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RESUMO 

 

Os debates que ocorreram na Conferência Internacional de Alma-Ata culminaram 

com as modificações no cuidado à saúde e, que no Brasil, foram discutidas na VIII 

Conferência Nacional de Saúde. Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em 1988, as políticas públicas de saúde reformularam, inclusive a formação de 

recursos humanos para se adequarem a esta nova realidade. Este estudo teve como 

objetivo conhecer as percepções dos tutores, preceptores e acadêmicos do PET-

Saúde/Vigilância em Saúde sobre a proposta de integração ensino-serviço. Trata-se 

de estudo exploratório e descritivo, com enfoque qualitativo, desenvolvido por meio 

da aplicação de questionários com perguntas abertas. Os dados foram analisados 

pelo conteúdo, na modalidade temática. Nos resultados emergiram seis categorias: 

Promoção da integração ensino-serviço: interface com a educação permanente, 

necessidades de saúde e práticas pedagógicas; Participação dos integrantes nas 

ações do PET-Saúde/VS; Formação e qualificação para o SUS; Envolvimento dos 

integrantes no PET-Saúde/VS; Propensões do Programa; Fragilidades do Programa. 

Pelas falas dos participantes, o Programa vislumbrou uma importante iniciativa para 

a formação acadêmica e qualificação dos trabalhadores da saúde, uma vez que 

estimulou o trabalho em equipe, a aproximação da universidade com os serviços, o 

trabalho multiprofissional e interdisciplinar e a articulação da teoria com a prática. 

Diante disso, seria importante se programas como o PET-Saúde/VS fossem 

incluídos nos currículos dos cursos da área da saúde, no intuito de provocarem as 

mudanças inerentes ao processo de reorientação das práticas de saúde dos 

profissionais e estudantes, atendendo aos propósitos do SUS. 

 

 

Palavras-chave: Preceptoria. Serviços de Saúde. Ensino. Pet-Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The debates that took place at the Alma-Ata International Conference resulted in 

significant changes to primary health care in Brazil. These were discussed at the 8th 

National Conference on Health, resulting in the creation of the National Health 

Service (SUS, acronym in Portuguese) in 1988, which restructured public health 

policy in the country. This reformulation included the training of health workers to 

prepare for a new reality in health care. The aim of the present study was to identify 

the perceptions of tutors, mentors and academics from the Program of Health Worker 

Education/Health Surveillance (PET-Health/VS, acronym in Portuguese) regarding 

the subsequent teaching-service integration. An exploratory and descriptive study 

with a qualitative approach was undertaken, using open questions. Data was 

analyzed by content on a thematic basis. The following six categories emerged from 

the results: Promotion of teaching-service integration: interface with continuing 

education, health needs and pedagogical practices; participation of members in PET-

Health/VS strategies; Training and qualification for SUS; Involvement of members in 

PET-Health/VS; Propensities and Weaknesses of the Program. The speeches of the 

participants , the program saw an important initiative for the academic training and 

skills of health workers , since it encouraged teamwork , the approach the university 

with the services , the multidisciplinary and interdisciplinary work and the articulation 

of theory practice. It is therefore important that programs such as PET-Health VS 

are included in the curriculums of training courses for health professionals, in order to 

enact the changes contained in the redirection of the health practices of 

professionals and students that is required to comply with the proposals of SUS. 

 

 

Key-words: Preceptorship. Health Services. Education. PET-Health/VS 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A partir dos debates ocorridos na Conferência Internacional sobre os cuidados 

primários a saúde, realizada em Alma Ata em 1978, iniciou-se um processo de 

repensar as práticas de saúde. No Brasil, com o movimento de Reforma Sanitária, a 

população conquistou, em 1988, o direito constitucional de acesso universal à saúde 

com equidade, integralidade e participação social, a ser garantido pelo Estado a 

partir da criação de um Sistema Único de Saúde (SUS) (LEITE, et al., 2012). 

Com a regulamentação da organização e funcionamento das ações e serviços 

de saúde pela Lei nº. 8080/90, o SUS também adquiriu a prerrogativa de participar 

da formulação e da execução da política de formação e desenvolvimento de 

recursos humanos para a saúde (BRASIL, 1990). 

O processo de formação de profissionais de saúde deve estimular o 

pensamento crítico e produtivo, estar em consonância com o serviço, ser baseado 

nos problemas da população assistida, de modo que o profissional possa atuar 

como sujeito transformador da realidade (ERDMANN, 2009). 

O primeiro passo para provocar mudanças na formação profissional é 

entender que as propostas são construídas levando-se em conta a problematização 

das necessidades locais e dos seus diversos segmentos (CECCIM E 

FEURWERKER, 2004). Nesse ínterim, as políticas de formação articulam 

capacitação, qualificação e desenvolvimento, que devem concretizar estratégias e 

ações de aproximação das práticas dos serviços de saúde às práticas da reflexão 

teórica, tanto das universidades quanto da gestão e da assistência (BATISTA E 

GONÇALVES, 2011).  

A criação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de 

graduação em saúde constituiu passo essencial no estreitamento da relação entre 

ensino e serviço de saúde. Com a nova construção curricular trazida pelas DCN, a 

forma de se abordar o processo saúde-doença mudou e, é fundamental que os 

acadêmicos se ajustem ao novo perfil profissional emergente para que sejam 

capazes de enfrentarem diferentes realidades sociais e transformarem os processos 

de geração de conhecimentos, de ensino-aprendizagem e de prestação de serviços



14 

 

à saúde, sendo capazes de reconstruírem um cenário que contemple a integração 

ensino-serviço. 

A premissa da formação profissional em saúde é basear-se nas necessidades 

e realidades dos serviços públicos de saúde e, pensando nisso, foi criada, em 2004, 

a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, estratégia fundamental 

para que as práticas de saúde possam atender com objetividade as demandas do 

SUS. O que se almeja é tornar o processo de formação, inclusive na graduação, 

centrado não apenas na assistência individual, mas também nas necessidades da 

coletividade, entendida como sendo a comunidade usuária do SUS. 

Considerando o seu papel ordenador na formação profissional em saúde, o 

Ministério da Saúde, propôs e vem propondo políticas indutoras para a formação e 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Dentro deste escopo podem 

ser citados: o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem (PROFAE), o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares para as 

Escolas Médicas (PROMED), o Projeto Vivências e Estágios na Realidade do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (VER-SUS), o Projeto AprenderSUS, o Programa 

de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS), o 

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

Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). 

Neste estudo, foi abordado o Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde/Vigilância em Saúde - PET-Saúde/VS - instituído pela Portaria Conjunta n⁰. 

03, de 03 de março de 2010. O programa resulta da parceria entre o Ministério da 

Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) e Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e o Ministério da Educação, 

por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) (BRASIL, 2010a). 

O PET Saúde/VS tem como pressuposto a educação pelo trabalho, 

caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais 

que desempenham atividades na área de Vigilância em Saúde (VS), 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 (BRASIL, 

2010a).  

Para tanto, pressupõe-se que as ações propostas pelo PET-Saúde/VS 

atendam aos objetivos da VS, ao promoverem a articulação de ações que visam 

controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em 



15 

 

determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto 

a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde (BRASIL, 2010b).  

Na lógica da VS, vale acrescentar que  

 

a VS constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, 
análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, 
visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública 
para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, 
agravos e doenças, bem como para promoção da saúde (BRASIL, 2013). 

 

Segundo Linhares et al., (2013) a perspectiva do PET-Saúde/VS é promover 

a ampliação do entendimento das ações de vigilância em saúde nos serviços do 

SUS. Isso remete a mudanças na forma de pensar e agir dos trabalhadores da 

saúde, uma vez que a organização das práticas ocorre nos serviços de saúde, ou 

seja, no espaço onde há interação e é possível a percepção das reais necessidades 

e problemas da população.  

 Projetos como o PET-Saúde/VS impactam na formação dos futuros 

profissionais de saúde por meio da integração ensino-serviço, visto que, o contato 

precoce dos alunos com os serviços de saúde pode melhor prepará-los para a 

prática profissional, em consonância com a realidade do sistema de saúde pública. 

Desse modo, a integração ensino-serviço pode ser entendida como sendo 

 

 o trabalho coletivo, pactuado e integrado de estudantes e professores dos 
cursos de graduação da área da saúde com os trabalhadores das equipes 
dos serviços de saúde, incluindo os gestores, visando à qualidade da 
atenção à saúde individual e coletiva, à formação profissional e ao estímulo 
dos trabalhadores dos serviços à qualificação/satisfação (ALBUQUERQUE 
et al., 2008). 

 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), uma 

Superintendência Regional de Saúde (SRS) e uma Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) construíram uma proposta para o PET-Saúde/VS com o propósito de 

aproximar os acadêmicos da prática dos serviços de saúde. O projeto foi submetido 

ao Edital n⁰. 07, de 03 de março de 2010, do Ministério da Saúde/Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/Secretaria de Vigilância à Saúde e 

aprovado pela Portaria n⁰. 07, de 25 de maio de 2010 (BRASIL, 2010c). 

 O projeto foi desenvolvido no período de julho de 2010 a junho de 2012. Para 

tanto, foram formados dois grupos tutoriais de trabalho, que desenvolveram ações 
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de Vigilância em Saúde na perspectiva da prevenção, monitoramento e controle de 

doenças, abordando os temas: Vigilância do HIV/AIDS, Monitoramento de Doenças 

Diarreicas Agudas (MDDA) e  Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas 

por Alimentos (VEDTA).  

Cada grupo foi composto por oito alunos, dois preceptores e um tutor, 

selecionados conforme os critérios estabelecidos no Edital de seleção do projeto. 

Todos os participantes receberam incentivos financeiros do Ministério da Saúde e se 

comprometeram a dedicarem no mínimo oito horas por semana para o 

desenvolvimento das atividades do projeto.  

