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Resumo: O Programa de Educação pelo Trabalho (PET Saúde), instituído pela Portaria 

Interministerial Nº 421 de 2010, apresenta, entre outros objetivos, fomentar a formação de 

grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o SUS, obtendo características de 

instrumento de qualificação em serviço dos profissionais da saúde, servindo de iniciação ao 

trabalho e vivências dirigidas aos estudantes das graduações em saúde, de acordo com as 

necessidades do SUS, tendo como fio condutor a integração ensino-serviço-comunidade. O 

programa PET Saúde abrange o envolvimento de preceptores, docentes e estudantes. Reforça 

a importância da desconcentração de papéis e responsabilidades e da formação pedagógica 

para atuação dos professores e preceptores como educadores e participantes ativos do 

desenvolvimento curricular. A rede de estudos sobre o PET- SAÚDE como espaço de 

aprendizagem na formação em saúde assumiu como objetivo central analisar concepções, 

experiências e aprendizagens de estudantes e egressos do Campus Baixada Santista. O 

caminho metodológico compreendeu narrativas: as informações produzidas   compuseram um 

panorama complexo e multideterminado ao qual adentrou-se com as ferramentas da análise 

temática. Os dados possibilitam apreender o investimento na participação do estudante nas 

atividades previstas pelas equipes de saúde, procurando uma inserção orgânica com a 

realidade dos serviços. Observou-se uma busca de mobilizar saberes dos universitários,  

superando uma lógica de mera realização de atividades previstas. Neste processo, destaca-se o 

movimento de discussão e proposição de mudanças no sistema de assistência à saúde mental 

no âmbito municipal. O  conjunto de percepções dos estudantes permitem aprender o 

reconhecimento claro de avanços tanto no âmbito da IES (integração entre os cursos, maior 

visibilidade das necessidades de mudanças nos Cursos ), como da secretaria municipal de 

saúde. E, ainda, delineiam-se como contribuições do PET : (1) o reconhecimento da 

interdisciplinaridade e do trabalho em equipe colaborativa, (2) a aprendizagem com os 

profissionais dos serviços  no campo da aprendizagem em saúde, com especial ênfase nas 

interações com o agente comunitário de saúde (ACS) e com os usuários. No âmbito das 

dificuldades, situam-se a carga horária não efetiva do PET-Saúde e a não disponibilidade 

discente   para as atividades do PET em decorrência de suas outras atividades acadêmicas. 

Apreende-se a percepção de que as atividades desenvolvidas contribuíram para a formação 

profissional interdisciplinar, estabelecendo estratégias de aprendizagens pautadas no diálogo, 

respeito, vínculo e colaboração. E, também, é possível afirmar a existência  de espaços para 

processos educativos participativos, emancipatórios e conectados com as demandas sociais.  
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Introdução:  

 

1.1. Educação Interprofissional: incursões teóricas 

 

A demanda por uma prática de trabalho em saúde que considere sua complexidade, 

abrangência e perspectiva interdisciplinar realça a relevância da formação de equipes no 

cuidado à população. Nesse contexto, a questão da formação em saúde ganha centralidade: 

em 1988, foi apresentado o documento “Learning together to work together for health” 

(Aprender junto para trabalhar junto em saúde), que deu início a uma série de iniciativas e 

articulações voltadas para essa problemática (WHO, 1988). 

A Educação Interprofissional pode ser compreendida como: 

 

Proposta onde 2 ou mais profissões aprendem juntas sobre o trabalho conjunto e 

sobre as especificidades de cada uma, na melhoria da qualidade no cuidado ao 

paciente. (McNair, 2005, p.3) 

Estilo de educação que prioriza o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade e o 

compromisso com a integralidade das ações que deve ser alcançado com um amplo 

reconhecimento e respeito às especificidades de cada profissão. (BARR, 2002, p. 7) 

 

Essas concepções permitem reconhecer a possibilidade de inverter a lógica mais usual 

de pensar a formação em saúde – cada profissão pensada e discutida em si – descortinando 

espaços e cenários para a incorporação da perspectiva do interprofissionalismo, percebendo 

que as diferentes áreas profissionais podem constituir um campo mais integrador de práticas 

de atenção à saúde.    

