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HOMENAGEM

Neste mundo vocês terão, aflições; contudo, 
tenham ânimo! Eu venci o mundo. 

(JOÃO 16:33)

Esse era um dos versículos dos quais a Professora Iasmin Duarte 
mais gostava... É como se agora a estivesse ouvindo dizer: “tenha ânimo, 
vai dar certo!”. Sempre bem disposta e otimista, emanava luz e energia 
contagiantes. 

Era, portanto, impossível não segui-la, uma vez que guiava a todos 
com um misto de carinho, firmeza, gentileza e amor. Caracterizada pela 
imbricação da doçura e da firmeza, nenhuma dificuldade a impedia de 
alcançar os objetivos almejados. Nada era capaz de pará-la ou desanimá-la; 
serena e sorridente, vencia os obstáculos e seguia em frente. 

Os idealizadores da presente obra, ao longo de sua elaboração, 
enfrentaram dificuldades, mas seguiram o exemplo da nossa estimada 
Iasmin e, por isso, não desanimaram; perseveraram e, assim, lograram 
êxito ao nos ofertarem este livro.

Se um dia eu tivesse que definir a Professora Iasmin o faria com uma 
só palavra: generosidade, pois sempre acolhia, ouvia e, verdadeiramente, se 
empenhava em ajudar a todos que a procurassem, tal qual uma mãe. 

Essa generosidade transcendia as relações pessoais. Foi o que 
aconteceu com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da FAMED/



UFAL, que deteve grande apoio da Professora Iasmim e que tem integrado 
ensino, serviço e comunidade em favor de uma formação profissional de alta 
qualidade. Nessa proposta percebemos mais um traço dessa comprometida 
médica, professora, pesquisadora e gestora.

A Professora Iasmin, uma pessoa admirada, respeitada e amada por 
todos os que fazem a FAMED/UFAL, estará sempre em nossos corações...

Alessandra Leite
Diretora FAMED/UFAL
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PREFÁCIO

Ao celebrar 70 anos de existência, a FAMED, cumprindo sua 
missão ao longo dessas sete décadas, nos presenteia com a publicação 
deste livro, organizado sob a liderança da Profa. Dra. Josineide Francisco 
Sampaio que, com amor e entusiasmo, além de ter impulsionado as 
ações de extensão, tem contribuído significativamente para as ações 
de integração do ensino com os serviços de saúde e a comunidade 
nesta unidade. 

Essa publicação, do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – 
MPES/FAMED/UFAL, nos possibilita não só obter conhecimentos, mas 
reformular conceitos, na direção das necessidades sociais, o que contribui 
para o processo de tomada de consciência e promoção de mudanças na 
formação em saúde, a exemplo do presente livro.

Esse mestrado profissional é um programa de pós-graduação strictu 
sensu, que vem constituindo-se como um instrumento de formação de 
muitos profissionais da área da saúde em Alagoas, contribuindo para 
promoção de práticas integradoras entre o ensino, os serviços de saúde e a 
comunidade, possibilitando a formação de um profissional cidadão. 

É um curso que credita, cada vez mais, a Faculdade de Medicina 
(FAMED) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio da 
ousadia e coragem de docentes e discentes, que consideram indispensável 
essa integração na formação do aluno, na qualificação do mestrando, do 
professor, dos profissionais de saúde que atuam como preceptores e do 
intercâmbio com a sociedade, implicando em relações multi, inter ou 
transdisciplinares e interprofissionais.
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Com quase uma década de existência, através desta publicação, 
o MPES se consagra e contribui para o fortalecimento dessa temática no 
âmbito da comunidade acadêmica e dos serviços de saúde, sobretudo para 
os profissionais envolvidos com o ensino.

Este livro apresenta capítulos que abordam estudos vinculados à 
Linha de Pesquisa Integração Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade 
(IESSC), que refletem sobre a aprendizagem em serviço e a integração 
entre as práticas de ensino na saúde e sociais, a interprofissionalidade na 
formação em saúde, o planejamento e a gestão para a integração do ensino 
nos serviços do SUS, e o papel da preceptoria na integração do ensino-
serviço no ensino na saúde. Além desses, há capítulos que versam sobre a 
relação entre a produção de conhecimentos científicos e as possibilidades 
de intervenção na realidade dos serviços de saúde. 

Portanto, esta publicação, desenvolvida por professores, pós-
graduandos e técnicos do MPES, desvenda os caminhos da integração 
entre o ensino, os serviços de saúde e a comunidade, ancorados no Sistema 
Único de Saúde – SUS, ao qual temos como referência para a prática do 
ensino em todas as áreas da saúde. 

Apreciem esta boa leitura, onde cada leitor será envolvido pelo 
brilhantismo deste livro. 

Iasmin de Albuquerque Cavalcanti Duarte
In memoriam



APRESENTAÇÃO

É com enorme prazer que apresento esta coletânea, produção do 
Programa de Pós-Graduação, nível Mestrado Profissional em Ensino na 
Saúde da FAMED da Universidade Federal de Alagoas, mais especificamente 
da linha de pesquisa Integração, Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade 
(IESSC). Trata-se, sem dúvida, de uma grande contribuição desta pós-
graduação, comprometida com o desenvolvimento de pesquisas que geram 
o planejamento de propostas de intervenção na prática pesquisada, coerente 
com esta modalidade de mestrado no Brasil.

A temática em torno da qual foram produzidos os dez capítulos 
desta coletânea é também muito relevante! A Integração, Ensino, Serviço de 
Saúde e Comunidade é essencial para o desenvolvimento de competências 
para o trabalho no SUS, com grande potencial de indução de mudanças 
curriculares rumo a um processo formativo orientado às necessidades de 
saúde da população e à responsabilidade social das escolas.

O primeiro capítulo “O MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ENSINO NA SAÚDE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 
ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE” analisa a produção bibliográfica 
e técnico-tecnológica desta linha de pesquisa no Programa da UFAL. As 
autoras ressaltam a fecunda produção desta linha no período de 2013 a 
2017, com uma produção de produtos de intervenção até superiores aos 
de dissertações. Trata-se de uma importante contribuição à refexão sobre 
a produção do MP, especialmente em relação aos produtos educacionais. 

O PLANEJAMENTO NO PROCESSO DE GESTÃO PARA A 
INTEGRAÇÃO DO ENSINO NOS SERVIÇOS DO SUS é a temática 
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desenvolvida no segundo capítulo desta coletânea por meio de uma 
revisão da literatura.  Na seleção de 32 publicações, os autores ressaltam 
a predominância da natureza qualitativa dos relatos e enfatizam o 
Planejamento e Gestão para a Integração Ensino-Serviço, a Educação 
Permanente e a Formação, com ênfase à Integração SUS e Ensino 
considerando o lugar do estudante, da comunidade atendida e da relação 
preceptores e professores. 

O terceiro capítulo aborda A APRENDIZAGEM EM SERVIÇO 
E A INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO E AS PRÁTICAS DE SAÚDE E 
SOCIAIS enfatizando suas principais características e seu potencial “criativo, 
colaborativo, interativo e, acima de tudo, crítico”, produzindo reflexão a 
partir da ação. Finaliza apontando as Contribuições da Aprendizagem em 
Serviço para a Formação de Profissionais da Saúde. 

A PRECEPTORIA EM SAÚDE: A COMPLEXA TRAJETÓRIA 
DOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUEM PARA A INTEGRAÇÃO 
ENTRE ENSINO E SERVIÇO é a temática abordada no quarto capítulo. 
Enfatizando o papel do preceptor do PET- Saúde/Sáude da Família, no 
que tange às atribuições, responsabilidades e necessidades vivenciadas no 
exercício do papel, os autores apresentam um interessante diálogo entre três 
campos: educação, trabalho e saúde, entendidos como campos de teoria e 
prática imbricados e interinfluenciados continuamente. 

UMA ANÁLISE DO EXERCÍCIO DA PRECEPTORIA E AS 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS NO PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS, AIDS E HEPATITES VIRAIS DO MUNICÍPIO DE 
MACEIÓ é descrita no quinto capítulo.  Uma análise crítica de como 
profissionais de saúde exercem a preceptoria mostra que a mesma é exercida 
fundamentalmente pela experiência em serviço, sendo evidente o potencial 
técnico da equipe, a disposição e o desejo de fazer melhor.

O sexto capítulo aborda a VIVÊNCIA NO SUS EM ALAGOAS 
E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
SAÚDE SOB A ÓTICA DOS PRECEPTORES, mais especificamente analisa 
a percepção dos preceptores quanto à potencialidade da Vivência e Estágio 
no SUS/AL (VER-SUS) na formação dos estudantes. A pesquisa aponta a 



14 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

contribuição do VerSUS para uma formação mais crítica e mais próxima do 
sistema de saúde, possibilitando a percepção das “dificuldades do dia a dia 
do serviço público e, a partir daí, mobilizando competências e habilidades 
necessárias ao enfretamento das diversas situações encontradas”. 

A PRECEPTORIA NO ESTÁGIO CURRICULAR DE NUTRIÇÃO 
foi descrita no sétimo capítulo, enfatizando O DESAFIO DO FAZER, a 
partir da compreensão da preceptoria desenvolvida na disciplina Estágio 
Supervisionado em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Nutrição 
da Universidade Federal de Alagoas. A partir de um estudo de caso com 
docentes e preceptores, os autores comentam que as concepções sobre os 
termos preceptoria e preceptor são controversos, porém convergentes para 
a formação prática do estudante.

Uma pesquisa, tipo estudo de caso, sobre O OLHAR DOS 
GESTORES a respeito dos ESTÁGIOS EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA 
é analisado no oitavo capítulo. Os autores enfatizam a relevância do estágio 
para a formação profissional e a educação continuada dos profissionais do 
serviço proporcionada pela presença dos estudantes. Os desafios a serem 
enfrentados para se desenvolver os estágios na urgência são também 
elencados.

A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA FORMAÇÃO DE 
ENFERMEIROS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA é analisada no 
nono capítulo. Os autores discutem as fortalezas e dificuldades encontradas 
e os instrumentos do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
utilizados na integração ensino-serviço. Destacam a necessidade desta 
formação para atuar no SUS e concluem que, “os deveres e direitos sejam 
contemplados pela força da integração ensino-serviço e comunidade 
na construção de espaços mais acolhedores e resolutivos, e que a luz da 
harmonia esteja sempre com o mundo do ensino e do trabalho”. 

Finalmente o décimo capítulo aborda a INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO NOS DISCURSOS DOS DISCENTES DA FAMED, 
REVELANDO AVANÇOS E DESAFIOS. Por meio de uma a análise de 
discurso na perspectiva de Michel Foucault, particularizando a relação 
Ensino-Serviço no contexto da disciplina Saúde e Sociedade V. Para os 
autores,“materializam-se nos discursos avanços e desafios ‒ avanços no que 
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refere ao desenvolvimento de uma proposta metodológica que parte dos 
contextos de trabalho, ancorada no projeto político-pedagógico que tem 
em vista o fortalecimento do projeto tecnoassistencial do SUS, destacando 
a importância de ter o aluno no centro do processo formativo, visando à 
formação de profissionais socialmente comprometidos com esse ideário”. 

Registro aqui minha alegria de compartilhar esta coletânea! Sua 
leitura nos convida a uma viagem por uma gama de possibilidades de 
pesquisas sobre a Integração, Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade! 
Boa leitura!!!

Nildo Alves Batista
Professor Titular – Universidade Federal de São Paulo



O MESTRADO PROFISSIONAL 
EM ENSINO NA SAÚDE E SUA

 CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO
 ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento1

Josineide Francisco Sampaio2

Adenize Ribeiro da Silva Marques3

INTRODUÇÃO

A pós-graduação se estruturou no Brasil a partir do Parecer nº977-
CES/CFE, de 3 de dezembro de 1965, conhecido como Parecer Newton 
Sucupira e da Reforma Universitária de 1968, e para contribuir com o avanço 
tecnológico, científico e o desenvolvimento profissional, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou a Portaria 
nº80, de 16 de dezembro de 1998, reconhecendo o Mestrado Profissional 
como uma necessidade da formação de profissionais pós-graduados aptos 
a elaborar novas técnicas e processos, com desempenho diferenciado de 
egressos dos cursos de Mestrado Acadêmico (ALVES; OLIVEIRA, 2014; 
BRASIL, 1998).

1 Mestrado em Ensino na Saúde – MPES/UFAL. Enfermeira. Instrutora do SENAC/AL.
2 Doutorado em Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ. Docente da Faculdade de Medicina, 

Mestrados Profissionais em Ensino na Saúde - FAMED/UFAL e  Saúde da Família - 
FIOCRUZ/FAMED/UFAL.

3 Mestrado em Ensino na Saúde – MPES/UFAL.Técnica Administrativa FAMED/UFAL.
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Segundo Fischer (2005), o Mestrado Profissional é um mestrado 
stricto sensu que obedece aos procedimentos típicos dessa modalidade de 
ensino, visando à horizontalidade e a verticalidade do conhecimento. É 
visto como importante na integração e complementação entre os problemas 
profissionais e o conhecimento gerado na universidade, se constituindo 
como oportunidade de maior aproximação entre os trabalhos conduzidos 
pela universidade e as demandas provenientes dos campos social e 
profissional, além das demandas por soluções tecnológicas (QUELHAS; 
FILHO; FRANÇA, 2005).

A partir desses pressupostos sobre os Mestrados Profissionais, em 
2010, foi lançada a política do Pró-Ensino na Saúde, com o objetivo de 
possibilitar a produção de pesquisas científicas e tecnológicas, a formação 
de mestres e doutores e o estágio pós-doutoral na área do ensino na saúde, 
contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar esta área de formação, 
considerada estratégica para a consolidação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (BRASIL, 2010). Esta política contribuiu para a indução dos 
Mestrados Profissionais em Ensino na Saúde (MPES), acreditando-se na 
possibilidade de esta modalidade de pós-graduação responder, de maneira 
mais rápida e eficiente, à implementação das políticas públicas para a 
formação na área (QUELHAS; FILHO; FRANÇA, 2005).

Foi neste contexto que, em 2010, se constituiu o Programa de Pós-
Graduação em Ensino na Saúde (PPES), vinculado à Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Alagoas (FAMED/UFAL), com sua primeira 
turma no ano de 2011. Trata-se de um curso multiprofissional, com nota 
3 (três) na CAPES na Avaliação Quadrienal 2017. Está inserido na área de 
concentração Ensino na Saúde no Contexto do SUS e possui 2 (duas) Linhas 
de Pesquisa: 1) Currículo e Processo Ensino-Aprendizagem na Formação 
em Saúde; 2) Integração Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade.

Assim, o presente artigo tem como objetivo mapear as principais 
contribuições das pesquisas desenvolvidas pelo Mestrado Profissional 
em Ensino na Saúde (MPES) da FAMED/UFAL na Linha de Pesquisa: 
Integração, Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade (IESSC), tratando-
se de um recorte da dissertação intitulada: “A produção acadêmica de um 
Mestrado Profissional: Uma análise na área de ensino na saúde”, que teve 
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por objetivo analisar os Trabalhos Acadêmicos de Conclusão de Curso 
(TACC) do MPES/FAMED/UFAL das turmas de 2011 a 2014, que são 
compostos por um artigo e um produto educacional ou de intervenção.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem 
quantitativa, utilizando-se de análise documental para o levantamento de 
dados. Foram analisados 26 TACC que estavam disponíveis na íntegra nas 
páginas do MPES/FAMED/UFAL e do Repositório Institucional da UFAL 
(RIUFAL), correspondente à Linha de Pesquisa: Integração, Ensino, Serviço 
de Saúde e Comunidade (IESSC) das turmas de 2011 a 2014.

Para o levantamento dos dados, foi elaborado um instrumento 
de investigação no   programa Word® com o título: “TACC inseridos na 
Linha de Pesquisa: Integração, Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade”. 
Tal instrumento continha variáveis em consonância ao objetivo proposto, 
a saber: 1) Aluno/Autor; 2) Ano de Aprovação ou entrada no programa; 
3) Linha de Pesquisa; 4) Formação do autor; 5) Função do autor; 6) 
Objetivos; 7) Metodologia, Objeto, Sujeitos; 8) Resultados e Conclusões; 
9) Produto Educacional.

Para a análise dos produtos educacionais foi considerado o ano de 
entrada da turma em detrimento ao ano de defesa. Utilizamos esse critério 
devido o Programa ter seu início em 2011 e suas defesas em 2013, o que 
dificultaria a identificação desses produtos. 

Deste modo, os produtos aqui analisados foram desenvolvidos 
pelas turmas de 2011 a 2014 e apresentados nos TACC no período de 
2013 a 2017, vinculados à Linha de Pesquisa: Integração, Ensino, Serviço 
e Comunidade (IESSC). Foram identificados 35 Produtos de intervenção 
de natureza Educacional. Nos produtos foram levantados: a correlação 
do número de TACC e produto apresentado; produtos por ano de turma; 
percentual de produtos apresentados e executados, percentual de publicação 
dos resultados da execução do produto; locais de intervenção dos produtos; 
temáticas abordadas nos produtos e formato desses produtos.
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As produções encontram-se publicadas na página do Programa 
do Mestrado Profissional em Ensino em Saúde (http://www.ufal.
edu.br/unidadeacademica/famed/pos-graduacao/ensino-na-saude/
trabalhos-a’cademicos). 

O estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP), por se tratar de estudo com fonte de dados divulgados em 
repositórios digitais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação ao perfil dos mestrandos do MPES/FAMED/UFAL, 
em que seus TACC estavam inseridos na Linha de Pesquisa: Integração, 
Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade (IESSC), observou-se que dos 26 
alunos, 20 (77%) eram do sexo feminino e 6 (23%) do sexo masculino. Estes 
números reproduzem as características do perfil dos profissionais da área da 
saúde e educação, observadas em diversos estudos referentes à área, como, 
também, dos mestrados profissionais em ensino na saúde (NARDELLI et 
al., 2013; VILELA, 2016; HORTALE et al., 2013; FERREIRA et al., 2015).

Quanto à profissão, houve a prevalência da Enfermagem (8), 
seguida pela Medicina (5), Nutrição (4), Serviço Social (3), Odontologia 
e Fisioterapia (2) e Terapia Ocupacional (1). Estes achados ratificam os 
resultados encontrados na Tese de Pós-Doutorado de Vilela (2016), que 
dentre seus objetivos, estudou o perfil de discentes dos MPES existentes 
no Brasil, e se assemelham aos resultados obtidos em estudo realizado por 
Ferreira et al. (2015) referente ao perfil dos egressos em um MPES da Escola 
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Fluminense, 
onde constatou-se a predominância de discentes do curso de Enfermagem 
no MPES.

Segundo a função desenvolvida em seus ambientes de trabalho, 
observou-se que 58% eram docentes, 23% preceptores, 3,8% exerciam duas 
funções tais como: docente e preceptor, preceptor e supervisor, docente e 
tutor e diretora pedagógica e tutora, e 3,8% vice-coordenador de Centro de 
Ensino Superior (CES).
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De acordo com a distribuição dos TACC segundo a Linha de 
Pesquisa em estudo, foi possível verificar que nas turmas de 2011 e 2014 
produziram seis trabalhos cada, na turma de 2012 foram desenvolvidos 
nove trabalhos e na turma de 2013 cinco trabalhos. 

O Quadro 1, abaixo, mostra as principais temáticas e objetivos das 
pesquisas analisadas.

Quadro 1. Distribuição das temáticas analisadas em relação aos objetivos da Linha de Pesquisa IESSC 
do PES/FAMED/UFAL. Turmas 2011-2014.

TEMÁTICAS OBJETIVO DAS DISSERTAÇÕES N (%)

Educação em Saúde no estágio da 
Enfermagem

Analisar o conhecimento, estratégias metodológicas e ações educativas 2 (7,7)

Desenvolvimento da 
interdisciplinaridade na Estratégia 

Saúde da Família

Conhecer as práticas dos preceptores e docentes quanto a 
Interdisciplinaridade 

2 (7,7)

Percepção discente e docente 
referente às práticas desenvolvidas 

durante a graduação

Investigar a contribuição dos estágios na formação do profissional da 
saúde

8 (31)

Estágio curricular na visão dos 
gestores

Identificar os aspectos norteadores do estágio em Urgência 1 (3,8)

Vivência do preceptor no estágio em 
Saúde Pública

Analisar a preceptoria quanto aos seus desafios e potencialidades 6 (23,1)

Utilização de Rodas de Conversa 
na UBS

Investigar a metodologia Rodas de Conversa desenvolvida pelos 
profissionais de saúde

1 (3,8)

Avaliação das ações em Atenção 
Primária à Saúde

Avaliar os atributos das Ações em Atenção Primária à Saúde no estágio 
em Saúde da Família

1 (3,8)

Integração ensino e serviço Conhecer a percepção dos discentes relacionada a integração ensino e 
serviço durante estágios e práticas supervisionadas

3 (11,5)

Educação interprofissional e prática 
colaborativa

Conhecer a disponibilidade e prontidão dos profissionais de saúde para a 
educação interprofissional e prática colaborativa

1 (3,8)

Avaliação do Ensino e Aprendizagem 
no cenário de prática

Identificar as estratégias metodológicas utilizadas pelos docentes no 
campo de prática

1 (3,8)

Fonte: As autoras.

Nota-se no Quadro 1, a predominância da temática percepção 
discente e docente referente às práticas desenvolvidas 8 (31%), seguidas 
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pelas vivências do preceptor 6 (23,1%), integração ensino e serviço 3 
(11,5%) e Educação em Saúde e Interdisciplinaridade 2 (7,7%).  

Os dados acima corroboram a Linha de Pesquisa: Integração, 
Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade (IESSC) do MPES/FAMED/
UFAL que têm como objetivos investigar a articulação ensino/saúde/
comunidade com ênfase nas abordagens dos processos educativos 
em saúde, envolvendo sujeitos, cenários e práticas de aprendizagem. 
Investigações sobre problemas evidenciados na prática profissional 
no serviço e/ou comunidade que contextualiza o ensino em saúde no 
fortalecimento do SUS (UFAL, 2018).

Com relação aos locais de pesquisa, Tabela 1, observa-se que 16 
estudos ocorreram na Atenção Básica (UBS e ESF), 3 em Instituições 
de Ensino Superior (IES) Pública, 7 pesquisas divididas em: Instituto 
Federal de Educação (2), Serviço de Urgência 24 horas (2), Serviço de 
Assistência Especializada (2) e uma pesquisa desenvolvida em Hospital 
de Ensino.

Tabela 1. Cenário de Pesquisa dos TACC do MPES/FAMED/UFAL na Linha de Pesquisa Integração Ensino, 
Serviço de Saúde e Comunidade. Turmas 2011-2014.

Cenários das Pesquisas N %

Unidade Básica de Saúde (UBS) 8 30,8

Estratégia Saúde da Família (ESF) 8 30,8

Instituição de Ensino Superior (IES) 3 11,5

Serviço de Urgência 24 horas 2 7,7

Instituto Federal de Educação 2 7,7

Serviço de Assistência Especializada 2 7,7

Hospital de Ensino 1 3,8

Total 26 100

Fonte: As autoras.

Observa-se, pela tabela acima, que os locais mais prevalentes 
na realização das pesquisas foram as UBS e as ESF. Este dado é 
reforçado tendo em vista as reformulações das Diretrizes Curriculares 
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Nacionais (DCN) da saúde e dos programas desenvolvidos pelo 
Ministério da Educação (ME) para fortalecer o processo de formação 
e desenvolvimento profissional, com vista a qualificação da Atenção 
Básica (AB). Entre as ações relacionadas à educação superior para 
melhoria dos cursos de graduação, destacam-se: o Programa Nacional 
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) 
e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 
(VENDRUSCOLO, 2017).

Esses programas têm como orientação comum a proposta de 
integração ensino-serviço-comunidade no processo de formação, 
destacando os cenários de prática como lócus singular para a reflexão 
sobre a real condição da produção de cuidados e a necessidade de 
transformação do atual modelo de atenção, centralizado no profissional 
e nas técnicas. Essa interação consiste no trabalho coletivo, pactuado 
e integrado entre docentes e discentes dos cursos de formação, 
trabalhadores, gestores e usuários dos serviços (BRASIL, 2007; 
VENDRUSCOLO; PRADO; KLEBA, 2016).

Para colaborar na produção dos TACC e em consonância ao que 
foi supracitado, observamos que os sujeitos que apareceram nas pesquisas 
foram: discentes (42%), preceptores (27%), docentes (8%) e equipes da ESF, 
gestores, docentes e preceptores, coordenadores, discentes e preceptores, 
docentes mais discentes e preceptores (4%).

Como contribuição à Linha de Pesquisa: Integração, Ensino, Serviço 
de Saúde e Comunidade, os estudos mostraram que é preciso capacitação 
pedagógica dos preceptores e dos gestores para a supervisão de estágio; 
a importância das práticas para a formação profissional, principalmente 
no SUS, e do estreitamento do vínculo serviço de saúde e academia; o 
descontentamento discente em relação à supervisão e preceptoria;  o 
desconhecimento e à não execução da prática interdisciplinar pelos 
profissionais do serviço; o desenvolvimento da educação em saúde 
utilizando metodologias tradicionais e a roda de conversa tendo como 
principal cenário a sala de espera; a integração ensino e serviço sem 
alinhamento com o preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN); a importância da clínica ampliada na formação médica; a não 
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integração dos preceptores nas ações de planejamento e organização das 
práticas e a importância da prática interprofissional. 

Produtos de Intervenção do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde

O MPES desenvolve suas pesquisas no âmbito da prática 
profissional de seus mestrandos, os quais devem estar vinculados a 
atividades de ensino relacionadas à Docência, Preceptoria ou Gestão 
do Ensino. Para conclusão do curso são exigidos um artigo submetido 
em revista científica indexada e um produto educacional ou tecnológico 
decorrente da pesquisa. 

Trata-se de um produto de intervenção o qual é desenvolvido pelo 
mestrando, e é resultado da pesquisa realizada advinda de uma inquietação 
relacionada à sua prática profissional (RIBEIRO; OLIVEIRA; VILELA, 
2017) para tornar-se um meio de solucionar um problema e de socializar os 
conhecimentos adquiridos em seu local de trabalho. Para tanto, o egresso 
deve procurar efetivar essa intervenção, por meio do desenvolvimento de 
um produto de intervenção, relacionado ao resultado da pesquisa, podendo 
ser Educacional ou Tecnológico.

A CAPES, no Documento de área de 2019, afirma que a área de 
ensino conceitua o produto educacional como:

O resultado de um processo criativo gerado a partir 
de uma atividade de pesquisa, com vistas a responder 
a uma pergunta ou a um problema ou, ainda, a uma 
necessidade concreta associados ao campo de prática 
profissional, podendo ser um artefato real ou virtual, 
ou ainda, um processo (BRASIL, p. 16).

No início do Programa, o Produto era visto pelos mestrandos e 
orientadores apenas como o cumprimento de uma exigência para obtenção 
do título de mestre, não sendo exigida a sua execução, podendo ser 
apresentados enquanto proposta. Porém, após avaliação da coordenação 
do programa com seus pares e para atender às recomendações nos 
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documentos de área da CAPES, se passou a exigir, a partir da turma de 
2016, que os produtos fossem executados e apresentadas as informações 
referentes à sua execução na defesa do Trabalho Acadêmico de Conclusão 
de Curso (TACC), para que fosse garantida a sua aplicabilidade e 
observados os impactos sociais na prática profissional e nos serviços 
onde foram desenvolvidos.  

A seguir trazemos a correlação dos números de TACC com os 
produtos de intervenção produzidos no MPES, pelas turmas de 2011 
a 2014. 

Gráfico 1. Número de TACC e de Produtos de Intervenção produzidos no MPES/FAMED/UFAL – Turmas 
2011 – 2014.

Fonte: As autoras.

Embora observe-se que o número de produto supera o exigido 
no curso, alguns desses produtos são apenas propostas de intervenção, 
podendo ou não terem sido colocados em prática. Também observamos 
que alguns discentes apresentaram dois produtos educacionais, um no 
formato de proposta e outro executado. Nessa direção, Moreira, Rôças, 
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Pereira e Anjos (2018), também encontram em seu estudo sobre produto 
educacional mais de um produto educacional como resultado de uma 
mesma pesquisa. 

Entre as turmas de 2011 a 2013, há um equilíbrio com relação 
à defesa do TACC e os produtos educacionais. No entanto, na turma 
de 2014 ocorreu um aumento significativo dos produtos educacionais. 
Observa-se ainda que na turma de 2011 houve 7 defesas de TACC e 
6 produtos, devido a um dos produtos não ter sido especificado. 
Destacando-se a dificuldade encontrada em identificar a tipologia do 
produto em alguns trabalhos, pois as suas especificações não eram 
descritas de forma clara.

Dos 35 produtos identificados e apresentados à banca de Defesa 
dos TACC, 23 foram executados  :

Gráfico 2. Percentual de Produtos apresentados e executados no MPES/FAMED/UFAL – Turmas 2011-
2014.

Fonte: As autoras.

Nota-se que a maioria dos produtos apresentados foram executados, 
o que representa uma quantidade significativa, considerando o número de 
Trabalhos de Conclusão defendidos. 
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Notadamente, como ocorreram 26 defesas, o corresponde ao 
mesmo número de discentes que concluíram o curso, constata-se que 3 
egressos deixaram de apresentar uma intervenção para seu ambiente de 
trabalho, porém supõe-se que com os conhecimentos adquiridos pelo 
egresso durante o curso, tenha modificado positivamente a sua prática e, 
por conseguinte, dado alguma contribuição no seu local de trabalho.

O Gráfico 3 apresenta o percentual de publicação dos resultados 
dos produtos educacional.

Gráfico 3. Percentual de Publicação dos Resultados da Execução dos Produtos – MPES/FAMED/UFAL 
– Turmas 2011-2014.

Fonte: As autoras.

A publicação dos resultados desses produtos, apresenta-se de forma 
muito discreta, considerando que 97% dos produtos não foram publicados, 
tendo apenas a publicação de um artigo referente aos resultados de um 
produto educacional, o que pode representar uma perda significativa para 
socialização dos saberes e experiências vividas que poderiam contribuir 
com outros profissionais para se lidar com realidades semelhantes, a partir 
de ações inovadoras advindas de estudos científicos. 
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Nesse sentido, Moreira (2004) sugere que o produto educacional 
que se propõe a contribuir em área específica deve se constituir em material 
que possa ser utilizado por outros profissionais. Para isso, precisa ser 
disponibilizado de forma adequada e eficiente para que os profissionais da 
área tomem conhecimento de sua existência. Pois, segundo Vilela, Batista 
e Ribeiro (2020), em estudo sobre os desafios do ensino no mestrado 
profissional, relatam que a pouca visibilidade desses produtos pode 
significar que não tenham uma real intervenção na prática e que há pouca 
valorização da pesquisa que desenvolve.

Quanto aos locais de intervenção por meio dos produtos, 
apresentam-se de forma diversificada, como podemos observar a seguir.

Gráfico 4: Locais de Intervenção dos Produtos realizados no MPES/FAMED/UFAL na Linha de Pesquisa: 
Integração, Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade.

Fonte: As autoras.

O Gráfico 4 apresenta uma diferença entre o número de produtos 
elaborados e a quantidade de locais de intervenção, considerando-se que 
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foram identificados 39 locais que receberam as contribuições do produto 
de intervenção, tal divergência ocorre devido a pesquisa poder ser realizada 
no local de trabalho do discente e o produto de intervenção desenvolvido 
em ambiente distinto, dependendo dos resultados da pesquisa ou por ter 
abrangência em mais de um local.

Os produtos desenvolvidos foram distribuídos em diversos setores 
da saúde, porém, nos ambientes que têm o Sistema Único de Saúde (SUS) 
como contexto, devido alguns egressos atuarem em locais que formam 
profissionais ou fazem assistência de saúde da população, e que outros 
desempenham as duas funções, essa diversificação ficou evidenciada, o que 
não poderia ser diferente, vez que o MPES tem sua área de concentração no 
Ensino na Saúde no Contexto do SUS (UFAL, 2010). Entretanto, observou-
se um produto de intervenção vinculado a uma IES da rede privada, o 
Centro Universitário de Maceió (CESMAC).

Percebe-se que o curso de Medicina (09) foi o local onde o 
maior número dos produtos foi desenvolvido, o que pode justificar-se 
pelo motivo do Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde ser da 
Faculdade de Medicina. Outros cursos da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) também foram contemplados: Odontologia (02) e Nutrição (02). É 
importante destacar que vários produtos vinculados ao curso de medicina 
também são relacionados à Atenção Básica (AB), por se constituir um dos 
principais cenários de formação do curso.

Outras instituições de ensino e de assistência foram identificadas 
como: o Hospital Universitário (01), as Unidades Básicas de Saúde 
do Município de Maceió (07), UTI do Hospital Geral do Estado de 
Alagoas (HGE) (03), a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 
Alagoas (UNCISAL) (02), a Unidade de Emergência (SAMU) (02), o 
Programa de DST/HIV/AIDS/HV (02) do município de Maceió (AL) 
e, no âmbito da gestão, relacionado ao Conselho Intergestor Regional 
(CIR) (01). Desse modo, pode-se observar que o Programa promove 
a qualificação de profissionais que atuam em diferentes cenários e 
serviços de saúde, dando uma efetiva contribuição na área de ensino na 
saúde em Alagoas. Também se identificou que a produção do Programa 
tem alcance regional, como o Estado da Paraíba (UFPB), o Programa do 
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PET/SAÚDE (02), Pernambuco em dois cenários na Estratégia Saúde da 
Família em Caruaru (02) e no curso de Enfermagem (03) no Instituto 
Federal Pesqueira (IFPE).

Pode-se observar, pela diversidade e alcance dos produtos 
elaborados pelo MPES, que os programas de mestrados profissionais têm 
contribuído com a constituição de conhecimento e aprendizagem não só 
dos egressos, mas também com os sujeitos dos cenários envolvidos no 
processo de sua produção (FREIRE; GUERRINI; DUTRA, 2016).

Para identificação das temáticas sobre as quais foram desenvolvidas 
as pesquisas e os produtos foi elaborada uma nuvem de palavras que 
apresentamos abaixo, na Figura 1:

Figura 1. Nuvens de palavras que representam as temáticas dos produtos da Linha de Pesquisa IESSC 
– MPES/FAMED/UFAL, das Turmas de 2011-2014.

Fonte: As autoras.

Verifica-se que o Estágio Curricular aparece em destaque 
como a temática mais abordada, por estar relacionada ao internato e 
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ao estágio rural desenvolvidos na Atenção Básica (AB), no curso de 
medicina da FAMED/UFAL. Acredita-se que isso se deve à vinculação 
do Programa à FAMED e por ele se constituir na área de ensino no 
contexto do SUS que se propõe a atender as necessidades que emergem 
no contexto da integração ensino, serviço e comunidade, decorrentes 
da inserção dos estudantes da área da saúde nos serviços do SUS. Esse 
resultado corrobora com o estudo de Vilela, Ribeiro e Batista (2020), 
no qual identificou-se que o SUS se constitui em um dos fatores 
facilitadores dos programas de mestrado profissional, como cenário 
de prática desses cursos.

A segunda temática a se destacar é a preceptoria. Acredita-se que, 
além de ser um grupo de interesse do Programa, seja em decorrência da 
lacuna existente referente à formação pedagógica desses profissionais de 
saúde. Segundo Rocha e Ribeiro (2012), os preceptores dominam os saberes 
profissionais, e não os saberes pedagógicos. Nesse segmento, julga-se que 
há uma contribuição dos produtos desenvolvidos nesta temática como 
subsídios a serem utilizados na formação dos discentes dos cursos das áreas 
de saúde, os quais têm parte significativa da sua formação realizada pelos 
preceptores nos cenário de práticas, consequentemente, isso se reflete na 
qualificação dos serviços prestados à comunidade, pois esses profissionais, 
além de se qualificarem também podem ser multiplicadores, por meio de 
suas pesquisas e produtos desenvolvidos. 

Podemos observar que foram também desenvolvidos produtos 
relacionados a temáticas como interdisciplinaridade, trabalho em equipe, 
interprofissional e roda de conversa. Entre estas, a interdisciplinaridade é 
considerada significativa para o mundo trabalho, sobretudo para o ensino, 
pois não é possível dissociar o ensino da interdisciplinaridade, pois a Área 
de Ensino é definida como interdisciplinar (BRASIL, 2019). 

A identificação da menor quantidade de produtos sobre o 
trabalho em equipe e a interprofissionalidade pode estar relacionada ao 
fato de ainda serem confundidos com a interdisciplinaridade. De acordo 
com Griggio, Mininel e Silva (2018), durante as rodas de conversa, há a 
necessidade de serem esclarecidas as diferenças conceituais entre os 
termos interprofissionalidade e interdisciplinaridade, pois são tratados 
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como sinônimos por alguns participantes, o que pode indicar a pouca 
representação dessas temáticas entre os produtos analisados.

Sobre a roda de conversa, Melo et al. (2016) afirmam que ela tem 
representado um aporte colaborador importante nas áreas de saúde e que 
a prática desse instrumento, cotidianamente, constitui um vínculo nos 
segmentos que integram os serviços de saúde, ou seja, discentes, equipe 
dos profissionais e usuários desses serviços.

A CAPES apresenta vários formatos de Produtos de natureza 
Educacional que devem compor os Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC) dos Mestrados Profissionais na área de Ensino, conforme Portaria 
Normativa nº17/2009 do Ministério da Educação (ME). Entre essas opções 
foram identificados no período estudado, vinculados à Linha de Pesquisa: 
Integração, Ensino, Serviço de Saúde e Comunidade os seguintes produtos.

Gráfico 5. Formatos e número de produtos elaborados pela Linha de Pesquisa IESSC – MPES/FAMED/
UFAL. Turmas 2011-2014.

Fonte: As autoras.

O gráfico acima aponta para os vários formatos de produtos de 
natureza educacional produzidos pelas turmas de 2011 a 2014, entre os 
quais predomina a produção de material textual representado por: relatório 
técnico, guia de orientação, panfleto instrucional, artigo e livro. Estudo sobre 
produtos educacionais de um curso de mestrado profissional, destaca que 
a recorrência da produção de material textual deve estar associada ao seu 



32 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

baixo custo de produção, diante da falta de financiamento aos Mestrados 
Profissionais por parte de CAPES (MOREIRA et al., 2018).

Constata-se que os produtos em formatos de mídias educacionais 
e atividades de extensão apresentaram a mesma proporção, seguida de 
propostas de ensino. Entre os produtos de mídias educacionais foram 
identificados: vídeo educativo, blog, animação, página na internet e 
ambiente virtual de aprendizagem. Julga-se que essa modalidade de 
produto deveria surgir em número mais significativo, devido ao avanço 
do uso da tecnologia digital, uma vez que o MPES espera que seus egressos 
sejam capazes de introduzir inovações em suas práticas docentes.

Além disso, o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – 
MPES/FAMED/UFAL é um programa de pós-graduação stricto sensu, 
que se propõe a ser um interlocutor dos cursos da área da saúde, sendo 
um instrumento de facilitação no exercício da interdisciplinaridade que 
buscamos na formação em saúde, direcionado para professores formais 
(docentes) ou informais (preceptores) que busquem a melhoria da sua 
prática no ensino dos cursos da área da saúde (UFAL, 2010).

Podemos observar que as atividades de extensão também se 
destacaram entre os produtos desenvolvidos pelo Programa, como os 
cursos, oficinas, reuniões, seminários e roda de conversa. Pode-se considerar 
uma representatividade positiva, pois a CAPES em seu documento de área 
avalia que:

Área de Ensino estimula a realização de seminários, 
encontros regionais e nacionais, workshops, palestras 
e debates, principalmente promovidos e apoiados 
pelas sociedades científicas, [...] tendo a finalidade de 
partilha de experiências e divulgação de resultados de 
pesquisas, que possam contribuir para a qualificação do 
ensino e da aprendizagem. Também, são estimulados 
os eventos regionais que têm por finalidade promover 
a interação dos programas de pós-graduação com os 
professores próximos, [...] evidentemente, incluem-
se nesse estímulo os programas e cursos relacionados 
ao Ensino em Saúde. Em todos os casos, é necessário 
que os eventos gere modos de registros que fiquem 
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disponibilizados em meios digitais abertos para facilitar 
a disseminação das produções (BRASIL, 2019, p. 17).

Desse modo, podemos considerar que, em relação às atividades de 
extensão, o Programa do MPES/UFAL tem cumprido com o seu objetivo 
e contribuído significativamente para sua consolidação, enquanto curso de 
pós-graduação na Área de Ensino. 

Em relação às propostas de ensino foram trabalhadas disciplinas 
eletivas e obrigatórias, instrumento de avaliação e atividades práticas. Como 
trata-se de um curso na Área de Ensino, espera-se que as propostas de ensino 
estariam presentes nas pesquisas e, consequentemente, entre os produtos 
educacionais desenvolvidos pelo Programa. No estudo de Locatelli e Rosa 
(2015), também identificou produto educacional desse formato em um 
mestrado profissional de outra área de ensino, classificado como sequência 
de didática, as quais são construídas no planejamento dos professores.

Sem a especificação correlata entre os produtos educacionais 
relacionados no documento de área da CAPES, foi identificado apenas um 
trabalho. Infere-se que isso representa uma incompletude do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em decorrência dos produtos educacionais do 
MPES serem apresentados no bojo do TACC e não em separado (VILELA; 
BATISTA; RIBEIRO, 2020).

Em relação aos produtos educacionais MPES/UFAL, podemos 
observar que a maioria dos formatos dos produtos apresentados está em 
conformidade com o que preconiza com a Portaria Normativa do Ministério 
da Educação nº17 de 28 de dezembro de 2009, no artigo 7º, inciso VIII, 
com exceção de apenas um trabalho o qual não encontramos classificação 
de acordo com a descrição da CAPES.

CONSIDERAÇÕES

Diante do exposto, concluiu-se que o perfil dos discentes da Linha 
de Pesquisa: Integração, Ensino, Serviço e Comunidade é do sexo feminino, 
em sua maioria são formados em enfermagem e são docentes.
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Quanto às temáticas e campos de pesquisa houve uma convergência 
que colaboraram com os desenvolvimentos dos estudos e aprimoramento 
da Linha de Pesquisa em estudo.

No que diz respeito às contribuições, percebeu-se que elas traçaram 
o perfil do desenvolvimento da prática profissional, tanto na visão do 
docente quanto do discente e a sua relação com o ensino, o serviço de saúde 
e a comunidade.

Quanto aos produtos educacionais das turmas de 2011 a 2014 
analisados, estes atendem e superam as exigências normativas para a 
conclusão do curso, chegando a ser produzido mais de um produto 
por egresso.

As contribuições dos produtos educacionais elaborados pelos 
discentes do MPES/UFAL têm proporcionado uma socialização de 
conhecimento dentro dos diversos locais de trabalho dos docentes e 
profissionais das áreas da saúde, os quais têm a inserção do SUS em seu 
cotidiano. Portanto, a sua produção tem grande importância que se reflete 
na qualificação da formação em saúde dos profissionais, pois essas ações 
inovadoras alcançam preceptores, docentes, discentes, gestores e os que são 
atendidos por estes.

Nesse sentido, as contribuições dos produtos educacionais 
produzidos pelos egressos que são os docentes e profissionais de saúde 
formados no MPES/UFAL, são valiosas, visto que estes tornam-se 
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos em sua qualificação 
profissional, não só pela sua mudança de postura, mas pela disseminação 
desse conhecimento através dessas pesquisas.

Entretanto, entende-se que existe a necessidade de maior divulgação 
e visibilidade dos Produtos Educacionais e dos resultados da sua aplicação 
para possibilitar uma socialização e a ampliação da sua utilização pelas 
diversas categorias de profissionais que eles envolveram e a que se destinam. 

Neste sentido, sugere-se como estratégia para ampliar a 
identificação e visualização dos produtos educacionais do MPES/UFAL, 
levando-se em conta que se trata de um curso sem financiamento, que 
esses sejam elaborados e apresentados em separado no TACC, de acordo 
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com as especificações da CAPES, obedecendo o padrão estabelecido pelo 
Programa, visto que, durante a realização do presente estudo a pesquisa 
tivemos certa dificuldade na identificação e classificação de alguns produtos.
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INTRODUÇÃO

Planejar é um processo que visa delinear, executar, seguir e avaliar 
uma proposta para algo que se deseja alcançar, geralmente visando 
intervir em um cenário. O Planejamento na Saúde apareceu no século 
XX na América, pelos idos do ano de 1960, influenciado por uma teoria 
desenvolvimentista da Comissão Econômica para América Latina. Nesse 
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momento, lhe é   conferido o papel de racionalização de uma política 
a ser operada pelo Estado. Em 1965, surge o método do Centro de 
Desenvolvimento (CENDES) apoiado pela Organização Panamericana 
da Saúde (OPAS) que é, segundo Rivera (2020), um enfoque sistêmico de 
Programação de Recursos de Saúde, atrelado a uma série de análises de 
custo-benefício. 

Nessa época, o método tratava-se de uma abordagem sistêmica de 
Programação de Recursos de Saúde associada a análise de custo benefício, 
quando se propõe a priorização de ações onde os danos à saúde apresentem 
um custo menor por morte evitada. Com o evoluir do tempo o uso desse 
Planejamento normativo passa a ser Planejamento Estratégico e se pode 
afirmar, segundo Merhy (1995), que o Brasil apresenta quatro correntes de 
planejamento/gestão em saúde, que são:

1 - Gestão Estratégica que traz um modelo de gestão colegiada 
e democrática, com autonomia, colegiados de gestão 
enfatizando a avaliação no sentido de que a responsabilidade 
seja despertada e aumentada, esta originada na Faculdade de 
Campinas (SP);

2 - Planejamento Estratégico Comunicativo que concorda com o 
Planejamento Estratégico-situacional, congregando também 
planejamento/gestão estratégica de hospitais, com uma gestão 
pela escuta, com a prática de argumentação relacionada 
à negociação e à cultura, sendo representada pela ENSP/
FIOCRUZ;

3 - Corrente da Vigilância à Saúde que apresenta um modelo de 
vigilância à saúde fortalecido, modelo que combate programas 
verticais da saúde pública e defende a integração horizontal 
dos vários componentes do sanitarismo. A coordenação seria 
ensaiada pelo uso do planejamento situacional. Considera a 
rede básica de atendimento, e, primordialmente, o modelo de 
Médico de Família;

4 - Ação Programática que se demonstra através das modificações 
das práticas assistenciais da rede básica de atendimento, 



40 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

destacando as do trabalho em equipe de forma multidisciplinar. 
Essa técnica de programação mostra a necessidade de 
abertura de programação por amplos grupos humanos, indo 
além do patológico, almejando um enfoque integrado para o 
atendimento, sendo originária da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 

As mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) no 
Brasil na área da saúde vem enfatizando, nos últimos anos, a necessidade 
da adequação da formação profissional às necessidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS), sendo apoiado por políticas do Ministério da Saúde e da 
Educação. Elas visam a formação e educação permanente voltadas para a 
transformação das práticas em saúde. Isso favoreceu e possibilitou a oferta 
de Disciplinas de Planejamentos de Gestão nos cursos da saúde, no sentido 
de possibilitar a compreensão do SUS e o planejamento do processo de 
trabalho em saúde, promovendo ao estudante a vivência de competências 
através de sua inserção na rotina do serviço.