Na lógica da reorientação dos recursos humanos para a saúde, a maneira de 

se abordar o processo saúde-doença mudou e, é fundamental que os acadêmicos 

se ajustem ao novo perfil profissional emergente, para que sejam capazes de 

enfrentarem diferentes realidades sociais e transformarem os processos de geração 

de conhecimentos e de prestação de serviços à saúde.  

Dessa maneira, este estudo se propôs a conhecer a percepções dos 

integrantes do PET Saúde/VS, enquanto proposta de integração ensino-serviço.  
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2 ARTIGO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a Conferência de Alma-Ata realizada em 1978, passou-se a discutir 

sobre as práticas de saúde e, principalmente, sobre os cuidados primários em 

saúde. No Brasil, o amadurecimento dessas reflexões durante a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986, culminou com o movimento denominado Reforma 

Sanitária (GONZÁLEZ E ALMEIDA, 2010). 

 Desde então, diversas iniciativas têm sido realizadas para enfrentar os 

descompassos do sistema de saúde e do processo de formação profissional. Um 

importante acontecimento marcou o início dos debates acerca das políticas públicas 

de saúde bem como da política de recursos humanos, que foi a criação do Sistema 

Único de Saúde – SUS, regulamentado na Constituição Federal de 1988 e na 

publicação da Lei n⁰. 8080/90 (BRASIL, 1990). 

O sistema de saúde implantado preconizou que o atendimento à saúde fosse 

realizado de maneira universal, ou seja, garantido a todos os cidadãos, em qualquer 

fase da vida. Determinou-se também que o SUS seria o responsável pela 

qualificação dos recursos humanos da área da saúde e, ademais, constituiria campo 

de prática para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. 

As mudanças na formação profissional devem ocorrer também no âmbito do 

planejamento curricular de cada curso da área da saúde, rompendo com o modelo 

de currículo focado nas especialidades. Após discussões acerca do tema, suscitou a 

criação das DCN em 2001, que permitiram a flexibilização curricular e a garantia de 

atenção integral à saúde. 

 A proposta de mudanças e qualificação de recursos humanos na área da 

saúde prevê a efetivação de estratégias para o bom aproveitamento do potencial 

desses profissionais, no sentido de enfrentar os desafios do trabalho diário nos 

diferentes cenários do SUS. Dessa maneira, a Educação Permanente em Saúde 

(EPS) configura-se como sendo uma dessas estratégias, ao contribuir para a 

reorganização das práticas de saúde e transformações nos processos formativos 

dos trabalhadores do SUS (CAROTTA, et al., 2009). 

Diante dessas considerações, o Ministério da Saúde entende que é seu papel 

ordenar a formação profissional em saúde, e que a educação é uma ferramenta que 
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viabiliza a gestão e dinamiza as práticas de atenção à saúde. E assim, vem 

investindo no engendramento de perfis profissionais que atendam ao sistema de 

saúde e que tragam resolubilidade. 

A criação do PET-Saúde/VS instituído pela Portaria Conjunta n⁰. 03, de 03 de 

março de 2010, surgiu como uma política indutora para intervir no processo de 

formação de profissionais de saúde, envolvendo docentes, estudantes, equipes dos 

serviços de saúde e usuários do SUS, numa relação que favoreceu a concretude do 

processo ensino-aprendizagem, a articulação de ações baseadas na integração 

ensino-serviço-comunidade e o fortalecimento da atenção básica e vigilância em 

saúde (BRASIL, 2010a). 

O Programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS) juntamente com o Ministério da Educação, através da Secretaria 

de Educação Superior (SESu) (BRASIL, 2010a). 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – (UFVJM), em 

parceria com uma Superintendência Regional de Saúde (SRS) e uma Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) construíram e desenvolveram a proposta do PET-

Saúde/VS. O projeto foi selecionado pelo Ministério da Saúde e contou com o 

envolvimento de docentes e discentes dos cursos da área da saúde da UFVJM e 

profissionais da vigilância em saúde dos serviços. 

Foram formados dois grupos PET-Saúde/VS que desenvolveram ações de 

Vigilância em Saúde na perspectiva da prevenção, monitoramento e controle das 

seguintes temáticas: Vigilância do HIV/AIDS, Monitoramento de Doenças Diarreicas 

Agudas (MDDA) e Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por 

Alimentos (VEDTA). 

Considerando que as mudanças na abordagem das práticas de saúde 

repercutem na formação de recursos humanos e desencadeiam transformações na 

reorientação de profissionais do SUS, objetiva-se com este estudo, conhecer as 

percepções dos acadêmicos, tutores e preceptores com relação à proposta de 

integração ensino-serviço vislumbrada pelo PET-Saúde/VS. 
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2.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa 

que buscou entrevistar alunos, preceptores e tutores que participaram do PET-

Saúde/VS entre os anos de 2010 e 2012.  

Para a definição da amostra foi utilizado o critério de amostragem não 

probabilística (MARCONI E LAKATOS, 2010).  

Inicialmente, foi realizada uma busca de dados secundários dos acadêmicos, 

tutores e preceptores nos arquivos do PET Saúde/VS com anuência da 

coordenadora do Programa (Apêndice A).  

Verificou-se que a população de acadêmicos encontrada foi trinta e três. Esse 

número foi superior ao estimado pelo Edital, que a princípio havia selecionado 

dezesseis alunos. Foram selecionados também um coordenador, dois tutores e 

quatro preceptores. No entanto, durante a vigência do Programa participou um 

coordenador, três tutores (sendo um colaborador) e cinco preceptores. Para ambos 

os grupos de sujeitos, observou-se que houve rotatividade de integrantes, o que fez 

aumentar a quantidade de participantes no Programa. 

Foram incluídos nesta pesquisa integrantes que permaneceram por pelo 

menos seis meses no Programa. Os critérios de exclusão considerados foram o 

preenchimento incorreto dos questionários, a discordância em participar da pesquisa 

e o envolvimento direto no estudo, bem como a permanência no mesmo por menos 

de seis meses.  

Aplicados os critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi constituída de 

dezessete acadêmicos, dois tutores e três preceptores. 

Como Instrumento de Coleta de Dados (ICD) foram utilizados nesse estudo 

dois questionários estruturados, com perguntas abertas, sendo um destinado aos 

tutores e preceptores (Apêndice D) e outro destinado aos acadêmicos (Apêndice E).  

  A coleta de dados aconteceu entre os meses de fevereiro a junho de 2014. 

Os questionários foram entregues em envelopes fechados, com duas vias do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice F). Para os acadêmicos, 

preceptores e tutores que residiam no município onde ocorreu a pesquisa, os 

envelopes foram entregues no próprio ambiente de trabalho e/ou estudo, em local, 

data e horário estipulados pelos integrantes. Cinco questionários foram enviados via 
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Correios em envelope já selado para os acadêmicos e, o reenvio, feito pelo 

participante ao endereço da pesquisadora informado ao final do TCLE.  

  Nos casos em que não foi possível o contato pessoal ou via Correios, o 

questionário e o TCLE foram enviados via e-mail para o participante, que após 

preencher e assinar,  reenviaram o mesmo por e-mail à pesquisadora para posterior 

impressão.  

  Seguiu-se a tabulação, tratamento e análise dos dados. As respostas foram 

transcritas pela pesquisadora utilizando o programa Microsoft Office Word versão 

2007 e analisados pelo conteúdo, na modalidade temática, de acordo com a 

proposta de Bardin (2011), da seguinte forma: 

a) Pré-análise: realizou-se leitura e organização dos documentos para 

sistematizar ideias iniciais. 

b) Exploração do material: consistiu na codificação, definição dos temas 

(unidades de registro), seleção das unidades de significação, contagem da 

frequência de aparecimento das unidades de significação. 

c) Interpretação e inferência: a partir das unidades de significação encontradas, 

as categorias foram elaboradas e, posteriormente, interpretadas e discutidas. 

  O anonimato dos sujeitos foi garantido por meio da adoção de siglas 

enumeradas de acordo com a ordem de recebimento dos questionários pela 

pesquisadora e identificadas conforme o papel assumido no PET-Saúde/VS, ou seja, 

T para os Tutores, PR para os Preceptores e A para os Acadêmicos. 

  O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM por meio 

da Plataforma Brasil e aprovado sob o número de registro CAAE: 

20034413.9.0000.5108 (Anexo A). 

O estudo respeitou os aspectos éticos estabelecidos pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo seres 

humanos. 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados deste estudo serão apresentados sob dois eixos: 

Caracterização dos sujeitos e Análise categorial. 

  

 Caracterização dos sujeitos 

 

Com relação aos tutores que participaram do PET-Saúde/VS, ambos são 

docentes de Instituição de Ensino Superior (IES) e estiveram envolvidos em mais de 

uma ação do projeto. Os preceptores trabalham nos setores da Vigilância Sanitária 

(VISA) e Vigilância Epidemiológica (VIEP), a nível municipal e/ou estadual e, assim 

como os tutores, estiveram também envolvidos em mais de uma ação do projeto. Na 

Tabela 1 esses achados podem ser evidenciados. 

 

Tabela 1: Caracterização dos tutores e preceptores do PET-Saúde/VS em relação à formação acadêmica, local de trabalho, 

ocupação, ações que participaram e tempo de permanência no Programa. 2014. 

Integrantes Formação acadêmica Local de 

trabalho 

Ocupação Ações que 

participou 

Tempo de permanência 

no Programa (em 

meses) 

T-1 Enfermagem UFVJM Docente MDDA, 

VEDTA, 

DST/AIDS 

24 

T-2 Nutrição UFMT Docente MDDA, 

VEDTA 

14 

PR-1 Medicina 

Veterinária/Enfermagem 

SMS Coord.VISA MDDA, 

VEDTA 

17 

PR-2 História SRS Téc. VISA MDDA, 

VEDTA 

24 

PR-3 Fisioterapia SRS Téc. VIEP MDDA, 

VEDTA, 

DST/AIDS 

24 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Grande número de acadêmicos esteve envolvido com apenas uma ação do 

projeto (MDDA, VEDTA ou HIV/AIDS) e o restante, distribuídos em duas ou três 

ações.  

