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SIMPOSIUM I. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DA ÁREA DA 
SAÚDE: POLÍTICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM 

QUESTÃO 

Coordinadora: Beltrame Pedroso, Maísa. Secretaria do Estado da Saúde-
Rio Grande do Sul, Brasil 

 
Resumo do simpósio  
As novas configurações do mundo globalizado e seu acelerado processo de 
modernização científica e tecnológica vêm demandando novas formas de construção 
do conhecimento, pressionando mudanças no processo de formação de profissionais 
competentes para o atendimento à saúde da população. As relações deste processo 
tornam-se mais estreitas no instante em que a educação amplia sua importância 
estratégica nas políticas de desenvolvimento e no processo de luta pela redução das 
desigualdades sociais.  
Esse movimento tem provocado mudança estratégica, com muita ênfase para 
mudança no modo de organização do trabalho em saúde exigindo um novo perfil dos 
profissionais da área da saúde. Neste sentido, faz-se necessário “interferir na 
compreensão de currículos e práticas pedagógicas inovadoras” como afirma Cunha 
(2012, p.23), exigindo um processo que envolva reflexões epistemológicas e 
apropriação teórica dos campos da docência, da aprendizagem e da avaliação, 
tornando-se indispensável em todas as instâncias da gestão educacional, o 
planejamento da educação. 
Nesse sentido, em Portugal, com o Processo de Bolonha emergem mudanças a nível 
político, económico, social e, nos processos de ensinar e de aprender. Protagonizam-se 
opções estratégicas visando a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, 
procurando uma Europa mais competitiva cientificamente. 
No Brasil, acompanhando por iniciativas ministeriais e de programas de fomento 
criados para possibilitar a interação dos profissionais como os serviços, iniciou um 
processo de redirecionamento do trabalho em saúde que vem repercutindo, em maior 
ou menor escala, na formação dos profissionais.  
É importante destacar que a produção cotidiana do cuidado em saúde depende, em 
grande parte, das competências dos trabalhadores da saúde, bem como do grau de 
interação entre as várias identidades profissionais voltados para interprofissionalidade 
na produção do conhecimento. Deste modo os estudos realizados sobre as 
experiências formativas concretas e contornos inovadores que as mesmas vêm 
assumindo, criam novos desafios. 
Ao processo de construção paradigmática que forma o cenário atual do ensino 
superior, se conjuga preocupações com a necessária reconfiguração do papel do 
professor e dos processos pedagógicos universitários e a coexistência das contradições 
como tem sido mencionadas por Souza Santos (2004). O debate sobre formação e 
atendimento em saúde, tem valorizado o encontro entre sujeitos, o compromisso com 
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a integralidade e a equidade, respondendo às necessidades singulares. Deste modo, o 
papel que o professor desempenha na orientação e facilitação desse processo incide 
fortemente na concepção de docência e nos saberes necessários ao seu exercício, 
como afirma Cunha (2012) 
Este simpósio se constituiu na perspectiva de contribuindo com reflexões acerca de: 
qual o papel das políticas públicas que visam potencializar a qualificação da formação 
universitária da área da saúde no contexto atual. Que implicações essas mudanças 
provocaram nos espaços de disposição dos diferentes atores? Que rearranjos, de 
acordo com a nova correlação de forças podem, a partir daí, se construir? Esses 
questionamentos estimularam pesquisadores brasileiros e portugueses a 
apresentarem as experiências dos projetos, onde a metodologia, resultados e 
conclusões serão detalhados. 