A articulação ensino-serviço oriunda das mudanças em decorrência 
das novas DCN na graduação em saúde, vem provocando transformações 
de práticas profissionais, com reflexão da realidade e da produção 
de cuidado, além de levar a mudança na assistência. Essa articulação 
fortalece a integração ensino-serviço-comunidade principalmente na 
Atenção Primária à saúde. Nesse sentido, a busca pelo maior diálogo 
entre a Universidade e o Serviço, como mais participação da gestão e dos 
profissionais do sistema de saúde no direcionamento de ações e projetos é 
uma constante. 

Torna-se necessário destacar que ainda existem dificuldades para 
a modificação da formação dos profissionais de saúde. Nessa perspectiva, 
tanto na graduação como na educação permanente, ponderando-se que 
os objetivos propostos nem sempre são acompanhados pelas práticas 
profissionais, frente às diversas concepções de saúde, de cuidado, e de 
organização do trabalho em saúde (VASCONCELOS et al., 2016).

Assim, exposto este trabalho, tem o objetivo de apresentar a 
produção científica sobre o planejamento no processo de gestão para a 
integração do ensino nos serviços do SUS no período de 2014 a 2019.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para o alcance do objetivo proposto foi realizado um levantamento 
das publicações disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por 
se entender que esta integra as principais bases de dados referente às 
produções científicas nacional e internacional na área da saúde. 

Destarte, para a realização da busca por títulos e resumos, 
utilizou-se os seguintes descritores: “gestão em ensino na saúde no SUS” 
e “planejamento da integração ensino-serviço”, identificando-se 54 
textos, que após a leitura completa e seguindo os critérios de inclusão e 
exclusão, anteriormente definidos, selecionou-se 32 artigos.

Desta forma, foram incluídas no estudo as publicações 
relacionadas ao tema proposto correspondentes ao período de 2014 
a 2019, tendo como critérios de inclusão artigos, dissertações e livros 
disponíveis de forma completa e na língua portuguesa; e, como critérios 
de exclusão, textos que não estavam relacionados diretamente ao 
planejamento no processo de gestão para a integração do ensino nos 
serviços no SUS. 

Para a sistematização e a análise dos textos, foi estruturado um 
quadro com a indicação da referência e descrição da publicação com os 
seguintes aspectos: objeto, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. 
Posteriormente, a partir da análise desses itens, principalmente dos 
resultados e conclusões, os textos foram discutidos por temas e subtemas: 
Planejamento e Gestão para a Integração Ensino-Serviço; Educação 
Permanente em Saúde e Programa de Ensino para o Trabalho em Saúde 
(PET-SAÚDE); Formação em Saúde – Integração SUS: o lugar do 
estudante, Integração SUS: a comunidade atendida, Integração SUS: a 
relação preceptores e professores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresenta-se no Quadro 1 a distribuição das publicações ora 
discutidas segundo a classificação por tema.
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Quadro 1. Distribuição das Publicações Analisadas segundo: Temática, Tipo de Estudo e Autor/Ano. 
Maceió/AL, Brasil, 2020.

Temática Tipo de Estudo Autor – Ano

PLANEJAMENTO E GESTÃO Qualitativo/Estudo de Caso Albiero (2017)

Qualiquantitativo/Estudo de Caso França et al. (2017)

Qualitativo/Intervenção Aplicada Jaggi et al. (2018)

Qualitativo/Relato de Experiência Melo et al. (2017)

Qualitativo/Relato de Experiência Soares et al. (2028)

Qualitativo/Estudo de Caso Vendruscolo et al. (2018)

Qualitativo/Estudo de Caso Vendruscolo et al. (2018)

PROGRAMA DE ENSINO PARA 
O TRABALHO EM SAÚDE 

(PET-SAÚDE)

Qualitativo/Relato de Experiência Duarte et al. (2014)

Qualitativo/Relato de Experiência Cristino et al. (2018)

Qualitativo/Relato de Experiência Conceição et al. (2015)

Qualitativo/Relato de Experiência Flores et al. (2015)

Qualitativo/Relato de Experiência Galvão et al. (2014)

Qualiquantitativo/Estudo de Caso Tonhom (2015)

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE

Qualitativo/Relato de Experiência Vendruscolo et al. (2016)

Qualitativo/Ensaio Vasconcelos et al. (2016)

Qualitativo/Estudo de Caso França et al. (2017)

FORMAÇÃO EM SAÚDE Qualitativo/ Estudo de Caso Andrade et al. (2015)

Qualitativo/ Relato de Experiência Argenton (2018)

Qualitativo/ Relato de Experiência Carniel et al. (2017)

Qualitativo/ Relato de Experiência Couto et al. (2018)

Qualitativo/ Estudo de Caso Cunha et al. 2016.

Qualitativo/ Ensaio Damiance (2016)

Qualitativo/ Estudo de Caso Forte et al. (2015) 

Qualitativo/ Estudo de Caso Gauer e Teo (2018)

Qualitativo/ Estudo de Caso Gomes et al. (2017)

Qualitativo/ Estudo de Caso Lamers et al. 2016.

Qualitativo/ Estudo de Caso Marin et al. (2017)

Qualitativo/ Estudo de Caso Sanseverino et al. (2017)

Qualitativo/ Relato de Experiência Sena e Costa (2016)

Qualitativo/ Estudo de Caso Vasconcelos, Stedefeldt e Frutuoso (2016)

Qualitativo/Estudo de Caso Vendruscolo et al. (2016)

Qualiquantitativo/Estudo de Caso Warmling et al. (2015)
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Ao observar a distribuição por temas, podemos perceber que 16 das 
publicações, a maioria, se refere a Formação em Saúde, entre estas apenas 
um estudo de caso de abordagem quantiqualitativa e 15 de abordagem 
qualitativa, entre as quais 10 estudos de caso, 4 relatos de experiência e um 
ensaio. Das 7 publicações relacionadas ao tema Planejamento e Gestão, 
identifica-se apenas um estudo de caso de abordagem quantiqualitativa 
e 6 de abordagem qualitativa, sendo 3 estudos de caso, 2 relatos de 
experiência e um intervenção aplicada. Relacionadas ao tema Programa 
de Ensino para o Trabalho em Saúde (PET-SAÚDE), observa-se apenas 
um estudo de caso de abordagem quantiqualitativa e 5 relatos de 
experiência de abordagem qualitativa, totalizando 6 publicações. Sobre 
o tema Educação Permanente em Saúde, observa-se que as 3 publicações 
são de abordagem qualitativa, sendo um ensaio, um relato de experiência 
e um estudo de caso.

Desse modo, pode-se observar que das 32 publicações analisadas no 
presente estudo, 29 são de abordagem qualitativa, entre estas, 17 estudos de 
caso, 12 relatos de experiência, 2 ensaios e uma intervenção aplicada. E que 
apenas 3 são de abordagem mistas, ou seja, quantiqualitativa, multicêntrico 
e estudos de caso.

A partir da análise dos desenhos dos estudos das publicações, 
observa-se que o número de trabalhos publicados que versem sobre 
o tema é ainda reduzido, sendo a maioria de abordagem qualitativa – 
estudos de caso e relatos de experiência, que embora sejam relevantes, 
evidencia a necessidade de estudos que permitam mensurar a dimensão 
e a abrangência do tema, assim como a necessidade do fortalecimento das 
pesquisas no Brasil, no âmbito do planejamento e da gestão da integração, 
ensino, serviço de saúde e a comunidade.

1 - Planejamento e Gestão para a Integração Ensino-Serviço 

Com o objetivo de analisar as produções que discutem o tema, 
identificou-se os principais aspectos relacionados ao planejamento e a 
gestão que contribuem para a implementação da integração entre o ensino 
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e os serviços de saúde do SUS, destacando os segmentos, os sujeitos 
envolvidos e as reflexões sobre os processos observados.

Entre os estudos analisados observou-se que o planejamento e a 
gestão para integração ensino e serviço foram relevantes na criação de cursos 
de residências médicas especializadas e multiprofissionais. No estudo de 
Melo et al. (2017), evidenciou-se que a implantação de Residências Médicas 
em Cirurgia Geral, Medicina de Família e Comunidade, Multiprofissional 
em Atenção Básica e em Saúde-Materno Infantil resultaram de um 
processo que envolveu a articulação de diversos municípios onde os cursos 
seriam inseridos, com a participação de representantes da universidade, 
dos movimentos sociais, dos gestores municipais e estaduais, dos conselhos 
e órgãos de classe e da comunidade, por meio de realização de audiências 
públicas organizadas pela Comissão de Implantação de Curso (CIC), que 
exigiam capacidade de planejamento e gestão. Além disso, contribuiu para 
a inserção de preceptores em curso de Pós-Graduação, a implantação de 
Educação Permanente nos serviços e a assinatura do Contrato Organizativo 
de Ação Pública Ensino-Serviço (COAPES) com os municípios envolvidos.

A identificação das estratégias de funcionamento das instituições 
de ensino e dos serviços de saúde envolvidos, a partir da negociação com os 
seus representantes, permite a integração dos professores da universidade 
com os profissionais que atuam no serviço e os gestores das instituições 
envolvidas. A melhoria da qualificação profissional da equipe e da 
assistência prestadas aos pacientes do SUS demonstra a importância e a 
necessidade tanto do planejamento e da gestão quanto da integração do 
ensino e dos serviços para formação de recursos humanos em saúde, por 
meio da articulação do conhecimento científico (JAGGI et al., 2018).

Soares et al. (2018) afirma que a construção de um modelo 
pedagógico que integra ações da residência e da graduação em serviços de 
Atenção Básica, possibilita a criação de vários dispositivos organizacionais 
de cogestão entre a universidade e a secretaria municipal. Isso permitiu 
a organização da rede escola, o pagamento de bolsa complementar aos 
residentes e a contratação de preceptores com disponibilidade para as 
ações formativas na área de saúde e o investimento em ações de Educação 
Permanente na rede.
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Também destacou-se entre os estudos analisados, aqueles que 
investigaram as políticas indutoras implantadas no Brasil para fomentar a 
integração do ensino-serviço. Nos estudos de Vendruscolo et al. (2018a) e 
de Vendruscolo et al. (2018b), embora tenham foco e objetivos específicos 
distintos, observou-se resultados semelhantes entre si relacionados às 
contribuições da gestão para integração do ensino-serviço, tais como: a 
identificação da existência de distintos níveis de saber e poder entre os 
participantes das instâncias gestoras que geram conflitos. Porém, essas 
instâncias se constituem em espaços de encontro dos sujeitos intersetoriais 
que fomentam o diálogo entre o ensino e serviço, a negociação e a mediação 
de conflitos, viabilizando mudanças na formação e na atenção à saúde. 

Em relação às Comissões Permanentes de Integração Ensino-
Serviço (CIES) para implementação da Política de Educação Permanente 
em Saúde (EPS) no Brasil, o planejamento e a gestão têm um papel de 
destaque, por estarem implantadas na maioria das Secretarias Estaduais 
de Saúde (SES). As CIES possuem composição plural, regularidade de 
reuniões e boas relações com as instituições formadoras, estimulando a 
criação, a negociação, a pactuação e a aprovação de projetos que atendem 
à demanda local. Também contribuíram para as mudanças no processo 
de formação, através do desenvolvimento de propostas do Ministério da 
Saúde, tais como: PET-Saúde, Pró-Saúde e residências multiprofissionais 
(FRANÇA et al., 2018).

O estudo de Albiero et al. (2017), para analisar a efetividade da 
integração ensino-serviço e conhecer indicadores de avaliação, evidenciou 
cinco elementos condicionantes para efetividade da integração ensino-
serviço, entre os quais destacaram-se o planejamento e a gestão conjunta 
das ações para alcançar os objetivos pedagógicos e demandas locais, assim 
como: a institucionalização do processo; o compromisso dos indivíduos com 
o SUS e sua integração com ensino; a longitudinalidade das ações e práticas 
na comunidade; a incorporação de avaliação parcial, acompanhamento e 
avaliação final das atividades; e, uma estrutura física adequada.

Diante do exposto, podemos observar que, apesar dos estudos 
articulados ao tema planejamento e gestão para integração ensino-
serviço possuírem objetos e objetivos de investigação distintos entre si, 
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evidenciaram que eles são elementos importantes para a efetivação da 
integração do ensino-serviço-comunidade e contribuem para reorientação 
da formação de recursos humanos da área da saúde, estimulam a educação 
permanente dos profissionais dos serviços e qualificam a atenção à saúde 
prestada à população.

2 - Educação Permanente em Saúde e Programa de Ensino para o Trabalho 
em Saúde (PET-Saúde)

Analisando os artigos pesquisados que tratam sobre os instrumentos 
utilizados no processo de planejamento e gestão na integração ensino-
serviço no Sistema Único de Saúde (SUS), foi possível identificar potentes 
ferramentas que foram centro das discussões dos artigos agrupados em 
duas temáticas: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
Saúde) e a Política de Educação Permanente em Saúde.

O PET-Saúde tem ocorrido a nível dos serviços de saúde, em 
cenários diversos, mostrando a possibilidade de ser desenvolvido em 
várias áreas da saúde, segundo os artigos selecionados, com resultados 
importantes no processo de planejamento da gestão e da academia na 
formação dos discentes, na qualificação dos docentes, profissionais do 
serviço (preceptores) e interação com os usuários, fortalecendo o processo 
de ensino-aprendizagem através das atividades diárias dos cenários onde 
estão inseridos. Visualizamos aspectos importantes das discussões, cujo 
objetivo dos trabalhos é caracterizar os principais resultados alcançados 
no desenvolvimento das propostas dos PET-Saúde, como a análise e 
a percepção dos sujeitos envolvidos no processo (tutores, preceptores 
e estudantes). Assim, identificamos vários aspectos descritos a seguir: 
Esforços tentando mudar o processo de ensino ainda focado no profissional 
liberal para um profissional com perfil voltado para as necessidades da 
população, potencializando assim as competências propostas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), com ações realizadas na Vigilância em 
Saúde, com vertentes dos cenários de prática, na gestão e na atenção à 
saúde, na expectativa de redes. Fortalecendo uma formação voltada para 
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práticas de processos de trabalho na atenção em saúde e construção do 
conhecimento de acordo com as demandas do serviço e implementação 
das DCN, na integração ensino-serviço (GALVÃO et al., 2014).

Também foram identificadas ideias centrais com contribuições 
relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, importante na formação, 
valorizando estudantes e preceptores, construtores do processo de ensino-
aprendizagem, sendo observado o desenvolvimento das habilidades e 
competências dos diferentes atores no processo de ensino, pesquisa e 
extensão, durante o período do programa (FLORES et al., 2015).

Proporcionando modificações no processo de formação dos 
discentes, no cenário da atenção primária no SUS como a formação de 
preceptores em saúde bucal com habilidades e competências, formando 
profissionais reflexivos, críticos, humanizados e mais preparados para 
disponibilizar uma Atenção Primária à Saúde com qualidade (CRISTINO 
et al., 2018).

Contribuindo para uma nova lógica, preparando os discentes 
para o desenvolvimento do cuidado em saúde no trabalho em grupo, 
envolvendo parceiros de diferentes cenários na construção do cuidado 
coletivo, o que tem propiciado a esses atores o despertar da possibilidade 
de uma futura atuação profissional pautada na interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade, no cotidiano dos serviços de saúde na atenção 
básica, fomentando a produção do conhecimento coletivo, a pesquisa e 
qualificação dos profissionais do serviço (TONHOM et al., 2015).

Fomentando conhecimento de itinerários os quais discutem a 
integração ensino-serviço no âmbito da Saúde Mental, baseando-se nas 
diferentes afetações produzidas na articulação entre ensino-pesquisa-
assistência e nos encontros entre discentes, docentes e trabalhadores. O 
contato próximo dos alunos ao território do futuro trabalho, empodera 
a experiência prática juntamente com preceptores e trabalhadores dos 
serviços, aproximando-os dos serviços e da comunidade, conhecendo 
o território de trabalho, conhecendo o cuidado de saúde das diversas 
formas, compreendendo as políticas públicas e estratégias de trabalho, 
proporcionando, assim, uma amplitude na formação, o que impacta na vida 
acadêmica dos participantes e direciona o olhar para o desenvolvimento de 
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ações em saúde coletiva e na clínica ampliada. Atrelado a todos esses olhares, 
a participação dos discentes no início da graduação de forma sistemática e 
longitudinal na Atenção Básica, rompe com a lógica da instrumentalização 
e fragmentação do saber, distanciamento teoria-prática, hierarquia, 
autoritarismo e racionalidade (CONCEIÇÃO et al., 2015).

Duarte et al. (2014), relata a experiência da formação de 
trabalhadores, cujos resultados   convergiram para a necessidade de 
qualificação dos profissionais nas áreas de saúde mental, atenção básica 
e hospitalar, com o intuito de ajudar na reorientação dos mesmos para 
um atendimento voltado para as necessidades da população nas áreas 
específicas, tendo o olhar da promoção da Política de Educação Permanente 
em Saúde. A qualificação com o olhar humanizado foi reconhecida como 
importante para o trabalho que desenvolvem, avaliando a atividade 
como favorecedora de novos saberes, levando o repensar do atendimento 
oferecido aos usuários dos serviços. A educação pelo trabalho tem levado 
ao fortalecimento da integração docente-assistencial, aproximando a 
universidade das instituições de saúde trabalhadas. O desenvolvimento 
das ações vem qualificando trabalhadores, aprimorando e alargando a 
formação dos discentes dos cursos envolvidos. 

Todos os aspectos descritos corroboram com as Portarias GM/MS 
n°421 e n°422, de 03 de março de 2010, que trata sobre o Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), visto que o PET-Saúde 
tem como pressuposto a educação pelo trabalho, sendo um importante 
dispositivo voltado para o fortalecimento das ações de integração ensino-
serviço-comunidade, por meio de atividades que envolvem o ensino, a 
pesquisa, a extensão universitária e a participação social (BRASIL, 2010a; 
BRASIL, 2010b), contribuindo, assim, para o processo de planejamento e 
integração entre a Gestão dos Serviços de Saúde e Academia.

A divulgação dessas experiências são necessárias e importantes pois 
visa fortalecer o ensino, os serviços de saúde da atenção básica, a escuta da 
população e o aprimoramento da formação profissional, levando a um SUS 
comprometido com mudanças nas condições de vida e saúde da população.

Um outro programa utilizado no processo de planejamento e 
gestão na integração ensino-serviço no SUS encontrado nos artigos 
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é a Educação Permanente, utilizada na qualificação de docentes, 
profissionais do serviço, discentes e comunidade em níveis de atenção 
diferentes, como elemento utilizado pelos gestores com o olhar de 
melhorar a prestação de serviço prestado à comunidade. Na pesquisa 
identificamos alguns aspectos interessantes dos trabalhados pela 
Educação Permanente na rede de Atenção como: engajamento dos 
discentes no processo de educação permanente, com iniciativas das IES, 
ao desenvolver projetos, centrado na aprendizagem ativa do sujeito e 
nas competências, evidências e solução das dificuldades da população, 
reforçado pela oferta da diversificação dos cenários de prática e a inserção 
do discente no SUS, desde o início da sua formação, estimulando-os a 
propor mudança e aperfeiçoamento das condições de trabalho, como 
também atender às demandas das Comissões Integração Ensino-
Serviço (CIES) de ações educativas para os sujeitos que compõem o 
quadrilátero da Educação Permanente em Saúde (EPS), sensibilizando-
os e preparando-os para sua participação e corresponsabilização com 
essa Política (VENDRUSCOLO et al., 2016a).

Faria et al. (2016), traz a reflexão relacionada às políticas de Educação 
Permanente em Saúde (EPS) e Política Nacional de Humanização (PNH): 
sobre o processo de formação no/para o Sistema Único de Saúde (SUS), onde 
trata da qualificação de práticas de gestão e atenção obstétrica e neonatal, 
envolvendo um conjunto de serviços, práticas de saúde, profissionais e 
usuárias, da atenção básica às maternidades, incluindo redes prioritárias de 
atenção à saúde e esferas de mobilização social, na proposição de atuação 
da Rede Cegonha em processos e estratégias formativas voltadas para os 
profissionais, atuantes no campo da saúde reprodutiva e cuidados com 
crianças, que tem como proposta ações do campo formativo, desenvolvidas 
de forma coletiva, pelos Centros de Apoio com equipes técnicas do 
Ministério da Saúde para receberem presencialmente e/ou virtualmente 
trabalhadores e gestores de vários pontos de atenção da rede de saúde, com 
finalidade de colaborar com as maternidades-centros de apoio.

Pouca percepção e sensibilidade dos gestores em relação aos limites 
e às possibilidades da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 
enquanto política pública, dificultando a execução das ações de Educação 



50 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

Permanente, práticas pedagógicas inovadoras, através das Comissões 
Permanentes da Integração Ensino-Serviço, em âmbito regional, que 
precisa ser efetivada por meio de gestão participativa e colegiada, de forma 
descentralizada, processo que requer esforços de articulação de parcerias 
institucionais entre serviço e ensino, educação e trabalho, baseado no 
diálogo e compartilhamento (FRANÇA et al., 2017).

Todo esse processo de implantação, implementação e fortalecimento 
da Educação Permanente encontrado nos artigos é respaldado pela 
Portaria nº198/GM, em 13 de fevereiro de 2004, que institui a Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para a formação e o desenvolvimento de 
trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004).

Observamos, tanto nos artigos que tratam sobre PET-Saúde como 
os da Educação Permanente, todos têm um objetivo comum, que é dar 
visibilidade às suas experiências que deram certo e que essas ferramentas 
são potentes e podem nos proporcionar condições para trabalharmos 
a formação dos discentes, a qualificação dos docentes e profissionais da 
saúde em cenários diversos, promovendo ao usuário uma prestação de 
serviço com qualidade, fortalecendo a integração entre o serviço, academia 
e comunidade através do processo ensino-aprendizagem. Portanto, devem 
ser utilizadas como estratégias para o planejamento e a gestão para a 
integração do ensino nos serviços do Sistema Único de Saúde.

3 - Formação em Saúde

Com o objetivo de analisar as produções científicas identificadas no 
presente estudo que discutam o planejamento no processo de gestão para 
a integração do ensino nos serviços do SUS, observou-se que a maioria 
aborda a Formação em Saúde, nos quais discute-se os principais aspectos 
relacionados à comunidade atendida por estes serviços, aos estudantes 
que participam deste processo e aos preceptores envolvidos, destacando 
os aspectos positivos, negativos e as reflexões que surgem sobre cada um 
destes agentes.
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No estudo de Vendruscolo et al. (2016b), os sujeitos da pesquisa 
percebem a integração ensino-serviço como um “casamento de saberes 
próprios” que necessita de busca por consensos para decisões através do diálogo. 
Os dados do estudo evidenciam que grande parte do efetivo intercâmbio entre 
os discentes, docentes, usuários e profissionais nos cenários da prática se deve 
à articulação da gestão desse processo. As reuniões favorecem a integração por 
meio de relações dialógicas, pois apesar de ocorrer na ponta, é produto dos 
acordos nas bases organizacionais dos setores.

Mas, para garantir a institucionalização dos processos de integração 
ensino-serviço, são necessárias instâncias colegiadas e uma mudança 
de cultura dos atores que constituem o SUS para o compreender como 
escola, pois a relação entre educação e saúde ocorre a partir de interesses 
diversos, porém não são sempre antagônicos. É necessário que os conflitos 
sejam superados através de movimentos emancipatórios e políticos que 
possibilitem linhas de cuidado que conectem os processos de gestão do 
cuidado e de educação (VENDRUSCOLO et al., 2016b). 

Gauer, Ferretti e Teo (2018) relataram em seu estudo que a 
formação profissional em saúde precisa acontecer de três formas, como: 
orientação teórica, cenários de prática e orientação pedagógica. Os cenários 
de prática, apresentam três aspectos: interação ensino-serviço, cenários 
diversificados do processo de aprendizagem e cenários de processos de 
gestão e articulação entre serviços universitários e o SUS. Porém, existem 
obstáculos à diversificação dos cenários de prática e à integração ensino-
serviço e os alunos são inseridos nos serviços em uma integração frágil ou 
pouca integração. Tentando superar as dificuldades, é importante fortalecer 
o diálogo entre gestores de IES, do serviço e profissionais de saúde, para 
pensar estratégias que incluam docentes e discentes nas atividades de 
ensino-aprendizagem nos serviços públicos. A diversificação, quando 
planejada em parceria com os gestores e profissionais da rede de atenção, 
pode ampliar e viabilizar práticas em vários tipos de cenários, o que 
potencializa o ensino-aprendizagem, ampliando a visão e conhecimento 
dos discentes.

Para a universidade, a inserção do discente no serviço demonstra 
a complexidade do cuidado, que não é realizado somente com base nos 
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elementos técnicos-científicos, mas de uma articulação com as situações 
adversas, como violência, pobreza e vulnerabilidade (VASCONCELOS 
et al., 2016b). Ainda no que diz respeito à universidade, são necessárias 
reflexões didáticas e pedagógicas. Mais especificamente, o emprego de 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem dialoga com a produção de 
novos conhecimentos relacionados à prática profissional. A fundamentação 
nos princípios de Paulo Freire, com base na observação da realidade e 
problematização, proporciona e fortalece a mentalidade de que as práticas 
devem ser permeadas por estratégias que promovam a humanização no 
cuidado à saúde, como acolhimento, gestão democrática, clínica ampliada, 
valorização do trabalho e do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários 
(SENA; COSTA, 2016).

O processo de formação vai além da garantia da competência 
técnica do estudante, deve contemplar uma competência social e política 
para a prestação do cuidado no SUS (ARGENTON et al., 2018). O sucesso 
da integração impacta diretamente na formação do futuro profissional, 
que se sente estimulado a conhecer de forma autônoma, e em ambiente 
de confiança mútua, os reais problemas de saúde da população, obtendo 
uma formação mais crítica com ênfase na compreensão da relação entre 
atividades de prevenção e promoção em saúde (ANDRADE et al., 2015). 
O futuro profissional é estimulado a desenvolver uma consciência de 
transformação da realidade e a assumir uma postura apartidária em prol 
do usuário (SENA; COSTA, 2016).

A formação ocorre com uma visão ampliada dos diferentes atores 
sociais envolvidos no fluxo e na organização da rede, algo que normalmente 
só experienciado no mercado de trabalho (COUTO et al., 2018). Os 
estagiários referem um bom acolhimento nos campos de assistência e que o 
estágio permite a articulação entre os conhecimentos teóricos e as práticas 
clínicas, porém na percepção deles é necessária uma adequação do serviço 
para o recebimento dos estagiários, pois relatam que algumas vezes torna o 
tempo ocioso e de pouco aprendizado (WARMILING et al., 2015).

De maneira geral, a temática Formação em Saúde é perpassada 
por aspectos históricos, sociopolíticos e legais, especialmente às 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que gerem às práticas 
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de  ensino para os  cursos  de graduação (DAMIANCE et al., 2016). 
Os estudos aqui discutidos enfatizam a necessidade de discutir a 
competência pedagógica dos  docentes destes cursos  na  construção  dos 
processos de  ensino  em  saúde, na operacionalização dos princípios 
e  diretrizes  do  SUS, na integração dos saberes interprofissionais e 
humanos indispensáveis à formação profissional.

3.1 Integração SUS e Ensino: o lugar do estudante

Os estudos elencados apontam os benefícios para a formação 
e os desafios enfrentados pelos estudantes que têm a oportunidade de 
vivenciar práticas de ensino nos serviços do SUS. Enquanto benefício, as 
próprias DCN apontam a necessidade de diversificação dos cenários de 
aprendizagem (FORTE et al., 2015). 

Nesta direção, o estudo de Cunha e colaboradores (2016), analisando 
a iniciação científica no SUS com dentistas, relataram que o contato dos 
acadêmicos com o serviço melhora a compreensão do aluno sobre o papel 
da saúde bucal no SUS, bem como a organização política e gestão do 
sistema, apontando a importância desta experiência para a compreensão da 
gestão em saúde e funcionamento do SUS. Os estudantes evidenciam que 
a formação das clínicas da instituição de ensino é bastante discrepante da 
formação realizada no SUS, pois nestes serviços eles se sentem estimulados 
a conhecer de forma autônoma a realidade e as necessidades de saúde de 
grande parte da população.

O estudo evidencia que a integração ensino-serviço por meio da 
iniciação científica se configura em uma rede formativa que contempla 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), com base em uma formação 
voltada para as necessidades de saúde da população brasileira. O referido 
estudo evidencia, portanto, que há o desenvolvimento da autonomia desses 
estudantes, com ênfase na compreensão da relação entre atividades de 
prevenção e promoção em saúde (SANSEVERINO et al., 2017).  

Ainda sobre o desenvolvimento de uma maior autonomia do 
estudante, o estudo de Warmiling et al. (2015) verificou que apesar da 
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maioria dos estagiários entrevistados afirmarem apresentar motivação 
para o trabalho no SUS, relatam uma falta de autonomia para exercer o 
que foi aprendido no curso. Os estagiários referem um bom acolhimento 
nos campos de assistência e que o estágio permite a articulação entre os 
conhecimentos teóricos e as práticas clínicas. 

De maneira semelhante, o estudo de Lamers et al. (2016), analisando 
o desenvolvimento do currículo atual do curso de Odontologia da UFRGS 
na perspectiva de seus professores, aponta que os professores perceberam 
as seguintes mudanças no perfil de formação do estudante: humanização, 
saberes humanísticos e ética; interesse e conhecimento pela Saúde Pública, 
Saúde Coletiva e SUS; maior entendimento multiprofissional, conhecimento 
técnico, prática integral; e, formação generalista com perfil mais amplo, 
focado nas necessidades do paciente.

Em relação ao currículo, os profissionais (médicos, enfermeiros e 
dentistas) que realizaram o Curso de Especialização em Saúde da Família 
desenvolvido pelo UNA-SUS/Unifesp que participaram do estudo realizado 
por Marin et al. (2017), afirmaram que as mudanças curriculares contribuem 
para uma aproximação com a Atenção Básica. Segundo os autores, 
profissionais formados em currículos antigos têm uma dificuldade de 
inserção nesse contexto. O estudo evidencia que embora na sua composição 
a ESF contemple diferentes profissionais, o processo de trabalho não é 
compartilhado, com a perpetuação do cuidado fragmentado. Portanto, a 
realização do curso na modalidade interprofissional baseado em situações 
complexas do cotidiano dos serviços de saúde permitiu a ampliação do 
olhar sobre as competências e habilidades dos outros membros da equipe.

Após as entrevistas com os egressos, os dados evidenciaram um 
impacto positivo do curso no processo de cuidado e de organização e 
gestão do trabalho na ESF. Os egressos relataram que ocorreu uma 
modificação da visão sobre o sentido da ESF, principalmente sobre a 
importância do trabalho em equipe. Na visão dos egressos, o curso foi 
essencial para a maior compreensão dessa nova proposta de cuidado em 
saúde, um processo de atenção integral, com troca de saberes, vínculo 
e longitudinalidade do cuidado. O curso promoveu também uma 
habilidade de gestão, pois os egressos afirmam que a partir do curso 
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passaram a organizar as agendas e realizar levantamento epidemiológico 
para o planejamento de ações de saúde.

O relato de Argenton et al. (2018), analisa uma experiência de 
integração ensino-serviço desenvolvida entre estudantes do quinto semestre 
do curso de medicina da Universidade do Vale do Taquari e uma equipe 
de Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Lajeado (RS). Os 
estudantes identificaram as trajetórias assistenciais dos usuários, a partir 
das Visitas Domiciliares (VD) às famílias que acompanhavam, discutindo-
as posteriormente com os profissionais da ESF. Através destas estratégias, o 
estudo evidenciou o agravo de doenças crônicas, o mix público-privado na 
utilização dos serviços de saúde e a busca de atendimento apenas quando 
surgem os sintomas. 

No que diz respeito aos estudantes, permitiu conhecer a burocracia 
existente para realização dos procedimentos solicitados pelos médicos 
assistentes; e demonstrou a importância de um processo de formação que 
vá além da garantia da competência técnica do estudante, contemplando 
uma competência social e política para a prestação do cuidado no SUS. 
Quanto a metodologia utilizada, permitiu o registro de detalhes, nuances 
de escolhas e decisões do cotidiano dos indivíduos envolvidos que são 
desconhecidas ou omitidas pelas estatísticas usuais e que poderiam ser 
debatidas com prioridade pelas equipes de saúde e gestores, possibilitando 
vislumbrar a importância dessa ferramenta na formação de profissionais 
para o SUS. Para Andrade et al. (2015), o sucesso da integração impacta 
diretamente na formação do futuro profissional, pois as atividades ocorrem 
em um ambiente de confiança mútua, onde o aluno obtém uma formação 
mais crítica e dentro dos reais problemas de saúde da população.

Outra estratégia possível é a inserção dos acadêmicos em diferentes 
níveis de complexidade tecnológica do SUS a fim de contextualizar o estudo 
da Rede de Atenção à Saúde (RAS). O relato de Couto et al. (2018) ressalta a 
importância de os futuros profissionais de saúde refletirem a organização e 
o fluxo de pacientes no sistema, para fornecer uma atenção mais integrada 
e resolutiva. Os futuros profissionais, que irão atuar em diferentes níveis de 
atenção à saúde, perceberam durante as visitas que os indicadores de saúde 
são prejudicados e a rede de atenção à saúde é sobrecarregada quando não 
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existe uma Atenção Básica estruturada, pois o presente relato evidenciou 
a ausência ou descaso na notificação por parte dos profissionais de saúde, 
principalmente na Atenção Básica. Segundo o estudo, a experiência 
com a temática de Gestão e Rede de Atenção à Saúde, possibilitou que 
os acadêmicos fossem formados com uma visão crítica voltada para a 
realização de mudanças, com uma visão ampliada dos diferentes atores 
sociais envolvidos no fluxo e na organização da rede.

Os cenários de prática são espaços em que os alunos realizam suas 
atividades de ensino-aprendizagem com autonomia e em complexidade 
crescente. Além dos espaços nos serviços públicos de saúde, eles devem 
incluir equipamentos educacionais e comunitários, proporcionando ao 
aluno atividades sobre problemas reais. É importante a inserção do aluno 
em cenários reais, experiência fundamental, pois está relacionada aos 
problemas e necessidades de saúde da população, oferecendo ao discente 
uma formação diferente da tradicional, rompendo com as metodologias de 
transmissão de conhecimento (GAUER; FERRETTI; TEO, 2018).

Outro benefício na integração ensino-serviço foi observada no 
estudo de Carniel et al. (2017) nos cursos de Odontologia que mostrou como, 
através desta experiência, os estudantes desenvolvem aptidão para executar 
práticas de promoção à saúde e ao cuidado integral às pessoas idosas, de 
acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). Segundo 
as autoras, as visitas às residências dos idosos são parte de uma estratégia 
que tem se mostrado potente para sensibilização dos estudantes para outras 
realidades, por vezes distantes daquelas em que vivem. As autoras relatam 
que a experiência proposta pode ser um potente disparador de mudanças 
de atitudes e práticas relacionadas à população idosa. Como conclusão, o 
referido estudo aponta que intervenções na formação proporcionam aos 
discentes experiências positivas em lidar com questões biopsicossociais de 
idosos e o desenvolvimento de atitudes e práticas efetivas e potentes na 
produção de cuidado à pessoa idosa. 

Estudo sobre a inserção de estudantes de psicologia no SES ressalta 
que a presença do psicólogo na residência multiprofissional torna possível 
a reflexão dos profissionais sobre suas práticas, sugerindo novas estratégias. 
Os psicológicos entrevistados no estudo afirmam que a experiência com 
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a realidade do SUS possibilita o pensamento crítico sobre as práticas de 
saúde, constituindo importante elemento no processo de formação. Ainda 
segundo os alunos, conteúdos como cultura e práticas sociais, quando 
presentes no projeto pedagógico, possibilitam formar profissionais 
capacitados para atuar no SUS, que defendem seus princípios e diretrizes 
(GOMES et al., 2017). 

Os referidos estudos apontam também dificuldades e empecilhos 
neste processo. Um dos desafios observados foi que a atenção à saúde ainda 
apresenta muitas características do modelo biologicista, mesmo com a forte 
divulgação dos termos “equipe multiprofissional” e “integralidade”. Em 
relação aos desafios no processo de ensino por meio da integração ensino-
serviço, Gauer, Ferretti e Teo (2018) realizaram estudo em uma escola 
de fisioterapia clínica onde os alunos atendem à demanda reprimida do 
SUS, mas sem encaminhamento da rede municipal. A análise do material 
empírico resultado das entrevistas e de grupos focais através da análise 
temática de conteúdo deu origem às seguintes categorias: pouca inserção de 
discentes em serviços públicos de saúde; saturação de espaços nos serviços 
públicos de saúde para atividades práticas; baixo número de fisioterapeutas 
na Atenção Primária; relação indireta entre a escola clínica e o SUS. De 
maneira geral, os estudos apontam a necessidade de adequação do serviço 
para o recebimento dos estagiários, particularmente para evitar o tempo 
ocioso e de pouco aprendizado.

3.2 Integração SUS e Ensino: a comunidade atendida 

Um elemento importante na integração ensino-serviço é o benefício 
para a comunidade atendida. Os estudos aqui discutidos apontam como o 
estudante pode potencializar as ações da unidade de saúde da família por 
meio da diversificação das práticas, bem como promover ações que podem 
alcançar uma população que não frequenta o serviço. O planejamento 
e organização das ações de forma compartilhada entre docentes, 
trabalhadores da rede e estudantes traz benefícios ao território e aproxima 
a equipe da comunidade, pois torna possível uma reflexão crítica desses 
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diversos atores com base no cotidiano e uma transformação das práticas de 
saúde (FORTE et al., 2015). 

O estudo de Sanseverino et al. (2017) evidenciou que existe uma 
carência de profissionais como auxiliares e técnicos nos serviços, e que esse 
fator poderia ser um impedimento para a inserção do estudante, porém sua 
presença pode ser favorável como forma de aumento do quadro de pessoal, 
embora paliativa, incrementando a oferta do serviço e aumentando o 
número de atendimentos. O mesmo foi observado no estudo de Vasconcelos 
et al. (2016), a maioria dos profissionais investigados entendem que a 
parceria ensino-serviço-comunidade constitui uma relação vantajosa para 
todos, e que embora a universidade não substitua o serviço, sua presença 
resulta no aumento do número de visitas domiciliares e atende demandas 
que não eram anteriormente acolhidas pela equipe. 

É ressaltado, por meio dos estudos, que existe uma resistência da 
comunidade em participar das ações promovidas pelos alunos, e a gestão 
tem a atribuição de contribuir para a compreensão e a aceitação dessas 
ações. Em contraponto, são observados também benefícios como “um 
bônus” no atendimento ao usuário e estímulo para a educação permanente 
dos profissionais. A educação se torna um processo coletivo, permanente 
e cotidiano, que promove o pensamento crítico e transformador da 
realidade, porém nem todos os trabalhadores concordam em dividir o 
espaço com a academia, pois demanda um preparo e tempo para a atenção 
ao estudante, e muitos não se sentem parte do processo de ensino, e a fala 
dos estudantes evidenciam que o profissional não aprecia a sua presença 
(VENDRUSCOLO et al., 2016b).

3.3 Integração SUS e Ensino: a relação preceptores e professores 

Entre os atores envolvidos no processo de integração ensino-
serviço, o sucesso da relação entre preceptores e professores das Instituições 
de Ensino Superior (IES) é um fator importante para o processo de 
aprendizagem nos serviços. O estudo de Forte et al. (2015) ressaltou que 
a presença do estudante, além de levar inovação ao serviço, desperta no 
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preceptor/profissional a necessidade de Educação Permanente. Destacou-
se que antes do início do estágio, além das articulações legais exigidas, os 
docentes fazem pactuações com a gestão e o preceptor para organização da 
agenda e construção conjunta de uma proposta pedagógica para o semestre. 
Essa prática torna o preceptor um ator ativo no processo de integração 
ensino-serviço.

O estudo de Sanseverino et al. (2017) evidenciou a necessidade 
de formação dos profissionais como tutor ou preceptor para possibilitar 
uma adequada atenção aos alunos. Os entrevistados relataram que além 
da falta de auxiliares e técnicos na equipe para acompanhar os estudantes, 
foram relatadas também as dificuldades em relação ao espaço físico, 
algumas unidades apresentam estrutura física pequena, e que isso é um 
fator limitante para a inserção dos acadêmicos, já outras falas afirmam 
ser possível a organização os alunos em grupos menores para frequentar 
a UBS, e apontam também como solução a utilização de espaços sociais, 
como escolas e creches para essas atividades, e outras afirmam que possuem 
espaço suficiente para realização de ações coletivas com os graduandos. 
Os dentistas afirmam que na sua formação ocorreram falhas em relação a 
atividades de prevenção e promoção, e que a inserção dos alunos possibilita 
e estimula a existência dessas práticas. O estudo conclui que para a inserção 
da formação no SUS são necessárias adaptações políticos-ideológicas na 
gestão para promover a sustentabilidade das iniciativas de uma formação 
crítica, reflexiva e humanista.  

O estudo de Argenton et al. (2018) verificou que a presença dos 
estudantes provocou os profissionais da ESF a iniciar um debate para que 
a equipe obtivesse maior apreciação de seu papel em todo o sistema de 
cuidados, buscando melhorias no atendimento do paciente. Uma análise 
realizada por Vasconcelos et al. (2016b) sobre as mudanças nas práticas 
em saúde a partir da inserção das atividades de uma universidade pública 
na Atenção Básica em Saúde de Santos, SP, Brasil, demonstrou que alguns 
profissionais relatam distanciamento dos alunos e docentes, como se a 
universidade “locasse” o espaço do equipamento de saúde para uso da 
universidade e que o trabalho é realizado à parte, e mesmo ocupando o 
mesmo espaço, as ações não são integradas com o trabalho da equipe.
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Ressalta-se que, embora os profissionais se sintam estimulados a 
estudar para não se sentirem desatualizados com relação aos alunos, não 
parecem reconhecer sua importância ou a do serviço para a formação 
destes estudantes, ou seja, o profissional parece não reconhecer o seu 
papel como formador. Na mesma direção, no estudo de Warmiling et al. 
(2015), os preceptores foram descritos como excelentes orientadores. 
O estudo conclui que são necessárias pesquisas que avaliem também 
a perspectiva dos preceptores, tutores, docentes e gestores e que 
ocorra uma problematização constante sobre as práticas de estágio, e 
que o mesmo ocorra nos serviços de saúde com boa infraestrutura e 
profissionais qualificados. 

Problemas de comunicação entre os profissionais de saúde, gestão e 
instituições foram ressaltados no estudo realizado por Gomes et al. (2017). 
Segundo os autores, esses problemas levam a dificuldade de planejamento 
nas unidades de saúde para a realização das ações dos estudantes. Ainda 
sobre as dificuldades neste processo, são citadas: resistência dos gestores 
em aceitar a residência, problemas da articulação entre teoria e prática e 
que há uma ausência de planejamento prévio com os locais que recebem 
residentes. Nesse sentido, é importante ressaltar que os mecanismos de 
controle são importantes na integração entre o ensino e o serviço, pois 
por meio de reuniões, por exemplo, fica claro o que deve ser realizado ao 
longo do semestre, o que torna viável a avaliação do que foi desenvolvido. 
A realização dessas reuniões evita os ruídos de comunicação e se torna um 
momento para resolução de problemas. Os estudos evidenciam também 
uma maior necessidade de inserção da equipe nas reuniões, possibilitando 
a contribuição nas avaliações dessas atividades junto com os docentes e 
alunos ao longo do semestre (ANDRADE et al., 2015). O referido estudo 
avaliou também os mecanismos de controle na gestão interorganizacional 
das atividades pedagógicas, sendo evidente os mecanismos de controle 
nas relações interinstitucionais, tornando melhor a gestão da cooperação 
instituição de ensino e serviço, repercutindo na assistência destinada ao 
usuário (ANDRADE et al., 2015).

A experiência da Unifesp (BS) e da SMS (Santos) demonstra 
como é complexa e desafiadora a tentativa de avanço na sensibilização 
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dos profissionais e no fortalecimento do papel do SUS como 
ordenador da formação, porém isso confronta uma forma de ensinar 
mais conservadora e leva a embates éticos, políticos e pedagógicos 
(VASCONCELOS et al., 2016b). 

Portanto, pode-se afirmar que a integração ensino-serviço “acontece 
na ponta”, sendo estabelecida no cotidiano das ações a relação estudante-
profissional-usuário dos serviços de saúde, beneficiando a todos, uma 
vez que o estudante obtém uma formação contextualizada na realidade, 
o profissional de saúde tem a possibilidade de se atualizar por meio da 
reaproximação com a academia e a população recebe uma atenção à saúde 
diferenciada (VENDRUSCOLO et al., 2016b). 

CONSIDERAÇÕES

Após a análise dos textos pesquisados, pode-se afirmar que o tema 
Planejamento no processo de gestão e integração ensino-serviço vem sendo 
bastante estudado possibilitando subsídios para novos estudos e discussões 
além do despertar de novas curiosidades sobre o tema. 

O Planejamento e a gestão para integração ensino e serviço 
tem auxiliado na criação de novos cursos, como residências médicas 
especializadas e multiprofissionais, além de que a formação para a área de 
saúde tem buscado despertar competência técnica, competência social e 
política para a atenção ao cuidado no SUS. 

Associado ao citado acima, ações de integração do ensino-serviço-
comunidade fornecem elementos para a formação de recursos humanos 
da área da saúde, para a educação permanente e qualificação dessa atenção 
à saúde ofertada à população pelo sistema de saúde. Elas estão presentes 
no dia a dia na Atenção Primária, quer seja em relações pessoais, entre 
estudantes, profissionais de saúde e entre usuários, a todos beneficiando 
segundo suas características de atuação no SUS.  
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A APRENDIZAGEM EM SERVIÇO 
E A INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO 

E AS PRÁTICAS DE SAÚDE E SOCIAIS

Waldemar Antônio das Neves Júnior8

Lumaira Marques9

Quando se discute sobre as propostas de Aprendizagem em 
Serviço (APS), discute-se sobre as atividades que podem combinar 
serviço comunitário com aprendizagem curricular. De acordo com Puig 
et al. (2011, p. 45), esta é “uma  proposta educativa que pode vincular 
de maneira circular a participação em serviços pensados para satisfazer 
as necessidades da comunidade e a aprendizagem de conhecimentos e 
valores”. É uma práxis onde os sujeitos envolvidos, comunidade e agentes 
morais, aprendem a modificar e transformar sua realidade de forma 
cidadã e solidária. 

A novidade e a riqueza da aprendizagem em serviço residem 
na integração de dois importantes elementos – o serviço comunitário 
e a aprendizagem significativa ‒ em um único projeto coerente e bem 
articulado, o que potencializa a riqueza de ambos. Se, por um lado, o 
desenvolvimento de uma ação de serviço transforma e dá sentido à 
aprendizagem, por outro, o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa 

8 Doutorado em Ética aplicada, Bioética e Saúde Coletiva - ENSP/FIOCRUZ. Docente 
da Faculdade de Medicina e do Mestrado Profissional de Ensino na Saúde - MPES/
FAMED/UFAL.