Na Tabela 2 essa situação é ilustrada, assim como a formação acadêmica e o 

tempo que os estudantes permaneceram no Programa. 

 

Tabela 2: Caracterização dos acadêmicos do PET-Saúde/VS em relação à formação acadêmica, 

ações que participaram e tempo de permanência no Programa. 2014. 

Integrante Formação 

acadêmica 

Ações que 

participou 

Tempo de permanência no Programa (em 

meses) 

A-1 Enfermagem VEDTA 10 

A-2 Enfermagem VEDTA 10 

A-3 Enfermagem MDDA 13 

A-4 Enfermagem MDDA 12 

A-5 Enfermagem MDDA 07 

A-6 Farmácia MDDA 10 

A-7 Enfermagem VEDTA 06 

A-8 Enfermagem MDDA 11 

A-9 Enfermagem MDDA, VEDTA 08 

A-10 Educação Física MDDA, VEDTA 18 

A-11 Fisioterapia VEDTA 11 

A-12 Enfermagem MDDA 14 

A-13 Enfermagem MDDA 12 

A-14 Farmácia DST/AIDS 07 

A-15 Enfermagem MDDA, VEDTA 12 

A-16 Ciências Biológicas MDDA, VEDTA, 

DST/AIDS 

18 

A-17 Nutrição MDDA 17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esses achados se entrelaçam com o estudo de Bispo et al., (2014) ao 

sustentarem a ideia de que as práticas interdisciplinares no processo ensino-

aprendizagem dos discentes, são importantes e podem ser o diferencial na formação 

dos futuros profissionais para o SUS, pois possibilita a construção integrada das 

ações de saúde. 

Dessa maneira, Santos et al., (2011, p.65), conceituam interdisciplinaridade 

como sendo uma “estratégia de articulação operativa de saberes e práticas 

buscando a ruptura do isolamento do corpo de conhecimento e da atuação de cada 

uma das profissões da saúde decorrente da fragmentação da atenção à saúde.” 
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Os acadêmicos que participaram do PET-Saúde/VS em sua maioria, eram do 

curso de Enfermagem (n=11), seguido de Farmácia (n=2), Nutrição (n=1), Ciências 

Biológicas (n=1), Fisioterapia (n=1) e Educação Física (n=1). Essa heterogeneidade 

de cursos demonstra o caráter multidisciplinar de programas como o PET. 

Observou-se também na análise das respostas dos questionários que a 

predominância de estudantes é do gênero feminino e o tempo de participação dos 

mesmos no Programa variou de 6 a 18 meses. 

 

Análise categorial  

 

Para facilitar a compreensão da análise categorial, foram elaborados quatro 

Quadros Síntese (Apêndices G, H, I e J), que dizem respeito às Unidades de 

Registro (UR) e Unidades de Significação (US) destacadas durante a análise das 

falas.  A frequência de aparecimento das US e construção das categorias também 

foram registradas, tanto para tutores e preceptores como para acadêmicos. Assim, 

as categorias identificadas foram: Promoção da integração ensino-serviço: interface 

com a educação permanente, necessidades de saúde e práticas pedagógicas; 

Participação dos integrantes nas ações do PET-Saúde/VS; Formação e qualificação 

para o SUS; Envolvimento dos integrantes no PET-Saúde/VS; Propensões do 

Programa; Fragilidades do Programa.  

As categorias foram construídas com base na similaridade das respostas dos 

acadêmicos e dos tutores e preceptores. 

 

Promoção da integração ensino-serviço: interface com a educação permanente, 

necessidades de saúde e práticas pedagógicas 

 

Quando foi questionado aos tutores e preceptores sobre o entendimento dos 

mesmos sobre a integração ensino-serviço, foram mencionados apontamentos com 

relação à proximidade entre IES e serviços de saúde, o que, segundo eles, 

favoreceram a aproximação dos acadêmicos com a realidade dos serviços e com as 

atividades de pesquisa e extensão. As falas abaixo demonstram essa afirmação: 
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“Integração ensino-serviço é a perspectiva de ganhos bilaterais, a 
possibilidade de aproximar a academia (muitas vezes extremamente teórica     
e distante da realidade) com o serviço [...]” (PR-1). 
 
“Trata-se de estratégia de articulação entre as IES e as instâncias do SUS 
[...]” (PR-2). 
 
“Aproximação da universidade com os serviços [...] o ensino, a pesquisa e a 
extensão serem desenvolvidas dentro e de acordo com as necessidades de 
saúde da população [...]. Aproxima o estudante da realidade dos serviços  
[...]” (T-2). 

 
 

O estudo de Pereira e Fracolli (2009) reafirma essas proposições, ao inferir 

que a ideia da integração entre teoria e prática deve proporcionar a reflexão da 

realidade, inserida nas demandas e oferecendo ao estudante a oportunidade de 

vivenciar as necessidades de saúde da população.  

Tutores e preceptores consideraram também que a promoção da integração 

ensino-serviço se interliga as necessidades de saúde da população, já que atuando 

sobre os problemas, os estudantes puderam interferir de maneira positiva na 

solução destes. Assim, ao levar em consideração a problematização dos serviços de 

saúde, desenvolve-se no cenário de prática a estratégia da Educação Permanente 

em Saúde (EPS) que dimensiona as transformações no trabalho por meio da 

intercessão entre educação e saúde, uma vez que a educação intervém na saúde ao 

oferecer suas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. A EPS permite que o 

profissional tenha a oportunidade de aprofundar os conhecimentos e garantir a 

aplicabilidade e a relevância dos conteúdos abordados na graduação. De acordo 

com Brasil (2004), 

 

 A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe-
se que os processos de capacitação dos trabalhadores da saúde tomem 
como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, 
da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham como objetivos a 
transformação das práticas profissionais e da própria organização do 
trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de 
trabalho. 
 
 
 

Tutores e preceptores inferiram também que a integração ensino-serviço 

esteve relacionada a um envolvimento que compreendeu os serviços de saúde, 

neles inseridos os profissionais e gestores, numa participação conjunta que 
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favoreceu a qualificação no trabalho dos profissionais de saúde. As percepções que 

se seguem ilustram a inferência: 

 

“Envolvimento prático, político e participativo na construção e 
desenvolvimento da educação permanente em saúde” (T-1). 
 
“[...] o ensino, a pesquisa e a extensão serem desenvolvidas dentro e de 
acordo com as necessidades de saúde da população [...] acredito também 
que essa integração qualifica o ensino e o serviço e favorece a educação 
permanente em serviço” (T-2).  
 
 “Como proposta educacional e política nacional, a integração ensino-
serviço tem como objetivo a formação dos profissionais de saúde voltada às 
necessidades de saúde [...]” (PR-2) 
 
 

Nessa direção, o estudo de Ceccim (2005) complementa que a EPS 

dimensiona a tarefa da integração ensino-serviço, constitui estratégia fundamental 

às transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação 

crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente. EPS e 

integração ensino-serviço convergem para o propósito fundamental da formação de 

profissionais para o SUS.  

  Os acadêmicos também entenderam que a integração ensino-serviço se 

relacionou à aplicação da teoria na prática dos serviços de saúde, ou seja, aplicaram 

nos cenários de prática que atuaram os saberes e conteúdos adquiridos na 

graduação. Os estudantes inferiram que a promoção da integração ensino-serviço 

se interrelacionou com o conhecimento da realidade dos serviços e com as vivências 

experimentadas com outros profissionais de saúde. De fato, para que haja relação 

entre o ensino e o serviço, entre a teoria e a prática, é necessário conhecer a 

realidade de cada serviço e da comunidade para depois atuar nas necessidades. A 

troca de vivências entre acadêmicos e profissionais de saúde proporcionou 

momentos ricos de conhecimento, para ambas as partes. O aprender a aprender 

tornou-se a base que sustentou a troca de experiências, como revelou os 

acadêmicos:  

 

“[...] conhecer a realidade de vários municípios do Vale do Jequitinhonha [...] 
da troca de vivências entre vários profissionais da saúde” (A-1). 
 
 “Promoveu a integração do aluno com o serviço de saúde [...]. O aluno 
adentrou no cotidiano do serviço, sendo estimulado a desenvolver ações de 
suporte ao serviço, bem como cursos, protocolo, palestras” (A-7).  
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“O diferencial do PET-Saúde/VS foi essa integração, a aplicação da teoria 
na prática [...]” (A-8). 
 
 

Assim, de acordo com Fonsêca (2012), as experiências reais vivenciadas no 

trabalho com a comunidade são impossíveis de serem reproduzidas na sala de aula, 

e permitem o desenvolvimento de habilidades específicas para uma prática 

profissional coletiva, comprometida com a sociedade e com a saúde da população. 

Para outros acadêmicos a integração ensino-serviço foi o desenvolvimento de 

capacitações, ou seja, das ações realizadas pelo PET-Saúde/VS e que seriam 

repassadas à comunidade e profissionais dos serviços, o trabalho multiprofissional e 

intersetorial, bem como as parcerias firmadas entre a universidade e os serviços de 

saúde, como expuseram os acadêmicos: 

 

“A integração ensino-serviço se deu através das capacitações realizadas 
pelo grupo [...] a troca de saberes onde profissionais da saúde e membros 
do grupo PET compartilhavam experiências [...]” (A-5). 
 
“[...] capacitações nos postos de saúde, assim como palestras com 
apresentação dos dados [...]” (A-6). 
 

                                         “[...] propiciar a vivência da multiprofissionalidade e intersetorialidade” (A-9).  
 