Como proposta de formação, a educação interprofissional vem sendo discutida nos 

últimos 30 anos, especialmente nos Estados Unidos e Europa, com o intuito de estimular o 

aprimoramento do cuidado em saúde por meio do trabalho em equipe. Os princípios da 

educação interprofissional aplicam-se tanto para a graduação das diferentes profissões de 

saúde como para a educação permanente dos profissionais componentes de uma equipe de 

trabalho (BARR, 2005). 

Gyamarti (1986), Casto e Julia (1994), Carpenter (1995) e Freeth (2007) ressaltam que 

o interprofissionalismo abrange comunicação entre as diferentes profissões, bem como a 

integração do cuidado especializado com cuidado holístico, opondo-se ao reducionismo e à 

fragmentação da visão de uma profissão isolada.  

Barr (1998) afirma a necessidade do desenvolvimento da competência colaborativa 

para que o trabalho em equipe possa se efetivar e situa que a educação interprofissional 

contribui para reforçar essas competências. Wilcock e Headrick (2000),  Hammick et al 
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(2007) e Reeves et al (2008) ponderam que o referido reforço encontra-se não somente na 

graduação, mas também na implementação de mudanças e melhoria nos serviços. 

MCNair et al. (2005), Cooper, Spencer-Dawe, Mclean (2005) , Bridges et al. (2011) e 

Rosenfield et al. (2011) realizaram estudos com universitários e os resultados revelaram 

satisfação, apesar de também terem demonstrado a necessidade de vencer uma série de 

desafios, como a construção dos conceitos de Educação Interprofissional, do trabalho em 

equipe e de colaboração. 

Aguilar-da-Silva, Scapin e Batista (2011) concluíram que os estudantes de graduação 

em ciências da saúde estão abertos à aprendizagem compartilhada e sinalizam para a 

necessidade de flexibilidade de modo a possibilitar a articulação com os serviços.  

   

1.2. Pet saúde: as políticas indutoras e suas possibilidades para a educação 

interprofissional 

A mudança no cenário da educação superior repercute positivamente na área da saúde, 

onde se reconhece as tendências de transformação nas práticas em saúde, onde o profissional 

comprometido com as mudanças assume o próprio exercício docente – num movimento de 

ação-reflexão-ação – como ponto de partida para empreender mudanças no cotidiano do 

ensinar e aprender .  

Batista (2005) reflete que a formação dos profissionais de saúde institui novos 

paradigmas, e comenta que sua “viabilização depende de múltiplos fatores, tanto das 

instituições formadoras, como das instâncias governamentais que interagem com os 

profissionais da saúde tanto em formação quanto no exercício da prática” (p.6).  

Neste contexto, os setores da educação e da saúde vêm propondo e articulando, nos 

últimos anos, ações em parceria com outros ministérios, fundações estaduais de apoio à 

pesquisa e outras instituições, voltadas ao fortalecimento e consolidação de uma política 

nacional de formação dos profissionais da saúde, em nível de graduação e de pós-graduação 

em consonância com as diretrizes curriculares nacionais; bem como, à promoção de 

intercâmbio entre programas e instituições, com a possibilidade de estabelecer parcerias, por 

meio do trabalho em rede. Desta maneira, observa-se o empenho desses setores na formação 

de pessoal qualificado de alto nível em áreas consideradas estratégicas para o Estado 

brasileiro.  (HADDAD, 2010)  

Na abordagem da integração ensino e serviço identificam-se os esforços realizados 

pelo Ministério da Educação e do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2005b, 

BRASIL, 2004ª, 2004b), delineando caminhos para a formação de profissionais de saúde, por 

meio da articulação  teoria e prática. As   experiências nacionais, nos anos 2000, abrangem, 



 4 

assim, diversos programas como Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de 

Saúde (VER SUS) e APRENDER SUS, chegando  ao Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde - PRÓ SAÚDE e Programa do Trabalho pela Educação em 

Saúde - PET SAÚDE. Experiências que expressam políitcas indutoras de transformação do 

ensino em saúde.  

O Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), foi 

instituído por meio da Portaria nº 2.101 de 2005, Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação 

Superior (SESu)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). O Pró Saúde objetiva: 

 

Incentivar a transformação do processo de formação, geração de conhecimento e 

prestação de serviços à população para abordagem integral do processo saúde-

doença. Tem como eixo central a integração ensino-serviço, com a consequente 

inserção dos estudantes no cenário real de práticas que é a Rede SUS, com ênfase na 

atenção básica, desde o início de sua formação. (BRASIL, 2005) 

 

O Pró Saúde abrange três eixos: o eixo Orientação Teórica , Cenários de Prática e 

Orientação Pedagógica, enfatizando o processo de aprendizagem do adulto, realçando o 

desenvolvimento de competência e habilidades por meio de metodologias de construção do 

conhecimento, tendo os professores como mediadores deste processo. (Brasil, 2005).  

O Programa de Educação pelo Trabalho (PET Saúde), instituído pela Portaria 

Interministerial Nº 421 de 2010, seguindo as determinantes e coordenação do Pró-Saúde, 

apresenta, entre outros objetivos, fomentar a formação de grupos de aprendizagem tutorial em 

áreas estratégicas para o SUS, obtendo características de instrumento de qualificação em 

serviço dos profissionais da saúde, servindo de iniciação ao trabalho e vivências dirigidas aos 

estudantes das graduações em saúde, de acordo com as necessidades do SUS, tendo como fio 

condutor a integração ensino-serviço-comunidade. (BRASIL, 2010; BRASIL, 2005) 

O Programa PET Saúde foi idealizado como uma das ações intersetoriais 

potencializadoras do Pró-Saúde, pois favorece a atuação pedagógica na atenção básica, com o 

envolvimento de preceptores, docentes e estudantes. Reforça a importância da 

desconcentração de papéis e responsabilidades e da formação pedagógica para atuação dos 

professores e preceptores como educadores e participantes ativos do desenvolvimento 

curricular (BRASIL, 2010, HADDAD et al, 2012) 

 

1.3. Os Objetivos da pesquisa 
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No escopo deste estudo, assumiu-se como objetivo central analisar concepções e 

experiências de estudantes egressos dos Projetos PET-Saúde (PET Redes, PROPET e 

PETGraduaSUS) desenvolvidos no Campus Baixada Santista. 

 

II. Os caminhos metodológicos 

 

A pesquisa se desenvolveu com estudantes egressos dos Projetos PET-SAÚDE do 

Campus  Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo. Assim, teve como 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  a  Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, que é uma 

instituição oficial de ensino superior,  criada pela Lei nº 8957, de dezembro de 1994, 

resultado da transformação da Escola Paulista de Medicina. Essa transformação, de uma 

escola Federal Isolada à uma Universidade, surge como fruto do reconhecimento da qualidade 

e abrangência da produção científica e do investimento na titulação do corpo docente.   

O processo de expansão da Unifesp, respondendo às demandas sociais por uma 

universidade pública e gratuita para todos, abrangendo seis campi: São Paulo, Baixada 

Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco. 

O Campus Baixada Santista iniciou suas atividades didáticas em 2004, com os Cursos 

Seqüenciais de Formação Específica em Educação e Comunicação em Saúde e Gestão em 

Saúde. Em 2006, começaram as atividades de graduação  nos cursos de Fisioterapia, 

Educação Física, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional; em 2009 foi implantado o curso 

de Serviço Social e em 2012, o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia- ênfase 

em Ciências do Mar. Em 2015 são implantados os Cursos de Engenharia de Petróleo e 

Engenharia Ambiental. 