9 Enfermeira. Doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saude Coletiva – UFF/UFRJ/UERJ/
FIOCRUZ.



67CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

e significativa pode melhorar a ação solidária. Esses elementos também 
permitem a formação crítica e reflexiva, incentivam o desenvolvimento 
do compromisso com a solidariedade e facilitam o exercício responsável 
da cidadania ‒ atualmente, o que mais se preconiza no âmbito da 
educação brasileira.

As atividades propostas pela APS acontecem em realidades onde 
haja contraste socioeconômico e/ou cultural, para que os estudantes 
possam se confrontar com situações não familiares e com os múltiplos 
fatores que envolvem esses contextos. Ao se detectarem as necessidades 
reais da comunidade, os estudantes aprendem não somente a valorizar 
outras fontes de aprendizagem que estão fora do ambiente acadêmico, 
a exemplo dos conhecimentos populares, como também aprendem 
a compreender os problemas locais a partir de diversas perspectivas, 
ampliando a visão de mundo que possuem. Por fim, aprendem a propor 
soluções para os problemas, tornando-se agentes de transformação social.

Para que se possa entender melhor sobre a proposta de integração 
entre o ensino e as práticas de saúde e sociais, a seguir serão abordados 
tópicos como: um breve histórico sobre as transformações ocorridas 
no campo da educação e da saúde e como elas foram coadunadas, 
principalmente a partir da década de 90; os conceitos de Aprendizagem 
em Serviço e sua importância para o Ensino Superior, sobretudo para 
estudantes da área da saúde.

Mudanças na Formação do Profissional de Saúde

Segundo Batista (2013), quando se discute educação, esta deve ser 
entendida numa concepção dialógica e crítica, empenhada na construção 
de conhecimentos como uma transformação social, em que os docentes e 
estudantes possam atuar em situações interativas de ensino-aprendizagem. 
Ainda de acordo com o autor, a saúde pode ser compreendida “[...] 
numa concepção sócio-histórica-cultural, enfatizando a integralidade do 
cuidado, com a equipe de saúde atuando numa perspectiva interdisciplinar” 
(BATISTA, 2013, p. 59). 
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Durante a década de 90 vários acontecimentos sucederam, 
provocando mudanças na educação e na saúde de nosso país. Neste 
período, ocorreu uma ampliação do conceito de saúde, como também 
uma diversificação dos cenários de práticas e de aprendizagem, num 
processo de aproximação ao Sistema Único de Saúde (SUS). Foi criada uma 
agenda de mudanças para a inclusão de aspectos pedagógicos na formação 
(FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 2013).

A partir da formação do SUS, criado desde 1988 pela Constituição 
Federativa do Brasil e legitimado pela lei Orgânica 8.080/1990, aprovada 
pelo Congresso Nacional, a população brasileira passou a ter direito à 
saúde universal e gratuita.

Em 1996 foi divulgado o Relatório para a Unesco pela Comissão 
Internacional para a Educação para o século XXI, contendo os quatro 
pilares necessários à educação do futuro: aprender a aprender, aprender a 
fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Este Relatório da Unesco, que 
teve como presidente Jacques Delors, serviu como base para as iniciativas 
de mudanças na formação profissional, como o da Rede Unida, que 
incorporou tais tópicos para o campo da educação superior em saúde 
(UNESCO, 1996).

Uma das grandes premissas da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) foi o reconhecimento da importância do ensino 
e da aprendizagem dos valores morais para todas as Instituições de Ensino 
Superior (IES). Para Puig (1996), a educação moral ou educação em 
valores permite a formação de uma personalidade consciente, de forma 
livre e responsável, sendo capaz de enfrentar a indeterminação humana 
e de mover-se equilibradamente entre os planos pessoais e coletivos, 
assegurando a criação de um modo de vida justo num meio social, cultural 
e historicamente determinado.

Nesta mesma perspectiva, o Ministério da Educação criou em 
1997 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), baseados na reforma 
educativa espanhola de 1992 e considerando a ética como o eixo transversal. 
Esses parâmetros deveriam estar presentes nas escolas de educação básica 
(ARAÚJO; ARANTES, 2019).
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Foi a partir da nova LDB e dos PCN que o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) estabeleceu as diretrizes curriculares para a educação 
básica, dando um caráter normativo para a inserção e a integralização dos 
conteúdos da educação em valores nos currículos escolares.

Segundo Feuerwerker e Capozzolo (2013), neste ínterim, 
começou a se evidenciar a necessidade de se superar a fragmentação dos 
currículos, o conteudismo e a passividade dos estudantes no processo de 
ensino-aprendizagem, numa perspectiva de se debater sobre os currículos 
integrados, a incorporação das metodologias ativas, da aprendizagem 
significativa e do desenvolvimento da capacidade analítica e crítico-
reflexiva dos estudantes.

Apesar disso, durante mais de uma década após o surgimento do 
SUS não foram criadas políticas para ativamente implementar a formação 
de profissionais de saúde. Assim, “coube sobretudo às associações de ensino 
– medicina, enfermagem e odontologia – a articulação entre as chamadas 
inciativas de integração ensino-serviço-comunidade” (FEUERWERKER; 
CAPOZZOLO, 2013, p. 37).

Desta forma, numa ação conjunta desde 2001, os Ministérios da 
Saúde (MS) e da Educação (MEC) fomentaram políticas objetivando a 
implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em uma maior 
aproximação da formação em saúde com a concepção da integralidade do 
cuidado humano.

A integralidade do cuidado é uma expressão polissêmica e 
multifacetada. Na literatura encontram-se atribuições que se referem desde 
a perspectiva política, como um dos princípios do SUS, até a forma de 
contemplar as necessidades de saúde de um indivíduo em seu microespaço 
(PINHEIRO; MATTOS, 2009; SILVA, C.; SILVA, S.; ALMEIDA; 
ARAÚJO, 2014). A integralidade, atrelada aos conceitos de equidade e de 
universalidade, em nível macro, organiza as ações e serviços ofertados pelo 
SUS para que todos tenham acesso às diferentes tecnologias disponíveis 
para o cuidado em saúde. 

A integralidade do cuidado também se refere à escuta atenta e ao 
olhar holístico para as demandas individuais, exigindo essas habilidades 
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dos futuros profissionais. Daí também a importância da educação 
interprofissional como uma estratégia para formar profissionais aptos 
a trabalhar em equipe, o que constitui uma prática fundamental para a 
integralidade no cuidado em saúde (BATISTA, 2013).

Em ambos os sentidos, a integralidade requer o trabalho transdisciplinar 
e intersetorial para que o cuidado seja efetivo. Aprender a trabalhar em equipe 
potencializa a ideia de interpendência entre os seres, porquanto amplia a 
percepção de cuidado para além das ações oferecidas pelos profissionais de 
saúde, englobando outros setores como educação, trabalho e moradia.  

Percebe-se também que as DCN surgem como correntes contra-
hegemônicas, a fim de romper com o modelo biomédico presente no 
modelo de universidade conteudista e tecnicista. Essas características se 
impuseram desde o surgimento das primeiras universidades brasileiras, que 
foram fundadas com natureza profissionalizante e com caráter elitista, pois 
serviam para atender os filhos da aristocracia colonial (BORTOLANZA, 
2017). Da mesma forma, as teorias construtivistas surgiram para contestar 
o aprendizado passivo, conteudista e acrítico oferecido pelas escolas e 
demonstraram que o conhecimento se constrói por meio da reestruturação 
de saberes prévios (BRUNER, 1969; PIAGET, 1978; AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980).  

Portanto, ao analisar cuidadosamente a descrição do perfil 
profissional esperado e ao se comparar com o conceito de APS, constatam-
se muitas semelhanças. Para que o ensino possa valorizar os conhecimentos 
prévios dos seus estudantes e estimular a crítica e a reflexão, torna-se 
imprescindível uma nova metodologia. A implementação da APS pode ser 
uma maneira de tornar tudo isso viável no currículo, promovendo assim a 
formação do perfil profissional preconizado pelas DCN.

Mas, o que vem a ser a Aprendizagem em Serviço?

De acordo com Latorre, Pérez e Calandín (2019), a metodologia da 
Aprendizagem em Serviço (APS) tem suas raízes na filosofia e pedagogia de 
John Dewey e na pedagogia crítica de Freire, que desde o início conta com 
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uma ferramenta valiosa para promover a aprendizagem das experiências e 
ações do serviço comunitário.

O conceito de APS vem conquistando espaço no campo da 
educação, sobretudo no ensino básico. Já se conhecem diversas experiências 
de sua implementação nas universidades, tanto na graduação como na 
pós-graduação (CHAVERRI, 2015; MORÍN FRAILE et al., 2016; CLAYSS, 
2017; MORÍN FRAILE et al., 2017; GONZÁLEZ-GERALDO; JOVER; 
MARTÍNEZ, 2017; LATORRE; PÉREZ; CALANDÍN, 2019). 

Apesar de a APS ser cada vez mais reconhecida no terreno 
educacional latino-americano, não é ainda uma metodologia de ensino 
consolidada. A pluralidade de experiências propostas revela que os 
significados atribuídos a esse conceito algumas vezes são equivocados e 
incoerentes, tornando necessárias mais discussões nessa área. 

A Aprendizagem em Serviço refere-se àquelas atividades que 
integram o serviço para a comunidade com um aprendizado reflexivo, 
facilitando a formação tanto de conhecimentos como de habilidades e 
de valores (PUIG; GIJÓN; MARTÍN; RUBIO, 2011). Inserir estudantes 
universitários em serviços comunitários não é nenhuma novidade, a 
inovação está em combinar os processos de serviço e aprendizagem num 
projeto bem articulado, com caráter reflexivo, como parte do currículo, em 
que os participantes possam aprender a trabalhar com as necessidades reais 
da comunidade, visando melhorá-la (CHAVERRI, 2015). 

Além das experiências explícitas de APS que algumas instituições 
de ensino propõem, sabe-se que diversas outras instituições realizam 
atividades muito similares à APS, que são utilizadas em sua prática, porém 
sem nomeá-las como tal. De acordo com Araújo e Arantes (2019), a não 
incorporação da APS no Brasil, como aconteceu com a difusão da educação 
em valores, deve-se à não interiorização dos princípios da APS na cultura da 
educação brasileira. Isso decorre do não entendimento de sua metodologia 
e aplicabilidade.

Para esclarecer e alinhar os discursos sobre APS, Chaverri (2015) 
listou alguns pontos-chave sobre esse conceito:

•	 É	uma	aprendizagem	baseada	na	experiência;
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•	 Estimula	 a	 solidariedade	 ao	 trabalhar	 necessariamente	 com	
setores marginalizados;

•	 É	preciso	atender	às	necessidades	reais	da	comunidade;
•	O	serviço	deve	estar	integrado	ao	currículo;
•	 Foca	mais	no	aprendizado	que	no	ensino;
•	 Produz	reflexão	a	partir	da	ação;
•	 Integra	a	 formação	profissional	e	pessoal,	 a	 formação	 técnica	e	

humanística;
•	 Fortalece	o	compromisso	social	e	cívico	do	estudante;	
•	 Integra	o	saber,	o	saber	fazer	e	o	saber	ser;
•	 Deve	ser	cuidadosamente	planejado;
•	 Avalia	tanto	a	qualidade	do	aprendizado	do	estudante	quanto	o	

valor do serviço prestado à comunidade; 
•	 É	um	tipo	de	aprendizado	baseado	em	projetos.	

A Inserção da Aprendizagem em Serviço no Ensino Superior

Alguns dos pontos-chave listados acima serão aprofundados sob a 
ótica da inserção da APS no Ensino Superior. 

É condição sine qua non da APS promover para os estudantes 
a vivência de experiências. No entanto, deve-se ressaltar que nem toda 
experiência é educativa, como assinalou John Dewey (1938). Desse modo, 
cabe ao professor suscitar a reflexão ante a realidade encontrada, realizar 
o diagnóstico situacional e encorajar os estudantes para que sejam os 
protagonistas na busca por perguntas e respostas que revelem as necessidades 
reais da comunidade (PUIG; GIJÓN; MARTÍN; RUBIO, 2011).

Como nem todo serviço para a comunidade envolve aprendizagem, 
faz-se necessário um planejamento explícito e organizado da reflexão 
crítica sobre a experiência vivida, pois um fazer carente de pensamento 
crítico resultará em uma aprendizagem inadequada e vazia (GONZÁLEZ-
GERALDO; JOVER; MARTÍNEZ, 2017).
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Quanto mais próximo da realidade do indivíduo, maior a 
possibilidade de compreender suas necessidades e fragilidades e de perceber 
o dever para com o outro (PUIG; GIJÓN; MARTÍN; RUBIO, 2011). Por essa 
razão, a APS é indissociável de valores como solidariedade, compromisso 
social e cidadania. Essa metodologia valoriza a formação de vínculos, ao 
promover um espaço para ouvir, compreender e se sensibilizar com as 
histórias dos indivíduos de determinada comunidade/local, ajudando 
a diminuir a distância entre o “eu” e o “outro” e estimulando atitudes de 
solidariedade, de ajuda e de cuidado (ROMERO; LALUEZA, 2019). 

Desse modo, a mobilização em prol de uma realidade pode facilitar a 
compreensão e percepção da sensação de pertencimento àquele coletivo e de 
que todos nós estamos inseridos numa mesma sociedade. Assim, podemos 
reconhecer-nos como corresponsáveis pelos problemas que afetam aqueles 
indivíduos, e colaborar para o fortalecimento do compromisso social.

Se considerarmos que somos seres sociais e que necessitamos uns 
dos outros para viver, assumimos nossa interpendência e, a partir daí, 
precisamos decidir como vamos viver em conjunto, delimitando quais 
serão as regras e as normas democráticas vigentes. A regulação dessa 
convivência democrática supõe o conceito de cidadania, o qual considera 
que cabe ao indivíduo aprender a exigir seus direitos, cumprir seus deveres 
e contribuir com o bem comum (PUIG; GIJÓN; MARTÍN; RUBIO, 2011). 
Essas são tarefas condizentes com a missão universitária, entendida como 
responsável por formar um profissional que construa de maneira autônoma 
seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, um cidadão que atue de forma 
responsável e comprometida com a sociedade, indo além da mera formação 
técnica (MARTÍNEZ; ESTEBAN; BUXARRAIS, 2011).

A fim de fomentar a educação para a cidadania, acredita-se que a 
aprendizagem significativa acontece ao equilibrar o saber, o saber fazer e o 
saber ser. Esses saberes constituem todos aqueles conteúdos curriculares 
essenciais para subsidiar a compreensão crítica da realidade. É a chamada 
parte teórica do currículo, responsável por ampliar nossos sentidos 
e significados. Historicamente, é onde se centra a base da educação 
tradicional. No entanto, diferentemente da aprendizagem significativa, 
valoriza mais o “pensar sobre o mundo” do que suas implicações práticas 
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sobre ele, o que resultou na hierarquia existente até hoje entre teoria e 
prática (CHAVERRI, 2015). 

O saber fazer refere-se às questões práticas, nas quais os estudantes 
poderão demonstrar suas destrezas e habilidades diante da experiência 
vivida. No ensino superior, outra grande crítica dirige-se à ênfase excessiva 
na técnica, muitas vezes desvalorizando questões essenciais como: por que 
fazer e quando fazer, produzindo ações mecanizadas e frias. 

O saber ser une esses três saberes. Aprender a ser supõe o aprendizado 
de valores morais que nortearão as atitudes e práticas, construindo uma 
maneira de ser desejável, com autonomia e responsabilidade e, ao mesmo 
tempo, em consonância com o bem comum. A APS pressupõe uma 
aprendizagem mais criativa, colaborativa, interativa e, acima de tudo, 
crítica. Dessa forma, nenhum dos saberes tem mais importância que o 
outro; o desafio está em lograr esse equilíbrio ao planejar um currículo 
com base na educação para a cidadania.

Em vista disso, a APS tem relação direta com a educação para a 
cidadania, uma vez que viabiliza, precisamente, a conexão entre teoria e 
prática, conceito e ação, pensamento e experiência, pessoal e profissional, e 
entre técnica e humanização (CHAVERRI, 2015). Consequentemente, sua 
implementação representa a ruptura com o modelo tradicional de ensino, 
já que estimula que os docentes ressignifiquem seus papéis e reformulem 
os objetivos da disciplina. 

Além de passar o protagonismo para os estudantes, os 
docentes devem saber trabalhar com o dinamismo das atividades 
práticas, abordando assuntos que emergem da realidade e que nem 
sempre são planejados. Esses fatores intimidam aqueles que sempre 
tiveram respostas definidas para tudo e o total controle das atividades 
(CHAVERRI, 2015). Por isso, promover a autonomia do estudante pode 
ser muito difícil para alguns professores, exigindo que os projetos de 
APS sejam adequadamente discutidos e planejados (LATORRE; PÉREZ; 
CALANDÍN, 2019).

Em vista disso, torna-se óbvio que nem todo professor tem perfil para 
atuar em APS. Segundo Chaverri (2015), é fundamental buscar docentes 
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qualificados, que tenham elevado conhecimento científico, disposição para 
o pensamento crítico, competência pedagógica e sensibilidade social. 

Outra resistência encontrada entre os docentes tradicionais é o 
temor de que a APS diminua o rigor acadêmico, por reduzir a quantidade 
de aulas teóricas, dando espaço para a vivência de experiências e as 
reflexões pertinentes a ela. Na verdade, é essa mescla que contribui para 
o aprendizado significativo (PUIG; GIJÓN; MARTÍN; RUBIO, 2011).

As Contribuições da Aprendizagem em Serviço para a Formação de 
Profissionais da Saúde

O que se propõe a seguir é apontar algumas vantagens específicas 
em relação ao uso dessa metodologia de ensino para os cursos da área 
da saúde.

A formação dos profissionais de saúde está fundamentada nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), lançadas a partir de 2001, e com 
suas atualizações particulares para cada profissão. As DCN dispõem sobre 
o perfil do egresso, visando formar um profissional generalista, humanista, 
crítico, reflexivo, competente para atuar em todos os níveis de atenção 
à saúde, que exerça ética e legalmente seu ofício, capaz de identificar as 
necessidades socioculturais e econômicas da realidade, atuando sempre em 
benefício da sociedade. 

A APS vai além da inserção dos estudantes em experiências 
práticas relacionadas à sua futura profissão; ela promove um aprendizado 
contextualizado e mobilizador para que os estudantes atuem como 
agentes de transformação social. Na APS, sensibilização e ação são um 
binômio inseparável (MARTÍN, 2017). Desse modo, é relevante formar 
profissionais engajados com as melhorias do entorno, principalmente 
quando a sociedade clama por uma saúde universal, com integralidade 
e equidade. A formação de profissionais para o SUS é fundamental para 
que este se consolide. 

Ao inserir os estudantes em atividades práticas vinculadas 
ao SUS para a APS, estes passam a compreender a dimensão real dos 
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pontos fortes, bem como das fragilidades do sistema, facilitando seu 
engajamento na luta a favor do direito à saúde. A conscientização dos 
atores envolvidos leva à busca por conhecimentos políticos, a fim de 
embasar suas observações e reflexões. Este empoderamento é essencial 
para que os estudantes transformem a ordem social, criticando aspectos 
que apoiam as iniquidades em saúde (ROMERO; LALUEZA, 2019). Esta 
pode ser a primeira vantagem da APS para profissionais da saúde: formá-
los em prol do SUS. 

As DCN também recomendam a formação de um profissional apto 
a desenvolver ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 
tanto no plano individual quanto no coletivo. Como a Atenção Básica (AB) 
é a principal porta de entrada do SUS, entende-se que as atividades de APS 
realizadas com vínculo nesse tipo de unidade de saúde podem potencializar 
o comprometimento do estudante com o SUS. 

Uma segunda vantagem da APS para profissionais da saúde é o 
estímulo para o trabalho em equipe, ou seja, com a interprofissionalidade. 
Inserir-se na comunidade, detectar as necessidades locais e poder devolver 
algo de valioso para a população só se torna possível se os estudantes 
somarem forças entre si e, também, entre os parceiros existentes, tanto na 
instituição trabalhada quanto no entorno social. 

Assim, desde os primeiros anos de graduação, os educandos 
se familiarizam e compreendem a lógica do trabalho transdisciplinar, 
interprofissional e intersetorial. Esses termos se entrelaçam com a 
discussão sobre integralidade do cuidado, constituindo as bases do 
trabalho em saúde.  

Por fim, a APS nos cursos da saúde reforça a importância do 
aprendizado de valores como respeito, responsabilidade, paciência, diálogo, 
humildade, solidariedade, empatia, para a prática do cuidado humanizado. 

Essas questões ditas humanísticas vêm ganhando visibilidade na 
formação em saúde após as DCN, ainda que não na velocidade que se 
deseja, trazendo à tona a discussão sobre quantidade de conteúdo versus 
qualidade de ensino. De que adianta uma técnica sem solidariedade, um 
atendimento sem empatia ou um tratamento sem cuidado? (FINKLER; 
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NEGREIROS, 2018). São perguntas que devem permear as discussões do 
planejamento docente.  

A complexidade aumenta quando os docentes que optaram pela 
implementação da APS chegam à discussão sobre avaliação. Parece evidente 
que uma metodologia inovadora exige uma avaliação que vá além da 
memorização dos conteúdos e da avaliação das competências técnicas. Os 
aspectos atitudinais tornam-se tão essenciais quanto os aspectos cognitivos 
para o bom andamento das atividades de APS; assim, o temido item que 
avalia o mundo “subjetivo” do estudante deve ser pauta da discussão 
(FINKLER; NEGREIROS, 2018). Por esse motivo, fazem-se necessárias 
mais discussões sobre avaliações formativas e processuais, a fim de tornar 
esses itens explícitos nos formatos de avaliação.

CONSIDERAÇÕES

Não basta a efetivação do passo a passo dessa metodologia para 
obter sucesso na formação; é preciso ter um corpo diretor e um corpo 
docente engajados na formação de cidadãos. Para isso, é indispensável que 
eles se apropriem de conhecimentos de filosofia, antropologia, sociologia, 
pedagogia, entre outras áreas dos saberes, o que pode ocorrer por meio de 
capacitação. Além disso, é necessário que essa capacitação não seja pontual, 
mas que faça parte do processo de trabalho, como a educação permanente, 
com encontros frequentes para que os professores possam expor suas 
dúvidas e angústias, uma vez que a grande maioria dos membros do 
corpo docente foi formada no ensino tradicional e, ao se deparar com as 
metodologias ativas, enfrenta dificuldades. 

Cumpre entender a universidade como um espaço público que está 
vinculado à sociedade e ao mundo, do qual os futuros graduados farão parte. 
Daí a importância de se integrar o ensino, o aprendizado e o serviço como 
forma de influenciar na aprendizagem significativa (científica, técnica, 
artística, humanística), bem como no desenvolvimento das dimensões ética 
e cívica dentro do ensino universitário, como um espaço de participação e 
de transformação social.
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A PRECEPTORIA EM SAÚDE: 
A COMPLEXA TRAJETÓRIA 
DOS PROFISSIONAIS QUE 

CONTRIBUEM PARA A INTEGRAÇÃO 
ENTRE ENSINO E SERVIÇO

Cristina Camelo de Azevedo10

Élida Azevedo Hennington11

Jefferson de Souza Bernardes12

A preceptoria tem sido um tema precioso para a formação 
em saúde, em todos os seus níveis, ou seja, na graduação, na pós-
graduação e na atuação profissional contínua que se desenvolve nos 
serviços de saúde. 

O presente capítulo foi elaborado a partir da tese cujo foco voltou-
se para a “Integração ensino-serviço em Unidades Básicas de Saúde do 
município de Maceió: preceptorias do PET-Saúde/Saúde da Família na 
perspectiva da Ergologia e da Política Nacional de Humanização em Saúde” 
e que contou com a participação dos autores desse capítulo. 

10 Doutorado em Saúde Pública - ENSP/FIOCRUZ. Docente do Instituto de Psicologia 
- IP/UFAL, Mestrados Profissionais em Ensino na Saúde - FAMED/UFAL e  Saúde da 
Família - FIOCRUZ/FAMED/UFAL.

11 Doutorado em Saúde Coletiva - UNICAMP. Pós-doutorado em Saúde Coletiva - Uni-
versidade Nacional de Lanús, Argentina. Docente  do PPGSP - ENSP/FIOCRUZ.

12 Doutorado em Psicologia Social - PUCSP. Docente do Instituto de Psicologia - IP/UFAL 
- PPGP/UFAL - MPES/FAMED/UFAL.
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O capítulo tem como objetivo principal, descrever os aspectos 
que constituem o papel de preceptor do PET-Saúde/Sáude da Família, no 
que tange às atribuições, responsabilidades e necessidades vivenciadas no 
exercício do papel.

A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO E O CONTEXTO ALAGOANO

Diante da complexidade de consolidar um sistema de saúde 
de caráter universal, com a pretensão de promover a cobertura de cerca 
de 211 milhões de pessoas (IBGE, 2020), respeitando os princípios e 
diretrizes da universalidade, equidade, integralidade, participação social e 
descentralização, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem se apresentado como 
um grande desafio em termos de expansão e manutenção da qualidade de 
serviços de saúde, por meio de uma rede de instituições que abrange os três 
níveis de governo e o universo privado, envolvendo diversos atores sociais 
e diferentes interesses.

Em que pesem as mudanças positivas ocorridas na saúde, com a 
instituição e implementação do SUS, persistem, de forma preocupante, 
baixos níveis de saúde, elevadas desigualdades sociais e regionais, 
subfinanciamento e distorções na estrutura dos gastos públicos influenciados 
pela lógica do mercado. O desenho das políticas públicas deve orientar-
se pelas suas consequências sobre a vida das pessoas e da coletividade. 
Afinal, o processo da reforma sanitária brasileira é um projeto civilizatório 
que pretende produzir mudanças dos valores prevalentes na sociedade 
brasileira, tendo a saúde como eixo de transformação, e a solidariedade 
como valor estruturante (CARTA DE BRASÍLIA, 2005, p. 1).

Para o alcance de seus objetivos e metas, desde sua implantação na 
década de 1980, o SUS tem necessitado da criação de políticas públicas que 
auxiliem e solidifiquem seu avanço e sustentabilidade, em esforços para 
superar décadas de descaso e falta de investimento na saúde. As políticas 
públicas são consideradas de relevância pública, significando que suas 
ações abrangem e beneficiam toda a sociedade, o que delega ao Estado 
a responsabilidade de garantir, fiscalizar e regulamentar a prestação de 
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serviços do setor (CECCIM et al., 2008; CECCIM; PINTO, 2007; CECCIM; 
FEUERWERKER, 2004).

Paim e Teixeira (2007) afirmam que a sustentabilidade do SUS 
possui cinco pilares: econômico-financeiro, jurídico legal, participação e 
controle social, constituição de sujeitos e nova institucionalidade. Para isso, 
segundo os autores, é preciso qualificar o debate em torno das estratégias 
de educação permanente de profissionais do SUS.

Observou-se durante as duas primeiras décadas dos anos 2000 
que as políticas e os programas de educação dos trabalhadores da saúde se 
ampliaram visando influenciar a criação de projetos político-pedagógicos 
de formação orientados para enfrentar a resolutividade dos serviços (por 
meio da integralidade e da humanização) e a integração em rede dos 
serviços de saúde (CECCIM; PINTO, 2007).

Inúmeros esforços têm sido efetuados para se integrar a academia 
e os serviços de saúde; no entanto, esses dois campos carregam uma 
complexidade tal que os esforços parecem ainda ser pequenos face ao tempo 
investido em fortalecer essa integração, bem como as dificuldades próprias 
que cada um deles possui. Ainda é visível a precarização do trabalho nos 
serviços de saúde e, na academia, o pouco avanço das reformas curriculares 
das formações para a área de saúde (AZEVEDO; HENNINGTON; 
BERNARDES, 2016).

UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALAGOAS NOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Desde a década de 1990 os cursos de Medicina, Enfermagem, 
Nutrição e Odontologia iniciaram suas práticas nos Distritos Sanitários de 
Maceió (principalmente os VI e VII) por meio de pesquisas ou atividades 
disciplinares. Porém, sabe-se que as práticas eram desenvolvidas sem o 
compromisso com a efetivação de quaisquer tipos de mudança da realidade 
encontrada, fosse de cunho epidemiológico ou social.

O curso de Medicina, desde o ano de 1993, oferta, para os cursos 
de saúde, a disciplina Práticas Integradas de Saúde Coletiva (UFAL, 
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2006). Atualmente, centrada nas UBS do VI e VII Distritos Sanitários do 
município de Maceió (AL), contando com sete cursos de formação da área 
da saúde da UFAL. 

Entretanto, redirecionar o discurso dos envolvidos com a formação 
em saúde e produzir um jeito diferente de promover saúde são desafios 
constantes. Os estímulos proporcionados pelos Programas oferecidos 
através da parceria MS/MEC que, desde o início da década de 2000, têm 
ajudado a fazer induções voltadas para a integração entre ensino e serviço 
em saúde, e vêm obtendo adesões de professores, estudantes e profissionais 
da saúde que atuam no SUS.

Nesse sentido, é ilustrativo o Programa de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde (Pró-Saúde), instituído em 2005, pelo Ministério da 
Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
(SGTE) na Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação Superior 
(SESP) e com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (ME), com o apoio da 
OPAS (BRASIL, 2007a).

A partir do lançamento do programa vários cursos da saúde 
no Nordeste aderiram ao mesmo. Em 2006, na UFAL, os projetos dos 
cursos de Medicina e Enfermagem foram aprovados para participarem 
do Pró-Saúde I (ofertado apenas para os cursos de Medicina, 
Enfermagem e Odontologia). 

O Relatório Síntese dos Seminários Regionais (RSSR) da região 
Nordeste sobre o Pró-Saúde afirmou que a Integração Ensino-Serviço é 
“um dos pontos axiais nas apresentações e nas discussões dos Seminários” 
(BRASIL, 2007b, p. 8). Este relatório apresentou, com detalhes, os resultados 
produzidos pelas vivências, descrevendo dificuldades e avanços da relação 
ensino-serviço. 

Foram apresentadas as seguintes dificuldades: planejamento da 
inserção do aluno no serviço sem a participação dos profissionais de 
saúde; em algumas instituições os projetos não avançaram pelo grau de 
distanciamento entre a escola e os serviços de saúde; em alguns municípios, 
há UBS que não funcionam na lógica da ESF; precariedade do contexto 
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no qual se desenvolve a relação pedagógica entre alunos e profissionais 
de saúde no que tange a recursos, equipamentos; má remuneração dos 
profissionais e ausência de plano de cargos e salários; unidades de saúde 
vistas como locais para serem “utilizados” apenas por algumas disciplinas. 

Os avanços citados foram: preparação conjunta dos estágios por 
docentes e profissionais do serviço; ampliação dos cenários de práticas; 
melhoria da infraestrutura e condições de trabalho de alguns locais; 
desenvolvimento de pesquisas e TCC sobre a APS; elaborações e revisões de 
protocolos assistenciais da rede de serviços; oferta de cursos de extensão e 
capacitação para os profissionais dos serviços; discussões sobre as mudanças 
dos currículos; pactuação de desenvolvimento de trabalho integrado entre os 
cursos, secretarias e conselhos municipais de saúde, apesar dessa pactuação 
estar sujeita às variações das decisões políticas locais (BRASIL, 2007b).

Mediante o sucesso do Pró-Saúde, em 26 de agosto de 2008, através 
da Portaria Interministerial nº1.802 foi lançado o Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), como uma estratégia do Pró-
Saúde, de seu eixo Cenários de Práticas, com uma atuação inicial voltada 
para a ESF e aberto para todos os cursos de graduação na área da saúde 
(BRASIL, 2008b).

Segundo Haddad et al. (2009), o PET-Saúde tem como principal 
finalidade promover a integração entre ensino-serviço-comunidade, tendo 
como parceiros os seguintes órgãos: Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES) e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do 
Ministério da Saúde (MS); Secretaria de Educação Superior (SESu), do 
Ministério da Educação (ME).

Em 2009, foram aprovados oitenta e quatro projetos, de trezentos e 
trinta e quatro cursos de graduação na área de saúde, foram mobilizados, 
aproximadamente, 310 tutores, 1730 preceptores, 3540 alunos bolsistas 
e 5000 alunos não bolsistas, que desenvolveram suas práticas em 730 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo país (FERREIRA, 2010). 

Cada grupo do PET-Saúde foi constituído por um tutor acadêmico, 
seis preceptores, 30 estudantes (12 bolsistas e 18 não bolsistas) (HADDAD et 
al., 2009). Durante seu percurso, o Programa pode assumir outro desenho, 



86 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

face às demandas das universidades, dos cursos e das instituições de saúde. 
Em 2010-2011, o PET-Saúde/ Saúde da Família teve a participação de 545 
cursos, 111 projetos aprovados, 484 grupos formados. Foram, ao todo, 
9.196 bolsas do Programa em todo o país (BRASIL, 2013a).

O PET-Saúde é programa da parceria interministerial MS/
MEC. Isso será apresentado nesta tese, como campo de investigação, 
explorando a integração entre ensino-serviço, buscando compreender os 
lugares, posições, trajetórias e formação do/a preceptor/a das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), com quem a instituição de ensino compartilha 
a formação dos novos profissionais das diversas áreas da saúde.

Compreende-se que, os Ministérios, ao institucionalizar tais 
relações, buscou instrumentalizar este preceptor/a (profissional de saúde), 
com funções vinculadas ao ensino em saúde, orientadas para a formação 
dos estudantes da área da saúde. 

A UFAL (Campus Maceió) ingressou no PET-Saúde/Saúde da 
Família no início de 2009, com a participação dos cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Medicina, Odontologia e Psicologia (em 2010, o projeto foi 
ampliado para os cursos de Nutrição e Serviço Social). O PET-Saúde/
Saúde da Família terminou sua 2ª Fase em março de 2012. Participaram do 
Programa: 23 Unidades de Saúde (US) dos VI e VII Distritos de Maceió, 
10 Tutores/as dos cursos citados, 60 Preceptores/as (além de outros dois 
voluntários), 120 estudantes bolsistas dos diversos cursos, e ainda 96 não 
bolsistas (UFAL, 2011). 

A tutoria do PET-Saúde exerce funções de cunho acadêmico e 
pedagógico. É função exercida por docentes das IES integrantes do PET-
Saúde que produzem ou orientam a produção de conhecimento relevante 
na área da atenção básica em saúde (BRASIL, 2008b).

Denominam-se Preceptores/as, os/as profissionais pertencentes 
às equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) que realizem orientação 
a alunos/as de graduação da área da saúde dos IES integrantes do PET-
Saúde, ou que realizem orientação em serviço de residentes de Medicina 
de Família e Comunidade de programas credenciados junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) (BRASIL, 2008b). 
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A PESQUISA13

Esta pesquisa fundamentou-se nos referenciais da análise das 
práticas discursivas e produção de sentidos, conforme apresentado por 
Spink (2000; 2004). Seu campo14 centrou-se nas conversas com preceptores/
as de 4 das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que o PET-Saúde da UFAL 
trabalhou no início da década de 2010, no município de Maceió/AL15.

As conversas analisadas foram sobre a formação em saúde, suas 
relações com a produção de conhecimento, o trabalho em conjunto com 
as demais profissões da saúde, a autonomia e protagonismo no trabalho 
de produção de saúde, o contato com os diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde, a questão da preceptoria como trabalho de 
ensino em saúde e, por fim, como se dão as relações entre a academia e os 
serviços. Para este capítulo, centraremos na seguinte questão: na perspectiva 
dos/as preceptores/as, qual a contribuição do PET-Saúde/Saúde da Família 
para a integração entre ensino e serviço?

Participantes da Pesquisa

Dos vinte e três preceptores do PET-Saúde/Saúde da Família da 
UFAL – Campus Maceió, convidados a fazer parte da pesquisa, dezenove 
13 Pesquisa autorizada pelo Comitê de Ética, por meio da Plataforma Brasil, tendo sido 

aprovada em 16/08/2012, sob o número CAAE: 04557312.3.0000.5240.
14 Essa pesquisa foi objeto da tese de doutorado intitulada: “Integração ensino-serviço em 

Unidades Básicas de Saúde do município de Maceió: preceptorias do PET-Saúde/Saúde 
da Família na perspectiva da Ergologia e da Política Nacional de Humanização em Saú-
de” e teve como principal finalidade, compreender a integração entre ensino e serviço 
nas Unidades Básicas de Saúde de Maceió, a partir das falas dos preceptores do Progra-
ma PET-Saúde/Saúde da Família, Campus Maceió da UFAL. 

15 Das 23 Unidades de Saúde de Maceió que fazem parte do PET-Saúde/Saúde da Família 
da UFAL – Campus Maceió – foram selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa 
as quatro Unidades Básicas de Saúde que cumprem os seguintes critérios: estarem loca-
lizadas nos VI e VII Distritos Sanitários do município e abrigarem uma diversificação 
de estudantes por cursos da área de saúde da universidade (4 a 5 cursos), em cada UBS. 
São elas: UBS Robson Cavalcante (VI Distrito), UBS Denisson Menezes, UBS Village 
Campestre I e UBS Graciliano Ramos (as três do VII Distrito).
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atenderam ao convite. As duas principais razões explicitadas para a não 
aceitação em participar foram o fato de terem se desligado da função de 
preceptor e não pertencerem mais às UBS pesquisadas. O Quadro 1 abaixo, 
apresenta o número de preceptores que fizeram parte das rodas de conversa.

Quadro 1. Número de preceptores participantes da pesquisa por UBS.

UBS Área dos Preceptores Número de Preceptores

ROBSON CAVALCANTE Enfermagem 01

Medicina 01

Psicologia 01

DENISSON MENEZES Enfermagem 03

Medicina 02

Odontologia 01

Serviço Social 01

VILLAGE CAMPESTRE I Enfermagem 01

Odontologia 01

Psicologia 01

Serviço Social 01

GRACILIANO RAMOS Enfermagem 01

Farmácia 01

Medicina 01

Psicologia 01

Serviço Social 01

TOTAL 19

Dos sete cursos da área da saúde da UFAL inseridos no PET-Saúde/
Saúde da Família, não participou desta pesquisa o curso de Nutrição, 
por não fazer parte das UBS acima relacionadas. Isso se deve ao fato de 
não existirem profissionais de saúde em Nutrição nos VI e VII Distritos 
Sanitários de Maceió.

O Planejamento Geral para o ano de 2011 definiu quatro 
eixos de ação: Controle Social, Humanização, Mortalidade Infantil e 
Pesquisa. Vale destacar que todos/as os/as preceptores/as e estudantes, 
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conjuntamente com a equipe da UBS orientaram suas ações para a 
execução destas atividades. O eixo da humanização é dos mais discutidos 
e problematizados entre as Unidades.

A Realização das Rodas de Conversas: contatos e cuidados

Para  Bernardes, Santos e Silva (2015),  “a roda de conversa 
operacionaliza-se a partir de temas geradores com o  objetivo de formular 
deliberações conceituais num exercício democrático de negociações de 
sentidos com centralidade na palavração, cooperação e narrativas” (p. 30).

Foram realizadas quatro rodas de conversas, uma para cada 
unidade selecionada. Alguns princípios foram importantes: o primeiro, 
de que as rodas de conversa fossem conduzidas com leveza, ao estimular 
opiniões e recordações de situações sobre a integração ensino e serviço 
ocorridas durante a realização do trabalho de preceptoria junto aos 
alunos, tutores/as e demais preceptores/as do PET-Saúde/Saúde da 
Família; o segundo, de que a roda de conversa não ultrapassasse o limite 
de tempo acordado entre os/as participantes; o terceiro, que o convite iria 
ser claramente caracterizado como uma contribuição de cada preceptor/a 
para a análise da integração ensino e serviço, sendo indispensável que 
ele/a não considerasse o convite como uma obrigação imposta pela 
universidade. Esse cuidado se deveu a situações anteriores vivenciadas ou 
relatadas sobre aproximações efetuadas por docentes dos cursos da área 
de saúde da UFAL com os serviços de saúde, como se estes estivessem sob 
o jugo da academia.

As rodas de conversa transcorreram em clima de cooperação, 
cordialidade e de satisfação entre os preceptores das UBS pesquisadas, 
evidenciando, na maior parte do tempo, aceitação significativa do 
Programa, reconhecendo-o como continuidade importante do Pró-
Saúde. As críticas se voltaram mais para a participação da universidade, 
geralmente entremeadas de outras vozes apaziguadoras que procuravam, 
também, apresentar elementos positivos experienciados. As rodas de 
conversa totalizaram oito horas de falas que foram transcritas literalmente 
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pela pesquisadora e após sua conclusão, havia cento e quarenta e quatro 
páginas para análise.

Como dispositivo preparativo da análise, para cada Roda de 
Conversa foi produzido um Mapa Dialógico, que demarca a dança e o 
movimento concomitante que as falas das pessoas apresentam ao tecer 
suas opiniões, comentários, ao recordar suas vivências significativas, 
ao se posicionarem a favor ou contra alguma situação. Portanto, 
o Mapa Dialógico constitui-se em estratégia de visualização dos 
diálogos e de sistematização com duplo objetivo: subsidiar o processo 
de interpretação e os desdobramentos que ocorrem no processo 
interpretativo (SPINK, 2000). 

Os Mapas auxiliam na identificação dos repertórios linguísticos 
utilizados pelos/as participantes da pesquisa ao falar sobre algo. Para 
facilitar a identificação dos repertórios foram constituídas categorias 
temáticas das conversas. Importante dizer que há movimento e 
dinamismo nos enunciados, ou seja, existem falas semelhantes, que 
aparecem em diferentes contextos, demonstrando que, por vezes, estas 
não podem ser limitadas por uma única categoria ou subcategoria dos 
Mapas Dialógicos. Em outras palavras, as categorias nos mapas não têm 
a pretensão de serem excludentes. Há repertórios próximos uns aos 
outros em todas as categorias.

ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das conversas nas Rodas, foram estabelecidas três categorias 
consideradas centrais para a Integração Ensino-Serviço: Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), Política Nacional de Humanização (PNH), 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Estas 
categorias foram organizadas por conjuntos de sentidos. Serão apresentados 
neste capítulo os conjuntos de sentidos que dizem respeito à relação entre 
preceptoria e integração ensino-serviço.

Inicialmente, apresentamos uma breve descrição para cada uma 
das categorias.
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1.  DCN – As conversas giraram em torno das DCN para a área 
de saúde, principalmente nos aspectos que dizem respeito às 
diretrizes gerais para a educação dos profissionais de saúde, 
centradas nas: Competências gerais, dos princípios que devem 
reger os PPC dos cursos da área da saúde e, por fim, sobre os 
conteúdos curriculares comuns às várias áreas.

2.  PNH – As conversas giraram em torno do que preconiza a Política 
Nacional de Humanização e o que se entende como Humanização, 
com destaque para: valorização, autonomia e protagonismo dos 
diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, 
aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e 
de sujeitos; estabelecimento de vínculos solidários e de participação 
coletiva no processo de gestão; identificação das necessidades 
sociais de saúde; mudança nos modelos de atenção e gestão 
dos processos de trabalho tendo como foco as necessidades dos 
cidadãos e a produção de saúde; compromisso com a ambiência, 
melhoria das condições de trabalho e de atendimento.

3.  PET-Saúde – As conversas foram orientadas para o programa 
em si. Falaram do processo de implantação e implementação 
do PET-Saúde; das relações entre preceptores/as e estudantes, 
com os tutores/as, entre os/as próprios/as preceptores e, por 
fim, as relações entre o serviço e a academia.

Por meio dos mapas dialógicos identifica-se significativa 
variabilidade quanto à apreensão e vivência de uma situação aparentemente 
igual para todos: o PET-Saúde/Saúde da Família. Para as quatro UBS, ele 
produziu concepções e efeitos diferentes, principalmente no concernente 
às dificuldades de operacionalizá-lo.

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DOS REPERTÓRIOS LINGUÍSTICOS

A análise das categorias acima se deu por meio dos repertórios 
linguísticos. Spink (2004, p. 46) define repertórios como “os termos, 
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conceitos, lugares-comuns e figuras de linguagem que demarcam o rol 
de possibilidades da construção de sentidos”. Para Wetherell e Potter 
(1996), os repertórios são centrais nas falas dos sujeitos, pois são usados 
para suas narrativas, histórias, processos cognitivos, manifestar ideias, 
crenças, valores etc. Destacam que os repertórios para os falantes são 
restritos e usados a partir de regras específicas. São a unidade básica de 
análise do discurso. 

Portanto, repertórios linguísticos são as expressões, palavras, 
vocábulos, frases, figuras de linguagem que os falantes usam para as 
conversas, produzindo sentidos a partir dos mesmos. 

Foram estabelecidos dois passos principais para a construção dos 
repertórios: o primeiro passo consistiu em analisar cada uma das colunas 
que compuseram as categorias, para identificar palavras, frases, expressões 
marcantes, agrupando-as logo em seguida em conjuntos de sentidos. Para 
Wetherell e Potter (1996) “este processo não consiste em seguir regras 
e receitas, mas sim guiar-se pela intuição e esquemas interpretativos 
preliminares que talvez tenham que ser abandonados e revisados várias 
vezes” (p. 6); o segundo passo consistiu nas articulações entre os repertórios 
e os objetivos da pesquisa. 

REPERTÓRIOS LINGUÍSTICOS SOBRE O PET-SAÚDE

A partir das categorias, foram produzidos os seguintes conjuntos 
de sentidos: “Estudante”, “Tutor/a”, “Ser Preceptor/a”, “Formação em Saúde”, 
“Preceptoria como Trabalho de Ensino em Saúde”, “Pós-Graduação/
Produção Científica” e, por fim, “Relações entre Academia e Serviço”. 

“Estudante”

Este conjunto de sentidos apresentou certa controvérsia. Por um 
lado, segundo preceptores/as, os/as estudantes possuem incentivos para 
ler, estudar, escrever, pesquisar, atualizar-se, assim como, aprendizado pela 
renovação, criatividade, talento, vitalidade dos alunos: 
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“É uma coisa que mexe com a gente, com o ego da 
gente. É o sangue novo que entra e a gente fica até 
muito comovido”;

“A profissão da gente é meio solitária. Com os alunos 
a gente interage, discute”; 

“Não ficar só naquela mesmice, trabalhando, 
esquecendo de procurar novos horizontes”. 

Por outro lado, o posicionamento anterior modifica-se em 
relação aos/às estudantes de Medicina, que denotaram ora preocupação, 
ora indignação (principalmente dos/as próprios/as preceptores/as de 
Medicina), acerca das ausências dos estudantes nos grupos mistos, por 
vezes nunca terem comparecido às UBS, recebimento de bolsa sem 
trabalhar, pouco envolvimento com os usuários e profissionais, efetuando 
atendimento por obrigação: 

“Cheios de direito, chegam achando que o espaço é 
dele e não do outro”; 
“é uma briga”;

“não gostam da atenção básica, porque não aprendem 
na universidade”; 

“Tutor/a”

O conjunto de sentidos sobre o/a Tutor/a ressaltou a presença 
e a ausência das ações de acompanhamento e controle do/a tutor/a 
(preocupação em documentar, escrever, interesse em saber como o 
trabalho está se desenvolvendo, o que os alunos estão fazendo, solicitação 
de frequência de alunos, das atividades diárias desenvolvidas no trabalho, 
cobrança de relatório, reuniões quinzenais para saber como estava a prática, 
dificuldades, produção de manual sobre como ser preceptor). Falaram sobre 
a existência ou inexistência de interações entre tutores/as e preceptores/as: 

“o tutor chegou junto”; 
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“foi várias vezes, mas no grupo misto”; 

“cadê o tutor?”; “não acompanhou”; 

“nunca apareceu”;

“falta de comparecimento por falta de tempo”; 

“não foi na UBS, mesmo sendo convidada”; 

“a contribuição hoje, para o serviço, é quase nenhuma”. 

