO, D.J; REEVES, S. Introducing first year students to interprofessionalism: 
exploring professional identity in the “enterprise culture”: a Foucauldian analysis. J Interprof 
Care. 2012;27(1):27-33. http://dx.doi.org/10.3109/13561820.2012.715098 

DIAS, H. S. A implementação da política de reorientação da formação em odontologia: 
dependência de trajetória e estímulos institucionais na UFBA [dissertação]. Rio de Janeiro: 
Escola Nacional de Saúde Pública, 2011. 



143 
 

DIAS, H.S; LIMA, L. D; TEIXEIRA, M. A trajetória da política nacional de reorientação da 
formação profissional em saúde no SUS. Ciência & Saúde Coletiva, 18(6):1613-1624, 2013.  
 
DRAIBE, S. M. Avaliação de Implementação: esboço de uma metodologia de trabalho em 
políticas públicas. In: Barreira MCRN, Carvalho MCB (orgs). Tendências e Perspectivas na 
Avaliação de Políticas e Programas Sociais. São Paulo: IEE/PUC-SP; 2006. 
 
DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. CadPesqui 2002; 
(115):139-154. 
 
EFSFVS. ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA. 
Percurso Histórico. Disponível em http://blogdaescolasobral.blogspot.com.br/p/sobre.html. 
Acesso em: 26 Jun 2016. 
 
FEUERWERKER, L. C. M. Mudanças na educação médica e residência médica no Brasil. 
São Paulo: Hucitec/Rede Unida; 1998. 

FEUERWERKER, L. C. M. Estratégias para a mudança da formação dos profissionais de 
saúde. Caderno de Currículo e Ensino, Rio de Janeiro, v. 2, n.º 4, 2001. 

FEUERWRKER, L. C. M. Educação dos profissionais de saúde: problemas, desafios, 
perspectivas e as propostas do Ministério da Saúde. Revista da Abeno, v. 3, n.º 1, p. 24-27, 
2003. Disponível em: <www.abeno.org.br/revista/arquivos_pdf/2003/feue.pdf>. Acesso em 30 
Mai. de 2015. 

FEURWERKER, L. C. M; SENA, R. R. A contribuição ao movimento de mudança na formação 
profissional em saúde: uma avaliação das experiências UNI. Interface - Comunic., Saúde, Educ. 
2002; 6(10):37-50. 

FIGUEIREDO, E. N. A Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica do SUS. Especialização 
em Saúde da Família, 2014. UNA-SUS/UNIFESP. Disponível em: www.unasus.unifesp.br. 
Acesso em: 30 Abr. de 2016.  

FLORES, L. M.; TRINDADE, A. L.; LORETO, D. R.; UNFER, B.; DALL’AGNOL, M. M. 
Avaliação do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET-Saúde/Vigilância em 
Saúde pelos seus atores. Interface (Botucatú) 2015; 19 Supl:923-30 

FONSÊCA, G. S.; Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da Universidade de 
São Paulo (Campus Capital): estudo avaliativo. [Dissertação] Mestrado em Ciências 
Odontológicas. Universidade de São Paulo- USP/ Campus Capital. 2012. 

FONSÊCA, G. S.; JUNQUEIRA, S. R. Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da 
Universidade de São Paulo (Campus Capital): o olhar dos tutores. Ciência & Saúde Coletiva, 
19(4):1151-1162, 2014. Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232014000401151&script=sci_arttext Acesso em: 20 Mai. 2015. 



144 
 

FREITAS, P. H; COLOMÉ, J. S, CARPES, A. D; BACKES, D. S; BECK, C. L. C; 
Repercussões do PET-Saúde na formação de estudantes da área da saúde. Escola Anna Nery 
(impr.) 2013 jul - set; 17 (3): 496 – 504. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452013000300496. Acesso 
em: 21 Mai 2015.  

FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. 29ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2006. 

FREIRE, P. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra; 1999. 

GARANHANI, M. L.; VALLE, E. R. M. O olhar do aluno habitando um currículo integrado 
de enfermagem: uma análise existencial. Cienc Cuid Saude, v. 11(suplem.), 2012.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, R. F. Atividades do Enfermeiro de centro de material e esterilização em instituições 
hospitalares. [Dissertação] Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental. 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

GILBERT, John; BAINBRIDGE, Lesley. Canada – interprofessional education and 
collaboration: theoretical challenges, practical solutions. In: Interprofessional Collaboration: 
from policy to practice in health and social care. Edited by Leathard, A. Routledge: London and 
New York, 2009. 

GOMES, A. P. Olhando o sistema de avaliação discente com os óculos da mudança: aprender 
a ver, aprender a avaliar [trabalho de conclusão de curso]. Curso de especialização em Ativação 
de Processos de Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde, Fundação Oswaldo 
Cruz; 2006. 

GONZÁLEZ, A. D.; ALMEIDA, M. J. Integralidade da saúde – norteando mudanças na 
graduação dos novos profissionais. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15 nº 3, p:757-762, 2010. 

GOULART, L. M. H. F.; ALVES, C. R. L.; BELISÁRIO, S. A.; ABREU, D. M. X.; LEMOS, 
J. M. C.; MASSOTE, A. W.; FRANÇA, M. B.; MENDES, K. F.; SILVA, T. A. F. Abordagem 
pedagógica e diversificação dos cenários de ensino médico: projetos selecionados pelo 
PROMED. Rev Bras Educ. Med 2009; 33(4):605-614. 