Assume-se como objetivos dos cursos da área da saúde a formação de um profissional 

preparado para o trabalho em equipe interprofissional com ênfase na integralidade no cuidado 

ao paciente, a formação técnico-científica e humana de excelência em uma área específica de 

atuação profissional de saúde e uma formação científica, entendendo a pesquisa como 

propulsora do ensino e da aprendizagem. 

Com uma história ainda recente, o Campus Baixada Santista vem contribuindo de 

maneira significativa com a discussão e proposição de inovações para a formação de 

profissionais na saúde, já tendo implantado a Residência Multiprofissional em Saúde, o 

Mestrado Profissional no Ensino em Ciências da Saúde, o Mestrado e Doutorado 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde, além de já ter desenvolvido diferentes Projetos PET 

Saúde: PET Saúde Mental, PET Vigilância, PROPET (PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE 2012-

2014), PET Saúde REDES (2013-2015) e PETGraduaSUS (2016-2018).  
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A presente pesquisa incidiu sobre estudantes egressos dos projetos PET Vigilância, 

PROPET (PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE 2012-2014), PET Saúde REDES (2013-2015) e 

PETGraduaSUS (2016-2018).  

A delimitação dos PARTICIPANTES da investigação abrangeu os estudantes egressos dos 

Projetos PET-SAÚDE do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, 

focalizando: PET Vigilância, PROPET (PRÓ-SAÚDE E PET SAÚDE 2012-2014), PET 

Saúde REDES (2013-2015) e PETGraduaSUS (2016-2018).  

Entrou-se em contato com os estudantes egressos participantes dos PET-SAÚDE via 

e-mail e via recrutamento de voluntários por meio de uma publicação no grupo de facebook 

destinado a profissionais e estudantes da unifesp, o “unifespianos”. A produção de dados foi 

feita de maneira virtual visando atingir o maior número de egressos, frente ao fato que muitos 

dos estudantes não residem em Santos. 

O caminho metodológico escolhido privilegiou a NARRATIVA DOS ESTUDANTES sobre 

suas experiências, concepções sobre o  PET-SAÚDE e influências/os impactos que os 

estudantes egressos dos Projetos Pet Saúde reconhecem em suas trajetórias formativas e que 

relacionam com a experiência vivida. 

A narrativa hoje tem sido utilizada como um dispositivo metodológico tanto no ensino 

quanto na pesquisa e diversos pesquisadores tem se aprofundado no tema trazendo discussões 

muito pertinentes sobre seu uso e modos de construção. (Meihy, 2006; Caldas, 1999; 

Evangelista, 2011; Cunha,1997) 

As narrativas compuseram um panorama complexo e multideterminado ao qual 

adentramos com as ferramentas da ANÁLISE TEMÁTICA, conforme descreve Minayo (1999) e 

Franco (2008). 

Estas ferramentas envolvem a leitura crítica do material empírico construído com os 

sujeitos participantes da pesquisa, o mapeamento dos temas que se mostrarem mais 

recorrentes e das zonas de convergência e divergência, elaborando o percurso do processo 

analítico-interpretativo. Após a leitura das narrativas, foi empreendida uma 

sistematização de unidades de contexto e unidades de registro, configurando núcleos de 

sentido.  

O projeto foi apresentado e aprovado pelo  Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.  Todos os estudantes participantes da 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

III. Resultados e discussão 
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As egressas, nomeadas de Participante PET1 e Participante PET2, foram participantes 

do PET REDES e do PET SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, respectivamente. A 

participante PET1 concluiu a graduação em 2014 e, participou do PET REDES por 1 ano e 4 

meses. A participante EPET2 concluiu a graduação em 2013 e, participou do PET 

SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE por um ano. 