O conjunto de sentidos sobre o/a tutor/a mostrou as contradições 
de uma função que, segundo o repertório acima, se fez presente para 
alguns e ausente para outros, sendo a referência da ausência para os/as 
tutores/as que não pertenciam à área profissional de quem estava falando, 
à exceção da Medicina, para a qual houve unanimidade sobre a não 
participação no Programa.

“Ser Preceptor/a” 

O conjunto de sentidos sobre Ser Preceptor/a mostrou os 
significados, na maioria das vezes, positivos da participação na função: 
“identifiquei-me”; “experiência interessante”; “gradativa”; “desafiadora”; 
“motivadora”; “maravilhosa”; “crescemos muito”; “ganho coletivo”; “não 
vi como difícil”; “foi escolha”; “outro olhar para minha experiência”; 
“quero estar sempre dentro dos projetos, junto da universidade”. 
Apresentou, também, a decepção em forma de irritação com os alunos 
de Medicina: “não posso forçar ninguém”; “pra que tá com um aluno 
que tá se sentindo obrigado?”; “não tenho mais estímulo nenhum pra tá 
com o aluno nessa Unidade”. 

Falas sobre o gosto pelo que fazem dentro da ESF: “proporcionar 
aos alunos o que não teve: a visão da ESF”; “outra maneira de ver a saúde, 
mostrar o paciente como um todo, integral”. Gosto pelo trabalho com 
alunos, “interesse pelo Controle Social desde o estágio curricular em escola, 
juntando professores”.
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“Formação em Saúde”

O conjunto de sentidos sobre a Formação em Saúde apresentou, 
por um lado, certo distanciamento dos/as preceptores/as em relação às 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Propostas Político-
Pedagógicas dos Cursos (PPC), por exemplo, há “desconhecimento dos 
projetos pedagógicos (matriz curricular, parte mais pedagógica, formal)”; 
“eu nunca li o projeto da Enfermagem que vai para o Ministério”; “acho 
que a gente tem que fazer parte”; “o que estamos fazendo é ensino em 
saúde”. Também expressaram que conhecer os PPC é responsabilidade dos 
tutores e não dos preceptores, embora considerem que devem fazer parte 
dessa discussão: “fico com o Pró-Saúde no 5º ano e nunca me mostraram a 
grade”; “a gente fica com aluno do 8º período já há um bom tempo e eu que 
fico perguntando aos alunos como é que está o currículo”. 

Por outro lado, o repertório da formação apresentou referências 
à formação superior em saúde, posicionando-a próxima aos serviços: 
“aprendizado bem melhor do que antes”; “mudou a relação ensino-
serviço”; “Isso, sim, foi um marco muito forte”; “A Universidade começou 
a chegar junto, a introduzir projetos, abrir campos de estágio na capital, a 
fazer toda essa avaliação”; “antes do PET, trabalhava no estilo tradicional”; 
“sensível à participação da comunidade”; “prepara para atuar na assistência, 
administração e docência”. E que tal posicionamento apresentou avanços 
na formação estudantil. 

A própria formação da preceptoria foi muito destacada por meio 
de realizações de programas de pós-graduações (especializações em Saúde 
Pública e Vigilância em Saúde), que ajudaram a “pensar a clínica ampliada 
e acolhimento coletivo” e a focar na “necessidade de trabalhar com a 
população, com o Controle Social, fazer a população pensar”.

Esses repertórios apresentam contradições e incompletudes sobre 
a formação em saúde, em parte pela sua amplitude e complexidade, em 
parte pelas preocupações que abrangem esses dois campos estruturantes – 
educação e trabalho – pelo fato de terem sido poucas as oportunidades de 
agirem em conjunto, de forma sistemática, principalmente no que se refere 
ao avanço dos diálogos necessários aos campos. 
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Os três anos de PET-Saúde na UFAL demonstraram que foi uma 
conquista de preceptores/as, tutores/as e estudantes, ao estimular a formação 
de profissionais e docentes para as necessidades de saúde da população, com 
espírito crítico, pela cidadania e auxiliar na implementação das DCN dos 
cursos de graduação da área da saúde. Porém, o programa não conseguiu 
estimular as formações em saúde no que diz respeito à indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. As pesquisas que envolviam os diversos 
cursos não foram concluídas e os/as preceptores/as também não chegaram 
a conhecer as DCN de seus cursos e dos demais, nem tampouco os PPCs. 
Ainda há longo caminho à frente.

Carvalho e Ceccim (2006) afirmam que, para reverter esta situação, 
é necessário diálogos no sentido de:

(…) qualificar as instâncias locais; descobrir e investir 
por suas potencialidades; valorizar a formação 
multiprofissional e as capacidades específicas de 
cada profissão, sem aprisionamentos; investir na 
aprendizagem a partir de valores partilhados e 
desenvolver a capacidade de crítica, autoanálise e 
autogestão, com vistas a construir outros modos de 
aprender, de aprender a aprender, de aprender no 
trabalho e de trabalhar na saúde (p. 160-161).

Bernardes (2007) afirma que “o uso da perspectiva dialógica na 
formação em saúde garante espaços de potencialização da relação entre as 
pessoas. De nós mesmos, mas também do outro, com quem trabalhamos 
e nos relacionamos” (p. 124-125). Parece ainda faltar diálogo entre 
preceptores/as, tutores/as, estudantes e instâncias envolvidas no PET-Saúde 
para reescrever a lógica do fazer desenfreado para alcançar metas, sejam do 
ensino, sejam do serviço. 

O próprio SUS já possui espaços de diálogo constituídos 
formalmente através de dispositivos humanizadores e formativos, tais como 
os Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) e a Comunidade Ampliada 
de Pesquisa (CAP) que se vinculam ao Programa de Formação em Saúde 
do Trabalhador (PFST). A ideia da CAP, por exemplo, tem ascendência 
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direta da ideia surgida na França, na metade da década de 1960, baseada 
na necessidade dos trabalhadores de alternar seu tempo diário entre se 
vincularem a projetos de formação continuada ou trabalharem nas empresas, 
questão descrita por Schwartz (2000) como “problema ao mesmo tempo 
pedagógico, social e filosófico, que parecia proveniente de uma dificuldade 
de articulação entre estes dois universos” (p. 38). Schwartz (2000) aborda 
que, nessa época, o surgimento do conceito de “comunidade científica 
ampliada”, desenvolvido por Ivar Odonne (médico italiano que trabalhava 
com sindicatos, operários, estudantes e profissionais diversos desde a 
segunda metade da década de 1960), possibilitou que se desenvolvesse 
uma “visão não mutilante do trabalho e trazer respostas ao profundo mal-
estar sentido em relação ao patrimônio ensinado e o patrimônio vivo das 
atividades de trabalho” (SCHWARTZ, 2000, p. 39).

Ainda segundo o autor (Ibid.), os/as trabalhadores/as nem se 
reconheciam no ensino universitário, nem a universidade enxergava as 
contribuições vindas das experiências profissionais dos trabalhadores. 
Daí, a “comunidade científica ampliada” ocupou-se de “compreender as 
transformações do trabalho, analisar os saberes, os laços coletivos, os valores, 
as contradições, as lutas, os sentimentos de insuficiências, um conjunto de 
elementos que não são considerados objetos de mutações bruscas” (Ibid., 
p. 39). Explicita ainda que o trabalho conjunto de pesquisadores/as e 
trabalhadores/as não transcorreu facilmente, tendo sido atravessado por 
inúmeras limitações e dificuldades, porém prosseguiu e gerou, por volta 
de 1993, outro conceito da ergologia, o dispositivo dinâmico a três polos 
(DD3P), dispositivo ergológico que:

Dinamiza a relação entre o conhecimento científico e a 
experiência do trabalho, uma vez que os protagonistas 
do trabalho, os trabalhadores, necessitam dos 
conhecimentos produzidos pelas diversas disciplinas 
científicas para valorizar seus saberes situados na 
atividade e transformar suas condições de trabalho. E 
os saberes científicos somente conseguem desenvolver-
se a partir das “forças de convocação”, isto é, das 
questões originadas no mundo do trabalho e que, 
muitas vezes, são desconhecidas pelos pesquisadores. 
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O terceiro polo, aquele da ética, constitui-se na “liga” 
do dispositivo porque aborda a ética necessária à 
construção de relações de parcerias, fundamentada 
em uma filosofia da humanidade que vê o outro como 
seu semelhante (NEVES, 2010, p. 2210).

Para finalizar, ressalta-se que as falas dos preceptores mostraram 
contradições e incompletudes de um caminho que ainda se inicia, porém 
estão carregadas de revitalizações produzidas principalmente pelos 
estudantes. As falas também evocaram uma questão que deve sempre nos 
acompanhar, ao participar de ações formativas, tanto dentro da academia 
como nos serviços de saúde, de que não estamos lidando com contextos 
simples. Ações programáticas e pragmáticas, em curtos ou médios espaços 
de tempo, não bastarão para modificar a realidade dos campos de educação 
superior e do trabalho em saúde.

“Pós-Graduação/Produção Científica”

Sobre a Pós-Graduação, as conversas concentraram-se na 
exposição de reclamações acerca de promessas feitas pela Universidade: 
“ficou combinado que íamos receber alunos e ter em troca capacitação, 
especialização, mestrado, sair na frente, não concorrer com outros 
porque íamos ter pontuação maior”; “a única vantagem no Mestrado 
Profissional de Ensino em Saúde é no currículo, por ter recebido alunos 
e ter feito trabalhos com eles”; “concorremos com todo mundo”; “o 
Mestrado ia ser bom pra gente, ficamos esperando, não teve retorno da 
universidade”; “a Enfermagem não tem inscrição, seleção para Mestrado, 
podia abrir especialidade ou Mestrado somente para o pessoal do PET”. 
Em contraponto, surgiram falas, dizendo: “nas 1ª e 2ª turmas do Mestrado 
Profissional, foram aprovados preceptores de Medicina, Enfermagem e 
Odonto”; “pedidos de mais vagas”; “várias capacitações”; “capacitados para 
trabalhar com pesquisa”. 

Foram também apresentadas sugestões: “Tem dispositivos da 
universidade que poderiam ser utilizados para melhorar as nossas 
práticas pedagógicas em campo. Isso particularmente, eu sinto falta e 
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engrandeceria nossa prática”; “o NUSP não chega junto, a não ser que a 
gente queira”. 

O repertório acima evidenciou a escassez de ofertas de pós-graduação 
para profissionais e estudantes da área de saúde no Estado de Alagoas, a 
exemplo de Residências e Mestrados. A UFAL, por exemplo, oferece, há 
vários anos, especializações para a área de saúde e Mestrados acadêmicos 
específicos em Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Enfermagem. Há o 
Mestrado Profissional de Ensino em Saúde e a Residência Multidisciplinar 
em Saúde, com poucas vagas ofertadas. 

Por conta desta escassez, firmou-se parceira entre a Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), a Universidade Estadual de Ciências da Saúde 
de Alagoas (UNCISAL), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com a Escola Nacional 
de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ) para o desenvolvimento 
de Doutorado Interinstitucional em Saúde Pública. Este programa é 
fundamental para qualificação em nível Stricto Sensu de profissionais em 
número suficiente, com excelência e produtividade acadêmica para gerar 
novos programas na Região.

O conjunto de sentidos sobre a Produção Científica se divide em dois 
grupos de atividades: o primeiro deles se refere à elaboração/publicação de 
artigos: “publicação de dois artigos”; “trabalho selecionado pelo Ministério 
da Saúde”; “elaboração de artigo a ser apresentado no Congresso Acadêmico 
da UFAL sobre o curso e experiência no PET-Saúde”. 

O segundo grupo de atividades remete à apresentação de trabalhos 
em eventos diversos: participações em Congressos específicos da 
Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Medicina, na Mostra de Experiências 
Exitosas, Congresso Acadêmico da UFAL, apresentação de estudos de 
caso em seminário na Universidade. Esse conjunto de sentidos também 
se apresentou acanhado, em contraste com a quantidade de trabalhos 
constante do Relatório Final PET-Saúde da UFAL/Campus Maceió (UFAL, 
2012a, p. 23), que registrou a existência de 118 relatos de experiências 
apresentados em eventos locais, 27 em eventos regionais e nacionais, e um 
em evento internacional. Além disso, foram publicados, em periódicos 
nacionais indexados, sete artigos. 
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Essa disparidade acerca do que foi dito sobre a produção científica 
pelos/as preceptores/as pesquisados/as e o que consta no citado Relatório 
pode ser, talvez, explicada através da fala de uma das preceptoras:

Eu acho que a gente fez muita coisa nesse PET II, mas 
foi pouco foi divulgado coletivamente. Foi divulgado no 
Congresso Acadêmico, mas quem tava lá ficou apenas 
com seu curso. As mesmas atividades eram socializadas 
com alunos de seus cursos específicos, ou naquela 
Mostra de Saúde da Família que tinha a apresentação 
de trabalhos e a gente ia participar como avaliadora e 
acontecia de ter alguns trabalhos diversificados (MAPA 
DIALÓGICO UBS 4, p. 27-28).

“Preceptoria como Trabalho de Ensino em Saúde” 

O repertório utilizado aborda as funções de preceptor/a vivenciadas 
pelos/as profissionais de saúde:

Requisitos: “Conhecer a comunidade”; “Ter embasamento teórico para  
orientar a coleta dos dados na comunidade”; “Trabalhar com o específico 
de sua área, dentro do todo”; “Entender sobre Pedagogia, para repassar para 
o aluno o conhecimento que possui”; “Docência”; “Estudar”; “Ver outros 
horizontes”.

Responsabilidades: “Professor de práticas”; “Supervisor”; “Estar junto com o 
estudante, nenhum aluno deve ficar sozinho”; “Agregar as profissões”.

Benefícios: “Ser chamada de professora”; “Capacitação e Orientação”; 
“Experiência interessante”; “Ser bem recebido pelo PET”; “Oportunidade 
de estar Próximo da UFAL”; “Vontade de estar lá dentro estudando 
novamente”.

Expectativas sobre o Estudante: “Devem ter conhecimento sobre as 
necessidades de saúde da população”.
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Receios: “Trabalhar com alunos de outras áreas”; “No princípio, meio 
perdida por nunca ter lidado com isso”; “Medo de perder a Bolsa”; “Onde é 
que eu vou arrumar tempo?”; “medo do desconhecido, do que não está sob 
meu controle, de viver uma coisa nova (Novo formato do PET)”.

Dificuldades: “Não tenho técnicas, não tive formação pra fazer esse tipo 
de trabalho”; “O tutor é professor. Eu não sou”; “Nem todo mundo é apto 
para entender, dominar e desenvolver todos esses temas”; “atendimento no 
Posto, Núcleo de Pró-Saúde, assistência e acompanhamento a alunos, não 
houve diminuição da produção” (Sobrecarga); “Tanta coisa sem ter tempo e 
também sem ter um pouco de noção”; “Teve hora de a gente ficar aperreada”; 
“Agentes comunitários de algumas UBS não quiseram participar de jeito 
nenhum”; “Hoje, quem está no prejuízo é a Secretaria porque é um monte de 
aluno dentro do serviço, um Serviço que não dá nem pra gente”; “Sufoco”; 
“Não teve capacitação sobre como receber alunos”; “A gente trabalha aqui 
meio solto, mesmo tendo um conjunto da Saúde”; “Agentes de saúde se 
negaram a dar qualquer tipo de informação aos alunos, se iam a campo, 
não queriam que o aluno fosse acompanhando”; “Ausência de feedback”; 
“Falho no começo”; “Não houve discussão”; “Integração não é isso”.

Visão sobre a Universidade: “Quando a universidade precisou, ela chegou, 
botou os alunos, achou o espaço de colocar os alunos, pronto. Fique aí. 
Se vire. Pior é que desapareceu tudo”; “Falhamos algumas vezes porque 
não trouxemos os ACS para as reuniões. A gente se sentava aqui e não 
chamava eles. Só lembra como a universidade faz com a gente. Só mandar!”; 
“Acabaram os grupos, não se vai mais lá”; “O que é que a universidade dá 
pra gente do que foi prometido? Foi prometida educação continuada, se 
prometeu tentar uma bolsa”; “Palestras improdutivas”; “Se a Universidade 
não cuida, a gente também não tem a obrigação de fazer”.

O repertório acima apresentado indica que a preceptoria, como 
atividade de trabalho de ensino em saúde, é rica em desafios assumidos 
por profissionais, em sua maioria, mobilizados em fazer o que era esperado 
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deles/as. Apesar do/a preceptor/a não possuir a denominação de professor/a, 
ao receber estudantes para que fossem realizadas tarefas de trabalho sob 
sua orientação, ele/a vivenciou a função de ser professor/a, detentor de 
saberes investidos (saberes adquiridos no trabalho), responsabilizando-
se por: “estar junto com o estudante, nenhum aluno deve ficar sozinho”; 
“trabalhar com o específico de sua área, dentro do todo”; “tornar o aluno 
um profissional capaz de modificar alguma coisa na vida dele”; “professor 
de práticas, supervisor”.

Os conjuntos de sentidos trouxeram inúmeros desafios que 
aparentam pertencer a dois segmentos distintos: o primeiro, pertence ao 
campo das políticas institucionais que envolvem, inicialmente, as UBS que 
participam do Programa e a Coordenação do PET-Saúde da UFAL para 
dialogarem sobre as dificuldades que remetem à sobrecarga de trabalho, 
apropriando-se com mais vagar sobre a extensão e o desdobramento das 
dificuldades geradas por ela, verificando o que pode ser resolvido por essas 
instâncias e o que precisa ser ampliado para a gestão da Universidade e da 
Secretaria Municipal de Saúde  (SMS). 

Nas falas dos/as preceptores/as, apresentou-se a questão do 
distanciamento entre as duas instituições e de como esse distanciamento 
tem incomodado os profissionais de saúde:

Atualmente, eu estou [...] analisando, do ponto 
de vista de gestão da saúde e universidade, essa 
integração, e estando também na Unidade, todas 
essas críticas sobre as necessidades e dificuldades e 
como isso é desamarrado; eu cheguei a conversar 
com eles (Secretaria Municipal) sobre a possibilidade 
de criar um Fórum Permanente, um Conselho 
Gestor Permanente, que pudesse ter representação 
de preceptor, tutor, usuário e da Secretaria de Saúde 
pra que a gente pudesse conversar continuamente, 
com reuniões sobre dificuldades, questões relativas 
a soluções, à rede de saúde, encaminhamentos que 
interferiam muito no nosso trabalho (Mapa Dialógico 
UBS 4, p. 29).



103CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

Não chega na Secretaria as questões relativas ao que 
é de competência dela, pra poder se integrar com o 
que tá do outro lado. A gente sentiu dificuldade entre 
preceptoria e universidade, mas ainda existe além 
dessas duas, uma ação da Secretaria. Acredito que a 
gente entende que é preciso amarrar isso. Acho que 
seria interessante criar uma forma de trazer o gestor 
maior pra perto desses problemas que a gente enfrenta 
(MAPA DIALÓGICO UBS 4, p. 29).

Campos (2007b) sugere a construção de espaços coletivos que 
possam ampliar o exercício da cogestão, e que podem “tomar a forma de 
equipes de trabalho, conselhos de cogestão, assembleias, colegiados de 
gestão, reuniões etc.” (p. 147). Nas falas acima, a ideia já está lançada. 

O segundo segmento dos desafios pertence ao campo do 
amadurecimento/preparação para a função de preceptor/a, que está em 
construção, em andamento e que precisa, também, ser posta na pauta dos diálogos 
entre os atores do PET-Saúde. Ser preceptor/a, tutor/a, estudante, professor/a, 
enfermeiro/a, odontólogo/a, dentre outros, são construções que necessitam estar 
sempre sendo revistas, dependendo dos contextos nos quais atuam.

“Relações entre os Serviços e a Academia: entre o ‘lá e o cá’”  

As tensões e inquietações dos/as preceptores/as durante o Programa, 
acerca de suas interações com a universidade, apareceram praticamente 
em todas as categorias e foram identificadas aqui: “O ensino tem que estar 
perto, junto”; “Eu não sei como está caminhando a universidade”; “Quebrar 
as barreiras entre serviço e universidade”; “Oferecer os serviços da Clínica 
de Psicologia da UFAL para a comunidade, em lugar do PAM Salgadinho, 
ou outro ambulatório próximo e do ambulatório da Odontologia 
(procedimentos especializados), em lugar do Centro de Excelência em 
Odontologia (CEO)”; “Reuniões do grupo misto foram diminuindo cada 
vez mais”; “Falta de planejamento”; “O serviço é muito rico em tudo, a 
comunidade é pobre, mas a gente tem muita coisa. Dentro do serviço, o 
profissional só não faz se não quiser porque campo tem pra tudo. Onde 
você quiser avançar, avança”. 
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O conjunto de sentidos em discussão trouxe duas questões: a 
primeira, vinculada a um repertório que critica o distanciamento entre 
a universidade e os serviços de saúde, nas ocasiões em que foi formada 
parceria para possibilitar ao/à estudante uma formação ampliada sobre 
saúde. As funções da universidade não estão compreensíveis neste 
processo. Os/As preceptores/as apontam questões como quebrar barreiras, 
necessidade de se abrir os espaços internos ao Campus que compõem os 
serviços aplicados para a comunidade, dentre outros. 

A segunda questão diz respeito às falas que colocam à disposição 
da universidade os espaços mediados pelas UBS, para o desenvolvimento 
de ações integradas entre ensino e serviço. Sugere a valorização da prática 
aplicada e a ausência de planejamento das ações, da discussão sobre estas, 
preocupando aos/às preceptores/as o esvaziamento dos grupos mistos.

O termo “universidade” surgiu nas rodas de conversa, basicamente 
para discorrer sobre as seguintes questões: as regras dos cursos que 
dificultaram as atividades do PET-Saúde, a exemplo das reclamações sobre 
a dificuldade de agendar as  atividades do Programa por conta dos horários 
dos estudantes e o não comparecimento dos estudantes de Medicina às 
atividades agendadas; as “promessas” não cumpridas sobre o ingresso em 
Mestrado através da flexibilização das regras de seleção; para se referir as 
ausências dos tutores e estudantes (principalmente os da Medicina) nas 
atividades das UBS, dando a impressão de que, ao realizar críticas sobre o 
que cabia como responsabilidades (discutidas e negociadas como tais ou 
não) dos tutores e estudantes, a forma impessoal do termo “universidade” 
minimizasse o incômodo causado pelo ato de criticar diretamente o/a 
tutor/a ou o/a estudante; e, por fim, para efetuar críticas à falta de efetividade 
das reuniões do Programa realizadas sobre a coordenação da universidade.

É fundamental confrontar tais experiências com os saberes a partir 
das questões assinaladas pelos preceptores, realçando a visão da ergologia 
sobre o trabalho real e o trabalho prescrito e as inúmeras variabilidades 
que ocorrem entre um e outro. Afinal, a abordagem ergológica possui 
como objetivo “criar estratégias e técnicas que viabilizem a interlocução 
entre as experiências dos mundos do trabalho e os saberes das ciências” 
(BARROS; LOUZADA, 2007, p. 15). Tal processo gera a necessidade de se 
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ingressar em um inevitável debate de normas e valores a ser empreendido 
pelos/as trabalhadores/as, resultando na renormatização da atividade, que 
passa a ser acrescida da “assinatura” de quem a executou, tornando cada 
trabalhador/a coautor/a de seu próprio processo de trabalho.

O Planejamento de Trabalho do PET-Saúde/Saúde da Família da 
UFAL/Campus Maceió para 2009-2010 (UFAL, 2008) conteve elementos 
do trabalho prescrito a ser desenvolvido à medida que foram sendo 
estabelecidas ações, coordenações, prazos, formas de acompanhar e avaliar 
o Programa. Porém, de forma ampla e sem envolver necessariamente todos 
os protagonistas do PET-Saúde, em todas as etapas, como é característico 
do trabalho prescrito, que regulamenta, normatiza, o que deve ser 
feito. Quando este trabalho prescrito é posto em ação (trabalho real) 
sempre produz adaptações, desvios, tensões e inovações efetuadas pelos 
trabalhadores em geral, significando que qualquer planejamento que se 
realiza não é executado exatamente da mesma maneira como foi planejado.

Schwartz e Durrive (2007) e Durrive e Schwartz (2008) afirmam que, 
quando o trabalho é posto em marcha pelos/as trabalhadores/as, o trabalho 
prescrito é confrontado pelo trabalho real. Nesse espaço de confrontação é 
onde ocorre o debate de normas, ou seja, o/a trabalhador/a tende a contestar 
o que está instituído como formas e regras, renormatizando-o, produzindo 
outra maneira de realizar o trabalho. A padronização (normas antecedentes, 
antecipadas) do trabalho é mais que necessária, e uma conquista de toda a 
sociedade humana, mas, ao mesmo tempo, tem a capacidade de limitar o 
surgimento de novas descobertas, somente possíveis através de contínuas 
renormalizações.

Tutores/as e preceptores/as tiveram suas prescrições nas 
Portarias Interministeriais nº421/2010 (BRASIL, 2010a) e nº422/2010 
(BRASIL, 2010b) que estabeleceram objetivos, orientações e diretrizes 
técnico administrativas para a execução do Programa. Exemplificando a 
dinâmica ocorrida entre trabalho prescrito e trabalho real, a partir dessas 
exigências, a mobilização interna ocorrida no interior de cada curso para 
se inscrever nos editais do PET-Saúde compreendeu envolvimentos e 
interesses distintos que, juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação da 
UFAL e a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, se foi concebendo 
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e negociando articulações, estratégias, competências, para dar conta das 
prescrições estabelecidas. 

No bojo dos relatórios do Programa entre o período de 2010 a 
2012 (UFAL, 2011; UFAL, 2012a), o coordenador do Programa descreveu 
as várias dificuldades ocorridas, tanto em função da Universidade quanto 
da Secretaria Municipal de Saúde que, ao aceitarem trabalhar juntas, 
precisaram efetuar um extenso e complexo debate de normas para fazer 
acontecer o Programa. Esse debate de normas envolveu questões éticas, 
políticas e de possibilidades reais de se fazer as modificações requeridas 
para que o trabalho real acontecesse, tais como o que constou no Relatório 
Anual do PET-Saude correspondente ao período de abril de 2010 a março 
de 2011:

As parcerias estabelecidas pelo PET- Saúde – 
Saúde da Família / UFAL Campus Maceió, podem 
ser brevemente analisadas sob três dimensões 
distintas. Primeira: Institucional Externa – UFAL / 
Prefeitura Municipal de Maceió – Esta parceria ficou 
prejudicada pelas opções políticas do município de 
Maceió em relação ao modelo de saúde adotado. 
O pouco interesse e investimento do município na 
Atenção Básica é o maior empecilho para os avanços 
da Política de Atenção Básica. O que observamos é 
uma ausência de interesse na mudança do modelo 
de atenção à saúde de acordo com os preceitos do 
SUS [...] Segunda: Institucional Interna – UFAL / 
PET-Saúde – Saúde da Família: A parceria avança, 
embora não no ritmo desejado. Muitas dificuldades 
inicialmente, principalmente com as questões relativas 
ao PRÓ-Saúde e a compreensão pelo Departamento 
de Compras e Finanças de problemas para a liberação 
dos recursos financeiros [...] boa parte dos materiais 
adquiridos e distribuídos entre os Cursos envolvidos 
no PET-Saúde da Família são obsoletos, ex.: disquetes 
[...] Embora já tenhamos realizado várias reuniões e 
encontros com a equipe da Reitoria e Pro-Reitoria, 
ainda persiste a lógica de que este espaço não é 
necessário quando os cursos absorvem as atividades 
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[...] Terceira: PET-Saúde / Unidades Básicas de Saúde: 
Existem muitos avanços, principalmente com a 
estratégia de produção  do planejamento participativo 
das ações que envolvem todo o grupo que é assumido 
como diretriz de trabalho também no momento do 
planejamento micro da própria unidade e das ações 
especificas de cada curso [...] Trata-se de um grupo 
grande e, por isso, possui dificuldades proporcionais 
ao seu tamanho. A primeira delas é a dificuldade 
de adesão permanente dos acadêmicos voluntários 
(UFAL, 2011, p. 8-10).

Esse trecho do Relatório citado (Ibid.) e do relatório seguinte 
(UFAL, 2012a) nos mostrou que, ao se iniciar qualquer trabalho, as 
nuances da atividade não estão delineadas em seus meandros, necessitando 
de articulações, superações de oposições, conflitos, desistências, cortes 
financeiros, renegociações, dentre outras situações, e que não são questões 
e situações simples de se lidar. E, o mais importante: é que geralmente elas 
não constam do trabalho prescrito, normatizado, mas sim do processo de 
debate de normas que recria a atividade do trabalho, o tempo todo. 

O PET-Saúde representou, desde o início, um desafio significativo 
para a gestão e os/as professores/as partícipes de cursos que, isoladamente, 
em seus colegiados, ainda hoje apresentam dificuldades de trabalhar 
em equipe, quanto mais se lhes reivindicam trabalhar em um conjunto 
maior, interdisciplinar, ou seja, integrados como cursos da área de 
saúde e profissionais da rede pública de saúde. Isso gerou um debate de 
normas a cada encontro que se realizou, seguido de renormalizações que 
possibilitaram a continuidade do Programa. 

Apesar do esforço efetuado para a superação dos entraves 
operacionais do Programa, para os/as preceptores/as, as reuniões realizadas 
durante o PET-Saúde II para planejamento, acompanhamento e avaliação, 
foram consideradas improdutivas no sentido de conseguir avanços para 
o conjunto de atores envolvidos no trabalho. Essa contradição mostra a 
complexidade do contexto da atividade do trabalho em saúde, com o debate 
de normas ocorrendo o tempo todo entre o trabalho prescrito e o trabalho 
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real, envolvendo atores que possuem prescrições e visões distintas sobre 
seu trabalho.

Enfim, os repertórios sobre as reuniões do PET-Saúde são 
importantes para se compreender o que aconteceu durante o desenrolar 
deste dispositivo de participação e interação interprofissional. Além 
disso, tutoria e preceptoria são funções recentes, em construção. Do/a 
tutor/a, espera-se que faça jus ao assento no polo dos saberes acadêmicos, 
creditando a estes, também considerados como saberes “em desaderência” 
com a atividade industriosa, a base de conhecimento mais importante para 
o andamento dos trabalhos do Programa. 

Do/a preceptor/a, espera-se que ocupe o assento no polo dos 
saberes investidos, aderentes, que consistem nos saberes sobre a atividade 
que realizam, oriundos da prática, da experiência. Após a tomada de seus 
assentos, espera-se ainda, que eles em conjunto acionem o terceiro polo, 
do debate de normas, dialogando e produzindo a reconstrução contínua de 
seus saberes, de modo que haja ambiente propício à produção do desejo.

Tomando como base a concepção do dispositivo dinâmico a três 
polos (DD3P) de Schwartz, nas experiências estudadas do PET-Saúde, 
tutores/as e preceptores/as estão próximos, mas ao que parece, ainda não 
acionaram o terceiro polo refletido na disponibilidade ética e política de 
entender conceitos para reconceituá-los realizando, assim, a mediação 
entre os polos dos saberes constituídos, acadêmicos e os saberes investidos. 

Para Schwartz e Durrive (2007), o DD3P é um dispositivo de 
trabalho cooperativo, de formação, de confrontação, dialético.

O dispositivo a três polos se situa, efetivamente, 
naquilo que podemos chamar de formação, para 
tanto, reconstituindo sensivelmente esta noção. Com 
efeito, intervir envolve dominar os saberes que se 
vai compartilhar, mas envolve também reconhecer o 
saber do outro, seu semelhante, na medida em que ele 
é também permanentemente portador de diferenças 
recriadoras em sua atividade; consequentemente, 
envolve estar igualmente disponível para aprender com 
ele (p. 267, grifos do autor).
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Para os autores (ibid.), o terceiro polo é difícil de ser definido, 
mas é indispensável, por ser o lugar de se dispor a aprender com o outro, 
reconhecendo a própria incompletude, o fato de que o outro também a 
possui, porém, juntos podem ressingularizar a atividade.

Esse processo é lento e não será em apenas três anos do Programa 
que se vai produzir renormalizações mediadas pelo terceiro polo – dos 
valores éticos, políticos, humanísticos, sociais – que promovam alterações 
positivas e significativas dos compromissos assumidos por essas duas 
instituições acerca do Programa, que representa um ícone da integração 
ensino e serviço.

É interessante assinalar que para Botechia e Athayde (2007), a 
Comunidade Ampliada de Pesquisa é o próprio DD3P que, por sua vez, 
assemelha-se à ideia de formação de grupos mistos para desenvolvimento 
de pesquisas do PET-Saúde. Daí, se pode compreender as razões dos 
grupos mistos do PET-Saúde/Saúde da Família II terem sido fecundos 
em algumas unidades e não em outras: nestas, o DD3P, possivelmente, 
não se concretizou.

CONSIDERAÇÕES

Este capítulo apresentou o diálogo entre três campos: educação, 
trabalho e saúde. Campos de teoria e prática imbricados e interinfluenciados 
continuamente. Procurou analisar um recorte de relações interativas que 
fomentam os conhecimentos e práticas desses campos em nosso país, com 
o intuito de compreender como ocorre a integração entre ensino e serviços 
de saúde.

No campo do trabalho em saúde, convivemos há décadas com um 
Sistema de Saúde complexo que, após trinta anos, ajudado por muitos atores, 
continua a cumprir seus objetivos sociais através do cuidado à saúde da 
população, percorrendo caminhos envoltos em meandros políticos, sociais, 
educacionais, econômicos e tecnológicos, em um contínuo movimento de 
compromissos firmados com a sociedade brasileira para oferecer o acesso 
universal às ações e serviços de saúde.
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O uso da metáfora da confecção de um tecido por tecelagem 
manual, para compreender as interações entre ensino e trabalho em saúde 
como “urdidura e trama”, objetiva significar trançar ou intercalar dois 
grupos de fibras: a “urdidura”, grupo de fios na vertical; e a “trama”, grupo 
de fios na horizontal, conseguindo como resultado uma malha chamada 
“tecido”. Conforme a imagem abaixo, os fios retesados, tensos, representam 
a “urdidura” e a “trama”, o que é passado entre os fios da urdidura para criar 
o “tecido”. O tear a ser utilizado depende do tipo de trabalho a ser feito e a 
criatividade é o aspecto fundamental de todo o processo (KLIPPEL, 2013).

Figura 1. Ensino (Urdidura) e Serviços (Trama).

Fonte: KLIPPEL, 2013.

Considerando a educação e o trabalho como urdidura e trama que 
podem se alternar nessas funções, dependendo do que se quer construir 
para compor os diversos tipos ou etapas do tecido chamado flexibilização 
(trama) são elementos que proporcionam a estrutura firme do tecido.

Seguindo essa linha de reflexão e analisando o desenvolvimento 
do PET-Saúde estudado como um “tecido” construído com diferentes 
desenhos e matizes, próprios dos contextos nos quais se desenvolveu em 
tempos e com atores distintos, a universidade representou a urdidura 
– tensa, pouco flexível, engessada em suas burocracias, que ao ser 
convocada, disponibilizou-se em contribuir para a sustentabilidade do 
SUS local, principalmente através de seus cursos de graduação da área de 
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saúde; as UBS fizeram o papel da trama com suas ofertas de trabalho em 
saúde, flexibilizando-se e disponibilizando seus espaços de trabalho e seus 
saberes para colaborar ativamente na formação dos futuros profissionais 
que servirão futuramente ao Sistema. Porém, essas posições certamente 
nunca serão fixas, dada a complexidade dos “tecidos” que são construídos 
no setor de saúde e o que representam os “dois conjuntos de fios” a serem 
requisitados para a confecção desses tecidos. E complexidade é um 
dos componentes basilares da integração entre ensino e serviço, pelas 
histórias constitutivas desses campos, que durante centenas de anos (con)
vivem separadamente. 

Das respostas desta pesquisa, algumas ressaltaram os aspectos 
positivos do Programa, quando os preceptores validaram o PET-Saúde 
como um dispositivo que os tem estimulado a estudar, pesquisar, planejar 
novas atividades nas UBS, apoiados pelos estudantes. Inclusive, dispostos a 
retornarem aos espaços da universidade como estudantes de cursos de pós-
graduação, bem como contribuírem para a divulgação de suas experiências 
e saberes através da publicação de livros e artigos.

Ao mesmo tempo em que os/as estudantes se beneficiaram da 
aproximação com os lugares de trabalho, também se tornaram estímulos 
para os profissionais, que se viram envolvidos pelo interesse e disposição 
dos alunos. Em três das UBS pesquisadas esse resultado foi unanimemente 
comentado por todos/as preceptores/as. É o/a estudante agindo como 
elemento revitalizador do meio dos saberes investidos, com suas perguntas, 
seu protagonismo vigoroso e a vontade de aprender e fazer algo que o 
faça aproximar-se do ser profissional. Das quatro UBS, duas possuem 
ações contínuas do Controle Social, com a participação dos usuários, 
trabalhadores da saúde e contam com o envolvimento ativo dos preceptores 
liderados nessa questão, pelo Serviço Social.

Outras respostas indicaram descontentamento dos/as preceptores/
as com o descompasso de agendas, horários, planos e promessas feitas pela 
universidade e não cumpridos. Ora esse descontentamento foi atribuído ao 
pouco/nenhum envolvimento dos/as tutores/as com as ações realizadas nas 
UBS, ora aos efeitos da burocracia institucional, que produziram atrasos 
de pagamentos de pessoal ou indisponibilidade de materiais solicitados 
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para o exercício do trabalho. Além disso, as reações do corpo funcional de 
algumas UBS diante da concessão de bolsas apenas para os/as preceptores/
as definidos para o Programa geraram incômodos para estes profissionais, 
tendo sido necessária a coordenação do PET-Saúde/Saúde da Família do 
Campus Maceió agir como mediadora das situações. Algumas delas foram 
contornadas, outras não, causando a retirada das UBS cujo grupo de 
funcionários foi mais irredutível aos argumentos utilizados para explicar as 
razões sobre apenas os/as preceptores/as receberem a bolsa do Programa.

Por outro lado, preceptores/as indicaram a importância do PET-
Saúde/Saúde da Família para uma formação em saúde fundada em ações 
nas quais se tornou possível desenvolver a interdisciplinaridade, construída 
com base no diálogo, na cooperação e no interesse interprofissional. Nos 
mapas dialógicos, observa-se que o Programa e suas estratégias, tais como os 
grupos mistos ou específicos que trabalharam pesquisas demandadas pelas 
necessidades de saúde locais, a despeito das dificuldades que obstaculizaram 
o seu desenvolvimento, foram considerados como sendo capazes de trazer 
“uma mistura muito boa” (expressão destacada no repertório analisado), 
que fomenta curiosidades e disponibilidade de trocas interprofissionais.

Pode-se dizer que preceptores/as se mobilizaram para receber os/
as estudantes, procurando seguir o planejamento efetuado em conjunto ou 
não com a universidade, tentando superar os obstáculos administrativos, 
gerenciais e de recursos financeiros. No entanto, e esse é o grande diferencial, 
foram surpreendidos pelo engajamento e entusiasmo da maioria dos/
as estudantes, que fizeram reacender a vontade de alargar ou aprofundar 
seus saberes investidos, acrescentando a estes, saberes acadêmicos, trazidos 
pelas discussões, leituras e trabalhos em grupo e, principalmente, pela 
novidade da pesquisa.

O PET-Saúde também é, indubitavelmente, um Programa que 
estimula e fortalece a PNH. Os eixos do PET-Saúde/Saúde da Família I e II 
privilegiaram a humanização e o controle social e estimularam os estudantes 
e trabalhadores a avançarem no estabelecimento de ações para dentro 
e para fora das UBS, pondo em destaque (e em discussão) como estava 
acontecendo a valorização dos trabalhadores dentro da própria Unidade, 
dos usuários entre si, de trabalhadores e usuários em conjunto, bem como 
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as suas participações na cogestão da Unidade de Saúde e suas condições de 
trabalho. O grupo misto do PET-Saúde possui grande semelhança com o 
dispositivo da PNH denominado Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP) 
e, apesar do PROPET-Saúde de 2012 não ter reeditado o eixo impulsionador 
da Humanização, ficou estabelecida a continuidade dos grupos mistos, que 
foi acrescentado de um desafio  maior: seus/suas condutores/as (preceptores/
as e tutores/as) também foram estimulados a se misturarem, orientando e 
conduzindo estudantes de outras áreas que não as suas.

Apesar das críticas, a Universidade é reconhecida positivamente 
pelos/as preceptores/as quando associada ao espaço de aprender coisas 
novas, através do que oferta para estudantes e profissionais. Por outro 
ângulo, não parece ser esperado que seus representantes – docentes – 
desconheçam elementos de gestão e administração quando agem em seus 
programas e projetos. Na realidade, as políticas e programas indutores da 
educação em saúde promovidas pelo Ministério da Saúde (MS) não têm 
ainda se espraiado universidade adentro. 

No relatório do PET-Saúde II (UFAL, 2012a) isso ficou claro quando 
foi registrado que não tinha havido ainda a institucionalização do PET-
Saúde por parte dos cursos de graduação. De modo geral, dentre os cursos 
de graduação da área de saúde, as Políticas Nacionais de Humanização e a 
de Educação Permanente também são ignoradas na academia e isso tem 
provocado um estranhamento por parte dos/as estudantes e trabalhadores/
as de saúde.

Observou-se na análise dos repertórios que, na visão dos/as 
preceptores/as, os/as tutores/as exerceram sua função de orientar as 
atividades do PET-Saúde, em sua maioria, mais através dos instrumentos 
tradicionais de controle – solicitação de frequência, relatórios escritos – 
do que através de outros instrumentos metodológicos que incentivassem 
a problematização, o fazer junto na UBS. Ficou evidenciado que estes, 
“ora se faziam visíveis, ora não” conforme destacado nos repertórios da 
pesquisa, além de outras falas dos preceptores usadas para dizer sobre o 
distanciamento da instituição tais como: a “universidade está lá e o serviço 
está cá”, e que “o professor é o tutor, e não eu” (preceptor), destacadas nos 
repertórios analisados.
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Essas constatações fazem pensar que, para avançar na consolidação 
da parceria universidade e UBS, tendo o PET-Saúde/Saúde da Família 
como dispositivo central para a integração ensino e serviço, poderia ser 
disponibilizada uma ajuda para o avanço da interdisciplinaridade, através 
da figura do apoiador institucional existente na PNH para o avanço dos 
coletivos institucionais. Esse apoiador institucional com experiência em 
lidar com grupos teria uma função no contexto do PET-Saúde, semelhante 
ao que diz Oliveira (2012), principalmente no que se refere a “ajudar os 
grupos a reconhecerem as relações de poder, afeto e a circulação de saberes 
[...] promover ampliação da capacidade crítica dos grupos [...] atuar em 
processos de qualificação das ações institucionais” (p. 224). Essas funções, 
na maioria das vezes, não têm surgido como habilidade de professores, 
nem tampouco de profissionais de serviços de saúde, por não serem 
estimuladas pelos contextos atuais de trabalho, tanto da UFAL quanto das 
UBS pesquisadas.

Para finalizar, e levando em consideração a potência dos referenciais 
teóricos definidos para o estudo, a integração entre ensino e serviço 
ocorrida a partir da participação dos cursos da área de saúde da UFAL 
no PET-Saúde/Saúde da Família, na visão dos preceptores das quatro UBS 
estudadas, foi elaborada a Figura 2, a seguir.

Figura 2. Contribuição dos Referenciais Teóricos para a Compreensão da Integração entre Ensino e 
Serviço na área de Saúde.

Fonte: Azevedo, 2013.
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À medida que se foi buscando compreender as informações 
produzidas pelas falas dos preceptores, tendo como base os referenciais 
teóricos definidos para tal, foi se delineando o esquema da Figura 3, no qual 
o Ensino recebe influências das DCN e o Serviço da PNH separadamente, 
sem efetuarem trocas entre si. Neste estudo observou-se que o PET-Saúde 
possibilitou apenas a aproximação entre ensino e serviços de saúde, mas 
ainda sem usufruírem das riquezas de conhecimento existentes em cada 
uma dessas duas esferas. Já a Ergologia contribuiu sobremaneira para 
explicar e problematizar o estudo das interações entre educação e trabalho, 
demonstrando que é possível realizá-las, investindo principalmente em 
propostas que acionem as duas esferas ao mesmo tempo, tais como o 
Dispositivo Dinâmico a 3 Polos (DD3P), em formatos que já são explorados 
pela área de saúde e educação, a exemplo da Comunidade Ampliada de 
Pesquisa do Programa de Formação de Saúde do Trabalhador (PFST) 
e dos grupos mistos do PET-Saúde. Programas como estes, caso sejam 
disponibilizados de forma contínua, não apenas para o PET-Saúde, mas 
para todo o contingente de profissionais da educação superior em saúde e 
das UBS, irão certamente modificar e enriquecer essa interação. Para isso, 
serão necessárias outras demandas induzidas pela parceria dos Ministérios 
da Educação e da Saúde. 
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INTRODUÇÃO

O Programa de Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais (PM IST/HIV/AIDS e HV), 
vinculado à área da Vigilância em Saúde, requer a intervenção de equipe 
multiprofissional, agregando várias profissões da área da saúde, como 
Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Odontologia e Medicina. 
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Sabemos que, atualmente, a formação para os cursos de graduação 
em saúde deve seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
aprovadas em 2001 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), cujo 
objetivo é permitir que os currículos propostos contemplem a construção 
de um perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades 
e conteúdos compatíveis com as referências nacionais e internacionais, 
formando profissionais capazes de atuar com qualidade, eficiência e 
resolutividade no Sistema Único de Saúde (SUS) e considerando o processo 
de Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 2001).

Nessa perspectiva, foram analisadas as DCN dos cursos de Serviço 
Social, Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia, áreas técnicas 
que exercem preceptoria no referido programa. As DCN dos cursos de 
Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia recomendam que os 
estudantes desenvolvam competências gerais, tais como a atenção à saúde, 
tomada de decisão, comunicação, liderança, administração, gerenciamento 
e educação permanente. Já a DCN do curso de Serviço Social preconiza a 
compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento 
sócio-histórico, bem como a identificação das demandas presentes na 
sociedade, visando à formulação de respostas para o enfrentamento da 
questão social e a utilização de recursos da informática (BRASIL, 2001).

O desenvolvimento das competências acima mencionadas poderá 
ocorrer também na integração entre o ensino e os serviços de saúde 
mediante o contato dos estudantes com a prática de assistência mediada 
pela orientação dos preceptores do serviço. Para Botti e Rêgo (2011, 2008), 
o preceptor tem a função primordial de educar, identificar oportunidades 
de aprendizagem e cenários de exposição, tornando sua prática uma 
possibilidade para o ensino em serviço. Sua ação se dá por um curto 
período de tempo, em encontros formais que objetivam o progresso do 
estudante, numa relação que exige compromisso e se efetiva no cenário do 
trabalho, com a função de desenvolver habilidades profissionais e avaliar o 
profissional em formação.