HADDAD, A. E. A Odontologia na Política de Formação dos Profissionais de Saúde, o 
papel da Teleodontologia como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem e a 
criação do Núcleo de Teleodontologia da FOUSP. [Tese]. Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo. Departamento de Ortodontia e Odontopediatria, 2011. 

HADDAD, A. E.; BRENELLI, S. L.; CURY, G. C.; PUCCINI, R. F.; MARTINS, M. A.; 
FERREIRA, J. R.; et al. Pró-Saúde e PET-Saúde: a construção da política brasileira de 
reorientação da formação profissional em saúde. Rev Bras Educ Med. 2012;36(1 Supl. 1):3-
4. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-55022012000200001 

HADDAD, A. E.; CAMPOS, F. E.; FREITAS, M. S. B. F.; BRENELLI, S. L.; PASSARELLA, 
T. M.; RIBEIRO, T. C. V. Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde. 
Cad ABEM. 2009;5:6-12. 



145 
 

HADDAD, A. E.; RISTOFF, D.; PASSARELLA, T. (Org.).A aderência dos cursos de 
graduação em Enfermagem, Medicina e Odontologia às Diretrizes Curriculares 
Nacionais. Brasília: MS, MEC, 2006. v.1. 

HADDAD, A. E.; MORITA, M.C. O ensino da Odontologia e as políticas de saúde e de 
educação. In: CARVALHO, A.C.P.; KRIGER, L. (Orgs.). Educação odontológica. São Paulo: 
Artes Médicas, 2006. v.1, p.105-17 

HADDAD, A. E.; MORITA, M. C.; PIERANTONI, C. R.; BRENELLI, S. L.; PASSARELLA, 
T.; CAMPOS, F. E. Formação de profissionais de saúde no Brasil: uma análise no período de 
1991 a 2008. Rev Saúde Pública 2010; 44(3):383-393. 

HELDER, R. R. Como fazer análise documental. Porto, Universidade de Algarve, 2006. 

HENRIQUES, R. L. M. Interlocução entre ensino e serviço: possibilidades de 
ressignificação do trabalho em equipe na perspectiva da construção social da demanda. 
In: Pinheiro R, Mattos RA orgs. Construção social da demanda. Rio de Janeiro: IMS-
UERJ/CEPESC/ABRASCO; 2005. 

JUNQUEIRA, C. R. A atenção à pessoa humana - paciente e aluno - no âmbito da formação 
em odontologia: o papel do docente, da reestruturação curricular e da bioética [tese] São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2009. 

KLEBA, M. E; VENDRUSCOLO, C; FONSECA, A. P; METELSKI, F. K. Práticas de 
reorientação na formação em saúde: relato de experiência da Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó.  Ciência, Cuidado e Saúde. 2012 Abr/Jun; 11(2):408-414.  Disponível 
em:http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/11709.  Acesso em: 
24 de Maio de 2015. 
 
KOIFMANN, L.; HENRIQUES, R. L. M. A experiência da pesquisa EnsinaSUS. Trabalho, 
Educação e Saúde 2007; 5(1):161-172 
 
LAVILLE, C.; DIONNE, J. As estratégias de verificação.  In: A Construção do Saber: manual 
de metodologia da pesquisa em Ciências Humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. p. 131-163. 
 
LEITE, M. T. S; RODRIGUES, C. A. Q; MENDES, D. C; VELOSO, N. S; ANDRADE, J. M. 
O; RIOS, L. R. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde na Formação Profissional. 
Revista Brasileira de Educação Médica. 36 (1 Supl. 1) : 111 – 118 ; 2012.  
 
MACHADO, C. V. Direito universal, política nacional: o papel do Ministério da Saúde na 
política de saúde brasileira de 1990 a 2002. Rio de Janeiro: Editora Museu da República; 
2007. 
 
MACHADO, M. H. Trabalhadores da saúde e sua trajetória na reforma sanitária. In: Lima 
NT, Gerschman S, Edler FC, Suárez JM, organizadores. Saúde e Democracia: História e 
Perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2005. 
 
MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 4. .ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.  



146 
 

 
MARINHO, A; FAÇANHA, L. O. F. Programas sociais - efetividade, eficiência e eficácia 
como dimensões operacionais da avaliação. Rio de Janeiro:IPEA, 2001. 
 
MARSIGLIA, R. G. Relação ensino/serviços: dez anos de integração docente- assistencial 
(IDA) no Brasil. São Paulo: Hucitec; 1995. 
 
MATSUMOTO, K. S. A formação do enfermeiro para atuação na Atenção Básica: uma análise 
segundo as diretrizes do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde (Pró-Saúde). 2010. [Dissertação] Mestrado em Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 
 
MERHY, E. E.; FEUERWEKER, L. C. M.; CECCIM, R. B. Educación Permanente enSalud - 
una estrategia para intervenirenla micropolítica deltrabajoensalud. Saludcolect 2006; 2(2):147-
160. 
 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12a ed. São 
Paulo: Hucitec Editora, 2010. 407 p. 
 