 

Consoante a esses achados, Souza e Carcereri (2011) entendem que a 

integração ensino-serviço articula a universidade aos serviços de saúde, privilegia o 

estudante, seus conhecimentos, expectativas e experiências no processo de ensino-

aprendizagem. 

Cabe discutir aqui o conceito de multiprofissionalidade, presente em algumas 

falas, cujo significado se aproxima ao da interdisciplinaridade. Segundo Bispo et al., 

(2014), nas ações multidisciplinares existem diferentes categorias profissionais que, 

não necessariamente, dialogam entre si. Enquanto que, para que aconteça a 

interdisciplinaridade é preciso existir a interação das disciplinas em torno de um 

objetivo comum, na construção de um novo saber. 

 

Participação dos integrantes nas ações do PET-Saúde/VS 

 

Tutores e preceptores colaboraram para a construção e desenvolvimento das 

atividades do PET-Saúde/VS. Essa participação foi importante para o planejamento 

das ações, haja vista que o conhecimento, a experiência e a atuação de cada um 



27 

 

dos integrantes foram fatores primordiais para que os objetivos do Programa fossem 

alcançados. Tutoras e preceptoras fizeram as seguintes afirmações: 

 

“Sim. Por meio da elaboração do projeto e coordenação/desenvolvimento 

da         maioria das atividades previstas no cronograma do projeto” (PR-2).  

 

“[...] havia proposto ações bastante pertinentes. Havia, porém, abertura para 
alguns ajustes e nesse sentido auxiliei propondo algumas atividades” (PR-
3). 
 
“Sim. Desde a elaboração do projeto até o desenvolvimento. Na 
coordenação e na tutoria do mesmo” (T-1). 
 
“[...] no desenvolvimento das atividades: elaboração de relatórios, digitação 
de bancos de dados, elaboração de revisões sistemáticas, elaboração de 
cursos para qualificação da equipe PET/VS, colaboração na redação de 
material informativo, participação em reuniões do grupo” (T-2). 
 
 

O estudo de Caldas et al., (2012), revela que o PET-Saúde é um promotor de 

ações de ensino, pesquisa e extensão, permitindo o desenvolvimento do trabalho 

compartilhado e a produção acadêmica voltada para o SUS. 

Os estudantes do PET-Saúde/VS estiveram envolvidos na elaboração das 

diversas atividades desempenhadas pelo Programa. O envolvimento na construção 

das ações baseou-se na multidisciplinaridade e na ocorrência de reuniões mensais 

para a discussão das propostas, palestras, capacitações sobre o tema abordado, 

oficinas de sensibilização, confecção de panfletos e cartilhas, produção científica, 

como participação em pesquisas e elaboração de artigos, conforme esclarece as 

falas dos acadêmicos:  

 

 

“Sim. Através de reuniões semanais e mensais onde eram discutidas ações 
e projetos a serem colocados em prática; através de seminários, 
capacitações, concursos, dentre várias outras atividades e eventos que 
foram realizados para acadêmicos, profissionais e comunidade” (A-2). 
 
“Sim, através de pesquisas sobre o tema, reuniões, ministração de 
palestras” (A-3). 
 
“Sim. O trabalho do PET/VS era desenvolvido de forma multidisciplinar: 
professores, alunos, profissionais de saúde; as ações/estratégias 
desenvolvidas das quais participei incluíam palestras, oficinas, educação 
em saúde, artigos científicos, panfletos, banners, com integração da 
comunidade” (A-8). 
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 “Sim. Foram dadas várias capacitações às unidades de saúde da 
microrregião pertencente à Diamantina. Participei ativamente deste 
processo” (A-13). 
 
“Sim. [...] capacitação dos profissionais dos municípios vizinhos e um dia de 
conscientização sobre DST’s e AIDS na UFVJM” (A-14).  
 
 “Sim. Por meio da elaboração e organizações de capacitações, mini-
cursos, materiais informativos (Informativo PET-Saúde, POP’s), projetos, 
participação em eventos com apresentação de trabalhos” (A-15). 
 

 

De acordo com Santos et al. (2011), a participação dos alunos atrelada à 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, envolve competências, 

conhecimentos específicos e habilidades gerais dos mesmos no desenvolvimento de 

ações integradas, inclusive perante à comunidade.  

 

Formação e qualificação para o SUS 

 

Tutores e preceptores do PET-Saúde/VS acreditaram terem contribuído de 

maneira significativa no processo de formação dos acadêmicos dentro da lógica do 

sistema de saúde, seja proporcionando vivências nos serviços de saúde, no 

desenvolvimento da capacidade de refletir e elaborar críticas, na promoção da 

integração ensino-serviço ou no despertar para o trabalho em equipe focado na 

multidisciplinaridade.  

Esses são quesitos que norteiam os objetivos de Programas como o PET-

Saúde/VS, focados nos cenários de prática, no processo de ensino-aprendizagem 

que se dá nas redes de serviços em interface com a universidade e nas experiências 

vivenciadas na prática. Tutores e preceptores expressaram que: 

 

“De forma significativa. Compreendo que a maioria dos alunos teve a 
oportunidade de conhecer e vivenciar os serviços de vigilância em saúde no 
Sistema Único de Saúde”(T-1). 
 
“[...] ajudando-o a enxergar na prática aquilo que foi trabalhado em sala de 
aula [...]”. Dando suporte para que o estudante se enxergasse 
primeiramente como profissional de saúde [...]” (T-2). 
 
“[...] reflexão do papel do profissional de saúde na efetivação do SUS/saúde 
coletiva” (PR-2). 
 
“[...] com o principal conhecimento adquirido: trabalho em equipe com visão 

multiprofissional!” (PR-3). 
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O estudo de Crispim (2014) corrobora com os achados acima, ao relatar que 

a integração ensino-serviço contribui muito para a formação de profissionais aptos a 

atuarem nas dificuldades práticas do dia-a-dia, tendo a oportunidade de integrar a 

teoria com a prática. 

O PET-Saúde/VS foi um Programa que incentivou o desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores da área da saúde, ofertou oportunidades aos 

preceptores e tutores para que estes pudessem se capacitar para atenderem às 

demandas do SUS, ao mesmo tempo em que suscitou a capacidade de reflexão 

sobre o processo de trabalho dos mesmos.  

Tutores e preceptores puderam se desenvolver profissional e cientificamente 

ao realizarem pesquisas com temas prioritários para o SUS, de aprofundarem 

conhecimentos específicos na área de atuação de cada um e de reavaliarem o 

processo de trabalho, como pode ser percebido pelas falas: 

 

 “[...] possibilitou reavaliar de forma conjunta aquilo que muitas vezes já 
estava consolidado pelos anos de trabalho” (PR-1).  

 
“[...] a participação no PET-Saúde/VS colaborou decisivamente para minha 
inserção no mestrado profissional (concluído) [...]”. (PR-2). 
 
“[...] ter uma oportunidade de aprofundar conhecimentos em uma 
determinada área [...]” (PR-3). 
 
“Publicação de resumos e outras produções bibliográficas. Desenvolvimento 
de pesquisas e extensões” (T-1). 
 
“[...] ajudou-me a ter uma visão crítica do trabalho em saúde” (T-2). 
 

 
 

Na visão dos alunos, o PET-Saúde/VS foi um programa que trouxe 

perspectivas com relação ao crescimento acadêmico. Possibilitou o convívio com 

alunos de outros cursos, estimulou o trabalho em equipe, a compreensão do 

processo de trabalho nos serviços de saúde e o aprimoramento dos conhecimentos 

aprendidos na graduação. Os fragmentos de falas a seguir elucidam os achados:  

 

“Permitiu ter contato com alunos de vários cursos, estimulando o trabalho 
em equipe. Sendo assim essa experiência foi de grande valia para meu 
futuro profissional, uma vez que os conhecimentos adquiridos na graduação 
são insuficientes e nem sempre atendem à lógica dos serviços públicos de 
saúde” (A-1). 
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“O PET permitiu trabalhar e atuar em equipe. Permitiu ir além do básico 
ensinado na graduação [...]” (A-2). 
 

 

Leite et al., (2012), remetem ao fato do PET-Saúde possibilitar a integração 

entre os cursos, coordenando ações resolutivas, e permitindo a interação com 

acadêmicos de outras graduações, quer seja na troca de experiências ou na 

aprendizagem significativa para a formação profissional. Insere o estudante no 

universo da pesquisa científica consoante à iniciação ao trabalho, uma vez que a ele 

é dado à experiência de vivenciar, na prática da futura profissão, o desenvolvimento 

de diversos trabalhos. 

 A inserção precoce do aluno nos cenários de prática, reforçou o aprendizado 

adquirido na graduação, propiciou o desenvolvimento de atitudes reflexivas e 

contribuiu para a formação pessoal de cada um, conforme disseram os acadêmicos:  

 

“Permitiu conhecer na prática a lógica dos serviços públicos [...] a 
oportunidade de conviver em equipe, de conviver e respeitar diferenças” (A-
7).  
 
“Passei a perceber a realidade da atenção básica e ter uma visão mais 
enriquecida do contexto processo saúde-doença” (A-10). 
 
“A participação no PET/VS também contribuiu para interligar os 
conhecimentos adquiridos na graduação com a vivência profissional” (A-14). 
 
 

O conhecimento da prática no serviço público de saúde incita e desperta os 

alunos para as possibilidades do exercício futuro da profissão no SUS, o que reforça 

a ideia de que o PET-Saúde/VS é um potente indutor de melhorias também nos 

serviços de saúde, ao favorecer a preparação de profissionais para responder às 

demandas em coerência com os princípios do SUS (FONSÊCA, 2012). 