A formação profissional em serviço é uma atividade legalmente 
reconhecida. Tanto a Constituição Federal, no artigo 200, inciso III, discorre 
sobre as competências do SUS no ordenamento da formação de recursos 
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humanos, como a Lei Federal nº8.080/1990, no artigo 27, refere que a 
formalização e a execução da política de recursos humanos na área da saúde 
devem ser articuladas pelas diferentes esferas de governo, com a finalidade 
de organizar um sistema de formação de profissionais em todos os níveis 
educacionais (BRASIL, 1990). Com a promulgação da legislação brasileira, 
o país sinaliza a preocupação com o processo de formação e o compromisso 
de envidar esforços conjuntos entre os Ministérios da Educação e da Saúde 
para que estudantes de graduação tenham o serviço público de saúde como 
cenário de prática (BRASIL, 2010). As condições legais para a aprendizagem 
em serviço estão postas, contudo, para operacionalizar essa diretriz, é 
necessária a implicação e o envolvimento dos trabalhadores de saúde.

É reconhecido, tanto pela academia como pelo serviço, que a força 
de trabalho para o SUS também se forma no cenário de prática em saúde e 
tem, no profissional do serviço, a pessoa responsável por objetivar, por meio 
do exercício da preceptoria, o que preconiza a legislação para a formação 
profissional. No entanto, Cunha (2011) discorre sobre a importância de 
reconhecer que a formação acadêmica não é suficiente para capacitar os 
profissionais de saúde como preceptores, já que, durante a graduação, 
essa formação para preceptoria é limitada ou inexistente. Segundo Botti 
e Rego (2008), o preceptor ensina, por meio de instruções formais e com 
determinados objetivos e metas, e deve integrar os conceitos e valores 
apreendidos na formação acadêmica e no trabalho. Nesse contexto, a 
preceptoria se refere a um processo educativo ético baseado no cuidado e 
respeito para com o cidadão em formação.

Com relação às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
Bollela (2012) destaca que as competências gerais comuns exigidas para 
os profissionais de saúde são: Atenção à Saúde, Tomada de Decisões, 
Comunicação, Liderança, Educação Permanente; Administração e 
Gerenciamento, bem como afirma que o grande desafio das instituições de 
ensino não é seguir o que preconiza as diretrizes, mas a decisão de como 
mobilizar as diferentes áreas da saúde para o mesmo propósito educacional 
no processo de ensino-aprendizagem.

Mesmo com possibilidades de diálogo existentes para aproximar 
ensino-serviço, a formação em saúde nos espaços da rede pública ainda se 
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configura como uma relação de distanciamento para os preceptores, que 
possuem pouco domínio sobre o que fazer e como fazer, como também 
para as instituições de ensino, que demandam a necessidade de cumprir o 
que preconiza as DCN. Para Cunha (2011):

O preceptor deve ter um norte, um direcionamento, 
deve ter clareza sobre que tipo de profissional ele 
deve formar. [...] As instituições formadoras devem 
introduzir um processo de formação, de monitoramento 
e avaliação de preceptores para atender as diretrizes 
curriculares (CUNHA, 2011, p. 78). 

Desse modo, o alinhamento e a comunicação entre instituições 
de ensino e serviços de saúde são fundamentais para a compreensão, 
por parte do profissional de saúde, sobre o que preconiza as DCN para o 
desenvolvimento de competências e, consequentemente, o desenvolvimento 
coerente e articulado da preceptoria, colaborando efetivamente com a 
formação profissional.

Conforme Tenório e Schelbauer (2007), o educador Anísio 
Teixeira, pioneiro na implantação de escolas públicas em todos os níveis, 
reconhece a escola enquanto meio de preparação dos sujeitos para a 
vida, a qual não poderia se fechar nem se manter isolada da vida social, 
devendo ampliar o seu raio de ação para além do espaço físico. Para 
tanto, deve estar associada a um compromisso dos profissionais – tanto 
de administradores públicos quanto dos profissionais de atuação direta 
– com os objetivos e fins da educação. Ancoramo-nos no pensamento de 
Teixeira, quando este descreve que “[...] a escola pública é o instrumento 
da integração e da coesão da grande sociedade, e se deve fazer o meio 
de transformá-la na grande comunidade” (2011, p. 358), para pensar a 
integração ensino-serviço como propósito de fortalecimento do Estado 
brasileiro. É necessário preparar a força de trabalho qualificada para atuar 
no SUS, dando sustentabilidade a uma política de educação e de saúde que 
possa responder a uma demanda da sociedade. Tal demanda diz respeito 
ao ensino e prestação de serviços de saúde de qualidade, contextualizados 
e apropriados aos interesses da coletividade. 
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O Programa de Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais (PM/IST/HIV/AIDS e HV), 
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Maceió (AL), recebe, 
sistematicamente, estudantes em estágio supervisionado ou atividades 
extramuros, visando conhecer a realidade das pessoas que vivem com HIV/
AIDS, os serviços desenvolvidos e também proporcionar a aprendizagem 
prática. Como já dito, a equipe multiprofissional da área da saúde que atua 
no referido programa é composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, 
odontólogos e assistentes sociais, categorias profissionais responsáveis pela 
preceptoria dos estudantes que acessam o serviço para aprendizagem.

Neste cenário se coloca a questão central desta pesquisa: como 
profissionais de saúde do PM/IST/HIV/AIDS e HV exercem a preceptoria?

PERCURSO METODOLÓGICO 

O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) por meio da Plataforma Brasil, sendo aprovado 
em 18/06/2014 CAAE 32613914.1.0000.5013.

A pesquisa, desenvolvida em ambiente do serviço de saúde, 
corresponde a um estudo descritivo de abordagem qualitativa e permite 
uma aproximação com o objeto central do estudo – a preceptoria – por 
meio das informações coletadas no processo de investigação. Foi realizada 
nos meses de setembro e outubro de 2014, no Programa Municipal de IST/
HIV/AIDS e HV de Maceió (AL), no bloco I do PAM Salgadinho, no qual 
funciona o Serviço de Atenção Especializada (SAE) e o Centro de Testagem 
e Aconselhamento (CTA). Estes correspondem a serviços distintos e, ao 
mesmo tempo, complementares: o primeiro realiza assistência em saúde 
aos portadores de HIV, AIDS e Hepatites Virais; já o segundo realiza 
aconselhamento, oferta de testes para diagnóstico de sífilis, HIV, Hepatites B 
e C (para a população em geral) e encaminha os casos diagnosticados para o 
acompanhamento no SAE.

A pesquisa apresenta como objetivo analisar a preceptoria no 
PM/IST/HIV/AIDS e HV da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 
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Maceió, mais especificamente descrever o entendimento de preceptoria 
pelos profissionais de saúde entrevistados, identificar o que estes realizam 
enquanto preceptores, bem como levantar sugestões que contribuam para 
a melhoria da prática de acompanhamento dos estudantes e favoreçam o 
diálogo entre instituições de ensino e serviço.

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista 
semiestruturada, cujas perguntas norteadoras possibilitam que o 
entrevistado discorra sobre o tema com relativa liberdade. A pesquisa 
permite ainda que o entrevistador tenha abertura para desenvolver e 
explorar o tema da pesquisa, ampliando a possibilidade de obtenção de 
informações a partir das falas (MINAYO, 2010).

Utilizamos os seguintes critérios de inclusão: 1) ser profissional 
da saúde com formação superior; e, 2) estar recebendo ou ter recebido 
discentes de Instituições de Ensino Superior (IES) nos últimos dois anos. 
De acordo com esses critérios, os profissionais, em sua totalidade, aceitaram 
participar da pesquisa, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE).

Analisamos os dados a partir do referencial teórico da Análise de 
Conteúdo preconizada por Bardin (2012), que conta com: leitura flutuante, 
objetivando conhecer e identificar o contexto das falas; leitura exaustiva, 
visando apropriação do conteúdo; categorização; tratamento; redução e 
análise. Utilizamos a modalidade análise temática, que utiliza o “tema” como 
conceito central e pode ser graficamente representada por uma mensagem, 
seja uma palavra, uma frase, um resumo. E, para analisar o conteúdo das 
mensagens, utilizamos as Unidades de Registro (UR) (MINAYO, 2010).

Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas na íntegra 
e exaustivamente lidas com o objetivo de apropriação do conteúdo, 
descobrindo os núcleos de sentido implícitos na comunicação, conforme 
preconiza a literatura (MINAYO, 2010). As perguntas norteadoras foram: 

1)  O que você entende por preceptoria?
2)  Quais funções/atividades você desempenha como preceptor?
3)  Tem alguma atividade na preceptoria que você considera que 

faz a mais? Qual? Como? Por quê?
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4)  Tem alguma atividade na preceptoria que você considera que 
faz a menos?

5)  Que pontos facilitam o exercício da preceptoria?
6)  Algo dificulta? e, 
7)  O que você sugere para melhorar a preceptoria?

O tratamento dos resultados foi confrontado com o referencial 
teórico sobre preceptoria, aprendizagem, desenvolvimento de competências, 
educação permanente e integração ensino-serviço, com vistas à identificação 
de conteúdos convergentes e divergentes, tendo se consubstanciado, 
principalmente, no pensamento de Teixeira (2011), que defende uma 
educação integral articulada com as demandas da comunidade. 

Analisado o conteúdo das respostas e os relatos comuns 
relacionados ao objeto deste estudo, foram identificados os núcleos 
de sentidos devidamente classificados pelas seguintes Unidades de 
Registro (UR):

 UR 1 – Entendimento de preceptoria;
 UR 2 – Atividades desenvolvidas;
 UR 3 – Integração ensino/serviço;
 UR 4 – Infraestrutura e condições de trabalho;
 UR 5 – Sugestões para melhoria da preceptoria.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No momento da coleta de dados, o programa contava com 34 
profissionais com formação superior nas áreas de saúde, a saber: 06 médicos 
infectologistas; 02 médicos dermatologistas; 01 médico psiquiatra; 02 
médicas ginecologistas; 01 médica pediatra; 01 médica gastroenterologista; 
05 odontólogos; 04 enfermeiras; 07 psicólogos; 05 assistentes sociais. 
Destes, 12 realizavam preceptoria.
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Quadro 1. Caracterização dos participantes da pesquisa (Pp) de acordo com idade, sexo e formação 
acadêmica.

Participante Idade Sexo Formação acadêmica –graduação

1 44 F Psicologia

2 50 M Psicologia

3 56 F Psicologia

4 23 F Enfermagem

5 40 F Enfermagem

6 29 F Enfermagem

7 33 F Enfermagem

8 53 F Serviço Social

9 40 F Serviço Social

10 38 F Odontologia

11 53 F Odontologia

12 41 F Medicina

Fonte: Autora, 2015.

Foram analisadas as falas de 12 preceptores que revelam as 
possibilidades e desafios da preceptoria no PM/IST/HIV/AIDS do 
município de Maceió (AL). A análise permite uma compreensão polissêmica 
sobre preceptoria, com ênfase no trabalho uniprofissional e sem referência 
ao desenvolvimento de competências preconizadas nas DCN, o que pode 
ser observado nas UR detalhadas abaixo:

UR 1 – Entendimento de Preceptoria

Pp 2. [...] Trabalho de um profissional que recebe 
estudantes e faz o acompanhamento desses estudantes 
nos serviços, é, pode ser da mesma área, geralmente 
da área direta da gente, mas pode ser também de outra 
área, como também já tive essa experiência.

Pp 9. Não tenho muito conhecimento sobre preceptoria 
[...] trabalho em outra instituição em que isso é mais 
presente, é uma universidade, eu sei que tem profissionais 
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responsáveis por acompanhar o estágio em determinada 
área [...] estou acompanhando uma estagiária, a 
nomenclatura que dão é supervisora de campo, não sei 
se tem o mesmo sentido, o mesmo significado.

Pp 12. [...] Pessoa que vai esclarecer, vai desnudar, vai 
estar à frente desse processo, perpassa por todos os 
níveis de atenção à saúde, por todas as disciplinas, é 
interdisciplinar.

As falas dos entrevistados evidenciam, prioritariamente, a 
preocupação com a formação profissional na especificidade de cada área 
de atuação dos sujeitos e com a possibilidade do acolhimento e orientação 
de estudantes de outras áreas, considerando o trabalho interdisciplinar 
que o PM/IST/HIV/AIDS e HV convoca. Identificam-se similaridades 
na definição do significado de preceptoria para algumas áreas e um 
desconhecimento em outras.

Além disso, os profissionais de saúde entrevistados compreendem a 
preceptoria como atividade importante na prática profissional e a definem 
baseados na experiência em serviço, uma vez que não recebem nenhuma 
orientação ou capacitação para exercê-la. Contudo, há similaridade com 
o preconizado por Botti e Rego (2008), quando estes definem o papel do 
preceptor como o ato de ensinar ao aluno, por meios formais, com objetivos 
e metas, bem como as ideias de Aguilar-da-Silva, Scapin e Batista (2011), 
ao destacarem a existência de uma preocupação com a aprendizagem do 
aluno focada na área específica, fortalecendo a tendência de manutenção 
da autonomia profissional. A fala dos entrevistados também se aproxima 
de Bispo, Tavares e Tomaz (2014), ao tratarem a interdisciplinaridade como 
um dos caminhos possíveis para aproximações de uma prática integral à 
saúde, referindo-se às ações interdisciplinares como desafios no ensino 
em saúde e como possibilidades de reorganizar o trabalho, superando o 
modelo fragmentado (em que cada profissional realiza partes do trabalho 
sem integração com as demais áreas).

Torna-se compreensível a dúvida sobre a terminologia “preceptoria” 
apresentada por um participante da pesquisa, uma vez que a legislação 
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que regulamenta o acesso de estudantes aos serviços refere, no artigo 3º § 
1º, a necessidade de acompanhamento do aluno por professor orientador 
da Instituição de Ensino (IE) e por supervisores da parte concedente 
(BRASIL,2008). Botti e Rego (2011) mostram a dificuldade de conceituar o 
papel do preceptor, como evidenciado neste estudo. Em nenhum momento 
a lei acima citada faz alusão a outras terminologias que são utilizadas na área 
da saúde para conceituar o acompanhamento e orientação de estudantes 
nos cenários de prática, a exemplo de tutor, mentor e preceptor. 

Destacamos que Botti e Rego (2008) ressaltam que, na literatura 
médica, encontram-se diferentes funções para o preceptor, sendo essenciais 
as de orientar, dar suporte, ensinar e compartilhar experiências que 
melhorem a competência clínica e ajudem o graduando e o recém-graduado 
a se adaptar ao exercício da profissão, cabendo-lhe criar as condições 
necessárias para que as mudanças da área da saúde sejam implementadas 
de maneira satisfatória durante o processo de formação.

Nessa perspectiva, os participantes desta pesquisa exercem a 
preceptoria tendo como referência a experiência adquirida na prática 
cotidiana, sem o conhecimento do que preconiza a literatura para esta 
função. Para Ceccim, Bravin e Santos (2009):

[...] os processos de ensino-aprendizagem em 
interseção com o trabalho têm o potencial de 
transformar as práticas profissionais ou de ensino e o 
próprio trabalho em saúde, ou o trabalho pedagógico, 
além de representar o esforço de tornar a rede pública 
de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no 
exercício do trabalho (2009, p. 166).

A polissemia das falas com relação ao entendimento de preceptoria 
aponta para a necessidade de desenvolver processos de educação permanente 
que contribuam para qualificar o exercício da preceptoria no PM/IST/HIV/
AIDS, relacionando-o com as competências a serem desenvolvidas pelos 
estudantes de graduação preconizadas nas DCN, conforme destacamos na 
UR abaixo:
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UR 2 – Atividades Desenvolvidas na Preceptoria

Pp 2. A gente fala da esfera de gestão, da esfera de 
prevenção, da esfera da assistência, que é aqui dividido 
em Serviço de Atenção Especializada – SAE e Centro de 
Testagem e Aconselhamento – CTA. [...] Discuto casos 
com os estudantes [...] acho que é importante para 
essa formação deles, porque a gente discute condutas, 
abordagem, linhas de ação, a própria perspectiva da 
visão do viver com HIV.

Pp 9. Acompanhar, possibilitar a vivência dele 
enquanto estudante, acompanhar a rotina de trabalho, 
possibilitar reflexões sobre algumas situações, indico 
também alguns textos, algumas leituras específicas da 
área, no caso aqui HIV e AIDS, acompanho algumas 
atividades que ela faz como trabalhos e projetos.

Pp 11. Eu ensino a eles métodos, diagnóstico, quais são 
os exames complementares, mais a coisa técnica. [...] No 
caso do HIV, trabalhar muito mais a necessidade que 
nós temos de formar pessoal humano para atender essas 
pessoas, porque a recusa ainda continua e é grande. [...] 
Para um aluno fazer um procedimento num paciente 
soropositivo, ele precisa estar comigo há bastante tempo, 
ou seja, eu perceber que ele realmente tem habilidade 
para executar o procedimento, senão eu faço.

Pp 12. [...] Sedimentar o saber da interdisciplinaridade, 
o poder da escuta, falo da importância dos direitos, da 
cidadania, dos direitos das gestantes. [...] Fazê-lo ver 
que nem tudo são flores, que a realidade é um pouco, 
para não dizer muito, diferente do que a gente aprende 
na sala de aula [...] como a gente pode ser mais humano 
no lidar com as pessoas. [...] Um deles disse: doutora, 
nem precisava CRM, ela só queria ser ouvida. Eu disse: 
você fez muito bem.

Os entrevistados descrevem as atribuições do preceptor levando em 
conta o que consideram de maior relevância para a aprendizagem do aluno, 
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tendo como referencial a área específica de atuação profissional. A pesquisa 
nos mostra que os entrevistados, mesmo sem citar as DCN, demonstram 
preocupação em contribuir para o desenvolvimento de algumas competências, 
a exemplo de: atenção à saúde (Pp 11; Pp 12); administração e gerenciamento 
(Pp 2); e tomada de decisão (Pp 2; Pp 9). Para Chemello, Manfroi e Machado 
(2009), mostrar ao estudante o que está correto, provendo-lhe feedback 
positivo, é uma excelente maneira de aumentar sua autoconfiança e estimulá-
lo a buscar novos conhecimentos. Já Albuquerque et al. (2008) destacam que 
os profissionais do serviço devem sentir-se corresponsáveis pela formação 
dos futuros profissionais, assim como os docentes devem considerar-se parte 
dos serviços de saúde. A percepção dos participantes da pesquisa sobre 
as atividades desenvolvidas por eles possui relação com o que consta na 
literatura como atribuições do preceptor.

Para Botti e Rêgo (2011), o preceptor, que é o profissional do serviço, 
deve utilizar as situações diárias de seu local de trabalho para discutir com 
os estudantes comportamentos e atitudes que contribuam para a formação 
ética e desenvolvimento da consciência crítica, exercendo papel educador.

Esta UR demonstra que a formação profissional se dá em 
movimento, na inter-relação entre a aprendizagem teórica e as demandas 
da comunidade. O movimento de empreender esforços para diminuir 
a distância entre as Instituições de Ensino (IE) e os Serviços de Saúde 
contribui para ampliar a comunicação entre estudantes, usuários, 
trabalhadores de saúde e professores, qualifica o trabalho em saúde e 
fortalece o exercício da preceptoria. 

Cavalheiro e Guimarães (2011) afirmam que as discussões sobre 
formação dos profissionais de saúde são intensificadas a partir da década 
de 1990, com a Constituição Federal (CF) de 1988 e a publicação da lei 
nº8080/90, que regulamenta o SUS. Ressaltam ainda a possibilidade de 
construção do novo, de relações horizontalizadas na Integração Ensino-
Serviço, já que não existe uma academia que simplesmente se utilize do 
serviço como local de estágio, nem um serviço que se utiliza do estudante 
como mera mão de obra. Sobre a questão, podemos observar a UR:
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UR3 – Integração Ensino – Serviço

Pp 2. O atendimento da psicologia não permite 
tanta flexibilidade como, por exemplo, uma consulta 
médica, que isso é possível pela própria dinâmica 
do atendimento além do sigilo. [...] A gente não 
sabe quando é que começa o estágio, quando é que 
termina, da frequência dele, a gente não passa nada 
para a instituição de ensino e, o mais importante, 
nós não temos recebido nenhuma documentação das 
universidades com relação ao trabalho de preceptor.

Pp 3. Sempre informo ao aluno que vou pedir 
autorização ao paciente para que ele participe.

Pp 4. Professora e coordenadora da disciplina vêm 
antes, no começo do semestre, para conversar com 
enfermeiras [...] se quando na visita a gente recebesse 
orientações sobre projeto pedagógico seria mais fácil.

Pp 9. A gente não tem esse preparo, a gente não tem 
esse conhecimento, a gente faz porque a gente quer, 
porque tem boa vontade, tem vontade de aprender 
também. [...] Tem a expectativa de retorno para o 
supervisor (nomenclatura utilizada para o preceptor 
na área de atuação), um treinamento, algum curso, 
trazer para uma discussão específica [...] acho que é 
importante ter algum preparo.

Os participantes da pesquisa demonstram preocupação com a 
conduta ética e com os limites impostos pela natureza do serviço, que trata 
de pessoas vivendo com HIV/AIDS, um agravo à saúde ainda permeado 
de preconceito e estigma, no qual o sigilo é um direito do usuário. O 
acesso e o contato dos estudantes com os usuários ocorrem apenas 
quando autorizados por estes. Evidenciam também o distanciamento 
das Instituições de Ensino (IE) na condução do processo formativo 
em serviço, principalmente no que diz respeito à orientação prévia aos 
profissionais, à capacitação para a preceptoria e ao não reconhecimento 
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formal, por meio de uma certificação ou declaração de que o profissional 
do serviço acompanha e orienta o estudante.

A disponibilidade em receber estudante no serviço e a expectativa 
de retorno, no campo da aprendizagem profissional com o exercício da 
preceptoria, contribui para reafirmar o compromisso dos sujeitos da 
pesquisa com a formação na área da saúde. A inter-relação do contexto 
social na produção da saúde e a potencialidade que a integração ensino-
serviço agrega, possibilita um olhar para a própria prática na perspectiva 
de ressignificá-la. Trajman et al. (2009) apontam como necessidade a 
formação profissional e ético-política dos profissionais de saúde no sentido 
de potencializá-los para transformar as condições adversas a que está 
condicionado o trabalho em saúde, retomando o caráter universalista do 
SUS gestado na Reforma Sanitária. Nessa perspectiva, acreditamos que 
o profissional de saúde, técnico e politicamente preparado, reúne mais 
condições para acolher e orientar estudantes em formação profissional.

As falas dos entrevistados relatam uma preocupação com a 
inserção do aluno no cenário de prática, principalmente com a conduta 
ética requerida em todo e qualquer procedimento relacionado às relações 
humanas, potencializada no campo da saúde, cuja intervenção requer 
respeito à diversidade, garantia do sigilo, recusa a qualquer forma de 
discriminação. O PM/IST/HIV/AIDS e HV requer uma atenção ampliada 
no que se refere à ética no cuidado em saúde. A preocupação com a ética 
explicitada nas falas (Pp 2; Pp 3) deve ser intensificada em todas as etapas 
da formação profissional, tanto na IE como no serviço. Preceptores desta 
pesquisa desconhecem o objetivo da aprendizagem dos estudantes em 
serviço devido à falta ou à fragilidade de diálogo com a IE, a exemplo das 
falas nesta UR 3.

Por outro lado, a fragilidade do diálogo entre profissionais do ensino 
e do serviço dificulta o conhecimento dos profissionais de saúde sobre o que 
o estudante apreende no campo teórico antes de acessar o cenário de prática, 
bem como dos professores, que desconhecem a realidade e a complexidade 
do serviço, o que tem reflexo na aprendizagem dos estudantes.

Para Finkler, Caetano e Ramos (2011), na área da saúde, a 
competência ética dos futuros profissionais é entendida como a capacidade 
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autônoma de percepção, reflexão crítica e decisão coerente em relação às 
condutas humanas no cuidado à saúde e à vida. No campo da formação 
profissional em saúde, as DCN, ao tempo que reorientam o processo de 
formação em busca de um novo perfil profissional (socialmente mais 
relevante), contribuem em parte para a formação de profissionais também 
eticamente mais competentes. O conhecimento sobre ética e bioética, 
sociologia, antropologia, psicologia, filosofia, educação, economia, 
administração são necessárias aos profissionais de saúde, auxiliando-os na 
fundamentação de suas práticas (BATISTA, 2012). Portanto, consideramos 
a preocupação apresentada pelos entrevistados, com relação à postura 
ética dos estudantes e ao direito ao sigilo do usuário, uma questão a ser 
discutida na integração ensino-serviço enquanto limites para a preceptoria 
no PM/IST/HIV/AIDS, evitando constrangimentos em relação à conduta 
no cuidado à saúde.

Frisamos que a integração ensino-serviço no Brasil é um processo 
em construção. Na década de 1970 foi anunciado o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND). Em 1974, foi criado o espaço para formulação de 
programas de extensão, como o Programa de Interiorização da Assistência 
à Saúde e Saneamento (PIASS). Em 1980, por meio de cooperação técnica 
do governo brasileiro, Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 
ocorreu o financiamento do Programa de Preparação Estratégica do Pessoal 
da Saúde (PPREPS). A implantação conjunta desses programas facilita a 
integração ensino-serviço, considerando a necessidade de adequação da 
formação de pessoal às necessidades do Sistema de Saúde (NUNES, 2007). 
Esse esforço do Estado brasileiro em preparar a força de trabalho para atuar 
na política pública de saúde é uma realidade que precisa ser compreendida 
e incorporada no cotidiano dos serviços de saúde.

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGETS) 
do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação através 
da Secretaria de Educação Superior envidam esforços para estimular e 
provocar mudanças na graduação dos cursos da saúde propondo adequação 
de currículos e práticas pedagógicas que se adequem a realidade e atendam 
as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), para isto disponibilizam 
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recursos que dão sustentação aos processos de mudança como: Diretrizes 
Curriculares Nacionais, Pró-Saúde, PET-Saúde, Telemedicina, Residência 
Multiprofissional, Pró-Residência, dentre outros (BOLLELA, 2012). 

Na Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, os espaços de diálogo 
entre instituições de ensino e serviços de saúde são motivados pelos 
programas acima citados, com o propósito de estabelecer uma dinâmica 
de trabalho que atenda aos interesses da formação profissional aliada à 
necessidade dos serviços. Essa articulação beneficia o estudante, o professor, 
o preceptor e o usuário, instituindo-se uma relação colaborativa, conforme 
podemos depreender das falas que seguem:

UR 4 – Infraestrutura e Condições de Trabalho

Pp 1.  Precisa muito de uma sala para isso. [...] Equipe 
aqui é muito boa, é engajada, é comprometida, 
acredito que cada um, individualmente, faz o que 
pode, o melhor que pode.

Pp 2. [...] A gente não tem certa receptividade da 
maior parte do grupo, então esse estudante, ele não é 
acolhido pela equipe de um modo geral.

Pp 4.  [...] Às vezes a gente fica numa sala com técnicos 
e às vezes eles não entendem o papel da preceptoria, 
não acolhe bem o aluno, acha que está atrapalhando, 
não todos, alguns, mas dificulta.

Pp 7. Demanda é grande, aí uma das dificuldades é 
tentar equilibrar essa situação de vê-lo como aluno 
que está aprendendo e não como profissional [...] A 
gente não consegue evoluir na preceptoria porque 
tem esse fluxo de atendimento.
 
Pp 8. [...] Resolvi nem ter estagiário. [...] Nós estamos 
num momento crítico na saúde e é hora de recuar, 
não tem como você bater de frente, não adianta, não 
vamos avançar. [...] Receber estagiário para eles não 
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terem um atendimento como a gente acha que ele 
deve ter, é melhor não ter.

Pp 11. Infelizmente, esse ano todo a gente não teve 
material, então esse contato (estudante/paciente) quem 
estava aqui esse ano ficou muito prejudicado. [...] O 
volume de atividade é muito grande para todo mundo, 
então todo mundo chega e executa o que tem que fazer, 
acho que poderia ser feito mais enquanto grupo. 

Pp 12. Como é que eu falo uma coisa e faço outra? Pré-
natal é uma tecnologia de baixo custo, basta verificar 
pressão, pesar, medir barriga e auscultar.

Os participantes da pesquisa reconhecem que, para além do 
compromisso técnico, é necessária estrutura adequada para receber os 
estudantes. Na falta das condições ideais para o ensino e aprendizagem, o 
cenário de prática sem estrutura revela contradições nas falas com relação 
ao exercício da preceptoria no serviço. Trajman et al. (2009), em seus 
estudos, identificam que os profissionais reconhecem que espaços e recursos 
inadequados, despreparo e falta de tempo, interferem no desenvolvimento 
das atividades de preceptoria. Alguns profissionais temem pela qualidade 
da relação médico-paciente e outros julgam que inserir o estudante no 
serviço com as condições precárias é um ponto positivo, pois o prepara para 
as condições que encontrará na vida profissional. Esses questionamentos 
também são identificados nas falas dos profissionais entrevistados.

Reassinalamos que a preceptoria é um dos dispositivos que 
podem contribuir para o fortalecimento da integração do ensino com 
o serviço, uma vez que induz ao profissional refletir sobre a prática, o 
coloca numa situação de diálogo com o estudante sobre as demandas e 
estrutura do serviço, contribui para o desenvolvimento do senso crítico 
e das competências gerais necessárias para o exercício profissional 
conforme preconiza as DCN. A formação de preceptores se torna 
necessária, preparando profissionais do serviço para receber e orientar 
estudantes sob uma perspectiva pedagógica para além da transmissão de 
conhecimentos, possibilitando-os extrair de situações complexas (Pp 11; 
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Pp 8) e contraditórias (Pp 4; Pp 12) do cotidiano profissional, as ideias 
e atitudes para superar os obstáculos (Pp 1; Pp 2; Pp 7), como também 
construir caminhos e soluções para que a ausência de estrutura no serviço 
e a inexistência de uma política local que defina o lugar da preceptoria no 
SUS possam ser superadas, facilitando o diálogo e o fortalecimento da 
integração ensino-serviço (TRAJMAN et al., 2009). 

Existe todo um esforço, no Brasil, para que as políticas públicas 
cumpram o seu papel de orientar diretrizes de cuidado, educação e 
gestão na saúde (AFONSO; SILVEIRA, 2012). Contudo, apesar da 
existência de um aparato legal para a efetivação da integração ensino-
serviço, considerando a preceptoria como um dos elos dessa integração, 
faz-se necessário que as condições objetivas sejam garantidas e não se 
limitem a um discurso intencional, mas, efetivamente, estabeleçam-se os 
critérios que reconheçam o espaço da preceptoria nos serviços de saúde. 
Este lugar necessita de um amplo debate envolvendo gestores locais 
dos serviços de saúde, destacando que uma das afirmações na fala dos 
preceptores entrevistados (Pp 1; Pp 7; Pp 11) é a demanda excessiva e a 
ausência de estrutura como dificultadores para um acompanhamento e 
uma orientação mais criteriosa aos estudantes. Como sugestões para a 
melhoria da preceptoria, identificamos:

UR 5 – Sugestões para Melhoria da Preceptoria

Pp2. [...] Se a gente propõe uma coisa séria, seria 
importante também alguma vinculação como bolsa, 
[...] participar de eventos da universidade, receber 
certificações, declarações de preceptoria. [...] Seria 
interessante ter isso junto ao setor de Recursos 
Humanos, que tipo de profissionais pode receber 
quem são os profissionais, que tipo de área, para fazer 
o quê.

Pp 4. A faculdade deixar um plano, um papel que 
informasse qual interesse que aquele aluno atinja em 
termos de aprendizado.
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Pp 9. Precisa envolver os demais profissionais, 
sensibilizar que tem uma pessoa ali em formação, 
mas ela precisa estar envolvida naquela dinâmica. [...] 
Tem que ter essa troca entre os setores, entre as áreas 
e, se a gente se dispuser a ter essa atividade, tem que 
estar todo mundo entendendo o que é o que significa 
isso, se é preceptoria, se é supervisão de estágio, 
que eu não sei o que é que significa isso, e procurar 
ir desenvolvendo alguma coisa no nosso setor que 
favoreça o estágio.

Pp 10. [...] aproximação dos profissionais, sinto falta 
disso, me sinto dentro de uma caixinha.

Pp 11. Fosse uma coisa realmente de visão multi e 
interdisciplinar, como é a proposta do programa 
[...], todo mundo trabalhasse junto para facilitar o 
atendimento numa perspectiva interprofissional.

Nas falas dos entrevistados, destacamos questões externas e internas 
ao PM/IST/HIV/AIDS e HV apresentadas como sugestões para a melhoria 
da preceptoria, a exemplo do reconhecimento do profissional de saúde 
como preceptor por parte das Instituições de Ensino (IE) e a definição do 
setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 
(SMS) sobre os critérios para esta prática no serviço (Pp 2). Além disso, 
percebemos o desconhecimento dos profissionais de saúde que atuam no 
programa sobre os objetivos da aprendizagem dos estudantes que acessam 
o cenário de prática (Pp 4), bem como a desarticulação e o isolamento das 
áreas técnicas explicitadas (Pp 9 e Pp 10) e o despreparo e desconhecimento 
sobre o papel do preceptor, reflexo da ausência de práticas de educação 
permanente que possibilitem preparar a equipe para a preceptoria e para 
compreender o sentido do trabalho multiprofissional e interdisciplinar 
que o serviço convoca (Pp 9 e Pp 11). No período da coleta de dados da 
pesquisa, apenas 35,3% dos trabalhadores do PM/IST/HIV/AIDS e HV, 
com formação superior nas áreas da saúde, exerciam preceptoria.

Os participantes da pesquisa apresentam questões relacionadas à 
equipe multiprofissional e à gestão do serviço na relação com as IE, que 



138 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

podem ser discutidas no sentido de melhorar a prática da preceptoria e a 
atenção à saúde, a partir da reorganização do serviço e alinhando demandas 
do usuário, do estudante, dos professores e dos profissionais de saúde. 
Machado et al. (2007) destacam que, para se repensar novas modelagens 
assistenciais na integralidade do cuidado na saúde, há que se aprofundar o 
debate sob novos fundamentos teóricos, particularmente sobre a natureza 
do processo de trabalho. Melhorar o exercício da preceptoria exige dos 
trabalhadores, da gestão dos serviços de saúde e das instituições de ensino 
um esforço conjunto que contribuirá na melhoria da formação profissional 
em saúde. O documento “Marco para Ação em Educação Interprofissional 
e Prática Colaborativa” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2010), 
publicado com o intuito de ajudar a desenvolver políticas e programas para 
motivar a força de trabalho no mundo, apresenta um indicativo importante 
na configuração do trabalho em saúde, a saber, a dificuldade do encontro, 
da realização de ações conjuntas, a desmotivação e a falta de profissionais 
de saúde. 

O cenário apresentado no documento acima citado é preocupante 
e amplia a responsabilidade dos preceptores que atuam no SUS com a 
formação profissional. As falas dos entrevistados apresentam semelhanças 
com a pesquisa da OMS, especialmente na dificuldade do encontro e da 
realização de ações conjuntas, fatores que ocorrem no serviço de saúde 
pesquisado, mas também consiste num fenômeno identificado em outras 
localidades. Torna-se, pois, uma preocupação da OMS oferecer subsídios 
teóricos que contribuam para definição de estratégias de enfrentamento e 
superação dessa situação em âmbito mundial.

CONSIDERAÇÕES

Os dados da pesquisa permitem concluir que o exercício da 
preceptoria no PM/IST/HIV/AIDS e HV é fundamentado na experiência 
em serviço, sem aprofundamento teórico sobre o que preconizam as 
DCN para o aprendizado das competências gerais requeridas no exercício 
profissional, como atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, 
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liderança, educação permanente; administração e gerenciamento. O 
desenvolvimento de competências é possibilitado de forma empírica, 
uma vez que o cotidiano e a natureza do serviço favorecem aos estudantes 
a vivência de situações complexas na relação com os usuários, sob o 
acompanhamento do preceptor. As situações demandam reflexão, postura 
ética, conhecimento sobre os desafios do viver com HIV/AIDS e contribuem 
para aprimorar as referidas competências.

Os profissionais do serviço, que exercem a preceptoria, 
desconhecem, ou conhecem parcialmente, os objetivos da aprendizagem 
dos alunos e os projetos políticos pedagógicos dos cursos. O contato e 
diálogo com as instituições de ensino, quando ocorrem, são fragmentados, 
setorizados, personalizados, não se constituindo efetivamente numa 
relação institucionalizada capaz de mobilizar a construção de objetivos 
conjuntos para a formação na área da saúde, como preconiza as 
DCN. Para que se formem profissionais de saúde críticos e reflexivos, 
comprometidos com as demandas da sociedade, é importante que os 
estudantes, no cenário de prática, tenham a oportunidade de questionar 
e problematizar a realidade, contextualizando com o referencial teórico 
apreendido durante a formação acadêmica. 

O conhecimento técnico, o comprometimento dos profissionais de 
saúde envolvidos com a preceptoria e o desejo de colaborar na formação 
dos estudantes, assim como o de aprender nesta relação, constituem 
elementos favoráveis para a integração ensino-serviço no PM/IST/HIV/
AIDS e HV de Maceió. Já a estrutura física limitada, a falta de recursos 
materiais, a demanda expressiva e as implicações éticas no contato com o 
usuário são fatores que limitam o acesso dos estudantes ao serviço. Essa 
contradição é reconhecida pelos preceptores como rica em oportunidades 
de aprendizagem. Se por um lado estão disponíveis e compreendem a 
importância da formação profissional em serviço, por outro identificam a 
necessidade de superar os limites para que a oportunidade de aprendizagem 
seja viabilizada com qualidade. A implantação de práticas de educação 
permanente no serviço pode contribuir para qualificar a discussão sobre 
a preceptoria e desencadear um movimento interno de sensibilização da 
equipe no reconhecimento da presença do estudante e da importância do 
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envolvimento de todos para a formação na área da saúde nos níveis de 
graduação e técnico.

A normatização da atividade preceptoria como trabalho, 
estabelecendo critérios para essa prática, é importante para que se 
definam fluxos, objetivos e metas de aprendizagens nos serviços. Nas 
falas, os preceptores demonstram a dificuldade do encontro entre os 
profissionais e a tendência ao trabalho uniprofissional, justificada pela 
demanda expressiva e imposta pela sobrecarga de trabalho. A ausência 
de tempo para diálogo da equipe multiprofissional é evidenciada 
em todas as áreas profissionais envolvidas na pesquisa, embora 
destaquem que o trabalho da preceptoria deva ser multiprofissional e 
interdisciplinar.

Por fim, importante destacar que os dados obtidos não encerram a 
discussão sobre o tema. Esta pesquisa possibilitou identificar que o exercício 
da preceptoria no PM/IST/HIV/AIDS e HV de Maceió é uma realidade que 
necessita de investimento no capital humano e esforço da gestão e de toda 
a equipe na melhoria das condições de trabalho e reorganização do serviço 
para melhor acolher e integrar os estudantes. Foram identificados alguns 
limites nesta prática, tais quais a ausência de capacitação profissional, 
tendência ao trabalho uniprofissional, precariedade dos recursos materiais, 
físicos e equipamentos. Apontamos para a necessidade de estudos 
complementares e investimento em educação permanente, uma vez que é 
evidente o potencial técnico da equipe, a disposição e o desejo de fazer 
melhor. Esse potencial, aliado a processos educativos que favoreçam a 
ampliação da capacidade técnica e ético-política do profissional de saúde, 
pode contribuir para qualificar a formação profissional voltada para os 
interesses do SUS.
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INTRODUÇÃO

As análises e discussões quanto à política de saúde no Brasil ainda 
estão presentes na atualidade e levantam preocupações em torno da gestão 
do trabalho e da educação em saúde. As instâncias do Sistema Único de 
Saúde (SUS), respaldadas pela legislação brasileira poderão agir como 
indutoras de mudanças dos campos das práticas de saúde e da formação 
profissional, ordenando a gênese de recursos humanos (CECCIM; 
FEUERWERKER, 2004).

A necessidade de mudança na formação tem como um dos seus 
objetivos qualificar a atenção à saúde prestada pelo SUS de forma a 
concretizar seus princípios. A política de formação de recursos humanos 

19 Doutoranda em Saúde Coletiva – UEFS. Educadora popular e Docente da Faculdade de 
Medicina - FAMED/UFAL.

20 Doutorado em Serviço Social – UFPE. Docente colaboradora do NUSP/FAMED/UFAL.
21 Doutorado em Hematologia – UNIFESP. Docente da Pós-graduação em Ensino na Saú-

de - FAMED/UFAL.
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para o SUS, coordenada pelo Ministério da Saúde (MS), pretende 
instrumentalizar os profissionais para a abordagem dos determinantes do 
processo saúde-doença na comunidade e em todos os níveis do Sistema, 
conforme os princípios da universalidade, equidade, integralidade e 
controle social. Uma das estratégias que pode contribuir com esse propósito 
é a inserção, desde o início da formação dos estudantes das graduações da 
saúde, na rede pública, principalmente nos serviços da Atenção Primária. 
Cabe considerar, também, o necessário investimento na formação dos 
profissionais de saúde, colocando o cotidiano do trabalho como espaço 
potente da qualidade da produção do cuidado, através da educação 
permanente (BRASIL, 2007). 

O marco da formalização das mudanças deste perfil profissional 
foi, inicialmente, as demandas levantadas pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) (BRASIL, 1996); e, em seguida, a instituição das 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Saúde (DCN) entre os 
anos 2001 a 2004. Embora orientadoras de mudanças curriculares, por 
si só não garantem a efetiva transformação das práticas educativas e da 
própria formação.

É desafiador reconhecer que a integração ensino-serviço-
comunidade implica na construção de um novo modo de ensinar 
acompanhado de um aprender e fazer que seja efetivo para todos os 
sujeitos deste processo: professores; estudantes; gestores das Instituições de 
Ensino Superior (IES) e do SUS; profissionais da saúde e principalmente 
a população, muitas vezes destituída da sua condição de sujeito nesse 
processo (ALMEIDA, 2005). 

As discussões no cenário nacional sobre as medidas a serem 
utilizadas, a fim de obter a mudança do perfil profissional, foram bastante 
instigadas entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e as 
Instituições de Educação Superior (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).

O Ministério da Saúde, cumprindo o seu papel de ordenador da 
formação, conforme posto na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº8080/90) e 
o Ministério da Educação (BRASIL, 1990), com o fim de produzirem 
essas transformações, têm fomentado o desenvolvimento de diversos 
programas indutores, tais como o Programa de Incentivo às Mudanças 
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Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED), baseado nos 
relatórios da Comissão Nacional Interinstitucional de avaliação do 
Ensino Médico (CINAEM), o lançamento da Política Nacional de 
Mudança na Graduação, denominada AprenderSUS: o SUS e os cursos 
de graduação da área na saúde, que adota a integralidade como eixo 
orientador de mudança na formação. Destaca-se, ainda, a instituição 
da Política de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), o Programa 
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRO-
SAÚDE), o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
SAÚDE) e a Vivência e Estágios na Realidade do Sistema Único de 
Saúde (VER-SUS) (BRASIL, 2004a).

Em 2002, o Ministério da Saúde cria a Assessoria de Relações 
com o Movimento Estudantil, objetivando aproximar estudantes no 
desenvolvimento de projetos que visam estabelecer uma política de 
educação para futuros profissionais do SUS. Surgem diversas propostas de 
vivência, entre elas o VER-SUS, que teve como versão piloto a experiência 
no Estado do Rio Grande do Sul, sendo posteriormente ampliada para 
outros estados brasileiros (BRASIL, 2013).

O Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS/
Brasil), construído em parceria entre o Ministério da Saúde e tencionado 
pelo Movimento Estudantil, tem como principal objetivo proporcionar 
aos estudantes a vivência e a experimentação da realidade do SUS. O 
intuito dele é aproximar os estudantes universitários dos desafios inerentes 
à consolidação do SUS, além de destacar o compromisso do gestor do 
SUS com a aprendizagem dos estudantes que se preparam para atuar no 
Sistema. Em 2004, a versão nacional do VER-SUS atingiu um contingente 
de mais de 1.067 estudantes, em 51 municípios e 19 estados brasileiros. 
Devido a várias mudanças na gestão da Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação (SGTES), não houve continuidade do projeto em âmbito 
nacional, porém, continuaram acontecendo várias experiências regionais 
(BRASIL, 2012).

A versão nacional do VER-SUS foi retomada em 2011, numa 
parceria entre o Ministério da Saúde, o Departamento de Atenção Básica, 
a Rede Unida, a União Nacional dos Estudantes, a Fiocruz, o Conselho 
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de Secretários de Saúde e o apoio da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS). Entre janeiro e fevereiro de 2012, o projeto mobilizou mais 
de 4300 estudantes de 9 estados e 70 municípios. Vale destacar que as 
gestões municipais e as parcerias firmadas com as instituições de ensino 
e o Ministério da Saúde foram fundamentais para o desenvolvimento da 
vivência (BRASIL, 2013).

Motivado pelo cenário das transformações na formação 
apresentado no panorama nacional, o Núcleo de Saúde Pública (NUSP), 
órgão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, 
desde sua institucionalização em 1993, com a missão de desenvolver 
ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; vem ampliando, há vários 
anos, atuações no campo da formação profissional. Dentre elas, pode-
se mencionar a oferta sistemática de estágios, vivências e experiências 
no SUS, em parceria com diversas instituições de saúde do Estado, 
oficialmente desde 2007.

Embora a Vivência no SUS (VER-SUS/AL) tenha sido desenvolvida 
ao longo destes anos na UFAL e atingido um número de aproximadamente 
200 estudantes de diversos cursos e mais de 30 preceptores, não há dados 
que demostrem seu papel e sua força na formação em saúde. Cabe ainda 
refletir sobre o preceptor que recebe o aluno na ponta do serviço, seja na 
assistência ou na gestão, como tem percebido o quanto essa experiência vem 
possibilitando aos estudantes uma mudança no olhar quanto ao SUS e se, 
de fato, o VER-SUS vem contribuindo para a formação de um profissional 
mais crítico, diante das diversas realidades experimentadas.

Por meio dessa pesquisa, objetiva-se analisar a percepção dos 
preceptores quanto à potencialidade da Vivência e Estágio no SUS/AL 
(VER-SUS) na formação dos estudantes para o sistema de saúde.

METODOLOGIA

Para atender os objetivos definidos neste trabalho, foi utilizada 
a abordagem da pesquisa qualitativa, que favoreceu a exploração das 
experiências vivenciadas pelos preceptores. Segundo Minayo (2006), a 
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pesquisa qualitativa permite penetrar no mundo dos significados das 
ações e relações humanas, bem como realizar um aprofundamento das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis. A abordagem qualitativa favorece este 
trabalho, uma vez que ao lidar com percepções, entra-se no espaço da 
subjetividade, que não pode ser medida quantitativamente. 

Os sujeitos do presente estudo foram constituídos por 11 
profissionais de saúde que assumiram o papel de preceptores dos alunos no 
VER-SUS em municípios do Estado de Alagoas. Para preservar a identidade 
dos entrevistados e o anonimato, os mesmos receberam nomes de pessoas 
que contribuíram com a história da saúde pública no Brasil.