MITRE, S. M. Ativando processos de mudança em uma aldeia de Belo Horizonte: uma 
experiência com metodologia ativa de ensino-aprendizagem [trabalho de conclusão de 
curso]. Curso de Especialização em Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior 
de Profissionais de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz; 2006. 
 
MITRE, S. M; SIQUEIRA-BATISTA, R; GIRARDI-DE-MENDONÇA, J. M; MORAIS-
PINTO, N. M; MEIRELLES, C. A. B; PINTO-PORTO, C; MOREIRA, T; HOFFMANN, L. 
M. A. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde: 
debates atuais. Ciência & Saúde Coletiva, 13 (Sup 2):2133-2144, 2008. 
 
MORAIS, F. R. R.; JALES, G. M. L.; SILVA, M. J. C.; FERNANDES, S. F. A importância do 
PET-Saúde para a formação acadêmica do enfermeiro. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de 
Janeiro, v.10 n.3, p.541-551, nov. 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-77462012000300011&script=sci_arttext Acesso 
em: 18 Mai. 2015. 

MORAIS, F. R. R.; LEITE, I. D. R.; OLIVEIRA, L. L.; VERÁS, R. M. A reorientação do 
ensino e da prática de enfermagem: implantação do Pró-Saúde em Mossoró, Brasil. Rev 
Gaúcha Enferm. Porto Alegre (RS) 2010 set; 31(3):442-9. 

NEUMANN, C. R; MIRANDA, C. Z; Ensino de Atenção Primária à Saúde na Graduação: 
Fatores que Influenciam a Satisfação do Aluno. Revista Brasileira de Educação Médica. 36 
(1, Supl. 2) : 42-49; 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
55022012000300007&script=sci_arttext Acesso em: 22 Mai. 2015.  



147 
 

NOGUEIRA, D. L; ALBUQUERQUE, I. M. N; FREITAS, C.A. S. L; VASCONCELOS, D. 
P; BRITO, M. C. C. Educação permanente em saúde no município de sobral/CE: uma 
revisão integrativa. SANARE, Sobral, v.9,n.2, p.38-60,jul./dez.2010. 

NOVAES, R. L. Do biológico e do social: um pequeno balanço.  In: FLEURY, S. (org). Saúde 
e Democracia: a luta do CEBES.  São Paulo, Lemos, 1997.  

OLIVEIRA, G. S; KOIFMAN, L. Integralidade do currículo de medicina: 
inovar/transformar, um desafio para o processo de formação. In: Marins JJN, Rego S, 
Lampert JB, Araújo JGC, organizadores. Educação médica em transformação: instrumentos 
para a construção de novas realidades. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Associação 
Brasileira de Educação Médica; 2004. p. 143-164. 
 
OLIVEIRA, N. A.; MEIRELLES, R. M. S.; CURY, G. C.; ALVES, L. A. Mudanças 
curriculares no ensino médico brasileiro: um debate crucial no contexto do promed. Rev Bras 
Educ Med 2008; 32(3):333-346. 
 
OLIVEIRA, E. N.; MOREIRA, R. V. O.; BARRETO, J. A. E. Comte, Flexner e a Formação 
dos Profissionais da Saúde. In: BARRETO, J. A. E.; MOREIRA, R. V. O.; Organizadores. A 
Vigilância de Argos. Fortaleza: UFC – Casa de José de Alencar, Programa Editorial, 2002.  

PAIM, J. S. Políticas de saúde no Brasil. In: Rouquayrol, Maria Zélia; Almeida Filho, Naomar 
(Org.). Epidemiologia & Saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi. p.587-603. 2003. 

PAIVA, G. M. Programas de educação pelo trabalho para a saúde: Qual lugar ocupam os 
adolescentes? [Dissertação] Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família. Universidade 
Federal do Ceará, Sobral, 2015. 

PASSARELLA, T. M. Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-
Saúde/Saúde da Família: um estudo sobre a percepção dos participantes acerca da 
integração ensino-serviço-comunidade. [Dissertação] Mestrado – Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2013. 

PEREIRA, S. C; ROESE, A; MARTINS, A. R; PEREIRA, D. B. Contribuições da educação 
tutorial e reorientação da formação para enfermagem: uma salada saudável! Revista de 
Enfermagem, UFSM 2013 Jan/Abril; 3(1):367-373. 

PINTO, A. C. M.; OLIVEIRA, I. V.; SANTOS, A. L. S.; SILVA, L. E. S.; IZIDORO, G. S. L.; 
MENDONÇA, R. D.; LOPES, A. C. S. Percepção dos alunos de uma universidade pública 
sobre o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 18 (8): 
2201-2210,2013.  Disponível em: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013001600004 
Acesso em: 21 Mai. 2015. 

POLIT, D. F.; HUNGLER, B. P. Fundamentos da pesquisa em enfermagem. 4. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2004. 



148 
 

RADAELLI, M. E. B. Orientações gerais para elaboração de prova/ENADE. Faculdade 
Assis Gurgacz. Núcleo de Apoio ao Docente. 2014. Disponível em 
http://www.fag.edu.br/nucleos/nad/arquivos/enade.pdf. Acesso em: 30 de junho de 2016.   

RIBEIRO, M. A reorientação da formação profissional em saúde em instituições de ensino 
superior em Minas Gerais nos cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia na 
perspectiva discente [TESE] Doutorado em Ciências da Saúde. Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG, 2013.  