 

Envolvimento dos integrantes no PET-Saúde/VS 

 

 A participação dos acadêmicos no PET-Saúde/VS foi avaliada pelos tutores e 

preceptores como sendo comprometida ou não. Em algumas falas é possível 

identificar que os estudantes estiveram envolvidos com as propostas apresentadas 

pelo Programa, desenvolvendo habilidades de reflexão e novas práticas de 

educação em saúde. Vivenciaram as necessidades dos serviços, as competências 

de liderança e trabalho em equipe e a construção da aprendizagem, ou seja, foram 
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capazes de agregar valores importantes da integração ensino-serviço e do processo 

de formação profissional que os ajudarão no futuro.  

Em outros momentos, os estudantes não foram tão participativos e atuantes, 

estando preocupados com a aquisição da bolsa de incentivo. As considerações dos 

tutores e preceptores com relação ao envolvimento dos participantes no Programa 

podem ser expressas nas falas a seguir:  

 

 “Considero que o aluno tenha a oportunidade de ressignificar seu processo 
ensino-aprendizagem [...] capacidade de desenvolver novas práticas de 
educação para a saúde [...]” (PR-2). 
 
“[...] os alunos transpassaram os limites da simples participação para o      
pleno envolvimento com os serviços, problemas e realidades dos serviços 
de vigilância [...]” (T-1).  
 
“Competências de liderança, trabalho em equipe [...] pela construção do seu 
conhecimento [...]” (T-2). 
 
“Alguns são comprometidos e curiosos, outros meros recebedores de bolsa” 
(PR-1).  
 
 

É evidente a participação ativa e o envolvimento de tutores e preceptores 

durante o desenvolvimento do PET-Saúde/VS, segundo a opinião dos acadêmicos 

entrevistados. Para estes, a orientação para a realização das atividades práticas foi 

fundamental e agregou importantes vantagens ao processo de formação 

profissional, uma vez que o tutor e o preceptor significaram a ligação dos 

acadêmicos com os serviços de saúde. As falas dos estudantes revelam essa 

notoriedade: 

 

 “A participação do tutor/preceptor no PET-Saúde/VS é de fundamental 
importância para que haja essa integração ensino-serviço” (A-1). 
 
 “O tutor/preceptor no PET-Saúde/VS é uma pessoa indispensável para que 
o desenvolvimento das ações do PET” (A-8). 
 
“Foram fundamentais para estimular e coordenar as atividades propostas 
[...]” (A-9). 
 
“Orientaram para a realização de atividades extracurriculares, contemplando 
minha formação acadêmica [...]” (A-10).  
 
 

 

De acordo com Trajaman et al., (2009), a viabilização de tutorias e 

preceptorias é uma estratégia para formar profissionais de saúde com perfil mais 
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adequado às diretrizes político-sanitárias, com benefício direto à população assistida 

pelo SUS. 

Nessa direção, Botti e Rego (2008) inferem que o papel do preceptor está 

ligado à função de orientação, ao oferecer suporte profissional no processo de 

aprendizagem e no desenvolvimento de conhecimentos e competências, ao ajudar 

também na construção da autoconfiança. Permitem ao profissional em formação 

criar estratégias factíveis para resolver problemas cotidianos de atenção à saúde.  

 

Propensões do Programa  

 

Durante a vigência do PET-Saúde/VS, alguns fatores facilitaram o andamento 

do Programa, sob o ponto de vista dos tutores e preceptores. O trabalho em equipe 

vislumbrou uma condição essencial, que é a multidisciplinaridade. O envolvimento 

com acadêmicos e outros profissionais de saúde de áreas distintas, com 

conhecimentos específicos diferenciados, favoreceu uma rica troca de saberes entre 

os sujeitos, culminando com o respeito, compromisso e a motivação da equipe para 

a realização das atividades. Assim, tutores e preceptores  declararam: 

 

O maior: a vontade do grupo!!! [...] grupo de tutores e preceptores se 
conhecerem [...] apoio da SMS [...]” (PR-1). 
 
“A enorme integração entre a equipe, o compromisso e o respeito mútuo [...] 
apoio.dos gestores e profissionais dos municípios [...]” (PR-2). 
 
“A amizade, respeito [...] a harmonia [...] o que tornou as atividades 
prazerosas e motivadoras” (PR-3). 
 
“Alto envolvimento da equipe [...] tutores e preceptores compromissados 
ética, social e tecnicamente” (T-2). 
 
 

Os apontamentos de Albuquerque et al., (2008)  reafirmam os achados deste 

estudo, ao inferirem que o trabalho em equipe multiprofissional já são colocadas 

como realidade em nossa sociedade para a área da saúde, nas propostas de 

formação e do exercício do trabalho. O espaço de intercessão entre serviço e 

formação é rico em possibilidades para a produção de novos saberes e práticas 

também para a aquisição de condutas interprofissionais.  

O apoio dos gestores e profissionais dos serviços de saúde dos municípios foi 

muito importante para que tutores e preceptores realizassem os propósitos do PET-
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Saúde/VS, e esse incentivo favoreceu a motivação e estimulou o desenvolvimento 

das ações, conforme expôs o T-1: 

 

“Preceptores bastante motivados e envolvidos na consecução dos objetivos. 

Envolvimento dos gestores e profissionais dos serviços”. 

 

Na mesma lógica, segundo a visão dos acadêmicos, o trabalho em equipe, o 

apoio das instituições de saúde, o fato dos tutores e preceptores serem profissionais 

atuantes no ensino e nos serviços de saúde, respectivamente, e a participação de 

acadêmicos de outros cursos, facilitaram o prosseguimento do projeto. 

Os tutores e preceptores mais uma vez se mostraram importantes na 

formação profissional dos acadêmicos, haja vista que assumiram papeis de 

motivadores, incentivadores e orientadores, além de demonstrarem capacidade 

técnica para condução das atividades propostas. Os acadêmicos atribuíram as 

seguintes percepções que remetiam às facilidades: 

 

“Preceptores e tutores serem profissionais de saúde atuando no serviço [...] 
presença de acadêmicos de vários cursos com visões diferentes e o 
trabalho em equipe” (A-2). 
 
“Os fatores facilitadores foi o fato de trabalhar em equipe [...]       o empenho 
dos preceptores durante a construção das ações” (A-1). 
 
“Apoio dos coordenadores, preceptores/tutores, e muitas vezes do próprio 
serviço. O trabalho em equipe facilitou bastante o andamento do projeto” (A-
10).  
 

A inserção do aluno nos cenários de práticas de saúde foi apontada pelos 

acadêmicos como sendo essencial para a efetivação das ações do PET-Saúde/VS, 

inclusive no que concerne a integração ensino-serviço e a realização das atividades 

programadas. Os cenários de aprendizagem são de fundamental importância para 

que o estudante vivencie realidades e, a partir daí, possa redefinir as práticas de 

saúde. O A-14 relata que: 

 

“Durante o período que participei a Secretaria de Saúde em especial o CTA 
(localizado na Policlínica Regional) contribuiu muito para a realização das 
atividades executadas”. 
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Foi observado que o incentivo financeiro oferecido pelo programa foi um fator 

facilitador para alguns alunos, certamente por contribuir para suas necessidades e 

trazer maior motivação para o trabalho, como afirma A-16: 

 

“O apoio recebido dos preceptores, a bolsa, a diversidade de cursos que 
compunham o projeto, permitindo a realização do trabalho interdisciplinar”.  

 

Fragilidades do Programa 

 

Destarte, sob o olhar dos participantes, houve pontos que dificultaram o 

andamento do Programa.  

A dificuldade em conciliar o tempo dos tutores, preceptores e acadêmicos foi 

evidente durante o desenvolvimento do projeto. A elevada carga horária dos cursos 

de graduação gerou dificuldades em conciliar horários entre os integrantes do PET-

Saúde/VS e, consequentemente, limitações para planejar e desenvolver atividades 

conjuntas. Isso porque em alguns cursos de graduação, o horário de aula dos 

estudantes era integral e coincidia com o período de funcionamento dos serviços de 

saúde. Tal fato precisa ser repensado, no sentido de incluir atividades como esta 

nos currículos dos cursos de saúde, conforme prevê as atuais Diretrizes 

Curriculares.  

Além disso, a indisponibilidade dos tutores para o acompanhamento de 

acadêmicos durante as viagens que surgiram no decorrer do projeto dificultou a 

realização das atividades, uma vez que somente estes podiam se deslocar com os 

estudantes em projetos de extensão. Essas afirmações podem ser vistas de acordo 

com as falas abaixo:  

“Falta de disponibilidade dos tutores para viagem [...]” (PR-1)  
 

                                        “A pouca disponibilidade dos preceptores com relação ao tempo [...]” (PR-3). 

 
“Articular agenda de todos os integrantes [...]” (T-2). 
 
“[...] conciliação de horário de todos [...]” (A-6). 
                                   
“[...] e como a carga horária requisitada pelos estágios finais eram                
grandes, fiquei bastante sobrecarregada” (A-13).  

 

Houve incompreensões por parte dos colegas de serviço, dos gestores da 

SRS e de algumas pró-reitorias da UFVJM, em apoiar e colaborar para o bom 



35 

 

desenvolvimento do projeto, seja na falta de cooperação nos serviços, no 

desinteresse em entenderem o contexto do processo de ensino-aprendizagem e na 

ausência de incentivos aos profissionais que receberam os estudantes,como 

afirmam os tutores e preceptores: 

                                  “Pouco apoio da SRS [...]” (PR-1).  

             “A incompreensão dos gestores da SRS [...]” (PR-2). 

             “[...] não entendimento dos serviços (chefias e colegas) [...]” (PR-3).  

             “Pouco envolvimento institucional das pró-reitorias” (T-1). 

.  

 

Durante o tempo de ocorrência do PET-Saúde/VS, tutores e preceptores 

declararam que houve rotatividade de estudantes especialmente ao final do projeto, 

devido à carga horária excessiva dos cursos de graduação. Esse achado foi 

evidenciado também na visão do acadêmico. A falta de recursos financeiros que 

neste caso pôde ter ser tanto das instituições de saúde quanto da IES configurou 

também como um fator limitante. A insuficiência de subsídios limitou o 

desenvolvimento de inúmeras atividades, como o deslocamento para áreas rurais, 

que foi citado por uma das entrevistadas. Os trechos a seguir demonstram as 

situações:  

 “[...] troca constante de alunos, principalmente no final do projeto [...]”(PR-
1). 
 