 

A FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL NAS GRADUAÇÕES DA 
SAÚDE: CONSTRUINDO POLÍTICAS DE FORMAÇÃO PARA O 

AVANÇO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO BRASIL. 
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de Medicina de Botucatu, São Paulo, Brasil; Lemes Sordi, Mara Regina. 
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Resumo 
Esta comunicação apresenta e discute resultados do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), realizado no Brasil, desde 2008, que se propõe a 
promover transformações na geração de conhecimentos, no ensino e aprendizagem na 
graduação e no cuidado à saúde da população, por meio da formação de grupos de 
educação pelo trabalho, a integrando ensino, serviço e comunidade. Trata-se de 
programa construído em parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da 
Educação (MEC) para apoiar a mudança na formação das graduações na saúde de 
acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Conta com a participação 
de docentes, profissionais dos serviços de saúde e estudantes de todos os cursos de 
graduação da área da saúde, que desenvolvem intervenções a partir de proposta de 
trabalho interprofissional, tendo o SUS como espaço de formação. Foi realizada análise 
documental de dados secundários produzidos pelo MS, no processo de 
monitoramento do PET-Saúde, de artigos científicos publicados e de dados contidos 
em relatórios de seminários, e reuniões dos projetos. É possível reconhecer que o PET-
Saúde tem estimulado a integração entre diferentes cursos na realização de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e o trabalho interprofissional, agrega parcerias com 
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outras políticas públicas e que alguns projetos avançaram na implantação de 
disciplinas curriculares interprofissionais. Destaca-se como avanços maior articulação 
entre IES e gestão municipal, regional e maior aproximação das IES com a prática na 
Atenção Primária à Saúde.  
 
Introdução 
No Brasil, os desafios para reorientar a formação dos profissionais da saúde de acordo 
com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) apontou ao Ministério da Saúde 
(MS) a necessidade de criação de agenda política em parceria com o Ministério da 
Educação ( MEC). O Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (Pet-Saúde) 
representara, entre outras, um conjunto de ação do Ministério da Saúde (MS) e do 
Ministério da Educação (MEC), voltada a provocar mudança na formação das 
profissões da saúde. O Programa Mais Médicos desencadeou, em 2014, a revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação médica, assegurando a 
centralidade da formação na Atenção Primária á Saúde, a perspectiva de formação na 
rede de atenção à saúde no SUS e na relação ensino-serviço-comunidade, além da 
formação docente e de preceptores1,2,3,4. O PET-Saúde, iniciado em 2008, completa 
nove anos de efetivação em 2016 e tem promovido mudanças na geração de 
conhecimentos, no ensino e aprendizagem e no cuidado à saúde da população, por 
meio da educação pelo trabalho, com a integração ensino, serviço e comunidade17. 
Este trabalho apresenta e discute resultados do PET-Saúde l, com foco na educação 
interprofissional nas graduações na saúde.  
 
Marco teórico 
A partir da implantação do SUS, em 1988, define-se no Brasil, entre as atribuições da 
União, sua participação na formulação e na execução da política de formação e 
desenvolvimento profissional na saúde. Assim, o Ministério da Saúde assume a 
responsabilidade de desenvolver programas que avancem na consolidação da 
integração ensino-serviço-comunidade e da educação pelo trabalho5. Diversas 
experiências de integração entre universidades e sistema público de saúde podem ser 
identificadas tendo como pano de fundo o desenvolvimento e a qualificação do SUS, 
com ênfase ao âmbito da Atenção Básica e das Redes Estratégicas de Atenção à saúde.  
Em 2008, foi instituído, o PET- Saúde, através da Portaria Interministerial MS/MEC nº. 
1.802, 2008, para ampliar o trabalho voltado a promover, articular e apoiar ações e 
atividades de formação voltadas às mudanças das graduações na saúde, a integração 