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

ROCHA, A. A. B. M. A importancia da implementação para a análise das políticas públicas. 
Revista Pensamento & Realidade.  Ano XV – v. 27 n° 1/2012. 
 
RODRIGUES, A. A. O.; SOUZA, E. S; PEREIRA, H. B. B; Rede PET Saúde em Feira de 
Santana: o desafio da integralidade. Revista Baiana de Saúde Pública, v.36, n.3, p.651-667 
jul./set. 2012.  

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D.; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas 
e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, n. 1, 2009.  

SAKAI, M. H.; NUNES, E. F. P. A.; MARTINS, V. L.; ALMEIDA, M. J.; BADUY, R. S. 
Recursos Humanos em Saúde. In: Andrade SM, Soares DA, Cordoni Jr L, organizadores. 
Bases da Saúde Coletiva. Londrina: EDUEL; 2001.p. 111-132. 

SANTANA, F. R.; NAKATANI, A. Y. K.; SOUZA, A. C. S.; ESPERIDIÃO, E. D. Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Enfermagem: uma visão dialética. Rev. 
eletrônica Enferm. 2005; 7(3):  295-302. 

SANTOS, K. T; FERREIRA, L; BATISTA, R. J; BITENCOURT, C. T. F; ARAÚJO, R. P; 
CARVALHO, R. B. Percepção discente sobre a influência de estágio extramuro na formação 
acadêmica odontológica. Rev.Odonto. UNESP. 2013 Nov-Dec; 42(6): 420-425.  Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1807-25772013000600005&script=sci_arttext. 
Acesso em: 21 Mai, 2015.  

SARAIVA, M. J. G; OLIVEIRA, E. N; DIAS, M. S. A; SILVA, L. C. C; CARNEIRO, C. A 
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde Sabóia: narrativas que resgatam uma 
história. ABCS Health Sciences, 2015. 

SILVA, L. K.; SENA, R. R. A educação de enfermagem: buscando a formação crítico-reflexiva 
e as competências profissionais. Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.14 no.5 Ribeirão 
Preto Sept./Oct. 2006. 

SILVA, M. A. M.; AMARAL, J. H. L.; SENNA, M. I. B.; FERREIRA, E. F. O Pró-Saúde e o 
incentivo à inclusão de espaços diferenciados de aprendizagem nos cursos de odontologia no 
Brasil. Interface (Botucatu). 2012;16(42):707-17. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-
32832012000300010 

http://www.fag.edu.br/nucleos/nad/arquivos/enade.pdf


149 
 

SORDI, M. R. L.; LOPES, C. V. M.; DOMINGUES, S. M.; CYRINO, E. G. O potencial da 
avaliação formativa nos processos de mudança da formação dos profissionais da saúde. 
Interface (Botucatu). 2015; 19 Supl 1:731-42. 

SOUZA, E. R.; DESLANDES, S. F.; MINAYO, M. C. S.; SANTOS, N. C.; Construção dos 
instrumentos qualitativos e quantitativos. In: Minayo MCS, Assis SG, Souza ER, editores. 
Avaliação por triangulação de métodos: Abordagem de Programas Sociais. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz; 2010. p. 133-56. 

SOUZA, M. H. N.; PAZ, E. P. A.; GRIEP, R. H.; SOUSA, A. I.; SILVA, L. L.; PAIXÃO, A. 
R. Experiências de ensino-aprendizagem de estudantes de enfermagem em uma comunidade do 
município do Rio de Janeiro. Esc. Anna Nery Rev. Enferm. 2006 ago; 10(2): 251-7. 

SOUZA, P. L.; PEREIRA, C. S.; NOGUEIRA, M. L. S.; PEREIRA, D. B.; CUNHA, G. M.; 
MÖLER, F. O. Projetos PET-Saúde e Educando para a Saúde: construindo saberes e práticas. 
Rev Bras Educ Med. 2012;36(1 Supl 1):172-7. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
55022012000200024. 

SURVEY MONKEY. Tamanho da amostra do questionário: Para quantas pessoas eu 
realmente preciso enviar meu questionário? Disponível em: 
https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size/. Acesso em: 17 mai 2015. 

TANAKA, O.; MELO, C. Avaliação de programas de saúde do adolescente – um modo de 
fazer. São Paulo: Edusp, 2001.  

TANAKA, E. E; ORTIZ, D. A; NEVES, G; PENTEADO, M. M; DEZAN, C. C; CODATO, 
L. A. B; HIGASI, M. S; KASAI, M. L. H. I; MORITA, M. C. Projeto PET-Saúde: Ferramenta 
de Aprendizado na Formação Profissional em Saúde. Revista Brasileira de Educação Médica, 
36 (1, Supl. 2) : 136-140; 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022012000300019. Acesso 
em 20 Mai. 2015.  

THERRIEN, S. M. N.; THERRIEN, J. Os trabalhos científicos e o estado da questão. Revista: 
Estudos em avaliação Educacional. v.15. n. 30. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2004. 

 

TORRES, O. M.; Os estágios de vivência no Sistema Único de Saúde: das experiências 
regionais à (trans)formação político-pedagógica do Ver-SUS/Brasil [dissertação]. Salvador: 
Universidade Federal da Bahia; Salvador, 2005. 
 