Em ambas narrativas foi destacado a singularidade dos programas PET-SAÚDE, no 

sentido de não ser meramente uma extensão dentro da Universidade, mas um aprendizado 

prático e mais próximo ao trabalho desempenhado após a formação, em especial caso esse 

trabalho seja na rede SUS. Neste sentido, tem-se a ideia do ensino-aprendizagem  

interprofissional. (VILELA & MENDES, 2003) 

As narrativas enfatizam o aprender durante a experiência prática, colocando em pauta 

um dos principais objetivos do PET-SAÚDE, que é o aprender enquanto se vivencia o 

trabalho. O PET-SAÚDE propicia um espaço para além dos muros acadêmicos da formação 

em saúde, o que amplia enormemente a visão do profissional e de seu lugar de estar no 

mundo. Ao lidar no cotidiano do aprender e do trabalhar com profissionais de diversas áreas – 

ou seja, o exercício do ensino e trabalho interdisciplinar, como proposto por Gyamarti (1986), 

Casto e Julia (1994), Carpenter (1995) e Freeth (2007) -, tem-se a visão ampliada de saúde, 

visão esta compatível com a própria definição de cuidado do indivíduo, uma vez que este 

sempre será composto por inúmeros fatores, seja biológico, social, psicológico, econômico, 

etc. 

 

A graduação ofereceu uma série de ferramentas para o desenvolvimento como 

profissional e me apresentou inúmeras possibilidades de aprendizagem, mas o PET 

ofereceu a mim algo que nenhum outro espaço na universidade havia possibilitado: 

o aprendizado prático sobre a importância de ser responsável com as coisas e 

pessoas com as quais você se compromete e a oportunidade de errar e de aprender 

com os erros. (Participante PET2) 

 ...  apesar da  nifesp nos inserir no territ rio desde o primeiro ano de graduação, 

fazer um trabalho semanal na região me proporcionou o reconhecimento de uma 

população completamente diferente da população com a qual eu convivi a vida toda, 

composta pela classe m dia.  ara entrarmos no territ rio, tínhamos que verificar 
com os líderes comunitários como estava a situação de segurança, era recomendado 

que nos vestíssemos de forma simples e sempre de  aleco e evitássemos  arg es para 

que pud ssemos nos aproximar da melhor forma dessa população. (Participante 

PET1) 

  

Foi visto também sobre a questão do processo seletivo e da existência de bolsas de 

tutoria (o que motiva muito os estudantes). Foi explicitada a relação que o PET-SAÚDE com 

o trabalho nos moldes do SUS, com ênfase na Atenção Básica (UBS e PSF). O que motiva o 

estudante a se aproximar mais do tema e, mesmo, após formado, ingressar efetivamente no 

sistema público de saúde. Dessa forma, a existência e desenvolver dos PET-SAÚDE 
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contribuem muito para a formação acadêmica dos futuros profissionais de saúde, bem como 

favorecem espaços de mudanças nas práticas profissionais atuantes nos locais em que se 

desenvolvem os PETs. 

 

    que tamb m resultou na minha aproximação da estrat gia de saúde da família 

na     que fiz estagio, tamb m escolhido por conta do    . (Participante PET1) 

Como estudante participante do    , apenas as mudanças micro eram atingíveis.   

nesse quesito, o pro eto cumpriu muito bem seu papel, pois o contato entre 

preceptores participantes facilitou o caminho dos usuários os quais atendíamos 

dentro da RAS. Pudemos agilizar atendimentos agendados parados há meses, 

solucionar casos que exigiam menor complexidade de tecnologias a partir da 

discussão acad mica, sem sobrecarregar os profissionais de saúde do    .  ssa 

questão tamb m foi verdadeira no quesito de materiais, que  s vezes algumas 
unidades tinham de sobra e outras de menos.  ssa articulação, apesar de ser 

vivenciada muito na prática cotidiana, foi ben fica para o melhor funcionamento dos 

serviços envolvidos. (Participante PET1) 

  

As narrativas também apontam dificuldades a serem superadas no programa PET-

SAÚDE, indo ao encontro com a pesquisa feita por Rosenfield et al (2011), em que 

contrastava dificuldades e satisfações dos sujeitos participantes de projetos interprofissionais. 