“Ausência de recurso, de custeio” (T-1). 
 

                                         “O deslocamento para zonas rurais (transporte)”. (A-12) 
 

“[...] a evasão de petianos que devido a estágios curriculares ou conclusão 
da graduação tinham que deixar o projeto [...]” (A-8). 
 
 

Na visão dos acadêmicos, a incompatibilidade de ideias entre os integrantes 

do Programa, a falta de adesão e desinteresse da população a ser capacitada e dos 

profissionais de saúde na participação das atividades, resultou em alguns 

momentos, como sendo entraves para a realização das ações do PET-Saúde/VS. 

Esses achados são citados nos trechos das entrevistas: 

 

“[...] falta de adesão da população em capacitações e ações coletivas [...]”          
(A-1).  
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“Os fatores dificultadores foram alguns petianos, pois nem todo mundo 
estava satisfeito em desenvolver esse projeto, muitos não tinham perfil em 
trabalhar em Saúde Pública ou serviços relacionados à saúde” (A-4) 

                                 
“Em relação aos fatores dificultadores posso citar o desinteresse de alguns 
profissionais de saúde envolvidos na temática do Programa em participar 
das oficinas [...]” (A-8). 

 
“Durante a realização do projeto a falta de coerência de ideias e        
comunicação entre preceptores/tutores e alunos foi um agravante que em 
muitos momentos impediu a realização das ações planejadas” (A-14). 
 
“Integrantes com ideias muito divergentes [...]” (A-16). 
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3 CONSIDERAÇÕES 

 

No tocante às percepções dos tutores, preceptores e acadêmicos, estes 

acreditaram nas potencialidades e benefícios que a integração ensino-serviço, por 

meio do PET-Saúde/VS, desencadeou no processo de formação de estudantes e na 

reorientação dos profissionais de saúde. Acrescentaram que o Programa vislumbrou  

uma importante iniciativa para a formação acadêmica e qualificação dos 

trabalhadores da saúde, uma vez que estimulou o trabalho em equipe, a 

aproximação da universidade com os serviços, o trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar e a articulação da teoria com a prática. 

Outrossim, programas como o PET-Saúde/VS toma com eixo da 

transformação a integração do ensino da graduação com os serviços de saúde e a  

educação pelo trabalho. Desta forma, as falas dos sujeitos revelaram que o 

Programa se inseriu nas necessidades de saúde da população e, permitiu a 

formação e desenvolvimento de trabalhadores mais preparados para a realidade dos 

serviços de saúde, capazes de transformarem as práticas e a organização do 

trabalho. 

 Seria de grande valor se Programas como esse compusessem a grade 

curricular dos cursos de graduação das universidades, podendo abarcar um número 

cada vez maior de estudantes, num processo de troca de conhecimentos com os 

profissionais dos serviços de saúde. Tal realização impactaria positivamente nos 

problemas levantados com relação às dificuldades de conciliação dos horários de 

aulas dos alunos e a dedicação às atividades do projeto.  

Para que isso aconteça, é preciso que haja incentivos e motivações por parte 

das IES, serviços de saúde e comunidade, num processo de sensibilização dada a 

importância que o Programa assume perante as necessidades do sistema de saúde 

e pela capacidade de transformação da realidade local, ao promover ações de 

promoção, prevenção e assistência à saúde de acordo com os princípios da 

integração ensino-serviço e dos propósitos do SUS.  

Para que estratégias como estas possam compor o cotidiano das instituições 

de ensino e de serviço, as Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES) 

pertencentes a essas instituições deverão, assim como prevê as leis orgânicas do 

SUS e as atuais Diretrizes de Educação Permanente, participarem ativamente na 

proposição de políticas de formação e desenvolvimento de profissionais de saúde. 
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

 

Prezado preceptor/tutor, você está sendo convidado a participar da pesquisa 

intitulada “Percepções dos integrantes do Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde/Vigilância em Saúde enquanto proposta de integração ensino-serviço”, 

realizada pela aluna do mestrado Ensino em Saúde Fabiana Ferreira sob a 

orientação do Prof. Msc. Milton Cosme Ribeiro. As informações obtidas pelos 

participantes serão utilizadas somente para realização da pesquisa, além disso, 

serão sigilosas no momento da análise dos dados. Os resultados gerados farão 

parte da elaboração da dissertação da pesquisadora. Enfatizamos que sua 

participação é voluntária, e a qualquer momento pode dar-se por encerrada sua 

colaboração. Caso surja alguma dúvida com relação ao instrumento de coleta, favor 

entrar em contato pelo e-mail: fabiana_enf2004@yahoo.com.br 

Obrigada pela colaboração. 

Data: ____/____/                   
Formação acadêmica: __________________________ 
Local de trabalho: __________________       
Ocupação: ________________________    
Tempo de permanência no PET-Saúde/VS (em meses): ____________ 
Sexo: (   )M          (   )F 

 

01 - Dentre as ações abaixo relacionadas, marque aquela (s) que você atuou. 

(  ) MDDA (Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas) 

(  ) VEDTA (Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmitidas por Alimentos) 

(  ) DST/AIDS 

 

02- O que você entende sobre integração ensino-serviço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03- Se você entende que o PET-Saúde/VS promoveu a integração ensino-serviço, 

como ela se deu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

04- Você participou da construção das ações e/ou estratégias do PET-Saúde/VS? 

De que maneira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

05- Como você acredita ter contribuído para a formação profissional do aluno que 

participou do projeto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

06- Comente sobre a contribuição do PET-Saúde/VS para o seu desenvolvimento 

profissional. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

07- Como você avalia a participação do aluno no processo ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

08- Quais foram os fatores facilitadores durante a execução do projeto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

09- Quais foram os fatores dificultadores durante a execução do projeto? 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

 

Prezado aluno, você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada 

“Percepções dos integrantes do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde/Vigilância em Saúde enquanto proposta de integração ensino-serviço”, 

realizada pela aluna do mestrado Ensino em Saúde Fabiana Ferreira sob a 

orientação do Prof. Msc. Milton Cosme Ribeiro. As informações obtidas pelos 

participantes serão utilizadas somente para realização da pesquisa, além disso, 

serão sigilosas no momento da análise dos dados. Os resultados gerados farão 

parte da elaboração da dissertação da pesquisadora. Enfatizamos que sua 

participação é voluntária, e a qualquer momento pode dar-se por encerrada sua 

colaboração. Caso surja alguma dúvida com relação ao instrumento de coleta, favor 

entrar em contato pelo e-mail: fabiana_enf2004@yahoo.com.br 

Obrigada pela colaboração. 

Data: ____/____/____                   
Curso de graduação:____________________ Período (ano que participou):_______ 
Se já graduado, qual o ano que se formou: __________ 
Ocupação: _______________________ 
Tempo de permanência no PET-Saúde/VS (em meses): ____________ 
Sexo: (   )M          (   )F 
 

01- Dentre as ações abaixo relacionadas, marque aquela (s) que você atuou. 

(  ) MDDA (Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas) 

(  ) VEDTA (Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmitidas por Alimentos) 

(  ) DST/AIDS 

 

02- Você participou da construção das ações e/ou estratégias do PET-

Saúde/VS? De que maneira? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

03- Se você entende que o PET-Saúde/VS promoveu a integração ensino-
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serviço, como ela se deu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

04- Comente sobre a contribuição do PET-Saúde/VS para o seu 

desenvolvimento acadêmico e/ou profissional. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

05- Como você avalia a participação do tutor/preceptor no PET-Saúde/VS? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

06- Quais foram os fatores facilitadores durante a execução do projeto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

07- Quais foram os fatores dificultadores durante a execução do projeto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: 
“PERCEPÇÕES DOS INTEGRANTES DO PROJETO PET-SAÚDE /VS DA UFVJM 
ENQUANTO PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENSINO- SERVIÇO”, a ser realizada 
para cumprir com os requisitos exigidos no processo de formação do curso de 
Mestrado Profissional Ensino em Saúde pela Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, na qual você que participou do projeto PET-Saúde/VS será 
um dos sujeitos da pesquisa, em caso de concordância em participar.  Sob a 
coordenação da mestranda Fabiana Ferreira e com a orientação do Professor do 
Mestrado Ensino em Saúde Milton Cosme Ribeiro. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da 
pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador ou com a UFVJM. 
  O objetivo desta pesquisa é constatar se a integração ensino-serviço 
viabilizada pelo PET-Saúde/VS (Programa de Educação pelo Trabalho em 
Saúde/Vigilância em Saúde) trouxe benefícios para a formação acadêmica de 
discentes e/ou egressos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri. O projeto teve como parceiros a Superintendência Regional de Saúde de 
Diamantina e Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, Estado de Minas 
Gerais. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) a responder um 
questionário semi-estruturado que será entregue pessoalmente em envelope lacrado 
em local e horário previamente agendado pelo pesquisador e você, sendo que a 
devolução será determinada pela pesquisadora dentro de um prazo razoável. Ou 
então, será enviado via Correios, em envelope já selado, uma cópia do questionário 
e duas deste documento, que você deverá arquivar uma e encaminhar a segunda 
via assinada juntamente com o questionário preenchido para o endereço da 
pesquisadora descrito no final deste termo. Enfatizo que agindo dessa maneira, 
estará sendo garantida sua colaboração dentro dos princípios éticos no 
desenvolvimento da pesquisa.  

O presente estudo envolve a aplicação de questionário semi-estruturado, 
sendo assim  apresenta risco mínimo aos sujeitos da pesquisa, uma vez que não 
haverá procedimentos invasivos. Poderá gerar desconforto ao responder às 
perguntas, no entanto, o anonimato será garantido no momento da análise das 
respostas pelo pesquisador. Será garantido também o direito livre e irrestrito de não 
participar da pesquisa caso se sinta constrangido em responder quaisquer das 
perguntas. 