                                                      
17 Editais PET-Saúde: Portaria Interministerial Nº 1.802 de 26 de agosto de 2008 instituiu o Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde. Foram lançados a partir de 2008 os seguintes editais: Edital Nº 12 de 03 
de setembro de 2008 e Edital Nº18 de 16 de setembro de 2009, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família; 
Edital Nº 07, de 03 de março de 2010 e Edital Nº 28 de 22 de novembro de 2012, com ênfase na Vigilância em 
Saúde; Edital conjunto Nº 27 de 17 de setembro de 2010, direcionado a Atenção em Saúde Mental, Crack, 
Álcool e outras Drogas; Edital Nº 24 de 15 de dezembro de 2011 (Pró-Saúde/PET-Saúde) e Edital 14 de 8 de 
março de 2013, com ênfase no trabalho com as Redes de Atenção a Saúde: 1.Rede de cuidados à pessoa com 
deficiência;. 2. Rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, priorizando o enfrentamento do câncer do 
colo de útero e de mama; 3. Rede Cegonha; 4. Rede de atenção às urgências e emergências; 5. Rede de atenção 
psicossocial: priorizando o enfrentamento do álcool, crack e outras drogas; 6. Atenção à saúde indígena. Edital 
Nº- 13, de 28 de setembro de 2015, Pet-saúde/graduasus - 2016/2017. 
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ensino-serviço articuladas a educação permanente por meio da integração das 
políticas ministeriais. 
O PET-Saúde se constitui como estratégia do MS para promover a formação de grupos 
tutoriais de trabalho envolvendo docentes, estudantes de graduação e profissionais de 
saúde na modalidade da educação interprofissional, com intervenções nas redes de 
atenção à saúde, onde necessidades dos serviços, das gestões municipais e da 
população são fontes de produção de conhecimento em temas estratégicos do SUS. 
Uma mesma IES pode ter um ou mais grupos Pet-Saúde com a participação de 
diferentes cursos de graduação da saúde.  
A educação dos profissionais de saúde enfrenta o desafio de formar sujeitos 
implicados com as complexas e dinâmicas necessidades sociais e de saúde. O contexto 
da produção do cuidado exige habilidades para o trabalho em grupo no fortalecimento 
do SUS. Nessa conjuntura, a educação e o trabalho interprofissional se apresentam 
como propostas de ensino e práticas de atenção à saúde que buscam valorizar o fazer 
compartilhado, em grupo, com responsabilidade e reflexão crítica8. Estudo com 
egressos de cursos de saúde formados em um currículo baseado na educação 
interprofissional afirma que a aprendizagem da prática colaborativa implica: a análise 
do contexto, o planejamento, a intervenção propriamente dita e a avaliação das ações 
de saúde de forma compartilhada9. 
 
Metodología 
Trata-se de pesquisa documental de dados secundários produzidos pelo MS, no 
processo de monitoramento do PET-Saúde, de artigos científicos publicados sobre o 
tema e de dados contidos em relatórios de seminários e reuniões dos projetos. Os 
dados secundários foram obtidos nos relatórios postados no FormSUS, sistema 
desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SGEP/MS) que 
permite o levantamento de informações. Esse formulário eletrônico propicia a geração 
de banco de dados e relatórios, sendo o acesso ao questionário disponibilizado via link, 
com acesso por intermédio de conexão com a internet e navegador. Os dados se 
referem a Relatórios Técnicos Anuais de Projetos, Relatórios de Autoavaliação e 
Relatórios de Acompanhamento realizados por assessores do MS durante visitas in 
loco a cada IES. Esta fonte foi considerada adequada, tendo em vista o número de 
participantes e a dificuldade de acesso direto aos mesmos. Os dados foram analisados 
a partir de estudo quantitativo e qualitativo com análise de conteúdo dos relatórios 
postados. 
 
Resultados 
De acordo com o Ministério da Saúde, da instituição do PET-Saúde, em 2008 até maio 
de 2015 foram apoiados projetos e grupos selecionados em sete processos de seleção. 
(Quadro I). 
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Quadro I 
Distribuição de número de projetos Pró-Saúde/PET-Saúde, PET-Saúde/SF, PET-Saúde/VS, PET-Saúde/SM, PET-
Saúde/Redes selecionados por editais PET-Saúde segundo número de grupos, cursos e bolsistas beneficiados. 
Brasília, 2009 a 2015. 
 