Os preceptores possuíam formação diversa, sendo: 04 Enfermeiros; 
01 Farmacêutico; 03 Odontólogos; 01 Nutricionista e 02 Assistentes Sociais. 
A maioria (90,9%) era do sexo feminino. A faixa etária predominante era 
situada entre 31-50 anos, sendo a maior parte com mais de 10 anos de 
formados. Deste total, 10 (90,9%) tinham pós-graduação e 08 (72,7%), 
capacitação em docência. 

As entrevistas foram realizadas nos municípios alagoanos de: Penedo, 
Arapiraca, Major Isidoro, Atalaia e Flexeiras, entre os meses de novembro 
a dezembro de 2013. A escolha por esses municípios foi dada pelo fato da 
Vivência ter sido realizada nos mesmos por mais de dois anos consecutivos. 
O município de Penedo, com área de 689 km², está localizado ao sul do 
Estado de Alagoas, dentro da região do Baixo Rio São Francisco. Penedo é 
a 6ª cidade mais populosa do Estado, sendo que 27% da população vive em 
área rural. Já a cidade de Arapiraca é a segunda mais populosa do Estado, 
com 218 mil habitantes, localizada na região do agreste. As cidades de Major 
Isidoro, Flexeiras e Atalaia são municípios de pequeno porte do Estado, com 
uma população aproximada de 6 mil habitantes (BRASIL, 2010).

Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas 
conduzidas a partir de um roteiro, registradas com o auxílio de um gravador 
digital e, posteriormente, transcritas na íntegra. 

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, conforme proposto 
por Bardin (2011), pelo rigor de sua objetividade e fecundidade da 
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subjetividade, por meio das três fases preconizadas: a pré-análise, 
exploração do material e o tratamento dos resultados. 

No presente estudo, foi utilizado o conceito de preceptor formulado 
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005):

Função de supervisão docente-assistencial por 
área específica de atuação ou de especialidade 
profissional, dirigida aos profissionais de saúde 
com curso de graduação, que exerçam atividade 
de organização do processo de aprendizagem 
especializado e de orientação técnica aos profissionais 
ou estudantes, respectivamente em aperfeiçoamento 
ou especialização ou em estágio ou vivência de 
graduação ou de extensão (p. 29).

O projeto foi apresentado e aprovado no comitê de ética da UFAL, 
conforme o parecer nº447.288, atendendo as recomendações da Resolução 
nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Categorias Temáticas

Emergiram as seguintes categorias temáticas: – VER-SUS como 
oportunidade de aproximação da relação ensino-serviço-comunidade; – 
facilidades e dificuldades na vivência da preceptoria; – e, por fim, o papel 
da preceptoria e a importância da educação permanente. 

Foi realizada reflexão sobre os consensos temáticos que emergiram 
das entrevistas, com base nos referenciais teóricos. 

1 - VER-SUS como Oportunidade de Aproximação da Relação Ensino-Serviço-
Comunidade

Conforme o artigo 27 da Lei orgânica da Saúde (Lei nº8080/90), os 
serviços de saúde se constituem campos para o ensino e a pesquisa, ou seja, 
como locais de ensino-aprendizagem que expressam a indissociabilidade 
entre a assistência, a gestão e a formação em saúde (BRASIL, 2007).
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Ao longo dos anos, as instituições de educação superior e o Ministério 
da Saúde vêm participando da construção do SUS, oferecendo importante 
contribuição às formulações e às proposições que organizam a saúde no 
Brasil, discutindo também, qual seu papel e que profissional é necessário para 
responder às reais necessidades sociais e científicas em saúde da população 
brasileira diante do seu perfil epidemiológico (BRASIL, 2004). 

As falas transcritas abaixo destacam o papel da Vivência no SUS de 
Alagoas na formação de um profissional diferenciado, e a aproximação com 
a realidade do SUS nos municípios, como também o quanto a universidade 
discute superficialmente o SUS enquanto política pública, havendo um 
distanciamento entre o que os estudantes veem na teoria e de fato o que é 
vivido na prática nos serviços.

[...] eu acho uma oportunidade grandiosíssima para o 
futuro profissional, a gente consegue ter uma vivência, 
consegue ver o SUS, de uma forma que a universidade 
não conseguiu colocar, a gente consegue enxergar por 
outros olhos... e assim estimula, acredito que nos 
alunos uma nova forma de se trabalhar, no momento 
com o SUS [...] (NISE).

[...] aproxima a realidade de vida dos profissionais do 
SUS, àqueles que vão ser inseridos no SUS, os futuros 
profissionais. A realidade, as dificuldades a serem 
enfrentadas [...] (SÔNIA).

Percebe-se que a vivência poderá sensibilizar os estudantes para 
uma atuação diferenciada e também para que ele possa perceber que o SUS 
irá ser no futuro o lócus do seu trabalho ou não: 

[...] eu acho que até pra distinguir se eu quero ser, 
de um hospital, nas grandes cidades ou se eu quero 
trabalhar no SUS dos municípios, nos PSF da vida [...] 
(JADETE).

Ceccim e Bilibio (2002) destacam que nos currículos tradicionais, 
os conteúdos sobre o SUS são dados de forma isolada, colaborando para 
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que o aluno tenha pouco contato com o serviço e com o conhecimento 
em saúde coletiva, o que é contraditório, visto que como profissionais, em 
sua maioria, irão desempenhar suas funções no SUS, seja na assistência, 
na gestão ou exercendo papel de lideranças técnico-científicas. 

A articulação do processo ensino-pesquisa-extensão nos novos 
cenários permite ao aluno contextualizar melhor seu papel social através 
de contribuições concretas às instâncias prestadoras de serviço, ao longo de 
toda a graduação. Promove ainda a contextualização do conhecimento e a 
aprendizagem significativa, capaz de desenvolver esquemas de pensamento 
mobilizados pela inteligência prática (MOTTA, 2007).

Os autores Pinheiro e Ceccim (2006) destacam que a graduação 
na área de saúde não tem tido uma orientação integradora entre ensino, 
trabalho e cidadania, voltada para uma formação que potencialize uma 
atuação baseada no princípio constitucional da integralidade, que inclui o 
enfrentamento das necessidades de saúde da população e o desenvolvimento 
e fortalecimento do SUS enquanto política pública de saúde. 

Conforme Ceccim e Feuerwerker (2004a, p. 1405), “não se trata de 
mudar o currículo ou mudar a organização dos serviços, senão as próprias 
práticas”. As falas de alguns entrevistados, destacadas abaixo corroboram 
com estas afirmativas:

[...] as pessoas estudam sobre o SUS e eu acho que 
eles decoram sobre o SUS e não entendem, não 
percebem sua importância desse entendimento 
sobre o funcionamento do SUS no cotidiano das 
pessoas. E a vivência vai dá outro olhar a esses futuros 
profissionais [...] (MARIA LUIZA).

[...] o VER-SUS determinou minha escolha pela saúde 
pública, deveria ser inserido na grade curricular dos 
cursos [...] (GASTÃO).

[...] aproxima a realidade de vida dos profissionais do 
SUS, àqueles que vão ser inseridos no SUS, os futuros 
profissionais. A realidade, as dificuldades à serem 
enfrentadas [...] (SÔNIA).



153CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

Lampert e Rossoni (2004) apontam que é necessário ensinar aos 
estudantes dos cursos da saúde a serem sensíveis e críticos com o dia a 
dia da miséria, da violência, da fome e do desemprego, buscando soluções 
para enfrentar as iniquidades e as dores vividas pela população, e, para 
isso, é preciso formar profissionais humanistas e críticos, e não indiferentes 
à realidade social. O diálogo entre saúde e educação e a interação entre 
serviços e universidade apresenta-se como necessário para o avanço dos 
pressupostos instituídos pelas DCN e a própria Lei Orgânica da Saúde 
(LOS), conforme destacam os preceptores em suas falas transcritas abaixo:

[...] Deveria haver uma maior parceria entre a IES e 
a Secretaria de Saúde, sensibilizar os gestores para a 
importância desta parceria e como isso pode melhorar 
na assistência a população [...] (GASTÃO).

[...] Então essa experiência no SUS realmente, é, 
veio fortalecer, pra que a gente realmente, se volte 
pra qualidade dos serviços no SUS, e para que os 
profissionais tenham embasamento, realmente do 
que é o SUS, e a necessidade deles estarem presentes 
pra atender à toda comunidade, porque é no SUS 
realmente onde a gente tem uma demanda maior 
de pessoas que buscam o SUS para atender as suas 
necessidades de saúde [...] (LAURA).

As políticas públicas se constituem como linhas de ação coletiva 
que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. É mediante 
políticas públicas que são distribuídos ou redistribuídos bens e serviços 
sociais em resposta às demandas da sociedade. No caso da saúde, o SUS 
se concretiza como a política pública, conquistada através da luta dos 
sanitaristas e dos movimentos sociais nos anos de 1980.

As discussões sobre as medidas a serem utilizadas, a fim de obter 
a mudança do perfil profissional, têm sido bastante problematizadas 
na arena política do SUS. A reformulação nos projetos pedagógicos dos 
cursos, mudando o enfoque biomédico para o enfoque que agregue o 
epidemiológico, o social e a prática junto à comunidade; a integração com 
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outras áreas da saúde, multiprofissionalização; a adoção de metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem centradas no aluno como sujeito da 
aprendizagem e a inserção nos primeiros anos de curso pelo aluno na 
interação escola com o serviço e a comunidade são algumas estratégias 
apontadas para alcançar a transformação (CECCIM, 2005), corroborando 
com esta assertiva, destaca-se a fala:

[...] a gente começava a mostrar desde o território, até 
a distribuição das atividades, por cada profissional, 
ali envolvido no serviço, tanto da coordenação, 
como a estruturação de todo o serviço. A formação e 
importância do médico, a importância do odontólogo, 
do nutricionista e de todos os profissionais envolvidos 
na estratégia de saúde da família, o agente comunitário 
de saúde, a importância do agente de trazer, realmente 
a informação, pra que a gente atendesse a necessidade 
[...] (LAURA).

Os autores Ferreira, Fiorini e Crivelaro (2010) fazem considerações 
quanto às propostas necessárias às transformações do processo de formação 
dos futuros profissionais de saúde e colocam:

Uma proposta transformadora dos processos de 
formação e organização dos serviços seria alicerçada 
numa adequada articulação entre o sistema de 
saúde, suas várias esferas de gestão e as instituições 
formadoras. Tal proposta colocaria em evidência 
a formação para a área da saúde como construção 
da educação em serviço/educação permanente em 
saúde, agregando o desenvolvimento individual 
e institucional, os serviços, a atenção à saúde e o 
controle social (p. 207).

Neste cenário brotam oportunidades de se desenvolver práticas 
problematizadoras diante da realidade. A ação, frente ao processo ensino-
aprendizagem, estabelecida na relação ensino-serviço, contribui para o 
surgimento de novas formas de organização do trabalho em saúde; e, assim, 
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para uma atuação profissional diferencia dos futuros profissionais, baseado 
na ética e no princípio constitucional da integralidade, proporcionando 
um atendimento às reais necessidades da população, além de aprofundar a 
discussão sobre o trabalho em equipe, gestão, atenção à saúde, educação e 
controle social (BRASIL, 2012).

A vivência é um momento fundamental no processo de formação 
profissional e pessoal dos estudantes. Aproximar o estudante dos cenários 
reais de prática é essencial no processo de formação, auxiliando o aluno 
a compreender e a enfrentar o mundo do trabalho, além de contribuir 
para a formação de consciência política e social, unindo a teoria à prática 
(CUNHA, 2003), como destacado pelo preceptor abaixo: 

[...] proporciona a aproximação com a comunidade, 
o papel que eles vão desempenhar dentro da 
comunidade, então é muito importante a iniciativa 
do VER-SUS neste sentido de aproximar os alunos do 
futuro cenário de prática [...] (SÔNIA).

Os preceptores relatam que a Vivência também colabora para 
que o estudante em formação possa perceber as dificuldades do dia a dia 
do serviço público e, a partir daí, mobilizar competências e habilidades 
necessárias ao enfretamento das diversas situações:

 [...] É, no início, eu senti, que torna-se um susto, por 
você trazer pessoas de fora pra vivenciar o serviço, 
que muitas vezes as, as dificuldades e os erros, são 
vistos também [...] (SILVIA).

A integração ensino-serviço, gerada durante o desenvolvimento de 
vivências nos diversos cenários do SUS, em especial na atenção primária, 
só será possível com momentos de pactuação do trabalho coletivo por parte 
dos diversos atores envolvidos nesse processo (estudantes, professores, 
trabalhadores, gestores e a comunidade) em prol da qualidade na atenção 
à saúde individual e coletiva, da construção da autonomia profissional/
política do aluno e do desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos 
serviços (ALBUQUERQUE, 2008). 
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Os Estágios de Vivências podem se constituir dispositivos que 
permitem ao estudante experimentar um novo espaço de aprendizagem, 
o cotidiano de trabalho das organizações de saúde. Seu eixo principal é 
propiciar oportunidade aos participantes para vivenciar conquistas e 
desafios inerentes ao SUS (BRASIL, 2012).

Um dos objetivos mais importantes da formação para a área 
da saúde é a transformação das práticas profissionais e da organização 
do trabalho. Os profissionais necessitam ser formados para atender o 
individual em sua totalidade, de forma interdisciplinar, com capacidade 
de empatia, acolhimento e uma prática humanizada; dando cuidado às 
várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e das 
populações (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Ainda segundo estes 
mesmos autores, o SUS tem assumido papel ativo na reorientação das 
estratégias e modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual 
e coletiva.

Canônico e Brêtas (2008) ressaltam que o SUS necessita de 
profissionais preparados para atuar com competências na área da saúde 
pública, deslocando uma prática centrada na doença mecanicista e 
fragmentada para uma prática centrada na integralidade. Nesse sentido, 
uma das falas que chamou a atenção constituiu no momento em que foi 
ressaltado por uma das entrevistadas a capacidade resolutiva do SUS e 
a desmistificação de que ele é um sistema falido e que não atenderia às 
necessidades de saúde da população:

[...] O outro aspecto interessante que eu acho 
nesse processo, é como eles se surpreende, como 
participantes como eles ficaram admirados com a 
assistência do Sistema único de Saúde, porque no 
geralzão, quando não se vivencia o sistema único de 
saúde, a noção que se tem, ou a impressão que se tem, 
é que ele é um sistema que não funciona, que não 
tem respostas, que você não consegue resolução pra 
os seus problemas, pra quase nada do que você, do 
que é a sua demanda, a sua necessidade de saúde. ...se 
surpreende que o SUS funciona [...] (CECÍLIA).
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Esta imagem é fortemente construída nas mídias de todo o 
país diariamente como uma estratégia dos grupos corporativistas para 
mercantilizarem a saúde e privatizá-la através de investidas, como as 
organizações sociais e subsídios aos planos privados de saúde. Isso perpetra 
para que a população acredite que o SUS não funciona, e, assim, não luta 
por sua melhoria, em face de não conceber a saúde enquanto direito de 
cidadania, fragilizando a efetivação do controle social.

Nos últimos 24 anos, desde a criação do SUS enquanto 
política pública universal legitimada pela Constituição Federal de 
1988, foi assistido um intenso movimento político-econômico, que se 
contrapôs a sua total implementação, com o subfinanciamento federal 
e o desinvestimento em equipamentos diagnósticos e terapêuticos nos 
serviços públicos, tanto em baixa, quanto em média e alta complexidade, 
com precarização das relações e da gestão do trabalho e crescentes 
investimentos de recursos nos planos privados e privatização da gestão 
pública. Lutar para desconstruir esta imagem é uma tarefa árdua dos 
militantes por um SUS público e de qualidade, visto que se configura 
como uma luta desigual diante do poder econômico dos grupos 
corporativos e da mídia (SANTOS, 2013).

Diante dessa realidade, pode-se inferir que conforme a percepção 
dos preceptores entrevistados, o VER-SUS cumpre o seu papel enquanto 
política de educação para o SUS e apresenta-se como uma estratégia 
promissora de aproximação dos estudantes universitários aos desafios 
da construção técnica, social e política do SUS, estimulando a formação 
de trabalhadores para o Sistema Único de Saúde (SUS), comprometidos 
eticamente com seus   princípios e diretrizes,   e que se entendam como 
atores sociais e agentes políticos capazes de promover transformações na 
sociedade (BRASIL, 2012). 

Os preceptores também destacam que a presença dos estudantes, 
durante a vivência nos municípios, contribui para uma melhora 
na assistência e na atualização de alguns trabalhadores, já que eles 
teoricamente traziam conhecimentos novos da academia para o serviço. 
Assim sendo, destacam:
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[...] é muito interessante, porque eles trazem, o que 
eles tem de teoria pra prática, e aí muitas vezes termina 
ajudando a ajustar algumas coisas que estavam 
meio desajustadas. Juntando o que eles trazem, a 
experiência teórica, e a gente tem a prática, aí assim, a 
gente lá no caso, no município, foi muito interessante 
[...] (VALERIA).

 [...] todos os alunos que vem, pra gente é uma mão 
na massa. Porque eles trazem coisas novas, ideias 
novas. ...foi muito interessante que o Guilherme, era, 
de medicina, e ele gostou tanto que ele já começou 
também a ajudar nos PSF, que ele estava também 
fazendo estágio, nos hospitais da rede pública. E 
ele agendava paciente pra o hospital que ele estava, 
ele conseguia vaga. Então pra gente, teve uma 
contribuição assim tão boa [...] (JADETE).

Conforme Werneck (2010), corroborando com as falas acima, a 
conexão entre uma instituição de ensino superior e outra, de serviços de 
saúde, acontece de fato quando existe para ambas uma intencionalidade 
convergente, com objetivos comuns que sejam capazes de permitir a 
constituição de espaços pedagógicos com vivências e experimentações 
que possibilitem para ambas ganhos reais. A cada momento, a 
própria realidade deve ser o objeto do aprendizado, havendo lugar 
para o previsto e o imprevisto, o conhecido e o desconhecido, o já 
experimentado e o novo. 

Cavalcanti (1999), enfatiza que assim os profissionais estão 
mais propensos a aprenderem algo que contribua para suas atividades 
profissionais ou para resolver problemas reais, ou seja, as motivações mais 
fortes para o aprendizado são as internas, aquelas que estão relacionadas 
com a satisfação por trabalhos realizados e melhora na qualidade de vida.

Freire (1997), destaca que a aprendizagem só acontece no momento 
em que os educandos se veem como sujeitos do processo e a teoria adquire 
sentido. A qualificação teórica somente faz sentido diante do diálogo com 
a técnica.
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 Biscarde et al. (2014) também destacam que é fundamental 
vislumbrar novos cenários de formação profissional, nos quais se busca 
desenvolver uma proposta em rede articulando as instituições de ensino, 
a gestão do SUS, os serviços de saúde e a comunidade, enfatizando que a 
educação deve ser voltada para as relações sociais, para a problematização 
e transformação da realidade, integrando educadores, educandos, usuários, 
gestores, trabalhadores e profissionais de saúde no cotidiano dos serviços 
e da realidade sanitária, para a consolidação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a luta pelo direito à saúde.

2 - Dificuldades e Facilidades na Vivência na Preceptoria

Com relação às dificuldades enfrentadas pelos preceptores para 
participarem da vivência e acompanharem os alunos, foi destacado 
principalmente o acúmulo de funções, a carga horária de trabalho do 
preceptor na secretaria, o que inviabilizou um acompanhamento pleno 
dos estudantes nos campos de atividade. Também foram destacadas 
dificuldades estruturais da Secretaria de Saúde, como a falta de espaço 
físico para receber os alunos e a falta de transporte para o deslocamento 
às Unidades de Saúde da Família (USF), principalmente nas zonas rurais.

[...] nessa época eu acumulava várias funções, 
acompanho várias atividades. Meu tempo não era 
exclusivo só para acompanhá-los. Se houvesse uma 
estrutura mais adequada teria sido bem melhor [...] 
(CARLA).

 [...] A minha carga horária, as minhas atribuições 
na verdade, que eram muitas dentro da secretaria. 
Uma outra coisa que dificultou também, a falta de 
transporte dificultou o acesso às comunidades rurais 
[...] (CECILIA).

Segundo Trajman (2009), em seu estudo sobre a preceptoria na 
rede básica, a inserção dos estudantes nas condições precárias dos serviços 
pode ser ruim, mas por outro lado, também pode estar preparando-o para 
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as condições que encontrará em sua futura vida profissional. Já com relação 
às facilidades, os preceptores relatam sobre: sua trajetória na graduação 
próxima da saúde coletiva e do Núcleo de Saúde Pública; o estar na gestão 
no momento da vivência; o cronograma elaborado; e as orientações do 
supervisor de campo, além da didática e dos textos de apoio atualizados. 

A abertura da gestão local e a infraestrutura oferecida pelos 
municípios também foram destacados como pontos positivos que 
viabilizaram a realização da vivência, além do apoio da Universidade 
através do Núcleo de Saúde Pública e Pró-reitora de Extensão. Assim 
sendo, revelam:

[...] Minha trajetória na graduação ligada à saúde 
coletiva e aproximação com o NUSP e estar na gestão 
na época [...] (GASTÃO).

[...] a abertura da gestão, pra receber o projeto, (...) 
porque com essa abertura, foi viabilizada, na medida 
do possível, toda a infraestrutura, as condições, pra 
receber os estudantes, os profissionais também, que 
colaboraram nas atividades, também foram muito 
receptivos [...] (SÔNIA).

[...] Primeiro a comunicação fácil entre o município 
e a academia. Então, isso que, a comunicação, é 
fundamental em qualquer processo, em qualquer 
momento. Segundo, a acessibilidade que o município, 
sempre ofertou pras universidades, seja CESMAC, 
seja UFAL, seja qualquer uma das que nos procurou. 
E, terceiro, a confiança da academia, de selecionar 
nosso município, como um local que valia a pena 
(...) um outro ponto, foi que apesar do município, ser 
um município carente, deu as condições mínimas, 
pra que eles viessem, até aqui, tipo transporte e tipo 
alimentação [...] (CECILIA).

O papel da gestão na saúde é fundamental para que os 
serviços ofertados à população tenham qualidade e também para 
que se possam estabelecer parcerias entre os serviços e a academia, 
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fazendo entender que os serviços se constituem cenário de prática dos 
futuros profissionais de saúde em processo de formação. A gestão de 
serviços de saúde é uma prática administrativa complexa em função 
da amplitude desse campo e da necessidade de conciliar interesses 
individuais, corporativos e coletivos, nem sempre convergentes 
(TANAKA; TAMAKI, 2012). Sem o comprometimento da gestão para 
abertura dos serviços na acolhida aos estudantes, dificilmente teria 
sido plausível a realização desta Vivência.

3 - Papel e Sentimentos de Satisfação em Participar enquanto Preceptor e a 
Importância da Educação Permanente

Entre os nós-críticos que dificultam que o Sistema de Saúde 
avance com salto de qualidade, a formação dos recursos humanos para 
o setor apresenta-se como um grave problema. Observa-se o despreparo 
dos profissionais recém-formados ao atuar levando em consideração os 
princípios organizativos e doutrinários do SUS, as questões da gestão e o 
controle social (LAMPERT; ROSSONI, 2004), corroborando com a fala 
do entrevistado:

[...] Olha, eu acho o VER-SUS perfeito. Porque, a gente 
que saiu da universidade, e tá na frente, de serviços 
no município a gente vê que os profissionais recém-
formados, eles entram no campo (...) sem nenhuma, 
ou com muita pouca formação na área do SUS. Então 
essa extensão é muito importante nesse sentido, 
deles vivenciarem o que provavelmente a maioria vai 
trabalhar [...] (VALÉRIA).

O novo cenário desenhado para a formação dos futuros profissionais 
de saúde, aproximando-o da realidade do SUS e dos serviços de saúde, 
reflete sobre a importância de um melhor entendimento do exercício 
da preceptoria assumida pelos diversos trabalhadores nos serviços que 
acabam mediando processos de ensino-aprendizagem; interrelacionando-
se entre estudantes, professores, gestores, usuários e demais membros da 
equipe de saúde. 
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Existem várias conceituações para o termo preceptor e com 
diferentes significados, sendo de um modo geral, entendido como aquele 
profissional que acompanha e orienta sistematicamente estudantes em 
serviço em sua prática profissional (CARVALHO; FAGUNDES, 2008). 

O Ministério da Saúde (2005) tecnicamente o conceitua como:

Função de supervisão docente-assistencial por 
área específica de atuação ou de especialidade 
profissional, dirigida aos profissionais de saúde 
com curso de graduação e mínimo de três anos 
de experiência em área de aperfeiçoamento 
ou especialidade ou titulação acadêmica de 
especialização ou de residência, que exerçam 
atividade de organização do processo de 
aprendizagem especializado e de orientação técnica 
aos profissionais ou estudantes, respectivamente 
em aperfeiçoamento ou especialização ou em 
estágio ou vivência de graduação ou de extensão 
(BRASIL, 2005).

A recomendação de aproximar, desde o início do curso, os estudantes 
dos cenários de práticas nos serviços de saúde e comunidade, conforme 
preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), destaca a 
necessidade, na ponta do serviço, de profissionais que possam acolhê-los e 
acompanhá-los nos processos de aprendizagem-ensino, contribuindo para 
uma formação mais crítica e reflexiva ao levar em consideração a realidade 
social. Portanto, nota-se uma necessidade premente em se produzir 
processos de mudança na orientação pedagógica e para capacitar docentes 
em novas metodologias de ensino-aprendizagem. O preceptor tem papel 
importante neste momento da formação, porque realiza uma atividade de 
ensino, mas que como tal não é considerada. Alguns profissionais assumem 
esta função sem de fato perceberem a importância do que seja um preceptor, 
e sem compromisso formal com a formação (MISSAKA; RIBEIRO, 2011).

Ainda segundo Missaka e Ribeiro (2011), a preceptoria é uma 
atividade de ensino necessária que favorece um processo de construção 
de conhecimento mais significativo para a formação humana e 
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profissional dos alunos. Destacam, ainda, que o preceptor deve ter 
compromisso com a aprendizagem do aluno e com a capacidade de 
incentivá-lo para aprendizagem.

As exigências da inserção, desde o início do curso dos graduando 
nos cenários de práticas na rede SUS, traz à tona a necessidade do 
envolvimento dos profissionais dos serviços com atividades de supervisão/
orientação. Esse envolvimento, que vem sendo nomeada preceptoria, exige 
o acréscimo de uma formação pedagógica para além das funções técnicas 
que lhe são atribuídas até então.

Trajman (2009) ainda argumenta que:

O conhecimento das Diretrizes Curriculares, dos 
objetivos do curso e do perfil do egresso de cada IES 
que estabelece parcerias com a unidade de saúde 
também precisa ser discutido com o profissional, para 
que este possa compreender qual o seu papel e sua 
responsabilidade na formação do estudante (p. 11). 

A função desenvolvida pela figura do preceptor no serviço tem 
grande impacto na formação, visto que este irá dar o sustentáculo para 
amparar o novo profissional a adquirir prática, até que este tenha maior 
confiança e segurança em suas atividades diárias (BOTTI; REGO, 2008). 

Deste modo, Barreto (2011) sustenta que o preceptor de serviço tem 
papel essencial na apropriação, por parte dos estudantes, de competências 
para a vida profissional, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes. 
O preceptor desenvolve o ato da crítica amorosa e cuidadora, sem a 
perspectiva de inferiorizar o aprendiz. Para tanto, o preceptor deve fugir 
de posturas pedagógicas autoritárias e estabelecer uma relação baseada 
na horizontalidade, onde o preceptor não é e nem pretende ser a voz da 
verdade. A fala do entrevistado abaixo corrobora com esta argumentação:

[...] o papel do preceptor é muito importante, por isso 
tem que ter um olhar diferenciado, uma coisa mais 
aprofundada, pra que ele possa realmente ter uma 
calibração, um treinamento pra vir pra esse projeto 
[...] (ROSENI).
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Diante dos apontamentos destacados até aqui, pode-se reafirmar 
que o papel do preceptor apresenta-se como fundamental no processo de 
aprendizagem do aluno, uma vez que o mesmo é a referência no exercício 
profissional, facilitando e intermediando a integração do aluno ao serviço 
e a equipe de saúde. Desse modo, faz-se necessário uma preparação 
para transmitir sua experiência e potencializar a interlocução entre a 
teoria e a prática vivenciada nos diferentes cenários e realidades sociais 
(BARRETO, 2011). 

As falas dos entrevistados, destacadas a seguir, expressam o 
sentimento de satisfação dos preceptores em terem contribuído com a 
vivência e a formação dos futuros profissionais. Também relatam como 
os mesmos assumiram o papel de educadores e a gratidão por poder está 
contribuindo com a formação. Assim sendo:

[...] Então eu me sentia muito feliz de conversar com 
eles de mostrar como é difícil, como é que chama (...) 
o convívio, porque você vai pra área rural, você vai 
pra vários serviços (...) mas é muito gratificante como 
pessoa (JADETE).

[...] eu também me sinto um pouco educadora, 
inclusive também já fui instrutora de curso, pra 
auxiliar odontológico, técnicos de higiene dental. 
Então assim, eu acho que, a gente passar pra outro, é 
muito importante, eu tenho um pouco do perfil pra 
educação (VERA).

Percebe-se em alguns dos preceptores perfil para a docência, o 
que pode ter contribuído para o bom desempenho realizado na função 
assumida durante o VER-SUS e o sentimento de satisfação ao assumir esta 
função, além de acreditarem poder contribuir com o processo da formação 
dos estudantes acompanhados nos serviços.

Algumas falas destacam também o risco do despreparo dos 
profissionais que podem assumir a função de preceptores em acompanhar 
estudantes por falta de habilidades docentes.
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[...] Também acho importante mestrado para os 
trabalhadores, na área de ensino, para que de fato eles 
fiquem mais preparados para receber e acompanhar 
alunos [...] (GASTÃO).

[...] quando estamos muito na linha de frente, como 
falam, na prática, você termina deixando, alguns dotes, 
principalmente na docência. E querendo ou não, nós 
somos um pouco de docente, com o paciente, com o 
familiar, com os funcionários. E aí precisavam ser um 
pouco mais estimulados, os que estão na prática para 
receber alunos [...] (NISE).

[...] Porque nem todo mundo está apto a receber 
alunos, a orientá-los. Eu acho que deveria ter um 
curso, um aperfeiçoamento, aprofundando o papel do 
preceptor no VER SUS [...] (ROSENI).

Os autores Missaka e Ribeiro (2011) ainda alertam que alguns 
profissionais do serviço se sentem despreparados e desestimulados 
a exercer a docência no serviço, dificultando assim a inserção dos 
estudantes nas unidades de saúde. As falas destacadas nas entrevistas 
acima corroboram com estas afirmativas e também ressaltam a 
necessidade de uma formação específica para o exercício da docência 
na preceptoria. 

Outra preocupação levantada por um dos entrevistados diz 
respeito ao fato do preceptor ser indicado pelo gestor partindo de uma 
escolha política e não pelos atributos e perfil que o profissional tenha em 
acompanhar alunos no serviço, ausência de meritocracia: 

[...] primeiro eu acho que pra você ser um preceptor, 
primeiro teria que ter pelo menos o perfil. Que fosse 
uma seleção de acordo com as pessoas que fossem 
convocadas, não fosse indicação de gestor, porque 
nem sempre o indicado, é a pessoa adequada, 
pra receber os alunos e orientar, e acompanhar 
(ROSENI).
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A política de formação de recursos humanos para o SUS, 
encabeçada pelo Ministério da Saúde (MS), pretende instrumentalizar 
os profissionais para a abordagem dos determinantes do processo 
saúde-doença na comunidade e em todos os níveis do Sistema, 
conforme as diretrizes de universalização, equidade e integralidade 
(BRASIL, 2007). 

4 - Papel da Educação Permanente

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007), a educação 
dos profissionais de saúde deve ser entendida como processo permanente na 
vida profissional, mediante o estabelecimento de relações de parceria entre 
as instituições de educação, a gestão e os serviços de saúde, a comunidade, 
as entidades e outros setores da sociedade civil. 

Nesse contexto, surge a política de educação permanente em 
saúde como estratégia político-pedagógica para o fortalecimento do 
SUS, normatizada através de Portaria nº198/GM/MS de 13 de fevereiro 
de 2004, a qual institui a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde (PNEPS) como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a 
formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e estabelece 
critérios para repasse de recursos financeiros para os Projetos dos Polos nos 
Estados (BRASIL, 2004b). 

Segundo Ceccim (2005):

Educação Permanente em Saúde constitui estratégia 
fundamental às transformações do trabalho no 
setor para que venha a ser lugar de atuação crítica, 
reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente 
competente. Há necessidade, entretanto, de 
descentralizar e disseminar capacidade pedagógica 
por dentro do setor, isto é, entre seus trabalhadores; 
entre os gestores de ações, serviços e sistemas de saúde; 
entre trabalhadores e gestores com os formadores e 
entre trabalhadores, gestores e formadores com o 
controle social em saúde. Esta ação nos permitiria 
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constituir o Sistema Único de Saúde verdadeiramente 
como uma rede escola (p. 976).

A Política de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi criada 
para implementar a atenção integral e consolidar o modelo de atenção 
proposto pelo SUS a partir de experiências e possibilidades concretas, 
com referência nas características locais e regionais, e ainda valorizar o 
desenvolvimento da autonomia e o protagonismo dos sujeitos envolvidos 
nos processos de produção da saúde (BRASIL, 2004b). Embora, legalmente 
instituída desde 2004, há uma incipiência na efetivação da PNEPS pelos 
gestores públicos, como colocado na transcrição da entrevista abaixo:

[...] Educação permanente é urgente, ela precisa ser 
colocada e desenvolvida como tá na Política nacional 
de educação permanente, ela precisa ser efetivada, 
agora a gente precisa de alguma coisa, que faça isso 
e que tenha eficácia, que tenha retorno, nesse tipo de 
questão (...) vai ter que ter o momento, que a gente 
faça isso no serviço, vai ter que ter esse espaço, vai 
ter que ser criado, culturalmente isso, tanto na 
cabeça dos gestores, como na cabeça do usuário, que 
determinados momentos, você precisa tá ali, pra se 
aperfeiçoar pra eles [...] (CECÍLIA).

A educação permanente é expressa nas entrevistas como 
responsabilidade da gestão, porém há pouca sensibilização dos gestores 
em programar uma política de educação permanente. Deste modo, não 
demonstram compreensão de que a melhora da qualidade do profissional, 
significará também a melhora da qualidade do serviço ofertado à população, 
como pode ser notado:

[...] Eu sempre defendo a educação permanente, como 
objetivo da gestão.  Sem preparar os profissionais, eu 
acho que fica muito difícil das coisas acontecerem. 
A gente sabe disso! Então, muitos profissionais, na 
verdade, muitos deles, estão no sistema sem conhecer 
o funcionamento do SUS. E por isso que a coisas as 
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vezes, ficam sem resultados. Sem ter impacto pra 
população. Porque o profissional, ele tá ali cumprindo 
tarefa, mas ele não tá, nem entende a inserção dele no 
sistema [...] (MARIA LUIZA).

[...] sensibilizar os gestores para a importância da 
educação permanente e como isso pode melhorar 
na assistência. Os gestores não entendem a EPS 
como uma necessidade para melhorar o serviço [...] 
(GASTÃO).

[...] acredito que se os municípios firmassem, um 
acordo com as universidades, tanto estadual quanto 
federal, eu acredito que a educação permanente, 
poderia ser tornada até uma política no município. 
O dia a dia dos profissionais muda, o convívio com 
a doença muda. Então a educação permanente é uma 
coisa muito importante [...] (SONIA).

Cada vez mais se faz necessário enfrentar o desafio de conceber 
recursos humanos com base no princípio da integralidade, e não mais 
fundamentados pelo modelo biomédico de formação. Precisamos superar 
esse paradigma e formar profissionais que compreendam a determinação 
social do processo saúde e doença e não treinar técnicos competentes, 
porém pouco comprometidos com as políticas públicas de saúde.

Outro ponto a ser destacado sobre os trabalhadores da saúde é o 
fato deles também trabalharem no serviço privado, que estabelece outros 
processos de cuidados. Esse fato precisa ser considerado. 

Um dos grandes sanitaristas brasileiros, Naomar Almeida Filho 
(2013), destaca sua preocupação com os desafios para a formação em saúde 
conforme destacamos em seu texto abaixo:

[...] Para superar tais impasses e enfrentar esses 
desafios, precisamos gerar e promover uma cultura 
político-pedagógica orientada ao SUS. Aí então 
encontramos as questões cruciais que precisam 
ser urgentemente pautadas: Nesse sentido, que 
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epistemologia? Uma epistemologia da disciplinaridade 
ou da epistemodiversidade? Que teoria social? aquela 
baseada numa tradição conservadora ou teorias sociais 
com base no multiculturalismo e na etnodiversidade? 
E finalmente, que pedagogia? Modelos pedagógicos 
fomentadores da passividade ou o recurso às várias 
pedagogias da Autonomia? (p. 1677-1682). 

Permanece o desafio, na atualidade, dos gestores públicos 
implementarem processos organizacionais para por em prática a política 
de educação permanente.

CONSIDERAÇÕES

Podemos inferir que conforme a percepção dos preceptores 
entrevistados, o VER-SUS cumpre o seu papel enquanto política de 
educação para o SUS, aproximando os estudantes dos cenários reais de 
prática, contribuindo com uma formação mais crítica e mais próxima 
ao sistema de saúde. Os preceptores também destacam que a presença 
dos estudantes durante a vivência nos municípios contribui para uma 
melhora na assistência e na atualização de alguns trabalhadores, já que eles 
teoricamente trazem conhecimentos novos da academia para o serviço. 

Apontam também que o diálogo entre saúde e educação e a interação 
entre serviços e universidade apresenta-se ainda como necessários para o 
avanço dos pressupostos instituídos pelas diretrizes curriculares nacionais 
para os cursos da saúde e a própria Lei Orgânica da Saúde (LOS).

Os preceptores relatam que o VER-SUS também colabora para 
que o estudante em formação possa perceber as dificuldades do dia a dia 
do serviço público e, a partir daí, mobilizar competências e habilidades 
necessárias ao enfretamento das diversas situações encontradas. 

As exigências da inserção, desde o início do curso dos graduandos 
nos cenários de práticas na rede SUS, traz à tona a necessidade 
do envolvimento dos profissionais dos serviços com atividades de 
supervisão/orientação.
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Os resultados assinalaram a relevância da Vivência no SUS para a 
formação profissional diferenciado, e a aproximação com a realidade do SUS 
nos municípios; a educação permanente dos profissionais, proporcionada 
pela presença dos estudantes; e, por fim, a importância de sua participação 
nas ações dos serviços nos municípios. 

Houve destaque da potencialidade da vivência em proporcionar uma 
aproximação entre a academia, os serviços e a comunidade, qualificando a 
formação e desencadeando a necessidade da implementação de uma política 
para o desenvolvimento da educação permanente. Ainda foi ressaltado 
pelos entrevistados o quanto a universidade discute superficialmente o 
SUS enquanto política pública, havendo um distanciamento entre o que os 
estudantes veem na teoria e de fato o que é vivido na prática dos serviços.

Por meio desta pesquisa, foi possível a apreensão da percepção 
dos preceptores envolvidos no processo da construção de vivências no 
SUS, possibilitando a inferência de novas estratégias para o processo de 
formação acadêmica. Programas como o VER-SUS, PRÓ-SAÚDE e PET-
SAÚDE, dentre outros, têm contribuído para reflexões quanto ao processo 
de trabalho e a relação ensino-serviço-comunidade.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, V.S. et al. A integração ensino-serviço no contexto de 
processos de mudança na formação superior dos profissionais da saúde.  Rev. 
Bras. Educ. Med., Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 356-362, 2008.

ALMEIDA FILHO, N.M. Contextos, impasses e desafios na formação de 
trabalhadores em Saúde Coletiva no Brasil. Rev. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 18, n. 6, p. 1677-1682, jun., 2013. 

ALMEIDA, M. (Org). Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 
Universitários da Área da Saúde. Olho Mágico, Londrina: Rede Unida. 2. Edição, 
2005. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, 229 p.



171CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

BARRETO, V.H.L. et al. Papel do preceptor da atenção primária em saúde 
na formação da graduação e pós-graduação da Universidade Federal de 
Pernambuco: um termo de referência. Rev. Bras. Educ. Med., Rio de Janeiro, 
v. 35, n. 4, out./dez. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
55022011000400019. Acesso em: 29 jun. 2013.

BISCARDE, D.G.S.; PEREIRA, S.M.; S, L.B. Formação em saúde, extensão 
universitária e Sistema Único de Saúde (SUS): conexões necessárias entre 
conhecimento e intervenção centradas na realidade e repercussões no 
processo formativo. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 18, n. 48, 2014. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1414-
32832014000100177&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 25 abr. 2014. 

BOTTI, S.H.; REGO, S. Preceptor, Supervisor, Tutor e Mentor: Quais são seus 
papéis? Rev. Bras. Educ. Med., Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 263-373, 2008.

BRASIL. [Constituição (1988)] Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Presidência da República [2013]. Disponível em: http://www.senado.
gov.br Acesso em: 30 mai. 2013.

_______. Lei n.8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso em: 23 abr. 2013.

_______. Ministério da Educação. Lei nº9.394 de 20 de dezembro de 1996 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf . Acesso em: 23 jan. 2020.

______. Ministério da Saúde. Portaria n.1.111 de 5 de julho de 2005. Fixa normas 
para a implementação e a execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo 
Trabalho. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1111_05_07_2005.html. 
Acesso em: 23 jan. 2020.

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. AprenderSUS: o SUS 



172 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

e os cursos de graduação da área da saúde. Brasília, DF, 2004. 19p. (Série B. Textos 
Básicos de Saúde). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
cartilha_aprender_sus.pdf. Acesso em: 23 jan. 2020.

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Ver-SUS Brasil: 
cadernos de textos. Brasília, DF, 2004a. 299p. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

_______. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº198/GM – MS, 
de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o 
desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2004b, 25p.

_______. Ministério da Saúde. VER-SUS Brasil: cadernos de textos. Associação 
Brasileira da Rede Unida. Porto Alegre: Rede Unida, 2013. 106p. (Coleção VER-
SUS/Brasil).

_______. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional 
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde: objetivos, 
implementação e desenvolvimento potencial. Brasília, DF, 2007. 86 p. – (Série C. 
Projetos, Programas e Relatórios).

_______. Ministério da Saúde. Rede Governo Colaborativo em Saúde. Vivências 
e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS): guia do 
facilitador. Ministério da Saúde. Rede Governo Colaborativo em Saúde. Porto 
Alegre, 2012.

CANÔNICO, R.P.; BRÊTAS, A.C.P. Significado do programa vivência e estágio na 
realidade do SUS para formação profissional na área de saúde. Acta Paul Enferm, 
v. 21, n. 2, p. 256-61, 2008.

CARVALHO, E.S.S.; FAGUNDES, N.C. A inserção da preceptoria no curso de 
graduação em enfermagem. Rev. RENE, Fortaleza, v. 9, n. 2, p. 98-105, abr./
jun.,2008.

CAVALCANTI, R.A. Andragogia: a aprendizagem nos adultos. Rev. Clin. Cir. 
Paraíba, v. 4, n. 6, p. 33-41, 1999.



173CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

CECCIM, R.B.; BILIBIO, L.F.S. Articulação com o Segmento Estudantil da Área da 
Saúde: uma estratégia de inovação na formação de recursos humanos para o SUS. 
In: FERLA, A.A.; FAGUNDES, S.M. (Org.). Tempo de Inovações: a experiência da 
gestão na saúde do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Da Casa, 2002.

CECCIM, R.B.; FEUERWERKER, L.C.M. Mudanças na graduação das profissões 
de saúde sob o eixo da integralidade. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
v. 20, n. 5, p. 1400-1410,2004.

________ Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: Ensino, Gestão, 
Atenção e Controle Social. Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 41- 
65, 2004.

CECCIM, R.B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e disseminação 
de capacidade pedagógica na saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 
10, n. 4, p. 975-986, 2005.

CUNHA, L.S. A formação do professor da educação básica: contribuições do 
professor flexivo no estágio supervisionado. 2003. Dissertação – Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo.

FERREIRA, R.C.; FIORINI, V.M.L.; CRIVELARO, E. Formação Profissional no 
SUS: o Papel da Atenção Básica em Saúde na Perspectiva Docente. Rev. Bras. 
Educ. Med., Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, 207–215, 2010.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo, Paz e Terra. (Coleção Leitura), 1997.

LAMPERT, J.; ROSSONI, E. Formação de profissionais para o Sistema Único de 
Saúde e as diretrizes curriculares. Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 18, n. 1, 
jan./jun, 2004.

MISSAKA, H.; RIBEIRO, V.M.B. A preceptoria na formação médica: o que dizem 
os trabalhos nos congressos Brasileiros de educação médica 2007-2009 Rev. Bras. 
Educ. Med. v. 35, n. 3, Rio de Janeiro, Jul./Set. 2011.

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. 
9. ed. rev. ampl. São Paulo: Hucitec, 2006.



174 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

MOTTA, L.B.; AGUIAR, A.C. Novas competências profissionais em saúde e o 
envelhecimento populacional brasileiro: integralidade, interdisciplinaridade e 
intersetorialidade. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, abr. 2007. 

PINHEIRO, R.; CECCIM, R.B.; MATOS, R.A. Ensinar saúde: a integralidade e o 
SUS nos cursos de graduação na área da saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Lappis, 2006.

SANTOS, N.R. SUS, política pública de Estado: seu desenvolvimento instituído e 
instituinte e a busca de saídas. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, 
jan. 2013. 

TRAJMAN, A. et al. A preceptoria na rede básica da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro: opinião dos profissionais de Saúde. Rev. Bras. Educ. 
Med., Rio de Janeiro, v. 333, n. 1, mar. 2009.

TANAKA, O.Y.; TAMAKI, E.M. O papel da avaliação para a tomada de decisão 
na gestão de serviços de saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 
4, abr. 2012.

WERNECK, M.A.F. et al. Nem tudo é estágio: contribuições para o debate. Rev. 
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 221-231, 2010.



PRECEPTORIA NO ESTÁGIO 
CURRICULAR DE NUTRIÇÃO: 

O DESAFIO DO FAZER

Ana Patrícia Tojal de França22

 Antônio Carlos Silva Costa23

 Maria Alice Araújo Oliveira24

INTRODUÇÃO

Prática comum na área de saúde, a preceptoria destaca-se 
cada vez mais como modalidade de ensino na formação de recursos 
humanos. Tem o objetivo primário de promover a integração do saber 
teórico ao exercício profissional, a partir de vivências em cenários reais 
de atenção à saúde (RODRIGUES; RIGATTO, 2013). Dentre as mais 
diversas possibilidades de encontro do estudante com o dia a dia do seu 
ofício estão os Estágios Supervisionados (ES), componentes curriculares 
obrigatórios de cursos de graduação e fundamentados na experiência 
da prática profissional. 

Os ES representam oportunidades concretas de transformação do 
ensino em saúde e seus cenários firmam-se como espaços pedagógicos 

22 Mestrado em Ensino na Saúde FAMED/UFAL.  Nutricionista SMS de Maceió e HGE de 
Alagoas.

23 Doutorado em Psicologia Experimental – USP. Docente da Pós-graduação em Ensino 
na Saúde - FAMED/UFAL.

24 Doutorado em Nutrição em Saúde Pública – UFPE. Docente Titular da Faculdade de 
Nutrição/UFAL.
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privilegiados. Nesses estágios, o mundo do trabalho se materializa para o 
aluno através do contato com a realidade social da saúde em sua expressão 
mais verdadeira (WERNECK et al., 2010).