As informações obtidas nessa pesquisa são de propriedade dos 
pesquisadores envolvidos com a mesma. A análise do conteúdo dos questionários 
ficará sob a guarda da mestranda responsável pela sua execução, em local seguro, 
por tempo indeterminado. 

Além disso, nos comprometemos a considerar e a utilizar todos os preceitos 
da Resolução 466/12 (CNS) em todos os momentos da pesquisa.  
 Os benefícios relacionados com a sua participação poderão contribuir para se 
conhecer a necessidade de haver integração ensino-serviço para a formação de 
profissionais da área da saúde, atendendo às novas maneiras de intervir no 
processo saúde-doença, bem como discorrer sobre a importância em se manter 
parceria entre Universidade e serviços de saúde, e o incentivo à geração de políticas 
que permitirão essa integração. 
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Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 
congressos e similares, entretanto, os dados/ informações obtidos por meio da sua 
participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A 
sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 
havendo remuneração para tal. Qualquer gasto financeiro da sua parte será 
ressarcido pelo responsável pela pesquisa. Não está previsto indenização por sua 
participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Na cópia deste termo enviada para seu e-mail consta o telefone, endereço e 
e-mail do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre 
sua participação em qualquer momento. 
Coordenadora do Projeto e pesquisadora: Fabiana Ferreira 
Endereço: Rua Domingos José de Almeida, 217 – Bairro Bom Jesus  
Diamantina/MG    CEP: 39100-000    e-mail: fabiana_enf2004@yahoo.com.br 
Telefone: (38) 88130592  (Oi)   (38) 9847-6583  (Vivo)      
Consentimento: Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 
benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Este formulário está sendo 
voluntariamente assinado por mim, indicando meu consentimento para participar nesta 
pesquisa, até que eu decida o contrário. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, 
a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do participante: ____________________________ 
Assinatura do participante: _______________________ 
Data: ___/___/___ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenadora: Profª. Thais Peixoto Gaiad Machado 
Secretaria: Dione de Paula 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE G 

 

Quadro 1 - Quadro síntese das Unidades de Registro (UR) e Unidades de Significação (US) na 

análise de conteúdo – Tutores e Preceptores 

 

1 2 3 

QUESTIONAMENTO TEMA=UR UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO/TEMA 

 

 

 

Entendimento sobre 

integração ensino-serviço 

 

Articulação entre IES e 

serviços 

 

Envolvimento com a realidade 

de cada serviço 

. 

Construção da educação  

permanente 

 

Possibilidade de aproximar a academia 

(muitas vezes extremamente teórica e distante 

da realidade) com o serviço. 

 

Houve o cuidado em propor ações baseadas 

na realidade de cada serviço (bem como em 

suas necessidades). 

 

Envolvimento prático, político e participativo na 

construção da educação permanente em 

saúde. 

 

 

 

Promoção da integração 

ensino-serviço 

 

Aproximação entre IES e 

profissionais 

 

Envolvimento com a realidade 

de cada serviço 

Metodologia utilizada no 

projeto 

 

De um lado através do conhecimento 

acadêmico e seus produtos e do outro do 

conhecimento da prática. 

 

Propiciou o conhecimento das dinâmicas dos 

serviços, seus problemas, dificuldades e 

demandas. 

Capacitações, pesquisas, encontros [...] 

 

 

 

Participação da 

construção de 

ações/estratégias 

 

Elaboração do projeto 

 

 

 

 

Desenvolvimento de 

atividades 

  

Sim. Por meio da elaboração do projeto e 

coordenação/desenvolvimento da maioria das 

atividades previstas no cronograma do projeto. 

 

Dando suporte e acompanhando os 

estudantes no desenvolvimento das 

atividades. 

 

 

 

Contribuições para a 

formação profissional do 

aluno 

 

Oportunizando a vivência das 

práticas dos serviços de saúde 

 

 

Desenvolvimento da 

capacidade de reflexão crítica. 

 

 

Incentivo do trabalho em 

equipe 

 

A maioria dos alunos teve a oportunidade de 

conhecer e vivenciar os serviços de vigilância 

em saúde no Sistema Único de Saúde. 

 

 

[...] e com o principal conhecimento adquirido: 

trabalho em equipe com visão 

multiprofissional. 

 

Conhecendo melhor a realidade em que estão 

inseridos. 

 

 

 

 

 

Possibilidade do trabalho em 

grupo 

 

 

O PET me ajudou a desenvolver 

competências de liderança e trabalho em 

equipe. 
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Contribuições para o 

desenvolvimento 

profissional 

 

Aprofundamento de 

conhecimentos na área da VS 

 

 

 

Visão crítica e/ou reavaliação 

do processo de trabalho 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

técnico/científico 

 

Dentro da realidade atual de sobrecarga de 

atribuições em nosso serviço, ter uma 

oportunidade de aprofundar conhecimentos 

em uma determinada área [...] 

 

[...] possibilitou reavaliar de forma conjunta 

aquilo que muitas vezes já estava consolidado 

pelos anos de trabalho. 

 

 

[...] a participação no PET-Saúde/VS 

colaborou decisivamente para minha inserção 

no mestrado profissional (concluído) [...] 

 

 

 

Participação do aluno no 

processo ensino-

aprendizagem 

 

 

Participação pró-ativa  

 

 

 

 

Participação pouco 

Comprometida 

 

 

Sujeito mais autônomo, como futuro 

profissional de saúde, que terá maiores 

oportunidades/capacidade de desenvolver 

novas práticas de educação para a saúde. 

 

 

Alguns são meros recebedores de bolsa. 

 

 

 

 

 

Fatores facilitadores 

 

Integração entre os 

participantes do projeto 

  

 

Apoio e envolvimento dos 

gestores e profissionais dos 

municípios. 

 

Motivação da equipe 

 

Alto envolvimento da equipe, podendo ser 

considerada uma equipe de alto desempenho. 

 

Envolvimento dos gestores e profissionais dos 

serviços. 

 

 

O maior: a vontade do grupo!!! 

 

 

 

 

Fatores dificultadores 

 

 

 

Indisponibilidade das 

participantes (tutoras e 

preceptoras) 

 

Falta de apoio das instituições 

executoras 

 

Rotatividade de alunos. 

 

Articular agenda de todos os integrantes. 

 

 

 

Pouco apoio SRS/D [...] 

 

 

 

[...] troca constante de alunos, principalmente 

no final do projeto [...] 
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APÊNDICE H 

Quadro 2 - Quadro síntese da construção de categorias na análise de conteúdo Tutores e 

Preceptores 

5 6 7 

UNIDADES DE 

SIGNIFICAÇÃO/TEMA 

FREQUÊNCIA DE 

APARECIMENTO DAS 

US 

CATEGORIAS 

 

Possibilidade de aproximar a 

academia (muitas vezes 

extremamente teórica e distante da 

realidade) com o serviço. 

 

Houve o cuidado em propor ações 

baseadas na realidade de cada 

serviço (bem como em suas 

necessidades). 

 

Envolvimento prático, político e 

participativo na construção da 

educação permanente em saúde. 

 

04 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Integração ensino-serviço: interface com 

a Educação Permanente, necessidades 

de saúde e práticas pedagógicas 

 

De um lado através do conhecimento 

acadêmico e seus produtos e do 

outro do conhecimento da prática. 

 

Propiciou o conhecimento das 

dinâmicas dos serviços, seus 

problemas, dificuldades e demandas. 

 

Capacitações, pesquisas, encontros 

[...] 

 

04 

 

 

 

02 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Integração ensino-serviço: interface com 

a Educação Permanente, necessidades 

de saúde e práticas pedagógicas 

 

Sim. Por meio da elaboração do 

projeto e 

coordenação/desenvolvimento da 

maioria das atividades previstas no 

cronograma do projeto. 

 

Dando suporte e acompanhando os 

estudantes no desenvolvimento das 

atividades. 

 

04 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

Participação dos integrantes nas ações 

do PET-Saúde/VS 
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A maioria dos alunos teve a 

oportunidade de conhecer e vivenciar 

os serviços de vigilância em saúde no 

Sistema Único de Saúde. 

 

[...] e com o principal conhecimento 

adquirido: trabalho em equipe com 

visão multiprofissional. 

 

Conhecendo melhor a realidade em 

que estão inseridos. 

 

04 

 

 

 

 

01 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Formação e qualificação para o SUS 

 

O PET me ajudou a desenvolver 

competências de liderança e trabalho 

em equipe. 

 

Dentro da realidade atual de 

sobrecarga de atribuições em nosso 

serviço, ter uma oportunidade de 

aprofundar conhecimentos em uma 

determinada área [...] 

 

[...] possibilitou reavaliar de forma 

conjunta aquilo que muitas vezes já 

estava consolidado pelos anos de 

trabalho. 

 

[...] a participação no PET-Saúde/VS 

colaborou decisivamente para minha 

inserção no mestrado profissional 

(concluído) [...] 

 

02 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

02 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação e qualificação para o SUS 

 

Sujeito mais autônomo, como futuro 

profissional de saúde, que terá 

maiores oportunidades/capacidade 

de desenvolver novas práticas de 

educação para a saúde. 

 

Alguns são meros recebedores de 

bolsa. 

 

07 

 

 

 

 

02 

 

 

 

Envolvimento dos integrantes no PET-

Saúde/VS 

 

Alto envolvimento da equipe, 

podendo ser considerada uma equipe 

de alto desempenho. 

 

Envolvimento dos gestores e 

profissionais dos serviços. 

 

O maior: a vontade do grupo!!! 

 

05 

 

 

02 

 

 

04 

 

 

 

 

Propensões na execução do projeto 
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Articular agenda de todos os 

integrantes. 