PET-Saúde Nº Projetos Selecionados Nº Grupos Nº Cursos 
Participantes 

 
Nº de bolsas/mês  

PET-Saúde/SF 2009 
84 306 345 5814  

Edital nº 12/2008 

PET-Saúde/SF 2010/2012 

111 484 545 9267  

Edital nº 18/2009 

PET-Saúde/VS 2010/2012 

70 145 298 1595  

Edital nº 7/2010 

PET-Saúde/SM 2011 

69 80 338 1280  

Edital nº 27/2010 

Pró-Saúde/PET-Saúde 

120 415 709 8060  

Edital nº 24/2011 

PET -Saúde/VS 

105 197 509 2180  

Edital nº 28/2012 

PET-Saúde/Redes 

116 290 623 5560  

Edital nº 14/2013 

Fonte: DEGES/SGTES/MS, 2015. 

É possível reconhecer que o PET-Saúde vem fortalecendo práticas acadêmicas que 
objetivam interligar a universidade, em suas atividades de ensino, pesquisa, serviço e 
extensão, com demandas da sociedade, de forma extremamente construtiva. Em 2013, 
foi possível expandir os grupos de bolsistas do PET-Saúde, quase dobrando o número 
em relação ao ano de 2012, podendo se observar um expressivo número de IES de 
diferentes cursos de graduação da saúde, serviços de saúde de atenção básica, 
secretarias municipais e estaduais de saúde e DSEI espalhados por todo o país. 
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A estratégia do PET-Saúde tem se mostrado potente na qualificação dos serviços de 
saúde da atenção básica, na formação crítica dos profissionais de saúde, na construção 
de novos caminhos para a mudança dos currículos da saúde que apontem para uma 
perspectiva interdisciplinar e interprofissional. Dessa forma, propicia a construção de 
espaços de educação permanente, onde a perspectiva acadêmica amplia-se ao olhar 
do trabalho vivo em saúde e a perspectiva do serviço cresce conjuntamente diante das 
possibilidades de construir processos de cuidado mais atentos e antenados com as 
reais necessidades dos usuários do SUS. Nas experiências dos projetos estão presentes 
as articulações entre os diferentes atores na busca de soluções para problemas e 
situações de ensino, aprendizagem e o cuidado. Compõem modelos de ensino e 
práticas de atenção à saúde que buscam romper com a fragmentação do cuidado, o 
atendimento descontextualizado e independente de cada profissional. Trata-se de 
uma proposta que valoriza o fazer com responsabilidade e reflexão crítica de cada 
profissional implicado no trabalho colaborativo em equipe. 
O conjunto do relato das experiências por meio de artigos publicados em revistas 
científicas, os relatórios das visitas dos assessores aos projetos, os relatórios anuais das 
IES, os encontros, seminários e debates ocorridos em diferentes fóruns de discussões 
revelam a potência dessa estratégia, bem como a necessidade de fortalecê-la e 
qualificá-la nos seus diferentes espaços de execução.  
Observam-se mudanças no decorrer do desenvolvimento dos editais PET-Saúde, no 
sentido de buscar um maior comprometimento dos atores envolvidos e uma melhor 
definição do que se espera de cada projeto, consolidando as parcerias e os sistemas de 
controle, fazendo com que sejam apresentados no projeto propostas de 
sustentabilidade, demonstração da viabilidade de integração ensino-serviço com 
destaque para educação permanente e infraestrutura, adequação da proposta às DCN, 
Plano de Pesquisa e de intervenção definido a partir das necessidades do serviço e de 
temáticas prioritárias definidas a partir de necessidades do desenvolvimento do SUS 
como saúde indígena ou redes de urgência e emergência. Os editais estimularam a 
articulação com outras ações e programas da SGTES direcionadas à Educação em 
Saúde tais como Telessaúde, UNA-SUS e Pró-Residência além das políticas de Gestão 
do Trabalho em Saúde. 
A partir de 2013, implantou-se modelo de avaliação para monitorar os 
desdobramentos do PET-Saúde realçando a avaliação como espaço pedagógico e 
político a serviço de aprendizagens significativas do ponto de vista social e dependente 
dos atores que atuam nos projetos. Para tal deliberou pela inclusão dos assessores do 
referido programa no processo de formulação e implementação de ações avaliativas 