TRAJMAN, A.; ASSUNÇÃO, N.; VENTURI, M.; TOBIAS, D.; TOSCHI, W.; BRANT, V. A 
preceptoria na rede básica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro: opinião dos 
profissionais de Saúde. Rev Bras Educ Med. 2009;33(1):24-32. 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ. Conheça a UVA: Campi. Disponível 
em: http://www.uvanet.br/ Acesso em: 29 Set. 2015a. 
 



150 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ. Cursos de Graduação. Disponível 
em: http://www.uvanet.br/ Acesso em: 29 Set. 2015b. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ/ CAMPUS SOBRAL. O Campus Sobral. 
Disponível em: http://www.sobral.ufc.br Acesso em: 05 Ago. 2015a. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ/ CAMPUS SOBRAL – CURSO DE MEDICINA. 
Sobre o Curso: Informações gerais. Disponível em: www.medsobral.ufc.br Acesso em: 28 
Set. 2015b.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ/ CAMPUS SOBRAL – CURSO DE 
ODONTOLOGIA. Sobre o curso: histórico – cenário atual. Disponível em: 
http://www.odontologiasobral.ufc.br/ Acesso em: 16 Jun. 2015c. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ/ CAMPUS SOBRAL. Serviço de Psicologia 
Aplicada. Disponível em: http://www.sobral.ufc.br/sobre/campus/spa/. Acesso em: 27 Jul 
2016. 
 
ZANOLLI, M. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na área clínica. In: Marins JJN, 
Rego S, Lampert JB, Araújo JGC, organizadores. Educação médica em transformação: 
instrumentos para a construção de novas realidades. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Educação Médica; 2004. p. 40-61. 
 
ZILBOVÍCIUS, C. Implantação das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação 
em odontologia no Brasil: contradições e perspectivas [tese]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2007. 
 

 
 



151 
 

APÊNDICE



152 
 

APÊNDICE A 

Roteiro orientador do levantamento de dados por meio das fontes documentais: Relatórios Técnicos Finais – PET-Saúde e Pró-
Saúde/PET-Saúde 
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participantes, como desdobramento 
das atividades de pesquisa, ensino, 

extensão e assistência 

 
Contribuições do 
Programa para o 
fortalecimento da 
integração ensino-

serviço-comunidade no 
contexto local 

 

 
Fragilidades/ facilidades 
para a implementação do 

Programa 

 
Dificuldades/obstáculos 

para a implementação do 
Programa e ações para 

superação 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO  

Identificação do participante 

- Qual a sua Instituição de Ensino Superior (IES)?  

(  ) UFC 

(  ) UVA 

 

- Qual o seu vínculo nessa IES?  

(  ) Aluno 

(  ) Professor 

 

- Em qual curso você está inserido? 

(  ) Educação Física 

(  ) Enfermagem 

(  ) Medicina 

(  ) Odontologia 

(  ) Psicologia 

 

- Qual semestre você está cursando? 

Professores, favor marcar a opção “Não se aplica” 

(  ) 6º 

(  ) 7º 

(  ) 8º 

(  ) 9º 

(  ) 10º 

(  ) 11º 

(  ) 12º 

(  ) Não se aplica 

 

- Você participou de alguma edição do PET-Saúde? Qual? 

(  ) PET-Saúde/Redes de Atenção 

(  ) PET-Saúde/Vigilância em Saúde 

(  ) PET-Saúde/Saúde Mental 
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(  ) Pró-Saúde/PET-Saúde 

(  ) PET-Saúde/Saúde da Família 

(  ) PET-Saúde 

(  ) Não participei 

 
- MARQUE A OPÇÃO QUE NA SUA OPINIÃO MELHOR REPRESENTA A FORMAÇÃO 
PROPICIADA NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) PARA SUA ÁREA 
DE FORMAÇÃO. SE NENHUMA DAS OPÇÕES SE ADEQUAREM À REALIDADE DO 
SEU CURSO, DESCREVA COMO VOCÊ A DEFINIRIA2.  

Variável 1- Determinantes de saúde e doença.  

I- (   ) O Curso prioriza a consideração de determinantes biológicos da doença, enfatizando uma 
abordagem de caráter curativo orientada ao indivíduo.  

II- (  ) O Curso considera os determinantes biológicos e sociais da doença, sem destacar 
adequadamente os aspectos relativos à normalidade em nível individual e coletivo.   

III- (  ) O Curso dedica importância equivalente aos determinantes de saúde e da doença, 
procurando, tanto na abordagem do conhecimento teórico, como em sua aplicação assistencial, 
manter adequada articulação biológica-social.  

 IV- (   ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Variável 2- Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS.  

I- (  ) A comunidade acadêmica do Curso não tem produção sistemática de investigação em 
atenção básica ou que apenas tem produção na área de atenção que envolve alta tecnologia.  

II- (   ) A comunidade acadêmica do Curso tem baixa produção de investigações relacionadas 
com a atenção básica ou com a gestão do SUS. 

III- (   ) A comunidade acadêmica do Curso tem equilíbrio na produção de investigações sobre 
as necessidades da população e sobre os aspectos biomédicos/tecnológicos, com forte interação 
com os serviços, inovações na gestão/análise de custo-efetividade etc.  