 

Pouco apoio SRS [...] 

 

[...] troca constante de alunos, 

principalmente no final do projeto [...] 

 

03 

 

05 

 

02 

 

 

 

 

Fragilidades na execução do projeto 
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APÊNDICE I 

Quadro 3 - Quadro síntese das Unidades de Registro (UR) e Unidades de Significação na Análise de 

Conteúdo - Acadêmicos 

1 2 3 

QUESTIONA-

MENTO 
TEMA=UR UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO/TEMA 

 

 

Participação das 

ações e/ou 

estratégias do 

Programa 

 

Participação dos 

alunos em reuniões 

 

 

Elaboração e 

participação de 

atividades de 

pesquisa, ensino e 

extensão 

 

Sim. Através de reuniões semanais e mensais onde eram 

discutidas ações e projetos a serem colocados em prática [...] 

 

 

Sim. Por meio da organização de eventos que visavam informar 

e capacitar os profissionais da saúde. Elaboração de palestras e 

instrumentos para gerenciar e organizar ações nos serviços de 

saúde (POP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção da 

integração ensino-

serviço 

 

Aplicação da teoria 

nas práticas dos 

serviços públicos de 

saúde 

 

Conhecimento da 

realidade dos 

serviços e vivências  

Experimentadas 

 

 

 

Geração de 

informação e 

transmissão de 

conhecimento 

 

 

Presença de tutores e 

preceptores no 

Programa 

 

 

Parceria entre 

instituições. 

 

 

Aplicando na prática as propostas do ensino [...] 

 

 

 

 

Tive a oportunidade de conhecer a realidade de vários 

municípios do Vale do Jequitinhonha e participar da troca de 

vivências entre vários profissionais da saúde. Além disso, a 

inserção em um cenário vivo de aprendizado contribui para uma 

formação mais fidedigna com a realidade dos serviços de 

saúde. 

 

 

A integração ensino-serviço se deu através das capacitações 

realizadas pelo grupo, em que ocorreu a participação dos 

profissionais de saúde que atuavam nas áreas relacionadas aos 

dados coletados. 

 

 

Através da presença de tutores e preceptores que são diversos 

profissionais de diferentes áreas e que procuravam manter o 

aluno em contato com o serviço em que atuava. 

 

 

Ocorreu através da parceria entre diversos setores da saúde 

dos municípios abrangidos pelo projeto. 

 

 

 

 

 

Contribuições do 

Programa para o 

desenvolvimento 

acadêmico e/ou 

profissional 

 

 

Fortalecimento do 

trabalho em equipe 

 

Preparo para a 

prática profissional a 

partir do 

conhecimento da 

 

  

Permitiu ter contato com alunos de vários cursos, estimulando o 

trabalho em equipe. 

 

O PET-Saúde/VS contribuiu para que, durante o 

desenvolvimento acadêmico pudesse ter uma visão ampla e 

real de como ocorre a vigilância em saúde, assim como seu 

fluxo de informações. 
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realidade dos 

serviços de saúde 

 

Complementaridade 

de conteúdos 

abordados durante a 

graduação 

 

 

 

Permitiu ir além do básico ensinado na graduação [...] 

 

 

 

 

 

 

 

Participação do 

tutor/preceptor 

 

Fundamental para a 

integração ensino-

serviço 

 

Orientação para a 

prática 

 

 

Atitudes incoerentes 

 

 

 

Atitudes  

incentivadoras 

 

A participação do tutor/preceptor no PET-Saúde/VS é de 

fundamental importância para que haja essa integração ensino-

serviço. 

 

Orientaram para a realização de atividades extracurriculares, 

contemplando minha formação acadêmica, dentre outros. 

 

Em alguns momentos os tutores/preceptores por serem os 

mesmos do projeto PET/VS MDDA, eram imparciais, 

apresentavam opiniões e atitudes incoerentes com os projetos. 

 

Fomos motivados a buscar o conhecimento e também crias 

estratégias para serem implementadas para a melhoria dos 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores 

facilitadores 

 

Trabalho em equipe 

 

 

Apoio e participação 

dos preceptores e 

tutores 

 

 

Apoio das instituições 

e/ou Programas 

 

 

Interdisciplinaridade 

 

 

Interesses  

particulares dos 

alunos 

 

Os fatores facilitadores foi principalmente o companheirismo do 

grupo [...] 

 

 

[...] o empenho dos preceptores durante a construção das 

ações. 

 

 

 

As parcerias que tínhamos também contribuíram muito para o 

trabalho satisfatório do projeto. 

 

[...] presença de acadêmicos de vários cursos com visões 

diferentes [...] 

 

 

[...] a bolsa [...] 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores 

dificultadores 

 

Incompatibilidade de 

horários 

 

 

Falta de interesse e 

pouco envolvimento 

dos serviços de 

saúde e comunidade 

 

Divergências de 

opiniões entre os 

integrantes 

 

Falta de perfil do 

aluno 

 

 

O que mais dificultou a execução foi a incompatibilidade de 

horários dos participantes quando uma ação necessitava ser 

discutida com todos os integrantes. 

 

 

Falta de comprometimento de algumas áreas, como exemplo de 

algumas secretarias dos municípios da micro [...] falta de 

adesão da população em capacitações e ações coletivas [...] 

 

 

As divergências de pensamento entre membros da equipe [...] 

 

 

[...] muitos não tinham perfil em trabalhar em saúde pública ou 

serviços relacionados à saúde. 
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Rotatividade de 

alunos 

 

Falta de subsídios 

para a efetivação do 

Programa 

 

[...] a evasão de petianos que devido a estágios curriculares ou 

conclusão da graduação tinham que deixar o projeto [...] 

 

[...] insuficiência de recursos [...] 
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APÊNDICE J 

Quadro 4 - Quadro síntese da construção de categorias na Análise de Conteúdo - Acadêmicos 

5 6 7 

UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO/TEMA 

FREQUÊNCIA DE 

APARECIMENTO DAS 

US 

CATEGORIA 

 

Sim. Através de reuniões semanais e 

mensais onde eram discutidas ações e 

projetos a serem colocados em prática [...] 

Sim. Por meio da organização de eventos 

que visavam informar e capacitar os 

profissionais da saúde. Elaboração de 

palestras e instrumentos para gerenciar e 

organizar ações nos serviços de saúde 

(POP). 

 

06 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Participação dos integrantes nas 

ações do PET-Saúde/VS 

 

 

Aplicando na prática as propostas do ensino 

[...] 

 

Tive a oportunidade de conhecer a realidade 

de vários municípios do Vale do 

Jequitinhonha e participar da troca de 

vivências entre vários profissionais da 

saúde. Além disso, a inserção em um 

cenário vivo de aprendizado contribui para 

uma formação mais fidedigna com a 

realidade dos serviços de saúde. 

 

A integração ensino-serviço se deu através 

das capacitações realizadas pelo grupo, em 

que ocorreu a participação dos profissionais 

de saúde que atuavam nas áreas 

relacionadas aos dados coletados. 

 

Através da presença de tutores e 

preceptores que são diversos profissionais 

de diferentes áreas e que procuravam 

manter o aluno em contato com o serviço em 

que atuava. 

 

Ocorreu através da parceria entre diversos 

setores da saúde dos municípios abrangidos 

pelo projeto. 

 

07 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção da integração ensino-

serviço 

 

Permitiu ter contato com alunos de vários 

cursos, estimulando o trabalho em equipe. 

 

O PET-Saúde/VS contribuiu para que, 

durante o desenvolvimento acadêmico 

pudesse ter uma visão ampla e real de como 

ocorre a vigilância em saúde, assim como 

seu fluxo de informações. 

 

Permitiu ir além do básico ensinado na 

graduação [...] 

 

04 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

02 

  

 

 

 

 

Formação e qualificação para o 

SUS 
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A participação do tutor/preceptor no PET-

Saúde/VS é de fundamental importância 

para que haja essa integração ensino-

serviço. 

 

Orientaram para a realização de atividades 

extracurriculares, contemplando minha 

formação acadêmica, dentre outros. 

 

Em alguns momentos os tutores/preceptores 

por serem os mesmos do projeto PET/VS 

MDDA, eram imparciais, apresentavam 

opiniões e atitudes incoerentes com os 

projetos. 

 

Fomos motivados a buscar o conhecimento 

e também crias estratégias para serem 

implementadas para a melhoria dos 

serviços. 

 

08 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento dos integrantes no 

PET-Saúde/VS 

 

Os fatores facilitadores foram principalmente 

o companheirismo do grupo [...] 

 

[...] o empenho dos preceptores durante a 

construção das ações. 

 

[...] presença de acadêmicos de vários 

cursos com visões diferentes [...] 

 

As parcerias que tínhamos também 

contribuíram muito para o trabalho 

satisfatório do projeto. 

 

 

 [...] a bolsa [...] 

 

 

09 

 

 

07 

 

 

03 

 

 

06 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

Propensões na execução do 

projeto 

 

O que mais dificultou a execução foi a 

incompatibilidade de horários dos 

participantes quando uma cão necessitava 

ser discutida com todos os integrantes. 

 

Falta de comprometimento de algumas 

áreas, como exemplo de algumas 

secretarias dos municípios da micro [...] falta 

de adesão da população em capacitações e 

ações coletivas [...] 

 

As divergências de pensamento entre 

membros da equipe [...] 

 

O não conhecimento prévio da notificação 

das DDA e das DTA. 

 

[...] muitos não tinham perfil em trabalhar em 

saúde pública ou serviços relacionados à 

saúde. 

 

09 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

04 

 

 

03 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragilidades na execução do 

projeto 
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[...] a evasão de petianos que devido a 

estágios curriculares ou conclusão da 

graduação tinham que deixar o projeto [...] 

 

[...] insuficiência de recursos [...] 

 

 

01 

 

 

 

02 
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