capazes de acelerar as mudanças desejadas. Ao se pronunciarem sobre as 
características da avaliação, previstas nos programas selecionados, a serem assumidas 
nas visitas in loco pelos assessores a cada um dos projetos das instituições e 
respectivas secretarias de saúde participantes, ampliou-se o pertencimento e a 
implicação dos assessores com a política ministerial. 
Dos relatórios foi possível o destaque a alguns pontos: a estruturação da Universidade 
em unidades de saúde isoladas, independentes por curso é um entrave e um elemento 
limitante da pratica multidisciplinar e interprofissional para além da experiência PET; a 
criação de disciplina complementar de graduação interdisciplinar ofertada para os 
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acadêmicos de todos os cursos da área da saúde pode provocar mudanças no processo 
de trabalho, imprimindo-se o trabalho e formação colaborativa; as vivências nos 
cenários de prática permitem avaliar o desenvolvimento do Projeto, através dos 
relatos de experiências bem sucedidas acerca do contato dos alunos com as 
necessidades de saúde dos usuários dos serviços de saúde; em algumas IES, as 
reformas curriculares foram influenciadas pelo trabalho do Pet; os professores 
modificaram as estratégias de atividades na rede municipal de saúde e passaram a 
interagir com a gestão. 
No caso do processo de ensino aprendizagem na educação interprofissional se 
observou a ativação de mudanças nos cenários da saúde: na formação de grupos 
interdisciplinares nos serviços; equipes mais antigas do projeto ajudam nos processos 
de mudanças com inserção gradual dos ingressantes; o aprendizado continuo no 
cotidiano das atividades de pesquisa como ação do PET-Saúde; o projeto é do grupo, 
da equipe de saúde e este tem sido um dos elementos de extremo sucesso nos  grupos 
PET; a integração entre as disciplinas ocorre por meio da articulação das atividades 
entre preceptores e alunos; as atividades interprofissionais ou multiprofissionais tem 
oportunizado o desenvolvimento de ações conjuntas entre alunos de cursos distintos 
da graduação assim como de profissionais preceptores e tutores de distintas áreas da 
saúde; as ações entre alunos de diferentes cursos são dificultadas  pela grade horária, 
estudantes vão em momentos distintos aos serviços de saúde. Uma questão presente 
nos diversos relatos se refere a necessidade de se ampliar o trabalho para que todos 
os alunos e cursos da área da saúde possam participar desse modelo colaborativo de 
formação, construindo uma nova cultura de profissionalismo no âmbito das IES, com 
impactos em todos os sujeitos envolvidos. 

“São estudantes de diferentes anos de formação e de diferentes carreiras, os 
preceptores também possuem diferentes formações, o que foi relatado como de 
extrema importância para o processo de trabalho e para a construção do 
conhecimento. Tal dinâmica de trabalho possibilita, segundo as avaliações dos 
preceptores e alunos, a geração de aprendizados diversos daqueles obtidos 
apenas nas aulas teóricas, além de propiciar um envolvimento, vínculo e por 
parte de muitos preceptores o desejo pela especialização ou pela pós-
graduação”8. 

 
Conclusão 
Foi possível observar que o PET-Saúde estimula a integração entre diferentes cursos na 
realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão e que alguns projetos 
avançaram na implantação de disciplinas curriculares interprofissionais. A perspectiva 
de um trabalho de responsabilização participativa na direção da sustentabilidade das 
ações amplia a dimensão formativa e inovadora do processo avaliativo e promove 
maior avanço dos projetos. 
Com diversos editais já realizados, o alcance potencial dessa estratégia deve ser 
ampliado dimensionando o seu caráter indutor de um processo mais amplo de 
construção de práticas inovadoras no SUS e na formação de profissionais de saúde. 
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