IV- (   ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

                                                             
2 Questionário proposto por Ribeiro (2013), adaptado – Pró-Saúde 
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Variável 3- Pós-graduação e educação permanente  

I- (  ) A IES possui oferta exclusiva de especializações (portanto não oferta mestrado e 
doutorado) e ausência de oferta de especialização em atenção básica. Não participa da política 
de educação permanente voltado aos profissionais da rede do SUS. 

II- (   ) A IES apresenta conformação intermediária, em que há esforços para a oferta de 
educação permanente para os trabalhadores do SUS ou oferta de residências ou mestrados e 
doutorados, contudo sem alinhamento com às necessidades da população e dos serviços de 
saúde; 

III- (   ) A IES trata de superar a tendência atual de pós-graduação orientada exclusivamente à 
especialização e articula a oferta de educação permanente e de residências ou mestrado e 
doutorado alinhados com as necessidades assistenciais.  

IV- (    ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Variável 4- Integração Ensino-Serviço  

I- (   ) O curso mantem rígida separação entre a programação teórica e a prática dos serviços de 
saúde. 

II- (  ) O curso conta com alguma articulação da promoção teórica com a prática dos serviços 
de saúde, em poucas áreas disciplinares, predominantemente na atenção de caráter curativo com 
pouca expressividade nas ações de promoção da saúde/saúde coletiva. 

III- (  ) O cursos integra, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, a orientação teórica 
com a prática nos serviços públicos de saúde, em nível individual e coletivo, com participação 
de todas as áreas disciplinares.  

IV- (   ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Variável 5- Diversificação dos cenários do processo de ensino-aprendizagem.  

I- ( ) Atividades práticas durante os dois primeiros anos do curso estão limitadas aos 
laboratórios da área básica; ciclo clínico com práticas realizadas majoritariamente em 
instalações assistenciais universitárias próprias da IES (hospitais e clínicas de ensino de 
odontologia, por exemplo).  

II- ( ) Atividades isoladas em unidades do SUS durante os primeiros anos do curso, com a 
participação exclusiva ou predominante de professores da área de saúde coletiva, 
correspondendo a um pequeno percentual da carga horária semanal do aluno. Ciclo clínico 
majoritariamente baseado em atividades assistenciais em instalações da universidade não 
funcionalmente vinculadas aos SUS. 
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III- (  ) Atividades clínicas e/ou acadêmicas em Unidades Básicas de Saúde, com prioridade 
ambulatorial, ou serviços próprios da IES conveniadas com o SUS, Internato ou equivalente 
desenvolvido em sua totalidade na rede do SUS (vivência nos três níveis de atenção: primária, 
secundária e terciária). 

IV- (  ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Variável 6- Articulação dos Serviços Universitários com o SUS.  

I- (   ) Serviços próprios isolados da rede do SUS, com porta de entrada separada e com clientela 
cativa.  

II- ( ) Serviços parcialmente abertos aos SUS, preservando algum grau de autonomia na 
definição dos pacientes a serem atendidos.  

III- (  ) Serviços próprios completamente integrados aos SUS, sem central de marcação de 
consultas ou de internações próprias das instituições acadêmicas. Desenvolvimento de 
mecanismos institucionais de referência e contra referência com rede do SUS.  

IV- (   ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Variável 7- Análise crítica da atenção básica  

I- (  ) A formação nas áreas de atenção à saúde desenvolve-se com abordagem acrítica em 
relação às necessidade do serviço de saúde e da população.  

II- (  ) Algumas disciplinas de aplicação clínica do curso proporcionam oportunidade para 
análise crítica da organização do serviço e das necessidades da população.  

III- (  )  O processo de ensino-aprendizagem toma como eixo a análise crítica da totalidade da 
experiência da atenção à saúde, com ênfase no componente de Atenção Básica. 

IV- (   ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Variável 8- Integração do ciclo básico/ciclo profissional  

I- (  ) Ciclos clínicos e básico completamente separados, disciplinas fragmentas e estanques, 
sem aproveitar, até mesmo, a existência de fontes correlatas em algumas delas.  

II- (   ) Curso constituído por disciplinas; atividades integradoras entre as disciplinas ao longo 
dos primeiros anos, em algumas áreas.  
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III- (   ) Ensino com integração do ciclo básico com o profissional ao logo de todo o curso. Uso 
de metodologias ativas, como estudos de caso, problematização e outras.   

IV- (   ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Variável 9- Mudança metodológica   

I- (  ) Ensino centrado no professor, realizado fundamentalmente por meio de aulas expositivas 
para grandes grupos de estudantes.  

II- (   ) Ensino que pode incluir inovações pedagógicas em caráter experimental, mas restritas a 
certas disciplinas. Ensino realizado, em geral, com pequenos grupos de estudantes.  

III- (   ) Ensino baseado, majoritamente, na problematização em pequenos grupos, ocorrendo 
em ambientes diversificados com atividades estruturadas a partir das necessidades de saúde da 
população. Avaliação formativa e somativa, incluindo todos os aspectos da formação do 
estudante (conhecimentos, atitudes e habilidades).  

IV- (   ) Outra.  