No caso da presente pesquisa, a principal dificuldade encontrada foi a falta de compreensão 

dos profissionais que trabalham nas unidades de saúde em relação aos estudantes. Foi relatado 

que não há uma real compreensão do papel do estudante e, sugere-se que a Universidade faça 

um trabalho de esclarecimento e aproximação maior: 

 

 nserida na rotina da unidade durante o estágio, observei que os profissionais não 

compreendiam a presença dos alunos e não sabiam sobre o trabalho em execução, 

mesmo o preceptor do PET sendo o chefe da unidade. A articulação entre os 

estudantes, professores, preceptores e usuários do     era bem estabelecida, mas 

com os profissionais dos serviços não era presente. Atualmente penso que nunca 

demos retorno sobre o que estávamos fazendo com os usuários daquela unidade. 

(Participante PET1) 

 

Tal dificuldade pode ser diretamente relacionada com uma das dificuldades apontadas 

no desenvolvimento do PET-SAÚDE na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), 

localizada na Bahia, (RODRIGUES, 2012) o que implica que tal barreira não é apenas 

presente no PET-SAÚDE desenvolvido na UNIFESP, sendo portanto, um ponto que deve ser 

levado em consideração ao instaurar o programa em qualquer Universidade. Nas palavras de 

Rodrigues et al (2010):  

 

Com relação à preceptoria, identificou-se a dificuldade em compatibilizar os 

horários entre estudantes e alguns preceptores que não estavam inseridos 

diretamente nas atividades da Unidade; dificuldade de alguns preceptores que não 
tinham experiência em pesquisa em orientar os estudantes nos projetos dessa área, e 

em articular e envolver os alunos dos diversos cursos nas atividades realizadas.  
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Pôde-se compreender, por fim, a intensidade da vivência do PET-SAÚDE para os 

participantes, uma vez que além de toda importância relatada, foi posto o desejo do 

prosseguimento do PET-SAÚDE e, a indicação para que demais estudantes participem do 

programa e possam ser afetados da mesma forma positiva: 

 

De tão rica e cara para mim, recomendo essa experiência a todos os 

estudantes que encontro e me sinto lisonjeada quando um aluno relata com 

alegria como   ser um “petiano”. É um programa que não pode acabar!” 

(Participante PET2) 

 

IV.  Considerações finais 

 

Essa pesquisa possibilitou apreender narrativas dos estudantes egressos, que o PET 

SAÚDE é muito fecunda na formação como profissionais da saúde. O Programa possibilita 

uma aproximação entre o aprendizado teórico e o prático, o aprender na vivência, 

oportunizando ao estudante, ainda em graduação, uma experiência do trabalho em saúde. Se 

apropriando e, fazendo apropriar-se, do trabalho (NASF, CAPS, etc), bem como do seu papel 

como profissional e como estudante, o trabalho em equipe entre professores, profissionais e 

graduandos e, o trabalho interdisciplinar. 

Foram captadas, ainda, dificuldades do Programa, como a questão do entendimentos 

dos profissionais, que já trabalhavam nas unidades de saúde, em relação ao papel e ação dos 

estudantes no ambiente de trabalho, o que ressalta a importância de uma aproximação maior 

por parte da Universidade com os próprios serviços e trabalhadores. 

A pesquisa revela que o PET SAÚDE possibilita uma formação multifacetada e 

ampliada ao estudante fora do âmbito de sala de aula e puramente acadêmico-teórico.  

No campo dos limites da pesquisa, compreende-se a necessidade de ampliar os 

egressos que vivenciaram o PET Saúde, ampliando os olhares e possibilidades de melhoria 

em próximos projetos. E, o PET-SAÚDE prossegue, pulsante e potente, deste modo, tendo-se 

a relevância da continuidade da presente pesquisa, garantindo o monitoramento, avaliação e 

proposição no âmbito do próprio Programa.  
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