Em geral, em graduações na área de saúde, a atividade de preceptoria 
parece ser mais evidente durante os estágios curriculares obrigatórios, 
porém, por razões diversas e complexas, nem sempre esse processo ocorre 
satisfatoriamente. O descompasso entre os serviços e à docência, o não 
atendimento aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e a não 
habilitação para o fazer pedagógico estão entre os principais entraves à 
efetivação dos objetivos a que se destinam esses estágios (GARCIA, 2001). 
É necessário, então, a busca, não por modelos ideais, mas por experiências 
eficazes em cenários concretos de saúde, que propiciem aos estudantes, em 
um processo de aprender fazendo, o desenvolvimento de habilidades para 
a tomada de decisões adequadas no contexto da assistência.

Nessa perspectiva do ensino, a preceptoria é vista como atividade 
essencial às atuais demandas de formação e atenção em saúde, favorecendo 
a aprendizagem significativa na formação técnico-humana do estudante 
(MISSAKA; RIBEIRO, 2011). Destaca-se, nesse contexto, a figura do 
preceptor, profissional de saúde responsável por desempenhar dupla 
função no seu ambiente de trabalho, a de assistência e a de ensino (JESUS; 
RIBEIRO, 2012). Elemento pedagógico fundamental na concepção de 
trabalho enquanto princípio educativo, o preceptor é responsável por 
mediar o aprendizado prático do aluno (WERNECK et al., 2010), sendo, 
por isso, impulsionado a superar o papel do especialista que transmite um 
ofício para assumir a condição de educador, dominando estratégias diversas 
de aprendizagem e de avaliação (ROCHA; RIBEIRO, 2012).

Na formação do nutricionista, assim como em outros cursos da 
saúde, a preceptoria se faz presente de modo mais expressivo durante 
os ES. No Brasil, as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
para graduação em Nutrição orientam para uma formação baseada nas 
necessidades sociais da saúde e com ênfase nos princípios do SUS, porém, 
passada uma década de sua homologação, concretizar tais recomendações 
continua sendo um grande desafio para instituições de ensino e serviços de 
saúde (SOARES; AGUIAR, 2010). 
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Na área de nutrição em saúde pública, estudos recentes apontam 
a necessidade de transformação das graduações a fim de atender ao leque 
de competências necessárias à adequada atuação profissional na área 
(GURINOVIC et al., 2014; RECINE et al., 2012; VIEIRA; UTIKAVA; 
CERVATO-MANCUSO, 2013). Outros trabalhos revelam que, mesmo 
contabilizando alguns avanços, a formação do nutricionista em saúde 
pública ainda é incipiente, e destacam como fatores limitantes a baixa 
inserção do profissional na área, a relação predominantemente tradicional 
entre teoria e prática e a frágil integração entre o ensino e os serviços de 
saúde (CERVATO-MANCUSO et al., 2012; PINHEIRO et al., 2012).

A formação e exercício profissional do nutricionista são temas 
que ainda suscitam discussões mais profundas. Trabalhos que busquem 
estabelecer a atividade da preceptoria enquanto prática pedagógica e espaço 
de formação interprofissional em saúde podem gerar caminhos viáveis ao 
fortalecimento da integração ensino-serviço e consequente melhoria da 
assistência aos usuários do SUS, o que justifica a realização desta pesquisa, 
cujo objetivo foi compreender a preceptoria desenvolvida na disciplina 
Estágio Supervisionado em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de 
Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (ESNSP/FANUT/UFAL), 
a partir da investigação das vivências de docentes e preceptores ligados à 
referida disciplina.

MÉTODO

Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, configurada em um 
estudo de caso, cujo campo de investigação compreendeu as atividades de 
preceptoria ligadas ao ESNSP/FANUT/UFAL, disciplina que ocupa 300 
horas do último ano do Curso de Nutrição da UFAL. Sua ementa determina 
o “treinamento em serviço” no nível primário de atenção à saúde. Acontece 
prioritariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de 
Maceió (AL), mediante convênio firmado entre a UFAL e a Secretaria 
Municipal de Saúde de Maceió (SMSM). Recentemente, também foram 
incluídos como campos de estágio os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
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(NASF) e os níveis centrais de gestão da saúde nas SMSM e Secretaria 
Executiva de Saúde do Estado de Alagoas (SESAU-AL).

Foram sujeitos da pesquisa seis docentes e quatro preceptores 
vinculados à referida disciplina, os quais foram divididos em grupo dos 
docentes (Grupo D) e grupo dos preceptores (Grupo P), cujas falas foram 
identificadas individualmente pelas letras “D” e “P”, seguidas de um número 
de ordem. 

Os dados foram coletados entre agosto e setembro de 2013, por meio 
da técnica de Grupo Focal (GF), atendendo adequadamente ao objetivo 
primário de apreender significados, atitudes e expectativas dos sujeitos 
sobre o fenômeno em estudo (GATTI, 2012; POPE; MAYS, 2009; RESSEL 
et al., 2008; VIEIRA et al., 2013). Foram realizadas duas sessões distintas 
de GF, a primeira com o Grupo P e a segunda com o Grupo D, ambas 
registradas em vídeo, cujo material produzido foi mantido em absoluto 
sigilo e manipulado, exclusivamente, pelos pesquisadores responsáveis. 
Na condução da atividade e estímulo à interação entre os participantes, 
o facilitador do GF utilizou roteiros diferentes para cada um dos grupos, 
constituídos por tópicos específicos e diretivos relacionados ao tema 
“preceptoria no ESNSP/FANUT/UFAL”.  

Para análise dos dados, foi aplicada a técnica de análise do conteúdo, 
segundo o referencial teórico-metodológico proposto por Bardin (2011). 
Iniciou-se com a transcrição integral das gravações em vídeo, seguida de 
leituras e releituras do material produzido, a fim de conhecer profundamente 
o texto e determinar o corpus de análise.    

Com o propósito de demarcar a discussão do objeto de estudo, 
adotou-se, nesta pesquisa, a definição de preceptoria como sendo uma 
atividade de cunho pedagógico, desenvolvida em ambiente de trabalho e 
formação profissional, conduzida por profissional da assistência, o qual 
recebe a designação de preceptor (ROCHA; RIBEIRO, 2012).

A realização do trabalho foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da UFAL, através do Parecer nº327.589, de 05/07/2013. 
Todos os participantes foram previamente informados sobre os 
pormenores da pesquisa e concordaram em participar voluntariamente, 
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por meio da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os integrantes do estudo são nutricionistas, cujo tempo de 
graduação oscila entre de cinco e mais de trinta anos. Os níveis de pós-
graduação variaram entre especialização (03 P), mestrado (01 P e 02 D) 
e doutorado (04 D). Os docentes tinham, em sua maioria, mais tempo 
de experiência (entre 05 e 30 anos) em atividades de ensino, quando 
comparados aos preceptores (menos de 05 anos).

A realização do GF permitiu identificar vivências, significados e 
expectativas dos sujeitos em relação ao fenômeno em questão: a preceptoria 
no ESNSP/FANUT/UFAL. A partir daí emergiram as categorias temáticas 
“concepções, práticas e desafios”, cuja análise culminou nos resultados e 
discussão, apresentados a seguir.

Concepções

Nos diálogos estabelecidos, foram observadas diferenças de 
concepções entre o Grupo D e o Grupo P, quando a definição de “atividade 
de preceptoria” e o “profissional chamado preceptor”.

Para os docentes, foi imediata a ligação da preceptoria com o 
exercício da prática profissional do estudante, bem como o entendimento 
do preceptor como profissional responsável por viabilizar esse aprendizado 
prático, claramente identificado em uma das falas como “estágio”, conforme 
se constata a seguir:

[…] Pra mim é a maior oportunidade que o estudante 
tem de vivenciar o fazer do nutricionista como 
profissional no cenário de prática (D5). 

[…] Há certa confusão com a nomenclatura. Preceptor 
é quem recebe lá no serviço (D1). 
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[…] Preceptoria é a pura prática mesmo e o preceptor 
aquele que possibilita a execução do estágio (D4).

No grupo dos preceptores, os conceitos abordados não 
demonstravam, na sua maioria, relação com a disciplina ESNSP/FANUT/
UFAL, nosso objeto de estudo. Para esse grupo, a conexão dos termos 
preceptoria e preceptor foi relacionada ao Programa de Educação pelo 
Trabalho para Saúde (PET-Saúde), sendo que este sequer fazia parte do 
escopo desta pesquisa, surgindo aqui através dessa ligação trazida pela 
maioria dos preceptores, conforme se observa em suas falas:

[…] Preceptoria é um termo novo. Conheci com o 
PET (P3). 

[…] Sempre associei preceptoria com supervisão de 
estágio. A diferença é que no PET a gente supervisiona 
outros cursos também (P2).

[…] Minha realidade é diferente, só recebo estagiários 
do curso de nutrição. A preceptoria facilita a relação 
da teoria com a prática (P1).

Os resultados apresentados nesta categoria refletem achados 
de outros estudos, o que demonstra o quanto o entendimento acerca 
da preceptoria e dos preceptores ainda é assunto controverso e pouco 
abordado tanto na literatura científica quanto na legislação pertinente 
(BOTTI; REGO, 2011; JESUS; RIBEIRO, 2012). Há uma multiplicidade de 
conceitos e atribuições dirigidas à preceptoria e aos preceptores, provável 
consequência da falta de clareza sobre a atuação desses profissionais 
(PAGANI; ANDRADE, 2012), o que pode ter contribuído para as diferenças 
de concepções observadas entre os grupos D e P.

Nesse contexto, ainda um tanto obscuro em relação às concepções 
de preceptoria e preceptor, surge o PET-Saúde, programa governamental 
instituído com o propósito de estimular e apoiar a reorientação da 
formação em saúde, fortalecendo o vínculo entre a academia e os serviços 
de saúde através da inserção efetiva do estudante nos cenários de assistência 
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do SUS e da instrumentalização dos profissionais dos serviços para o 
desenvolvimento de pesquisas na área (RODRIGUES; RIGATTO, 2013). 

Esse programa, já a partir de sua Portaria de criação, tem claramente 
definidos seus conceitos e funções, assim como as atribuições dos atores 
envolvidos (PINTO et al., 2013), fato que parece ter determinado a forte 
associação entre preceptoria e PET-Saúde, estabelecida pelo Grupo P. É 
importante salientar que três dos preceptores, além do estágio, participavam 
também do PET-Saúde, e apenas um no grupo apontou a preceptoria como 
atividade própria do estágio curricular do curso de Nutrição.

Contudo, observou-se na fala de P2 uma aproximação de significados 
entre preceptoria e supervisão de estágio. Ao se considerar a ideia de que 
conceitos podem não ter significados definitivos e se transformam de acordo 
com as experiências e a compreensão de cada um, percebeu-se que restringir 
a prática do estágio à palavra “preceptoria” conduziu o Grupo P às questões 
ligadas ao PET-Saúde, quando a utilização simultânea do termo “supervisão” 
poderia ter gerado uma discussão mais centrada no objeto do estudo, a 
disciplina ESNSP/FANUT/UFAL. Não se pode desconsiderar, entretanto, a 
diferença existente entre as modalidades pedagógicas em questão, pois para o 
estágio curricular obrigatório, o foco é o exercício das atribuições específicas 
de cada profissão, enquanto o PET-Saúde objetiva desenvolver competências 
mais globais do profissional de saúde (PINTO et al., 2013).

Práticas

Ao falar sobre atividades relacionadas à preceptoria, os docentes 
elencaram desde tarefas burocráticas, que teoricamente não lhes caberiam, 
mas se faziam essenciais à realização do estágio, até as demandas dos 
serviços de saúde, com quais os estagiários se envolviam como forma de 
exercitar a profissão e ao mesmo tempo poderiam contribuir para ações 
necessárias ao serviço e à comunidade:

[…] Os professores fazem o contato com os locais de 
estágio e encaminham para a coordenação do curso. 
Todo semestre é o mesmo problema, nós carregamos 
o piano nas costas. Isso desorganiza (D1).
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[…] O convênio entre a UFAL e a SMSM está vencido 
e a gente tem que correr atrás (D5).
[…] É uma questão que deveria ser tratada pela 
UFAL. Pela Diretoria, pela Pró-Reitoria, enfim, pela 
Instituição! A busca do convênio vencido não nos 
cabe como professores do estágio (D4).

[…] Essas questões burocráticas todas... É o que exige 
mais esforço, é onde está o desgaste (D3).

O tipo de relação estabelecida entre Instituições de Ensino Superior 
(IES) e as unidades que prestam serviços de saúde interfere diretamente 
na qualidade da profissionalização em saúde. Planejamento inadequado 
e comunicação insuficiente são apontados como empecilhos para 
formação prática do estudante (COSTA et al., 2012). É imprescindível que 
universidade e essas unidades assumam o papel que lhes cabe no processo 
de formação, criando espaços coletivos de pactuação e cogestão das ações 
de formação e assistência na área de saúde. Definir responsabilidades 
individuais e conjuntas, através de instrumentos jurídico-legais firmados 
entre IES e gestão da saúde, com vistas ao planejamento de longo prazo, 
são iniciativas recomendadas para a melhoria da integração ensino-serviço 
(DEMARZO et al., 2012).

Em relação às atividades envolvendo estagiários, os docentes 
listaram diversas práticas em serviço, todas condizentes com a Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e a Matriz de Ações de 
Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde (MAANABS) 
(CAMOSSA; TELAROLLI JÚNIOR; MACHADO, 2012; CANELLA; 
SILVA; JAIME, 2013), especialmente no que diz respeito às ações de 
prevenção e promoção em saúde, capacitação de equipes e outras atividades 
ligadas à área de nutrição e saúde pública, como mostrado a seguir:

[…] Fortalecimento dos programas de suplementação, 
quando a cobertura está muito baixa (D6).

[…] Com recurso da Secretaria de Saúde a gente fez 
um calendário para promoção do consumo de frutas 
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(D1).

[…] Capacitação dos agentes de saúde. Elaboração 
de material para atualização dos agentes indígenas de 
saúde, os AIS (D4). 

[…] A gente faz o levantamento das prioridades dos 
serviços e tenta alinhar à proposta de ementa da 
disciplina (D5).

Os preceptores, ao tratarem sobre práticas, relacionaram diversas 
atividades desenvolvidas pelos estudantes, sempre enfatizando a relação da 
preceptoria com o PET-Saúde:

[…] Palestras educativas com grupos de idosos, 
gestantes... (P4).

[…] Elaboração de material educativo. Planejamento 
de ações. Diário de campo. Relatório mensal das 
atividades (P1).

[…] Palestras para profissionais da UBS. Trabalho 
científico, que também é um dos objetivos do PET 
(P2).

Assim como as práticas citadas pelos docentes, as relacionadas pelos 
preceptores também atendem, em linhas gerais, aos objetivos da PNAN, 
da MAANABS e do PET-Saúde, já que todos esses balizadores, mesmo 
diferenciados em suas especificidades, guardam em última instância o 
propósito comum de melhorar a formação profissional e a assistência 
prestada na saúde pública. 

Desafios 

Nos dois grupos estudados, a categoria “desafios” emerge não como 
possibilidades de avanços no exercício da preceptoria, mas ainda como 
entraves a serem superados. Parece que o desafio maior, tanto para docentes 
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como para preceptores, é garantir o pleno funcionamento da experiência 
prática do estudante nos cenários de atenção à saúde:

[…] A maior dificuldade é a inserção do profissional 
na rede. São poucos nutricionistas e não fazem parte 
da Estratégia de Saúde da Família. Já no NASF, eles 
têm um papel mais definido (D5).

[...] Falta estrutura; falta recursos. Ações que 
necessitem de um sistema de informação não são 
realizadas (D2).

[...] A rotatividade na gestão complica ainda mais. 
Muda o secretário, muda toda a equipe e quem chega 
não sabe da negociação anterior. Aí a gente tem que 
começar tudo de novo! (D1).

[...] Muitas vezes o próprio gestor não sabe o papel do 
nutricionista na atenção básica. A grande exigência 
é para atendimento ambulatorial e ações até mais 
resolutivas, são deixadas no segundo plano (D5).

Considerando que há mais de uma década as DCN para a 
graduação em Nutrição orientam a formação com ênfase nos princípios 
do SUS, visando atuação multiprofissional e assistência integral à saúde, 
seria de se esperar que o nutricionista já estivesse plenamente inserido no 
sistema (GEUS et al., 2011); sua ausência compromete a efetivação dos 
princípios da integralidade, universalidade e resolubilidade na atenção à 
saúde (PIMENTEL et al., 2014). 

Buscando apoiar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 
potencializar as ações da Atenção Básica, foram criados, em 2008, os NASF, 
que são núcleos de constituição multidisciplinar nos quais o nutricionista 
tem papel claramente definido (JAIME et al., 2011). Como consequência da 
criação desses núcleos, houve um incremento na inserção do profissional 
na rede, porém ainda insuficiente para atender às demandas da população 
(CERVATO-MANCUSO et al., 2012). O exíguo número de nutricionistas 
na saúde pública compromete também a inserção do estudante nos 
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serviços e, consequentemente, o exercício da sua futura prática profissional 
(SOARES; AGUIAR, 2010). 

Figuram ainda entre as principais barreiras que comprometem 
a atuação do nutricionista na Atenção Básica: o predomínio do cuidado 
individual em detrimento das ações coletivas, as precárias condições de 
trabalho e a falta de institucionalização das ações de nutrição (PINHEIRO et 
al., 2012). Para ser efetiva, a prática da nutrição em saúde pública precisa ser 
dinâmica, responsiva e contextualizada, sempre levando em consideração o 
lugar, a situação e os recursos disponíveis (HUGHES; MARGETTS, 2011). 

Outra questão de ordem estrutural nas graduações em saúde é 
a dificuldade de integração entre Instituições de Ensino Superior (IES) 
e serviços de saúde, o que vem ao longo do tempo comprometendo 
as possibilidades de crescimento e cooperação entre os dois setores. É 
necessário que se criem espaços coletivos entre a academia e a rede, 
dotados de intencionalidade complementar e convergente, comprometidos 
com a dimensão pedagógica das práticas de ensino e de atenção à saúde, 
incluindo também a gestão setorial e o controle social, com estímulo ao 
trabalho multiprofissional e interdisciplinar (FINKLER; CAETANO; 
RAMOS, 2011).

Ainda sobre os desafios da preceptoria, o Grupo D trouxe para o 
debate a função pedagógica do preceptor como mediador da formação 
prática do estudante, deixando emergir também seu próprio anseio em 
desenvolver maiores habilidades no campo didático-pedagógico:

[…] O preceptor muitas vezes não percebe que é 
um formador! Ele não é o professor, mas é formador 
também (D1).

[…] Um problema muito sério é a perpetuação das 
mesmas coisas: salas de espera confusas nas unidades 
de saúde; palestras o mais tradicional possível (D1).

[…] Uso de metodologias ativas a gente cobra, a 
gente quer, mas a gente mesmo não tem! Somos 
profissionais de saúde! (D1).
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[…] Formação didático-pedagógica até a gente 
precisa, porque a gente não é pedagogo (D5).

Um dos assuntos mais abordados nas publicações sobre 
preceptoria é a formação pedagógica do preceptor. Alguns autores atestam 
a importância de o preceptor enxergar-se como partícipe na construção 
do conhecimento, bem como demostram evolução profissional em 
egressos de curso de capacitação pedagógica voltado para preceptores, 
cuja experiência formativa lhes permitiu romper padrões tradicionais 
de educação e protagonizar mudanças capazes de promover um ensino 
inovador (ROCHA; RIBEIRO, 2012). Ainda segundo esses autores, 
profissionais capacitados passam a compreender melhor a complexidade 
do processo ensino-aprendizagem e do trabalho na saúde, valorizando 
mais sua prática pedagógica e reconhecendo seu papel como preceptor 
(JESUS; RIBEIRO, 2012).

Com a necessidade de transformação da prática profissional em 
saúde, refletir também sobre o papel docente na graduação ganha importância 
singular (MACHADO; VIEIRA, 2011). O mundo do trabalho exige que 
o nutricionista de hoje seja um profissional crítico, reflexivo e criativo. 
Desempenhar a profissão de maneira contextualizada e interprofissional 
é atributo incompatível com modelos de ensino fortemente tradicionais, 
nos quais até mesmo a progressão na carreira docente fundamenta-se em 
indicadores de produção científica, secundarizando o desenvolvimento de 
habilidades pedagógicas (COSTA, 2009). 

É função da universidade promover o desenvolvimento dos 
seus docentes, de modo que se possa adequar os diferentes campos do 
conhecimento às metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem, 
posicionando o estudante como ponto de partida do processo (SÁENZ-
LOZADA; CÁRDENAS-MUÑOZ; ROJAS-SOTO, 2010) e valorizando 
o trabalho como espaço democrático e propício ao fortalecimento da 
capacidade de aprender e de ensinar de todos os atores envolvidos 
(BATISTA; GONÇALVES, 2011).

Nos depoimentos dos preceptores, foram várias as situações 
encaradas como desafios, porém quase sempre relacionadas ao PET-Saúde. 
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Apenas um dos participantes trouxe para a discussão problemas mais 
intimamente ligados ao estágio, como se observa a seguir:

[…] Atividade com todos (alunos e preceptores) 
juntos é sempre complicado! Horários de aula 
diferentes para cada curso (P4). 

[…] Sinto certa dificuldade para orientar trabalhos 
científicos, que é objetivo do PET. É preciso saber 
aquelas normas e a gente tem essa dificuldade (P2).

[…] Definir o mais importante para atender à 
expectativa do estágio, não é fácil! A gente já recebe 
o estudante no último ano e não sabe direito o que 
foi visto em saúde pública. Mas a parte pior é avaliar. 
Como entre zero e dez, chegar naquele conceito, na 
nota? (P1). 

Atender à expectativa do estágio não é tarefa simples. Por 
fazer parte do processo de ensino-aprendizagem exige, além de 
conhecimentos técnicos, competências pedagógicas específicas como, 
por exemplo, reconhecer nos cenários de saúde momentos propícios ao 
aprendizado e saber utilizá-los produtivamente na prática do estudante 
(RODRIGUES; RIGATTO, 2013). A avaliação é um dos aspectos cruciais 
do ensino, logo, exige dos profissionais de saúde capacitação para que 
o façam adequadamente. Cabe às IES, sobretudo pela natureza do seu 
fazer, a responsabilidade de preparar esses formadores e, junto com a 
gestão de saúde, fomentar políticas de desenvolvimento, avaliação e 
monitoramento do preceptor (ROCHA; RIBEIRO, 2012). Oferecer 
cursos ou oficinas pedagógicas para os profissionais dos serviços pode 
ser uma forma útil de promover melhores parcerias entre a academia 
e os serviços (MADHAVANPRAPHAKARAN; SHUKRI; BALACHAN-
DRAN et al., 2014).  

As falas relacionadas ao PET-Saúde condizem com achados de 
outros autores quando indicam entre as principais dificuldades vivenciadas 
no Programa: agendas conflitantes entre os componentes das equipes, 
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inexperiência dos preceptores na orientação de pesquisas e dificuldade em 
articular e envolver alunos dos diversos cursos nas atividades realizadas 
(PINTO et al., 2013; RODRIGUES et al., 2012). 

Embora o PET-Saúde não seja objeto desta pesquisa, é 
imprescindível registrar sua importância para a o aprimoramento da 
formação em saúde, através do estímulo ao trabalho interprofissional e 
fundamentado nos princípios e diretrizes do SUS. Não se pode formar 
separadamente profissionais que necessitarão trabalhar juntos, mesmo 
porque o conhecimento e a competência de cada um, isoladamente, não são 
suficientes para atender à complexidade da atenção à saúde (AGUILAR-
DA-SILVA; SCAPIN; BATISTA; 2011).

Viabilizar uma preceptoria forte, reconhecida e requisitada 
é, indiscutivelmente, um dos caminhos conducentes à formação de 
profissionais alinhados às diretrizes político-sanitárias atuais (TRAJMAN 
et al., 2009). Contudo, a simples inserção na rede de saúde não garante 
ao estudante uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
trazendo à tona importantes questões pedagógicas envolvidas na mediação 
entre a teoria e a prática em saúde (JESUS; RIBEIRO, 2012).

CONSIDERAÇÕES

A realização do presente trabalho possibilitou analisar e sistematizar 
vivências, significados e expectativas de docentes e preceptores vinculados 
à disciplina ESNS/FANUT/UFAL.

Concepções sobre os termos preceptoria e preceptor foram 
controversos, porém convergentes para a formação prática do estudante 
da saúde.

As práticas descritas nem sempre mostraram ligação com o ESNS/
FANUT/UFAL. No Grupo P houve uma forte relação da preceptoria com o 
PET-Saúde. Contudo, todas as atividades mencionadas por ambos os grupos 
eram condizentes com os principais documentos balizadores da formação 
e atuação profissional do nutricionista. Tarefas burocráticas relatadas pelos 
docentes evidenciaram frágil relação entre UFAL e gestão dos serviços de 
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saúde, gerando desorganização e dificuldade de planejamento na formação 
prática dos estudantes.

Desafios emergiram para os grupos, no sentido de entraves 
ao desenvolvimento da preceptoria, tanto na perspectiva do estágio 
curricular quanto do PET-Saúde. Destaca-se entre eles a baixa inserção 
do nutricionista na rede, cuja ausência nos serviços compromete a 
aproximação do estudante com cenários reais de saúde para os quais 
deverá tornar-se apto no fazer de sua profissão, além de obstar a 
efetivação dos princípios do SUS. Precária infraestrutura nos serviços 
de saúde, práticas tradicionais de ensino e despreparo pedagógico 
estavam também entre os desafios descritos pelos grupos.

Usar a palavra “preceptoria” com intenção de delimitar práticas 
de estágio configurou-se fator limitante do estudo, por conduzir o Grupo 
P a uma discussão fortemente focada no PET-Saúde, quando o objeto 
investigado era a disciplina ESNSP/FANUT/UFAL.

A realidade posta pelos resultados desta pesquisa traz consigo 
a necessidade incontestável de se adotar um trabalho interinstitucional 
e interprofissional, cuja finalidade precípua é melhorar as condições 
de formação e assistência na área da saúde. Recomenda-se, portanto, a 
realização de novos estudos que incluam alunos e gestores, contribuam para 
o fortalecimento da preceptoria na formação do nutricionista e estimulem 
a inserção ampla e qualificada desse profissional na área de saúde pública, 
especialmente na Atenção Básica.
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OS ESTÁGIOS EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA:
 O OLHAR DOS GESTORES

Maria Sharlene dos Santos Vieira25

Lenilda Austrilino26

Rosana Brandão Vilela27

O estágio é um dos espaços de aprendizagem utilizado para 
a construção da identidade profissional. É visto como um campo de 
conhecimento e a ele são atribuídas características atreladas a uma prática 
que envolve atitude, reflexão e intervenção (SILVA; GASPAR, 2019).

De acordo com a Lei nº11.788 de 25 de setembro de 2008 o estágio 
é um processo educativo no qual pretende, em um ambiente de trabalho, 
aproximar a realidade e desenvolver no educando competências próprias 
da atividade profissional para uma vida cidadã e para o trabalho (BRASIL, 
2008; PIMENTA; LIMA, 2005, 2006). Além disso, alguns autores consideram 
o estágio uma atividade que associa teoria e prática com fundamentação e 
diálogo, capaz de contribuir para a resolução de problemas nas diversas 
organizações (OLIVEIRA, 2006; ROESCH, 2010).

Na área da saúde, os estágios são citados nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) dos cursos como parte integrante da formação 

25 Mestrado em Ensino na Saúde - FAMED/UFAL. Nutricionista. Responsável Técnica do 
Setor de Educação e Ensino em Saúde do HEDH/SESAU.

26 Doutora em Educação - PUC/SP. Docente da Pós-graduação em Ensino na Saúde - FA-
MED/UFAL.

27 Doutorado em Hematologia – UNIFESP. Docente da Pós-graduação em Ensino na Saú-
de - FAMED/UFAL.
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profissional devendo ser contemplados nos projetos pedagógicos e 
realizados nos serviços de saúde como atividades nos três níveis de atenção 
(ROSSONI; LAMPERT, 2004). Esta necessidade parte do princípio de que 
a natureza multidimensional do ser humano exige práticas profissionais 
interdisciplinares mais abrangentes e que esteja de acordo com a realidade 
e a demanda da população, coerentes com os princípios da universalidade, 
equidade e integralidade da atenção que norteiam o Sistema Único de 
Saúde (SUS) (HADDAD, 2006; SCHERER; PIRES; JEAN, 2013).

O processo educacional na área da saúde levou a formação de 
profissionais com visão fragmentada do ser humano e, infelizmente, 
os modelos de educação superior em saúde realizados no Brasil ainda 
se mantém com uma prática hospitalocêntrica e especializada, de viés 
privatizante, e mostrando-se incapaz de atender às necessidades sociais 
por saúde resultando assim, em um verdadeiro descompasso entre as ações 
educacionais e as necessidades dos serviços de saúde (NOGUEIRA, 2006; 
AMÂNCIO, 2004; ALMEIDA, 2013).

Tal situação se torna ainda mais evidente quando se trata de 
profissionais que atuam nas unidades de urgência, em virtude do tipo 
de serviço requerer agilidade no processo de conduta e onde os aspectos 
biológicos e físicos são priorizados em detrimento dos aspectos psíquicos e 
sociais (GIGLIO, 2005; ROCHA, 2005).

Assim como estudantes, professores e profissionais de saúde, os 
gestores dos serviços de saúde são também apontados por Albuquerque 
(2008) como responsáveis pela integração ensino-serviço, cabendo a estes 
garantir que o Sistema Único de Saúde (SUS) seja campo de prática para 
ensino e pesquisa, conforme determina a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 
1990). Estes gestores deverão ter entre suas atribuições a habilidade para 
compor consensos e alianças socialmente construtivas (BARRÊTO et al., 
2010). Além disso, a atuação gestora na rede de atenção às urgências visa o 
aprimoramento dos serviços através de ações coordenadas e contínuas em 
prol da integralidade do cuidado em saúde (BRASIL, 2011). Neste contexto, 
os serviços de saúde necessitam do compartilhamento de experiências e 
conteúdo entre os docentes, discentes e os profissionais do serviço, para que 
se estabeleça um processo de ensino-aprendizagem contínuo, favorecendo 
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assim, o andamento do serviço e a formação profissional simultaneamente 
(BALDOINO; VERAS, 2016).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa, do tipo estudo de caso e com caráter exploratório-
descritivo, fez uso da abordagem qualitativa por ser um tipo de pesquisa 
que permite incorporar significados aos atos, às relações e às estruturas 
sociais (MINAYO, 2004). Desenvolvida por meio de entrevista, a pesquisa 
foi realizada com todos os gestores de uma unidade de saúde de urgência 
contemplando diversos aspectos inerentes ao estágio.

Segundo Minayo (2004), a entrevista é considerada como 
uma conversa a dois com propósitos bem definidos que permite ao 
pesquisador obter informações contidas nas falas dos atores sociais 
sobre um determinado tema científico. Já em relação ao local do estudo, 
ao executar a pesquisa onde o fenômeno ocorre e limitá-la a uma 
única unidade de saúde, não significa perder a abrangência, mas tem-
se a intenção de buscar elementos para uma melhor caracterização do 
contexto e aprofundar a compreensão do grupo em questão (MINAYO, 
2000 apud BOTTI; REGO, 2011).

A unidade em estudo caracteriza-se por ser de ordem pública e por 
prestar atendimento 24 horas. Realiza assistência a pessoas acometidas por 
quadros agudos de natureza clínica (sejam eles de casos de urgência ou não) 
como também o primeiro atendimento de casos de natureza cirúrgica ou de 
trauma. As ações de saúde ocorrem em quatro áreas: clínica médica, pediatria, 
odontologia e psicologia recebendo suporte de outros seis setores: assistência 
social, enfermagem, farmácia, gestão de pessoas, direção administrativa 
e gerência de núcleo. Neste local, há nove profissionais de saúde que atuam 
como gestores, com atribuições de orientar, coordenar, organizar e garantir 
a implementação das ações e políticas de saúde voltadas para serviços de 
urgência, além de autorizar a realização de estágios em seus respectivos setores. 

Para contemplar o objetivo proposto, elaboramos um roteiro de 
entrevista com perguntas norteadoras que indagavam sobre o conceito de 
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estágio, o conhecimento dos gestores sobre os estágios desenvolvidos na 
unidade, a integração ensino-serviço e os desafios a serem enfrentados.

Sendo perguntas de autoria própria fizemos um pré-teste onde 
foi possível ajustar as perguntas e aproximar o instrumento utilizado ao 
objetivo do estudo. Entretanto, no decorrer da coleta dos dados, outras 
perguntas foram feitas com o intuito de melhorar o entendimento 
ampliando as possibilidades de interpretação dos conceitos e de auxiliar na 
identificação dos aspectos que permeiam a atuação dos estagiários.

Os nove gestores que estavam atuando como coordenador setorial 
ou diretor ou gerente na unidade de saúde durante o período da coleta 
de dados consentiram espontaneamente em participar do estudo através 
da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
As entrevistas foram realizadas na unidade de saúde, entre os meses de 
julho e agosto de 2012, registradas com o auxílio de um gravador digital e 
posteriormente transcritas.  

As respostas dos gestores foram organizadas identificando-se os três 
grupos de sujeitos participantes: o primeiro refere-se aos gerenciadores da 
unidade que aqui foram denominados Gestores Gerais (GG); o segundo grupo 
pertence ao setor que desenvolve atualmente estágio sendo denominado na 
pesquisa de Gestor Participante (GP); e, o terceiro, denominado de Gestores 
Distantes (GD) por não estarem desenvolvendo atividades com estagiários.

Organizar os gestores em grupo possibilitou verificar os olhares nos 
diferentes grupos que compõem a gestão da unidade de saúde. Embora 
tenham a mesma responsabilidade e compromisso com o ensino e o 
serviço, os gestores abordam o desenvolvimento do estágio diferentemente: 
gestores gerais focam sua abordagem no atendimento da estrutura física às 
necessidades do estágio e no cumprimento do acordo firmado no convênio 
com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, os demais gestores (sejam 
eles participantes ou distantes) se voltam para a organização dos horários, 
para o número de estudantes a serem absorvidos, para os profissionais que 
irão realizar o acompanhamento entre outros aspectos.

Os dados coletados foram analisados através do método de 
Análise de Conteúdo, proposto por Bardin (2010) fazendo uso das três 
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fases preconizadas: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos 
resultados. A leitura exaustiva das entrevistas proporcionou organizar, 
operacionalizar e sistematizar nossas ideias agrupando as falas de 
acordo a com sua representatividade textual. Ao mesmo tempo em que 
relacionávamos as diversas entrevistas entre si, observávamos também a 
singularidade de cada uma delas, alternando leituras verticais e horizontais. 
Esta organização de dados permitiu a elaboração de um esquema explicativo 
que se modificava no decorrer da análise. Deste ponto em diante buscamos 
por em relevo as informações obtidas e interpretá-las no intuito de atingir 
o objetivo proposto. 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, do Centro de 
Estudos Superiores de Maceió, que pertence à Fundação Educacional 
Jayme de Altavila (CESMAC-FEJAL) sob o nº1341/12. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da representatividade textual das falas, buscamos 
interpretar e por em relevo as informações obtidas para atingir o objetivo 
proposto. Os aspectos identificados nas falas dos gestores foram: a 
relevância do estágio para a formação profissional; a educação continuada 
dos profissionais do serviço proporcionada pela presença dos estudantes; a 
participação dos estagiários nas ações do serviço; a supervisão; a vivência 
com ou como estagiários e; os desafios a serem enfrentados para se 
desenvolver os estágios na urgência. No decorrer do trabalho será possível 
perceber que nem todos os aspectos foram abordados pelos três grupos 
deixando claras as particularidades dos mesmos.

Estágio: um nome com diversos significados

Saber o conceito de estágio para uma pessoa ou um grupo é ter 
a oportunidade de dar expressão aos modos de enxergar, emergindo 
suas demandas, valores, desejos e conflitos relacionados a este processo 
(AZEVEDO et al., 2010).
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Para os três grupos de gestores o estágio é visto como uma etapa 
fundamental para o processo de formação. O grupo dos gestores gerais 
focou a aplicabilidade da teoria.

[...] é uma forma prática de você ver tudo que você viu 
na teoria (GG1).

[...] o estágio é muito importante em virtude disso: 
de você desempenhar aquilo que você tá estudando 
porque lá você só vai ouvir professor falar ou você 
falar e, no dia a dia de um estágio é onde você vai fazer 
toda a sua prática do que você aprendeu (GG2).

Já os gestores participantes e os gestores distantes foram mais a fundo 
trazendo em seus discursos um estágio onde se executa a aprendizagem 
através do aperfeiçoamento do conhecimento qualificando a prática. 

Um modo pelo qual o estudante sai do seu sistema 
acadêmico e vai para um outro sistema aonde ele vai 
ver a realidade do curso que ele está fazendo (GD4).

[...] o estágio é importante porque é uma preparação 
para que os estudantes cheguem a ser um profissional 
(GD5).

É o aperfeiçoamento que você vê na prática [...] (GP).

Segundo Marques e Oliveira (2016), a experiência educacional 
é instigada pela vivência prática. Além disso, a educação e o ensino 
proporcionam em sua materialização a autonomia e a humanização 
do sujeito através de um processo reflexivo e dialogado. Dessa forma, a 
educação objetiva-se à liberdade e à promoção da capacidade de reflexão 
crítica e emancipação dos indivíduos.

Ainda sobre o processo de aprendizagem, a teoria não pode ser vista 
como uma peça de um quebra-cabeça que será encaixada na prática, pois 
ela é dinâmica e resulta de múltiplas determinações históricas. A relação 
teoria e prática se concretiza quando a prática se apropria do conhecimento 
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formulado pelo movimento do pensamento, neste caso, a teoria (ASSIS; 
ROSADO, 2012). Neste contexto, o aprendizado não consiste em “repetir 
experiências”, mas, formar indivíduos capazes de perceber, pensar e 
interpretar a realidade social construindo o seu presente e o seu futuro, 
imitando sem realizar cópias, recriando e transformando o que está posto 
(GOUVEIA, 2008).  

O Estágio que Fomenta a Educação Continuada

Os gestores distantes apontaram como um aspecto relevante durante 
o desenvolvimento de um estágio a capacidade que este tem de fomentar 
entre os profissionais do serviço a busca por novos conhecimentos.

 
[...] a gente se vê na necessidade de ter esse 
acompanhamento, a leitura, voltar a ler, voltar a 
participar, pra poder desenvolver o trabalho (GD2).

[...] eu acho que o estagiário é uma peça imprescindível 
numa unidade, num serviço, porque vem inovação, 
vem àquilo que você não tá vendo hoje (GD6).

Alguns estudos (AZEVEDO et al., 2010; CALDEIRA; LEITE; 
RODRIGUES, 2011), também encontraram em seus resultados o estudante 
gerando a possibilidade da prática reflexiva dos profissionais, motivando-
os a  rever de maneira crítica seus conhecimentos e atitudes de modo a 
impulsionar um raciocínio analítico e a busca por qualificação, permitindo 
ampliar a capacidade de análise da conjuntura política na área da saúde; 
construir competências para desenvolver e articular estratégias e ações em 
saúde que considerem a responsabilização, a viabilidade político-econômica, 
potencialidades e vulnerabilidades; produzir eficácia comunicacional 
entre as pessoas e as instituições; e, desenvolver a capacidade de utilizar 
indicadores de processo e de resultado, considerando as diferentes 
perspectivas dos atores envolvidos.

O conhecimento e, portanto, a aprendizagem é produzida quando 
os seres humanos interagem coletivamente com o ambiente, onde cada 
indivíduo constrói e reconstrói suas próprias relações de interesse e 
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consequentemente seu próprio ambiente. Tem-se como certo a existência 
dos elementos ambientais (físicos, biológicos e sociais). Contudo, ao 
pensar e agir sobre eles, os mesmos assumem significados particulares 
para cada indivíduo que passam a adquirir sentidos distintos. Desta forma, 
a aprendizagem não seria produto de reflexões e esforços puramente 
individuais, como leva a crer o senso comum, mas seria o resultado 
das relações sociais entre os seres humanos e entre estes e o ambiente 
(BARRÊTO, 2010; RIBEIRO; CAVASSAN, 2014). 

Silva et al. (2012), em suas reflexões sobre qualidade da educação, 
refere que o profissional não se esgota no momento da formação, ele 
continua sua construção a partir da análise crítica do seu cotidiano e da 
busca permanente e compartilhada de conhecimentos.

A Participação dos Estudantes no Serviço de Urgência

O gestor tem como, um de seus papéis, proporcionar a 
continuidade do atendimento fazendo uso de estratégias que garantam 
a satisfação da população com o serviço de saúde, por isso, estudantes 
auxiliando no atendimento torna-se significativo (MACEDO; 
CARVALHO; COUTINHO, 2010). Neste sentido, os gestores gerais e o 
gestor participante abordaram esse aspecto em suas falas considerando 
que os estagiários são úteis na unidade de saúde de urgência, pois 
contribuem tanto para suprir uma carência de profissionais do serviço 
como para trazer novas técnicas. 

Eu vejo os estagiários como mais uma mão pra ajudar 
no atendimento. [...] os estagiários sempre ajudam 
o número de atendimentos já que tem a carência de 
servidores em todo o Estado né [...] (GG1).

Muitas vezes eles ajudam com novas técnicas, mão 
de obra e até ajudam na integração dos profissionais 
(GP).

Vale ressaltar que a participação dos estudantes no serviço não se 
destina a preencher as falhas do sistema público de saúde, pois, mesmo 
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tendo vários requisitos para por em ação seus conhecimentos, o propósito 
do estágio é o aprendizado. Conhecer as dificuldades dos serviços de saúde 
é importante para a formação profissional, mas a ênfase deve estar na real 
parceria entre as instituições de ensino e os serviços de saúde em busca da 
troca de experiências e da quebra das ações que levam o estudante a ser 
uma mão de obra barata (LOPES; LIMA, 2012).

O Professor como Supervisor de Estágio

Supervisionar estágio implica em uma relação entre duas pessoas 
– o supervisor e o supervisionado – onde o primeiro recolhe e analisa as 
dificuldades manifestadas pelo segundo, aconselhando-o e ajudando-o a 
ultrapassar essas mesmas dificuldades. Revela-se, assim, uma relação de 
ajuda e cooperação. Além disso, nesta supervisão, o contato é permanente e 
com uma sistemática que procura desenvolver um clima relacional positivo 
com uma metodologia de caráter aberto, que recorre a diversas técnicas de 
formação (FRANCISCO; PEREIRA, 2004).

Para Zanon e Couto (2018), as ações do professor como supervisor 
de estágio são importantes, na medida em que proporcionam a mobilização 
de saberes e conhecimentos profissionais por meio do compartilhamento 
de atividades e experiências, oportunizando ao aluno/estagiário reflexões 
sobre sua futura prática profissional. 

A supervisão de estágio foi um aspecto enfatizado pelos gestores gerais 
e pelos gestores distantes como algo imprescindível no desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem. Este acompanhamento mais de 
perto foi referido pelos dois grupos de gestores como de responsabilidade 
das instituições de ensino, não sendo indagada a supervisão feita pelos 
profissionais de saúde.

 
Desde que eles estejam sempre supervisionados pelos 
professores, porque estagiário de qualquer área que 
seja, [...], tem que está bem supervisionado (GG1).

A desvantagem no estágio é quando não tem o 
professor, porque o estagiário precisa tá perguntando 
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e quem tem que tá respondendo é o professor. Pra 
mim tem que ter professor (GD6).

Tal posição dos gestores gerais e gestores distantes deixa uma incógnita 
quando se trata do papel do profissional de saúde na formação destes estudantes. 
Pois, de acordo com a lei de estágio e as próprias diretrizes curriculares, o 
estagiário deve ser supervisionado nas suas atividades tanto pela instituição de 
ensino como pelos profissionais da unidade de saúde (WERNECK, 2010). Não 
levar em consideração estas duas vertentes que integram o ensino e o serviço, 
deixa uma lacuna durante o desenvolvimento do estágio.

Vivenciar o Estágio é Reconhecer-se 

Os gestores gerais trouxeram à tona um aspecto inerente ao estágio 
que remete ao processo de construção da identidade do profissional: viver 
estágio. Ter sido estagiário ou conviver com suas histórias contribuíram 
para que os gestores expressassem suas opiniões sobre o estágio, revelando 
que as experiências funcionam como “pré-requisitos” para a formação de 
conceitos. Essa vivência dos gestores torna-se interessante, pois a partir do 
momento em que se tem uma experiência de uma dada situação, tem-se em 
mente que sua história, suas origens, suas construções possam influenciar 
de alguma forma na sua atuação profissional.

Já fui acadêmica, então eu vejo o estágio como uma 
oportunidade do aprendizado universitário (GG1).

[...] eu tiro até como exemplo na minha própria casa, 
a minha filha [...], ela já estagiou em empresa privada 
e hoje ela está estagiando em um órgão estadual. São 
totalmente diferentes (GG2).

Segundo Morin (2002), o conhecimento adquirido não se separa 
da vida humana e da relação social. E com base em saberes marcados por 
vivências concretas, os profissionais trilham seu caminho e falam para outros 
suas experiências e, a cada nova descoberta reformulam os seus passos. 
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Os Desafios a Serem Enfrentados para se Desenvolver Estágios nos Diversos 
Setores da Unidade de Saúde em Urgência

A ausência de estudantes na maioria dos setores foi um ponto 
questionado aos gestores distantes e estes justificaram essa situação com 
quatro argumentos: as situações de trabalho dos profissionais, a carência de 
profissionais na unidade, sobrecarga de atendimento e falta de qualificação 
profissional para o ensino.

[...] tem muitos que já estão a muitos anos, geralmente 
eles ficam meio receosos sem querer mais receber 
os estagiários por que é um trabalho a mais, uma 
responsabilidade a mais, e ficam mais acomodados 
(GD1).

[...] você dando plantões, você não consegue 
estabelecer pra o aluno esta realidade e continuidade 
como a gente consegue nos hospitais (GD2).

Dentre as situações de trabalho colocadas pelos gestores para 
não efetivar o estágio está o tempo de serviço do profissional de saúde. 
Os gestores alegam que os profissionais que trabalham há mais tempo não 
têm interesse de acompanhar os estagiários. Esta falta de interesse tem uma 
relação direta com a capacidade de trabalho do profissional, visto que, com 
o passar dos anos o trabalhador desenvolve o chamado envelhecimento 
funcional correspondente à execução das atividades laborais em detrimento 
das suas próprias exigências, do seu estado de saúde e das suas capacidades 
físicas e mentais. Além disso, estudos relatam que quanto maior o tempo 
que o trabalhador está exposto às exigências do trabalho, maior poderá ser 
o envelhecimento funcional (COSTA, 2009).

Ainda sobre a situação de trabalho, um dos gestores questionou a 
rotina do serviço como uma dificuldade para o desenvolvimento do estágio. 
Esse mesmo questionamento foi encontrado por Vendruscolo, Silva e 
Kleba (2018) em seu trabalho sobre a integração-serviço-comunidade 
na perspectiva da reorientação da formação em saúde, evidenciando 
as dificuldades dos gestores em também acompanhar o planejamento 
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e as devolutivas promovidas pela universidade, fundamentais para essa 
integração e para o exercício do papel de ordenador da formação conferido 
ao SUS, mesmo sabendo de sua grande corresponsabilidade no processo 
de formação.