Completar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO –  

Pró-Saúde/PET-Saúde - UVA 

 

Eu, ____________________________________________________, fiel depositário do 

Relatório Técnico Final do Pró-Saúde/Pet-Saúde (2012-2014), desta Instituição, 

________________________________________________________, declaro que a 

Mestranda QUITÉRIA LÍVIA MUNIZ MIRA está autorizada a realizar nesta instituição o 

projeto de pesquisa: “A POLÍTICA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM 

SAÚDE: Uma análise do processo de implementação nas Universidades Públicas do 

interior do estado do Ceará” , sob a responsabilidade da orientadora, DRA. MARISTELA 

INÊS OSAWA VASCONCELOS, cujo objetivo geral é: Analisar o processo de implementação 

do Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e dos Programas 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) nas Universidades públicas de Sobral, 

Ceará. 

Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos, dentre outros assegurados pela 

resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, de:  

1) Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das informações em prejuízo 

dos outros;  

2) Que não haverá riscos para o sujeito da pesquisa;  

3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa;  

4) Retorno dos benefícios obtidos através deste estudo para as pessoas e a comunidade onde o 

mesmo foi realizado;  

Informo também, que a pesquisa somente será iniciada após a aprovação do Comitê da Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral-CE, para 

garantir a todos os envolvidos os referenciais básicos da bioética, isto é autonomia, não 

maleficência, justiça e equidade.    

                                     ____________________________________________ 

Tutora-coordenadora do Pró-Saúde/PET-Saúde (2012-2014) – UVA 
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APÊNDICE D 

                            TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO –  

                            PET-Saúde/Redes de Atenção - UVA 

 

Eu, __________________________________________________, fiel depositário do 

Relatório Técnico Final do PET-Saúde/Redes de Atenção (2013-2015), desta Instituição, 

________________________________________________________, declaro que a 

Mestranda QUITÉRIA LÍVIA MUNIZ MIRA está autorizada a realizar nesta instituição o 

projeto de pesquisa: “A POLÍTICA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM 

SAÚDE: Uma análise do processo de implementação nas Universidades Públicas do 

interior do estado do Ceará”, sob a responsabilidade da orientadora, DRA. MARISTELA 

INÊS OSAWA VASCONCELOS, cujo objetivo geral é: Analisar o processo de implementação 

do Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e dos Programas 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) nas Universidades públicas de Sobral, 

Ceará. 

Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos, dentre outros assegurados pela 

resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, de:  

1) Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das informações em prejuízo 

dos outros;  

2) Que não haverá riscos para o sujeito da pesquisa;  

3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa;  

4) Retorno dos benefícios obtidos através deste estudo para as pessoas e a comunidade onde o 

mesmo foi realizado;  

Informo também, que a pesquisa somente será iniciada após a aprovação do Comitê da Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral-CE, para 

garantir a todos os envolvidos os referenciais básicos da bioética, isto é autonomia, não 

maleficência, justiça e equidade.    

                                ____________________________________________ 

Tutora-coordenadora do PET-Saúde/Redes de Atenção (2013-2015) – UVA 
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APÊNDICE E 

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO –  

PET-Saúde/Vigilância em Saúde - UVA 

 

Eu, ____________________________________________________, fiel depositário do 

Relatório Técnico Final do PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-2015), desta Instituição, 

________________________________________________________, declaro que a 

Mestranda QUITÉRIA LÍVIA MUNIZ MIRA está autorizada a realizar nesta instituição o 

projeto de pesquisa: “A POLÍTICA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM 

SAÚDE: Uma análise do processo de implementação nas Universidades Públicas do 

interior do estado do Ceará”, sob a responsabilidade da orientadora, DRA. MARISTELA 

INÊS OSAWA VASCONCELOS, cujo objetivo geral é: Analisar o processo de implementação 

do Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e dos Programas 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) nas Universidades públicas de Sobral, 

Ceará. 

Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos, dentre outros assegurados pela 

resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, de:  

1) Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das informações em prejuízo 

dos outros;  

2) Que não haverá riscos para o sujeito da pesquisa;  

3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa;  

4) Retorno dos benefícios obtidos através deste estudo para as pessoas e a comunidade onde o 

mesmo foi realizado;  

Informo também, que a pesquisa somente será iniciada após a aprovação do Comitê da Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral-CE, para 

garantir a todos os envolvidos os referenciais básicos da bioética, isto é autonomia, não 

maleficência, justiça e equidade.    

                            ____________________________________________ 

Tutora-coordenadora do PET-Saúde/Vigilância em Saúde (2013-2015) – UVA 
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APÊNDICE F 

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO –  

Pró-Saúde/PET-Saúde - UFC/Campus Sobral 

 

Eu, ____________________________________________________, fiel depositário do 

Relatório Técnico Final do Pró-Saúde/Pet-Saúde (2013-2015), desta Instituição, 

________________________________________________________, declaro que a 

Mestranda QUITÉRIA LÍVIA MUNIZ MIRA está autorizada a realizar nesta instituição o 

projeto de pesquisa: “A POLÍTICA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM 

SAÚDE: Uma análise do processo de implementação nas Universidades Públicas do 

interior do estado do Ceará”, sob a responsabilidade da orientadora, DRA. MARISTELA 

INÊS OSAWA VASCONCELOS, cujo objetivo geral é: Analisar o processo de implementação 

do Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e dos Programas 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) nas Universidades públicas de Sobral, 

Ceará. 

Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos, dentre outros assegurados pela 

resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, de:  

1) Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das informações em prejuízo 

dos outros;  

2) Que não haverá riscos para o sujeito da pesquisa;  

3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa;  

4) Retorno dos benefícios obtidos através deste estudo para as pessoas e a comunidade onde o 

mesmo foi realizado;  

Informo também, que a pesquisa somente será iniciada após a aprovação do Comitê da Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral-CE, para 

garantir a todos os envolvidos os referenciais básicos da bioética, isto é autonomia, não 

maleficência, justiça e equidade.    

                                    ____________________________________________ 

Tutora-coordenadora do Pró-Saúde/PET-Saúde (2012-2014) – UFC/Campus Sobral 

   



162 
 

APÊNDICE G 

Termo de Compromisso para utilização de dados em documentos  

 

 

Eu, QUITÉRIA LÍVIA MUNIZ MIRA, abaixo assinado, pesquisadora envolvida no projeto de 

título: “A POLÍTICA DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE: Uma 

análise do processo de implementação nas Universidades Públicas do interior do estado 

do Ceará”, me comprometo a manter a confidencialidade sobre os dados coletados nos 

arquivos do ............................................................................................................................, 

bem como a privacidade de seus conteúdos, como preconizam os Documentos Internacionais e 

a Res. 466/2012 do CNS/Ministério da Saúde. Informo que os dados a serem coletados dizem 

respeito ao......................................................................ocorridos entre as datas de: 

........................................................................ 

 

 

Sobral - CE, .......... de ......................................de 2015 

. 

 

NOME                                             CPF        RG                   Assinatura 
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 APÊNDICE H 

Texto de Convite para Participação da Pesquisa 

 

Prezado (a),  

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “A POLÍTICA DE 

REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE: UMA ANÁLISE DO PROCESSO 

DE IMPLEMENTAÇÃO NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO INTERIOR DO 

ESTADO DO CEARÁ”.  Encaminho em anexo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE e um questionário.  Caso aceite participar da pesquisa é só responder 

automaticamente o questionário.    

Este questionário online é um instrumento de coleta de dados simples e de rápido 

preenchimento, tomando, no máximo, apenas 15 minutos do seu tempo.  

Para preenchê-lo favor clicar no link abaixo que em seguida aparecerá o documento, 

depois clicar na opção que melhor expressa sua opinião e completar os espaços com os dados 

solicitados.  Para finalizar clicar no item enviar (no final da página). Em caso de dúvidas, entrar 

em contato com: quiterialivia@hotmail.com ou pelo telefone: (88) 99936-1517. 

 

 

Obrigada pela sua participação!   

 

Quitéria Lívia Muniz Mira  

Aluna Mestrado Acadêmico em Saúde da Família (MASF) 

 UFC/Campus de Sobral 
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APÊNDICE I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Sobral, Fevereiro de 2016.  

Prezado(a) Senhor(a),   

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar da pesquisa, “A POLÍTICA DE REORIENTAÇÃO 
DA FORMAÇÃO EM SAÚDE: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO NAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ” desenvolvido pelo 
Programa de Pós Graduação de Mestrado Acadêmico em Saúde da Família da Universidade Federal do 
Ceará/Campus de Sobral. O objetivo da pesquisa é estritamente acadêmico, que em linhas gerais é: 
Analisar o processo de implementação do Programa de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde (Pró-Saúde) nas Universidades públicas de Sobral, Ceará. 

Sua participação consistirá em responder um questionário, contendo questões objetivas e 
semiabertas, que será enviado e respondido por e-mail. O acesso e a análise dos dados coletados se farão 
apenas pela pesquisadora e sua orientadora garantindo assim o absoluto sigilo das informações. Após 
a conclusão do trabalho de campo, os dados serão publicados, mas os nomes dos informantes e as 
informações individuais não serão disponibilizados em rede.  

A sua participação é voluntária e de seu livre-arbítrio, podendo se recusar a responder quaisquer 
perguntas do questionário. O Sr (a) pode desistir de participar na pesquisa a qualquer momento. A 
participação na pesquisa não trará benefícios individuais e a recusa em participar também não trará 
qualquer prejuízo na sua relação com o serviço, com a instituição de pesquisa ou com os pesquisadores. 
Ressaltamos que a sua participação nesta pesquisa, é de fundamental importância, pois as informações 
fornecidas servirão para contribuir com o processo de qualificação do Programa de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde/MS). Durante a pesquisa, serão observadas as disposições 
da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre os princípios bioéticos em 
pesquisa. 

Em caso de necessidade de esclarecimentos, entre em contato com a pesquisadora Quitéria Lívia 
Muniz Mira pelo telefone (88) 99936-1517 ou ainda pelo e-mail quiterialivia@hotmail.com. Caso não 
tenha sucesso em contatar a pesquisadora principal, procure o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, situado na Av. Comandante Mauro Célio Rocha Pontes, 150, 
62041-630, Derby, Sobral, Ceará. Telefone: (88) 3677-4255. 

 
 
 

____________________________________ ___________________________ 
        Nome do entrevistador Assinatura 

 
___________________________________   Data: ____/____/_____ 
                Assinatura do Participante 
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ANEXO 1 
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