Outro ponto de grande relevância nas falas diz respeito ao fato do 
gestor considerar o seu papel de educador como uma responsabilidade 
a mais, sem se reportar que, por ser um profissional de saúde e 
um profissional do Sistema Único de Saúde (SUS) o mesmo tem o 
compromisso de proporcionar condições de aprendizagem das futuras 
gerações de profissionais (BRASIL, 2002; 2001a; 2001b; 2001c).

Os gestores distantes argumentam também que há carência 
de profissionais de saúde na unidade em estudo e que isso dificulta a 
participação efetiva destes na dinâmica de ensino-aprendizagem.

Meu setor não tem estagiário porque eu sou o 
único... Aí pra você ficar com estagiário você tem 
que ter um tempo pra você poder discutir as ações 
do estágio. [...] e, pra uma pessoa só fica difícil você 
fazer isso (GD3).

Pra que a gente pudesse ter estágio, [...] precisaria de 
um número maior de efetivos pra que a gente pudesse 
ter o atendimento fluindo naturalmente (GD5).

O número reduzido de profissionais de saúde é realmente uma 
dificuldade encontrada não só nesta unidade de saúde, mas na maioria das 
unidades de urgências e emergências do país e esta situação tanto atrapalha 
o atendimento como também as relações entre trabalhadores e usuário 
(GARLET et al., 2009).

Além disso, a sobrecarga de atendimento nas unidades de urgência é 
citada pelos gestores como uma das causas que dificulta o desenvolvimento 
dos estágios neste tipo de serviço.

Seria inviável o estágio porque se eu não consigo 
ter excelência no atendimento à população, imagine 
o profissional atender e supervisionar o estudante. 
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Então o estágio ia perder a principal característica 
que é orientar e formar bem o profissional (GD4).

[...] a demanda aqui ainda está sendo muito grande 
o pessoal tem trabalhado muito. Não sei se eles 
teriam um tempo pra discutir a realidade dos 
estagiários (GD5).

O profissional pode até ajudar, mas ele às vezes está 
num pique tão grande que ele não pode tá explicando. 
Aí o aluno fica sem um amparo que é importante 
naquele momento (GD6).

Considerando que, durante o estágio, o profissional do serviço 
funciona como um mediador tendo o importante papel de auxiliar 
o estudante a adquirir a prática até que este tenha maior confiança e 
segurança em suas atividades, a sobrecarga, que muitas vezes é resultante 
da insuficiente estruturação da rede de serviços de saúde, prejudica 
a atividade profissional de natureza pedagógica. Pois, um melhor 
desenvolvimento do estágio, depende também da disponibilidade que 
o profissional tem para exercer essa tarefa além daquelas já esperadas 
para sua função. É preciso ter sensibilidade e disponibilidade para a 
escuta e para o diálogo (AZEVEDO et al., 2010; BOTTI; REGO, 2008; 
GUIMARÃES, 2010). 

Outro gestor alegou que os profissionais não estão preparados para 
contribuir no processo de formação dos estudantes e sente a necessidade de 
serem qualificados para a área de ensino no intuito de poder garantir um 
bom suporte acadêmico.

[...] teríamos que ter um número de alguns 
profissionais voltados a área de ensino pra que 
pudesse estar orientando e supervisionando esses 
estágios (GD4).

Infere-se, nesta situação, que a graduação em saúde, bem como o 
serviço, ainda não conseguiram formar profissionais com competências 
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para Educação Permanente. Tal situação fez e faz com que os profissionais 
do serviço sintam-se despreparados e desestimulados a exercer a docência 
no serviço, dificultando assim a inserção dos estudantes nas unidades de 
saúde (MISSAKA; RIBEIRO, 2011).

Feuerwerker e Lima (2004) vincula uma mudança de paradigma 
por meio da implementação das DCN, pela educação, e, a adoção da 
integralidade no processo de trabalho, pela saúde. Pois, quando as 
necessidades de aprendizagem e de trabalho são articuladas, possibilita-se 
a atualização técnica dos profissionais da saúde, a reflexão e a análise crítica 
dos processos de trabalho e de formação, além de facilitar a identificação 
de problemas e a elaboração de estratégias para a superação dos mesmos. 
Tais aspectos reforçam a importância da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia que visa transformar e 
qualificar a saúde colocando em evidência a formação e o desenvolvimento 
para o SUS (BRASIL, 2007). 

É através da educação permanente na formação de profissionais de 
saúde que: amplia-se a capacidade dos estudantes para analisar a conjuntura 
política na área da saúde; se constroem competências para desenvolver e 
articular estratégias e ações em saúde que considerem a responsabilização, 
a viabilidade político-econômica, potencialidades e vulnerabilidades; 
se produz eficácia comunicacional entre as pessoas e as instituições; e, 
se desenvolvem, a capacidade de utilizar indicadores de processo e de 
resultado, considerando as diferentes perspectivas dos atores envolvidos 
(ALBUQUERQUE, 2007).

Onde está a Integração Ensino-Serviço?

Segundo alguns autores a integração ensino-serviço, gerada 
durante o desenvolvimento do estágio, é resultado da pactuação do 
trabalho coletivo por parte dos estudantes, dos professores dos cursos de 
formação e dos profissionais que compõem as equipes de saúde em prol 
da qualidade na atenção à saúde individual e coletiva, da construção da 
autonomia profissional/política do aluno e do desenvolvimento/satisfação 
dos trabalhadores dos serviços. Através da inserção de estudantes nos 
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serviços de saúde surgem as oportunidades de se desenvolver práticas 
problematizadoras nas quais podem provocar um novo (re)pensar tanto 
para os próprios estudantes, como para os profissionais e usuários. Desta 
forma, o processo de ensino-aprendizagem estabelecido na relação ensino-
serviço, contribui para o surgimento de novas formas de organização 
do trabalho em saúde bem como para a formação de um novo perfil de 
profissionais de saúde que atenda as reais necessidades da população 
(ALBUQUERQUE, 2008; WERNECK, 2010).

Em nosso estudo, esse tipo de relação ensino-serviço citado 
anteriormente não foi abordada pelos gestores em nenhum dos momentos 
da entrevista, sendo apenas relatada pelos gestores distantes que, quando 
acompanhavam os estagiários, haviam encontros pontuais entre a 
instituição de ensino e os gestores da unidade e que o diálogo existente 
entre a unidade de saúde e a academia ocorria por intermédio do estudante.

Faziam a reunião deles lá e convidavam a gente pra 
participar. Pra poder haver o debate de como eles 
estavam procedendo; de como eles estavam agindo 
com a gente. E das dificuldades de um lado e do outro 
também, se tivessem havendo dificuldades (GD1).

[...] o diálogo sempre existia e o que ela levava pra 
faculdade ela sempre trazia retorno (GD5).

Partindo do princípio que os cursos de saúde devem proporcionar 
a integração ensino-serviço, conforme determinam as DCN (BRASIL, 
2003), os encontros citados pelos gestores não retratam, na sua essência, 
essa integração e que a construção do saber declarada pelos mesmos 
não promove o envolvimento entre os atores, pois ocorrem estritamente 
de profissional para estudante, de estudante para instituição de ensino 
e vice-versa. 

Podemos inferir que existem dois grupos no mesmo lugar que 
não se conhecem e não se enxergam. Construções coletivas no serviço e 
mudanças concretas em prol do crescimento profissional – tanto para quem 
já atua como para àqueles que ainda irão atuar – não foram elencadas.
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CONSIDERAÇÕES

O estágio, por ser um processo educacional está sempre em 
movimento; seu começo, meio e fim corroboram com o local onde é 
desenvolvido. Neste estudo foi possível identificar diferentes pensamentos 
tendo a mesma preocupação: uma melhor formação profissional. 

Os três grupos de gestores da pesquisa reconheceram o estágio como 
um aspecto importante na formação. A educação continuada e os desafios 
da inserção do estágio no serviço foram comentados exclusivamente pelos 
gestores distantes. A participação dos estagiários no serviço foi reforçada 
tanto pelos gestores gerais como pelo gestor participante. 

A importância da supervisão docente foi contemplada pelos gestores 
gerais e distantes, já a vivência de estágio apenas pelos gestores gerais. 
As situações de trabalho dos profissionais, a carência de profissionais na 
unidade, a sobrecarga de atendimento e a falta de qualificação profissional 
para o ensino foram os argumentos abordados pelos gestores distantes 
como justificativa para a ausência de estudantes na maioria dos setores.

Através dos resultados foi possível perceber que os gestores não 
se sentem capazes de realizar a supervisão de estágio por não estarem 
capacitados para tal ação, consequentemente, não se sentem como parte 
integrante do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a integração 
ensino-serviço não foi abordada por estes gestores como um aspecto 
inerente ao estágio. 

Desta forma, fomentar um planejamento compartilhado durante 
todo o período do estágio permitirá responder questionamentos que 
o ensino e o serviço isoladamente não conseguem contemplar na sua 
essência. A partir do momento que conhecemos os questionamentos 
torna-se clara as necessidades que precisam ser levadas em consideração 
para a reestruturação do atual sistema de saúde capaz de fazer acontecer 
à consolidação dos princípios do SUS. A construção da cultura de uma 
educação permanente em saúde na unidade é algo necessário para avançar 
nas mudanças de atitudes visando à efetivação das DCN tão bem escritas e 
tão pouco concretizadas. 
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Integração Ensino-Serviço-Comunidade é “o poder 
de transformação resultante da união da universidade 
com diferentes forças da sociedade, fazendo que o 
saber acadêmico se traduza em benefício real para a 
população (FONSECA, 2009, p. 11).

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos e, principalmente nos últimos meses, com 
o advento da pandemia, muitas transformações estão ocorrendo e 
afetando o relacionamento entre o Estado, a universidade e a sociedade, 
gerando novas demandas educacionais e de saúde que precisam ser 
refletidas e atendidas. 
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Educação - Universidade do Minho. Docente da Faculdade de Medicina e do Mestrado 
Profissional em Ensino na Saúde – FAMED/UFAL.
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Para Catani et al. (2001), a formação profissional voltada para as 
necessidades sociais do país, vem se configurando a partir das reflexões na 
educação, principalmente na formação superior. Neste contexto, trabalho, 
educação e saúde articulam-se nas matrizes de formação profissional por 
meio do que determina a Lei nº9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) e, especificamente, pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) que estabelecem o perfil desejado dos egressos para os 
profissionais da saúde (BRASIL, 2001; LIMA, 2008). 

A necessidade de formação docente que esteja em sintonia com as 
demandas sociais e atenda um novo modelo de graduação de cursos da 
área da saúde para suprir as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) 
do Brasil, resultou em reflexões que culminaram com um seminário na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
As políticas indutoras para reorientação da formação em saúde, investindo 
na integração entre ensino, serviço e comunidade, foram ficando, cada 
vez mais, necessárias. A partir daí, foi se fortalecendo um movimento 
no Brasil que a CAPES, através de sua área de indução e inovação, e 
influenciada pelos Ministérios da Saúde e da Educação, em 2010, criou 
um Programa chamado “Pró-Ensino na Saúde” por meio de um Edital 
específico (BRASIL, 2010; BATISTA; BATISTA, 2014; TRONCON et al., 
2014; VILELA; BATISTA, 2015). 

O Edital Público “Pró-Ensino na Saúde” apresentou objetivos 
bem definidos: “Estimular desenvolvimento de pesquisas científicas e 
tecnológicas e a formação de mestres, doutores e estágio pós-doutoral na 
área de ensino na saúde”, assim como fomentar a criação de Mestrados 
Profissionais de Ensino na Saúde (MPES) no Brasil (BRASIL, 2010; 
TRONCON et al., 2014; VILELA; BATISTA, 2015). Os MPES têm “como 
objetivo tomar a prática docente do mestrando como ponto de partida para 
empreender mudanças no cotidiano do ensinar e aprender no âmbito dos 
serviços de saúde e das Instituições de Ensino Superior, em um movimento 
de ação-reflexão-ação” (VILELA; BATISTA, 2015).

As Recomendações para Elaboração de Projetos de Mestrados 
Profissionais em Ensino na Saúde (BRASIL, 2010) definiram as seguintes 
características para esta modalidade de Pós-graduação Strictu Sensu: 
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1. Compromisso com a formação de recursos humanos em senso estrito 
para o avanço do ensino na saúde, visando o fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS); 2. Formação de mestres atuantes nos serviços de 
saúde; 3. Proposta multidisciplinar envolvendo diversas culturas, áreas e 
práticas do conhecimento; 4. Produção do conhecimento a partir da prática 
do ensino na saúde; 5. Desenvolvimento de intervenções que produzam 
impacto no SUS, a partir dos resultados das pesquisas realizadas; 6. Ênfase 
na transformação das práticas profissionais; 7. Desenvolvimento de núcleos 
interinstitucionais de disseminação dos MPES; 8. Definição de políticas e 
estratégias para a divulgação dos resultados de pesquisa, principalmente 
em periódicos qualificados da área; 9. Definição de políticas e estratégias 
para desenvolvimento de produtos de intervenção para as transformações 
das práticas junto aos gestores acadêmicos, dos serviços de saúde, dos 
profissionais dos serviços de saúde e para o controle social; 10. Formação 
de equipes interdisciplinares e multiprofissionais envolvendo cursos da 
área da saúde e das ciências humanas; 11. Possibilidade de intercâmbio 
interinstitucional ser considerado como um mecanismo de aprimoramento 
da equipe; 12. Participação da instituição proponente e dos docentes 
envolvidos em Programas de incentivo à melhoria da graduação em 
saúde desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e da Educação como PRO-
SAÚDE, PET-Saúde, UNASUS, Telessaúde, Foundation for Advancement 
of International Medical Education and Research (FAIMER) etc.

Nos Mestrados Profissionais, além da pesquisa, os mestrandos, 
obrigatoriamente, precisam desenvolver um ou mais produtos educacionais 
que intervenham e transformem a prática em saúde. Tal formação voltada 
à necessidade da intervenção é um desafio, uma vez que a maioria dos 
processos formativos ainda está sustentada pelo modelo tradicional, 
formando profissionais com ações isoladas e (re)produzindo a fragmentação 
dos saberes e práticas em saúde. No processo de trabalho em saúde a 
formação e intervenção são inseparáveis; ao pensarmos em formação 
entendemos que ela se faz com o outro, ao lado do outro (BARROS; 
BARROS, 2010). Nesse sentido, o processo de formação está na experiência 
coletiva de trabalho, “sempre situado, contingenciado pelas condições e 
meios de processo de trabalho, condições e meios do trabalhador de viver 
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no trabalho” (BARROS; BARROS, 2010, p. 78). A formação-intervenção 
implica em compreender os processos de trabalho e, a partir daí, propor 
métodos de formação relacionados às práticas de cuidado e de gestão em 
saúde. Dessa maneira, é importante entender que a “formação, significa, 
sobretudo, produção da realidade, constituição de modos de existência – 
portanto, não se dissocia da criação de modos de gestão do processo de 
trabalho” (NEVES; HECKERT, 2010, p. 17).

Destaca-se que para a consolidação de práticas de saúde conforme 
o modelo fundamentado nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) os profissionais devem estar preparados para atuar diante 
das complexas necessidades de saúde. E, para isso, é necessário, segundo 
Silva et al. (2013), desenvolver novas propostas para a sua formação. É 
fundamental a adoção de uma formação baseada na interprofissionalidade, 
em uma perspectiva crítico-reflexiva e colaborativa. Entende-se que os 
profissionais sejam capazes de prestar uma assistência mais integral, de 
serem mais coerentes nas resoluções e no enfrentamento de problemas 
e necessidades de saúde, na direção da constituição de sujeitos para a 
transformação social. Considera-se esse tipo de formação como uma das 
demandas para que se reorganizem as práticas de saúde, na direção de 
um sistema ancorado nos princípios e diretrizes do SUS. E é nessa linha 
que atuam a Educação Permanente em Saúde e o proposto pela OMS – 
educação interprofissional e práticas colaborativas na saúde.

Já evoluímos da educação centrada no professor para a focada no 
aluno e, agora, estamos investindo na educação centrada na comunidade (nas 
pessoas e suas famílias). Fonseca (2009), trabalhando com alunos de graduação 
de Medicina em projeto de extensão numa comunidade do Rio de Janeiro (RJ), 
relatou a importância da presença de outros cursos como: arquitetura, direito, 
educação física, enfermagem, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, 
odontologia e serviço social, para melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
Este, e tantos outros projetos de educação interprofissional e de Integração 
Ensino-Serviço-Comunidade (IESC), são fundamentais para melhor formação 
das profissões em prol da saúde da população. 

A IESC é um pilar na formação de profissionais da saúde com um 
novo perfil, capaz de: melhorar a qualidade da atenção à saúde; pesquisar os 
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cenários, as práticas e os usuários da saúde; interagir e resolver problemas 
específicos de cada comunidade, valorizando a humanização na saúde. 
Ela contribui para os processos formativos dos profissionais da saúde em 
cenários reais de prática, proporcionando vivências multiprofissionais ou até 
interprofissionais enriquecedoras e promotoras de melhor qualidade de vida 
para a população (MENDES et al., 2020). A IESC é uma relevante forma de se 
fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) através da melhoria da formação 
dos profissionais da saúde que repercute diretamente na melhoria da atenção à 
saúde dos usuários do SUS. Esta melhoria passa pela mudança do paradigma 
biomédico na assistência para o cuidado integral ao paciente e sua família, 
onde a empatia e a afetividade são fundamentais para a formação de vínculos e 
resolução/minimização dos problemas de saúde (SILVEIRA et al., 2020). 

Essa IESC começou no Brasil como Integração Docente Assistencial 
(IDA) na década de 70, instituída pelo Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), evoluindo para União com a Comunidade (UNI) no início dos 
anos 90, através de um projeto multicêntrico internacional com 23 cidades 
da América Latina incluindo seis cidades brasileiras (Botucatu, Brasília, 
Londrina, Marília, Natal e Salvador). Essas experiências evoluíram para 
a atual Associação Brasileira Rede Unida (ABRU) que congrega projetos, 
instituições e pessoas que trabalham para a melhoria da formação dos 
profissionais da saúde e da atenção aos usuários do SUS (REDE UNIDA, 
2019; SILVEIRA et al., 2020). 

A Enfermagem é conhecida como a ciência e arte do cuidar. Diante 
disso, o Processo de Integração Ensino Serviço (PIES) na formação de 
enfermeiros deve capacitar este profissional à prestação do cuidado de 
saúde ao ser humano por um embasamento científico e o envolvimento 
de habilidades técnicas para aprender a cuidar não apenas da doença, mas 
ao cliente holisticamente (MOURA, MESQUITA, 2010).  Nesta formação, 
além da LDB e DCN, surgiram os Seminários Nacionais de Diretrizes para 
a Educação em Enfermagem (SENADEN, 2008), os quais apontam que os 
egressos devem atender ao perfil humanista, críticos, capazes de aprender 
a aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social 
para prestar atenção em saúde de forma humanizada e de alto padrão de 
qualidade (SCHERER et al., 2006).
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O processo de formação do enfermeiro é dinâmico, estando sua 
trajetória e o perfil dos egressos sempre atrelados ao modelo político 
econômico-social vigente do país (SILVA et al., 2010). Neste processo 
formativo, uma das opções é a aprendizagem baseada na Atenção 
Básica em Saúde (ABS), na qual a inserção do discente desde o início 
do curso em atividades práticas, favorecendo uma clínica ampliada de 
saberes, aplicação de ações preventivas e promotoras da saúde coletiva 
e o exercício do acolhimento às demandas e vulnerabilidades das 
pessoas e comunidades. Na ABS, um cenário fundamental na formação 
do profissional enfermeiro é a Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
instituída pela Portaria nº629/1993 – GM e regulamentada em 1994 
como uma estratégia do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). A ESF é 
um campo com maior demanda de atendimento, além de ser a porta de 
entrada do sistema de saúde, modelo à Atenção Básica em Saúde (ABS) 
e organização desse sistema. É importante que os enfermeiros dominem 
essa tecnologia de trabalho. Por outro lado, vale lembrar que a Portaria 
nº2488/2011-GM revogou a Portaria nº648/2006 que instituiu a Política 
Nacional da Atenção Básica. Tal Portaria de 2011 estabeleceu revisão de 
diretrizes e normas para a organização da ABS para a ESF, estabelecendo 
que a ESF deve buscar a integração com instituições e organizações sociais 
para desenvolver parcerias e construção de cidadania. A ESF é prioritária 
para expansão, qualificação e consolidação da ABS. Regida pelos preceitos 
do SUS, favorece uma reorientação do processo de trabalho com maior 
potencial de aprofundar princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 
básica (BRASIL, 2012).

A inserção dos acadêmicos nas ESF tem demonstrado ser uma 
excelente oportunidade para conhecer o funcionamento integral destes 
serviços, a realidade do SUS e seus princípios, bem como os serviços 
prestados e as necessidades dos usuários, possibilitando maior integração 
teórico-prática, a multidisciplinaridade e a possibilidade de compartilhar 
saberes. Este processo deve ser estimulado continuamente, pois desenvolvem 
a atitude de querer aprender e a proatividade em busca da autonomia, 
evidenciada por muitos desses discentes que propõem e desenvolvem 
estratégias e ações de inserção profissional nestes serviços (PIZZINATO et 
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al., 2012). A partir de 2006 houve uma ampliação significativa da inserção 
dos discentes nas ações de cuidado, gerência e educação nos cenários da 
ABS. Essa inserção proporcionou maior conhecimento e envolvimento 
no contexto social, possibilitando aos discentes seu aprimoramento nas 
habilidades e competências requeridas ao enfermeiro, conforme as DCN. 
Este fortalecimento na articulação entre trabalho, educação e comunidade, 
ampliou as possibilidades do Processo de Integração Ensino Serviço 
(PIES) (COLLISELLI et al., 2009). Na década de 80, iniciou-se no Brasil a 
Integração Ensino-Serviço (IES), adicionando a este processo pressupostos 
das políticas de saúde e educação vigente: o Sistema Único de Saúde (SUS) 
e, posteriormente, as DCN para a formação dos profissionais da saúde 
(OJEDA et al., 2004). Este processo é o trabalho pactuado que utiliza a 
coletividade, integrando ensino e serviço.

As práticas em saúde realizam-se em serviços integrados, 
aproximando a teoria à realidade social. O PIES é necessário na ESF, 
contribuindo à definição e organização das práticas dos discentes e ao 
desenvolvimento conjunto de suas atividades (FERREIRA; FIORINI; 
CRIVELARO, 2010). 

Este capítulo faz uma breve reflexão sobre a importância da 
Integração Ensino-Serviço-Comunidade na formação dos profissionais de 
saúde, principalmente da Enfermagem. Ele relata o percurso metodológico 
e explora os resultados da pesquisa “Integração Ensino-Serviço na 
formação de enfermeiros na Estratégia de Saúde da Família”, desenvolvida 
no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL). Na apresentação dos resultados, discute-se as fragilidades 
e as fortalezas vivenciadas em um Processo de Integração Ensino Serviço 
(PIES), baseadas nos conceitos clássicos de estudiosos do tema.

Portanto, este trabalho se justificou pela necessidade de evidenciar 
se a formação de enfermeiros na ESF por meio do PIES está ocorrendo de 
forma pedagógica, articulando teoria e prática, adequada à realidade, com 
reflexão crítica mediada pelos princípios e diretrizes do SUS, da ESF e do 
Sistema Informação da Atenção Básica (SIAB) (atual e-SUS) usado neste 
modelo de saúde. E, principalmente, seu papel como futuro profissional 
para atender as demandas locais e regionais, baseados nos diagnósticos 
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de áreas e mapas situacionais, melhorando os indicadores de saúde e, 
consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. 

Desta forma, os objetivos deste estudo foram: identificar o PIES 
na formação de enfermeiros no Estágio Curricular Supervisionado (ECS) 
obrigatório de enfermagem na ESF; elencar fortalezas e dificuldades 
encontradas na integração ensino-serviço; e verificar os instrumentos do 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) utilizados na integração 
ensino-serviço. 

PERCURSO METODOLÓGICO

Trata-se de estudo de caso, descritivo, exploratório, transversal, de 
abordagem quantitativa com dados primários, realizado nas ESF da zona 
urbana do município de Caruaru (PE), Brasil. 

A coleta dos dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2012. 
A amostra foi de conveniência, censitária, composta por 36 enfermeirandos 
estagiários, 18 enfermeiros das unidades da ESF e 06 docentes supervisores 
de estágio, totalizando 60 participantes da pesquisa, envolvidos em Estágio 
Curricular Supervisionado (ECS) de dois cursos superiores de Enfermagem. 

Os critérios de inclusão foram: ser discente inserido nos processos 
de ensino aprendizagem dos estágios supervisionados obrigatórios, no 
período da coleta dos dados; ser enfermeiro assistencial da ESF com 
mais de 06 meses de experiência no serviço; e docentes das faculdades de 
enfermagem que acompanham e supervisionam estes estágios. Neste estudo, 
não foi excluído nenhum sujeito da pesquisa, por não se encontrarem em 
licença gestacional e/ou médica.  

Utilizou-se um questionário semiestruturado, contendo 13 questões 
do estudo de Beccaria et al. (2006), sendo que as questões de número 5, 6 e 8 
foram adaptadas pelos pesquisadores. As variáveis foram: dados demográficos, 
titulação, tempo de atuação, desenvolvimento de atividades de diagnóstico, 
planejamento, assistenciais, educacionais e avaliativas, os aspectos e pontos 
positivos, negativos e dificuldades de formação de enfermeiros na ESF e o uso 
do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) no processo de ensino 
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aprendizagem. Este instrumento foi aplicado, individualmente, em local restrito, 
com agendamento prévio de data e hora para realização. Foram explicados os 
objetivos desta pesquisa e apresentado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), o qual foi assinado por todos os participantes.

Os dados obtidos foram digitados em uma planilha eletrônica no 
programa Excel® versão 2007 para análise descritiva de frequências absolutas 
e relativas. Após a análise e interpretação das informações, descreveram-se os 
resultados por meio de tabelas e gráficos para a discussão e divulgação dos dados. 

O estudo foi realizado após autorização da carta de anuência da 
Secretária de Saúde do munícipio em estudo e aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos do Centro de Ensino Superior de 
Maceió (CESMAC), em consonância com a Resolução do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) nº196/96, corroborada pela Resolução nº466/2012 do 
CNS; sendo aprovado pelo Parecer Consubstanciado nº1372/12. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Numa breve descrição dos participantes da pesquisa, preservando 
suas identidades, verificou-se que 75,0% (27) dos discentes apresentam 
idade entre 20 e 29 anos, ao passo que, 83,3% (05) dos docentes e 77,8% 
(14) dos enfermeiros estão acima de 30 anos. Também foi evidenciado 
22,2% (04) dos enfermeiros dos serviços de saúde na faixa acima de 50 
anos, o que se justifica, pois estes laboram desde a implantação da ESF 
no município de estudo em 1994, contribuindo com suas experiências no 
processo de formação dos novos enfermeiros e nos indicadores de saúde 
alcançados pelo município.

Houve predomínio do sexo feminino, 91,7% (55), o que é comum 
na área da enfermagem e corrobora o estudo de Beccaria et al. (2006).

Em relação a titulação dos participantes que exercem atividades de 
ensino e assistência de nível superior, 92,0% (22) possuem especialização 
na área do estudo, o que é um indicador relevante no processo de ensino-
aprendizagem durante a graduação (MONTENEGRO; BRITO, 2011). 
Destes, 04 são docentes e 18 enfermeiros. 
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Para 93,3% (56) dos participantes da pesquisa, a atuação do 
enfermeiro no PIES ocorre pelo fornecimento de informações sobre a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) que atua, tendo em vista a organização 
do campo de ensino; 80% (48) deles orientam alunos em atividades práticas 
do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) e 50% (30) dos enfermeiros se 
valem da presença do docente e dos discentes para intercâmbio e atualização 
de conhecimentos da equipe. 

Os profissionais da ESF contribuem com suas experiências, 
percepções e inserem o discente na dinâmica do processo de trabalho do 
serviço, permitindo que ele próprio constate a realidade das práticas de 
saúde, (re)construa seus conhecimentos, mobilize seus recursos afetivos, 
cognitivos e psicomotores e, principalmente, contribua interferindo na 
realidade, uma vez que este é o objetivo primordial a que deve se prestar a 
construção de um saber (CARVALHO et al., 2009).

A forte e fundamental ligação entre os mundos do serviço e do 
ensino, permite que o processo de trabalho seja um espaço privilegiado 
para a assistência e o ensino em saúde. A amplitude deste processo 
possibilita reconhecer e motivar que o resultado de sua prática 
envolve, entre outros, o Processo de Integração Ensino-Serviço (PIES) 
no qual se destaca uma ação onde o cuidar em saúde gera qualidade 
de atenção e qualidade de formação. Esta integração possibilita a 
construção de redes apoiadas na alteridade, corresponsabilidade, 
autonomia, satisfação e construção de novas linguagens e saberes 
(MARINS, 2007). Estes aspectos têm benefícios mútuos, sob o ponto 
qualitativo e quantitativo. Os dados podem ser avaliados sob o aspecto 
de produtividade do ensino, mas expressa, sobretudo, uma rede de 
trabalho qualitativo que envolve serviço e educação, o que dá suporte 
ao processo de qualificação do ensino e da assistência (OJEDA; 
SANTOS; EIDT, 2004).

A relação entre os processos de ensino e a prestação de serviços tem 
proporcionado uma formação diferenciada aos acadêmicos, que passam a 
vivenciar os desafios de materialização dos princípios do SUS na Atenção 
Básica em Saúde (ABS), estimulando a formação de recursos humanos para 
atuação na rede de serviços do sistema (PIZZINATO et al., 2012).  
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Os pontos de partida e de chegada da formação por meio do Estágio 
Curricular Supervisionado (ECS) devem centrar-se na leitura da realidade. 
Deste modo, se consegue entender e interagir com a complexidade social 
e as solicitações de posicionamentos praxiológicos entre o instrumental e 
os condicionantes sócio-políticos da totalidade (MARRAN, 2011). O ECS 
oportuniza integrar ensino serviço, possibilitando uma formação articulada 
à realidade, que considera tanto as necessidades de saúde da população, 
quanto às fragilidades e potencialidades dos serviços de saúde. Propicia 
ao discente desenvolver as ações do enfermeiro como: cuidar, planejar, 
gerenciar, educar e investigar (COLLISELLI et al., 2009). 

Quanto aos aspectos desenvolvidos em conjunto no processo de 
Integração Ensino-Serviço (PIES), neste estudo foi identificado que: 61,7% 
(37) dos participantes referiram que detectam problemas relacionados 
à assistência e ao funcionamento da unidade de saúde; 60,0% (36) deles 
estavam inseridos na execução de atividades de enfermagem da ESF; 36,7% 
(22) participavam do gerenciamento das atividades de enfermagem na 
unidade; apenas 30,0% (18) promoviam reuniões e discussões periódicas 
para orientação técnica; 28,3% (17) propiciavam educação permanente e 
continuada para desenvolvimento da equipe da unidade; 15,0% (09) deles 
implementam resultados de pesquisa na prática; e 15,0% (09) desenvolvem 
pesquisas em conjunto no serviço. Na verificação dos dados, observando-se 
apenas os discentes, 58,0% (21) deles detectam as fragilidades da assistência 
prestada aos usuários da saúde e do funcionamento da unidade; 50,0% 
(18) deles estão inseridos nas atividades da ESF; 33,3% (12) têm atividade 
de gerenciamento na unidade; 27,7% (10) estavam envolvidos com 
educação permanente e continuada; 25,0% (09) participavam das reuniões 
e atividades de planejamento; mas, 19,4% (07) não apontaram nenhuma 
atividade em conjunto dentro da equipe da ESF. Tais resultados são opostos 
aos citados pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo (SP) que pontuam situações de aprendizagem significativa 
a partir do mundo do trabalho e a participação ativa dos discentes no 
processo formativo (ESCOLA DE ENFERMAGEM-USP, 2008). 

O PIES amplia as oportunidades de desenvolver e aperfeiçoar 
habilidades de cuidado, educação, gerência e pesquisa, pela realização de 
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práticas assistenciais de enfermagem junto à comunidade, vivenciando 
situações concretas do mundo do trabalho, relacionadas as necessidade 
e demandas da população, bem como dos desafios e possibilidades dos 
serviços do SUS (COLLESELLI et al., 2009). No entanto, neste estudo, 22,2% 
(04) dos enfermeiros relataram não existir a participação dos docentes nas 
atividades da ESF e 19,4% (07) dos discentes não mencionaram nenhum 
aspecto trabalhado em conjunto, o que denota fragilidade no PIES na 
formação de enfermeiros.

O diagnóstico da área de abrangência permite conhecer a 
realidade do serviço, elaboração em conjunto das necessidades, atividades 
e intervenções, além de monitoramento dos indicadores de saúde do 
serviço, possibilitando reflexão-ação-reflexão a todos os envolvidos 
na unidade de saúde. O papel de constatar a realidade e de produzir 
sentidos, no caso da formação em saúde, pertence tanto aos serviços de 
saúde como às instituições formadoras. Portanto, cabe a estes coletar, 
atualizar, sistematizar, analisar e interpretar as informações da realidade, 
problematizar o trabalho das organizações de ensino e serviço, e construir 
significados e práticas com orientação social, mediante participação ativa 
dos segmentos ensino-serviço-comunidade (CECCIM; FEUERWERKER, 
2004). No entanto, outra fragilidade identificada foi que 53,3 % (32) dos 
participantes destacam que não é realizado o diagnóstico da relação entre a 
realidade do serviço com o planejamento das suas necessidades, atividades 
e intervenções no PIES. 

A Educação em Saúde (ES) é muito importante para a formação 
dos futuros enfermeiros, pois a realização de trabalhos educativos durante 
o ECS permite aos acadêmicos adquirir conhecimentos e experiências 
que são de suma importância para a atuação em atividades educativas. 
Considera-se essencial ter no âmbito da formação base teórica do campo 
da ES, esta subsidia uma prática profissional crítica e comprometida com as 
necessidades dos usuários e dos serviços de saúde. 

O serviço de saúde para o desenvolvimento da educação em saúde 
deve lançar mão de parcerias com as instituições de ensino superior, com 
o objetivo de qualificar os futuros profissionais que poderão compor o 
quadro de técnicos da ABS (LOPES et al., 2011). A ES, enquanto atividade 
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do cuidado em Enfermagem em Saúde Pública, deve ser entendida de 
forma ampliada, pode ocorrer tanto em momentos formais, planejados, 
quanto em momentos informais, como em consultas e conversas com a 
comunidade ou durante visitas domiciliares (ACIOLI, 2008). Esta ação 
deve ser norteada por processos de construção compartilhada, na busca da 
integralidade, e deve tem como princípios: a prática metodológica dialética; 
o trabalho desenvolvido a partir da necessidade da realidade local; a ênfase 
em processos de desconstrução de conceitos, valores e posturas; o uso de 
múltiplas linguagens visto a participação dos segmentos ensino serviço 
e comunidade; a postura permanente de estudo e pesquisa durante este 
ato educativo; o planejamento participativo nestas ações; e a avaliação de 
processos, de resultados e impactos (ACIOLI, 2008).  

É visível a carência de planejamento das atividades assistenciais. 
Para o aproveitamento das múltiplas oportunidades e para a concretização 
do processo de aprendizagem e do cuidado, é necessário cogestão, na qual 
se planeje conjuntamente as ações entre o ensino e serviço. Desta forma 
pode superar os desafios e resolver problemas a partir do conhecimento 
destes mundos (SCHIMIDT et al., 2009).

Neste estudo, 65,0% (39) dos participantes desenvolviam Educação 
em Saúde (ES) em conjunto. Destes, 18,0% (07) diariamente, 48,7% (19) 
semanalmente, 20,5% (08) esporadicamente e 12,8% (05) mensalmente. 
Mostram os resultados que as atividades de ES não acontecem de forma 
homogênea, ou seja, não há participação efetiva no planejamento e execução, 
deixando lacunas as quais poderiam ser trabalhadas as necessidades do 
ensino e serviço, bem como permitiria um PIES eficaz, maior satisfação 
dos envolvidos e atenção às necessidades da população. As práticas em 
conjunto devem ser frequentes e planejadas, visíveis aos profissionais da ESF 
e componentes do ensino. Assim, não deve ocorrer mensalmente, tampouco 
esporadicamente, pois devem atender as necessidades da população adscrita.

Quanto às atividades assistenciais em conjunto elas aconteceram 
para 81,7% (49) dos participantes, porém às custas do planejamento, 
organização e fluxo dos enfermeiros do serviço. Tal dado mostra a 
falta de participação docente e discente neste contexto, que refletirá 
negativamente na formação dos futuros enfermeiros. Também se observa 
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integração frágil, na frequência não homogênea, pois, dos respondentes: 
49,0% (24) referiu ser diariamente, 36,7% (18) semanalmente e 14,3% 
(07) mensalmente e esporadicamente. Outra fragilidade identificada 
neste processo de integração ensino-serviço foi sobre o planejamento das 
atividades, pois apenas 4,0% (02) dos participantes referiram que ocorre 
planejamento em conjunto (enfermeiros do serviço, Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e discentes do ECS). A participação do docente poderia 
ser um ponto forte neste contexto, para aumentar as possibilidades do 
trabalho interprofissional, troca de experiências, melhora da qualidade da 
assistência, bem como a importância do trabalho em equipe.

Em relação ao desenvolvimento de estratégias em conjunto para 
planejamento, sugestões e avaliação das atividades de ensino no serviço, 
78,3% (47) de todos os participantes referiram não acontecer esta sistemática 
(Gráfico 1). Chama a atenção que 88,9% dos discentes participantes afirmam 
que não há este trabalho conjunto. Tal situação reforça nosso entendimento 
(e de vários autores) de que a inserção da educação interprofissional na 
formação das profissões da saúde é fundamental e urgente (SILVA, 2013; 
RODRIGUES et al., 2018). Desta forma pode se inferir a possibilidade de 
que a teoria esteja dissociada da prática, o que pode ocasionar prejuízo aos 
segmentos ensino-serviço e, consequentemente, a qualidade da atenção à 
saúde da população. 

Gráfico 1. Desenvolvimento de estratégias para avaliação, sugestões e planejamento das atividades de 
ensino, em Caruaru-PE, 2012.
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Torna-se evidente uma maior participação dos profissionais do 
serviço no planejamento, no desenvolvimento, na supervisão, na orientação 
e na avaliação das estratégias pedagógicas nos cenários de prática 
(COLLISELLI et al., 2009; PIZZINATO et al., 2012). Estas atividades devem 
traduzir as necessidades sentidas pelo ensino e serviço, contemplando a 
formação do discente (COLLISELLI et al., 2009).

No PIES, visualizam-se muitas possibilidades, como: criatividade 
e motivação para construir e executar estratégias conjuntas, planejamento 
e articulação de projetos de pesquisa de monitoramento, avaliação da 
ABS, visando melhorar as práticas de saúde e o processo contínuo da 
reorientação da formação dos profissionais de saúde, viabilizar a integração 
trabalho/educação (ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO, 2008). A ESF ampliou os cenários para atividades de ensino 
aprendizagem, estimulando os discentes a aprender a aprender com as suas 
primeiras experiências voltadas à ABS. Nas avaliações de aproveitamento 
dos discentes pode-se identificar que há maior integração institucional 
e da teoria-prática, situações de aprendizagem significativas a partir dos 
mundos do trabalho e do ensino e a possibilidade da participação ativa do 
discente no processo (EERP-USP, 2008).

É oportuna a organização e realização de reuniões semanais de 
debate dos estágios nos serviços ou seminários de planejamento e avaliação 
do currículo. Segundo Guizardi (2006), um dos principais efeitos notados 
é o modo como os integrantes do ensino e de serviço se responsabilizam 
como partícipes do processo formativo e do cuidado. Esse vínculo propicia 
o debate coletivo sobre as práticas da assistência e educação, ajuda na 
conformação de ações e posturas abertas à sua própria reconstrução, 
conforme as necessidades, os desafios e problemas cotidianos.

Como potencialidade para o processo de Integração Ensino-Serviço, 
corroborando Colliselli et al. (2009), destaca-se o fortalecimento das ações 
colaborativas pelo docente e enfermeiro assistencial, que são atores do 
processo de ensino-aprendizagem no Estágio Curricular Supervisionado, 
quer seja na supervisão dos discentes ou no desenvolvimento de atividades 
de educação permanente. É importante a participação dos enfermeiros 
neste processo, visto que um dos desafios para implementação das diretrizes 
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da ESF e para o atendimento adequado de saúde das necessidades da 
população consiste no envolvimento dos profissionais do serviço inseridos 
no programa com discentes de graduação, pois, atuando em conjunto, eles 
podem refletir sobre o processo de trabalho, oferecendo subsídios para a 
sua reformulação e também para a formação de enfermeiro adequada ao 
SUS ( COLLISELLI et al., 2009). 

Tabela 1. Aspectos positivos da inserção dos enfermeirandos na Estratégia de Saúde da Família no 
Processo de Integração

TABELA 6 – Aspectos positivos da inserção dos enfermeirandos na Estratégia de 
Saúde da Família no Processo de Integração Ensino Serviço em Caruaru-PE, 2012. 
 
Aspectos* Discente Docente Enfermeiro Total 

n % n % n % n % 

Melhor formação profissional tendo em 
vista a efetiva IES 
Conhecer a organização e 
funcionamento da ESF 
Disponibilidade de campos de ensino 
teórico-prático  
Facilidade para desenvolvimento de 
ensino teórico-prático 
Crescimento pessoal e profissional dos 
RH de enfermagem das instituições 
Os enfermeiros da ESF sentem-se co-
responsáveis pela formação 
Facilidade de interação com a unidade 
(aspectos sociais e organizacionais) 
Clínica ampliada dos saberes 
 
Melhor avaliação das vulnerabilidades 
dos indivíduos e comunidade 
Facilidade de realização de pesquisas e 
implementação dos seus resultados 

36   
 

36 
 

34 
 

31 
 

29 
 

28 
 

29 
 

24 
 

22 
 

15 
 

 100 
 

100 
 

94,4 
 

86,1 
 

80,5 
 

77,7 
 

80,5 
 
66,6 
 
61,1 
 
41,6 

06 
 

05 
 

05 
 

05 
 

05 
 

04 
 

03 
 

05 
 

05 
 

04 

100 
 

83,3 
 

83,3 
 

 83,3 
 

82,3 
 

 66,6 
 

50,0 
 

83,3 
 

83,3 
 

66,6 

16 
 

15 
 

14 
 

13 
 

14 
 

16 
 

14 
 

13 
 

14 
 

12 

88,8 
 

83,3 
 

77,7 
 

72,2 
 

77,7 
 

88,8 
 

77,7 
 

72,2 
 

77,7 
 

66,0 

58 
 

56 
 

53 
 

49 
 

48 
 

48 
 

46 
 

42 
 

41 
 

31 

96,6 
 

93,3 
 

88,3 
 

81,6 
 

80,0 
 

80,0 
 

76,6 
 

70,0 
 

68,3 
 

51,6 

* Múltiplas escolhas.  

Ensino Serviço, em Caruaru-PE, 2012.

Quanto aos principais aspectos positivos ou fortalezas da inserção 
dos discentes na ESF destacam 96,6% (58) que ocorre melhor formação 
profissional tendo em vista o PIES, 93,3% (56) conhecer a organização e 
funcionamento da ESF, 88,3% (53) a disponibilidade de campos teórico 
prático que facilitam o processo de aprendizagem, 81,6% (49) facilidade para 
desenvolvimento de ensino teórico-prático, considerando a proximidade 
e o intercâmbio dos profissionais de ambas as instituições, 80,0% (48) 
crescimento pessoal e profissional dos recursos humanos de enfermagem 
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das instituições e os enfermeiros da ESF sentem-se corresponsáveis pela 
formação dos discentes e 76,6% (46) facilidade na interação com a unidade 
(aspectos sociais e de organização) (Tabela 1).

Na ESF, os enfermeirandos aprendem a conhecer o modelo de 
orientação da ABS, permitido se inserirem na descoberta da complexidade 
do ser humano, por meio de tecnologias leves, e identificam o valor da 
cogestão profissional-usuário no cuidado das necessidades de saúde. 
Para formação, esta proposta pretende mudar a concepção hegemônica 
para uma concepção construtivista (problematizada à das práticas e dos 
saberes), incentivando e valorizando a produção de conhecimento dos 
serviços (FERREIRA; FIORINI; CRIVELARO, 2010).

De acordo com Salviato et al. (2003) há dificuldade de formar 
profissionais de enfermagem que, atentos à realidade da ABS, tenha 
condições de promover mudanças significativas no cotidiano do seu trabalho 
nesta rede de atenção. Desta forma não possibilita um avanço concreto 
em direção à consolidação do SUS. São várias as razões que determinam 
este problema, destacam os autores: a formação excessivamente técnica e 
desarticulada do processo de construção do SUS, condições precárias de 
trabalho quanto à estrutura física da rede de saúde, organização do processo 
de trabalho centrada na doença, falta de entrosamento entre o corpo de 
enfermagem do ensino e do serviço, entre outros.  

A literatura aponta muitos desafios na implementação da IESC, 
como: a) o modelo de atenção à saúde vigente ainda hospitalocêntrico e 
cursos com currículos fragmentados. Isto precisa mudar! É preciso priorizar 
a Atenção Primária e a promoção da saúde que contém a prevenção 
de  acidentes, das violências (doméstica – sexual, física, psicológica, 
negligência-, escolar, Bullying, Cyberbullying, Assédio Moral, incivilidades, 
preconceitos, etc.), de algumas doenças preveníveis através das vacinas etc.; 
b) sobrecarga de trabalho dos profissionais nos serviços de saúde, gerando 
resistências; c) a falta de financiamento para manutenção das atividades 
de ensino nos serviços que implica em deficiência da infraestrutura e de 
recursos humanos; d) Falta de parcerias que possam contribuir para a 
manutenção dos projetos na comunidade; e) falta de incentivo/motivação 
para os preceptores dos serviços acolherem os alunos das graduações da 
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saúde; f) desconforto/insegurança de alguns preceptores com a presença 
de alunos nas práticas; e outras (FONSECA, 2009; MENDES et al., 2020).

Neste estudo, a existência de dificuldades na formação de 
enfermeiros no PIES na ESF foi verificada em 71,7% (43) dos participantes. 
Os aspectos identificados, por ordem de maior frequência, foram descritos 
na Tabela 2, chamando a atenção para aqueles referidos por mais de 
50,0% dos participantes: desconhecimento dos formulários e da área 
de abrangência da ESF, ausência de reuniões para desenvolvimento de 
pesquisas e avaliação dos estágios.

Tabela 2. Dificuldades à formação de enfermeiros no Processo de integração Ensino Serviço na 
Estratégia Saúde da Família, em Caruaru-PE, 2012.

Aspectos * Discente Docente Enfermeiro Total
N % n % N % N %

Desconhecimento dos impressos utilizados na ESF 12 48,0 02 66,7 11 73,3 25 58,1
Desconhecimento da área de abrangência 14 56,0 02 66,7 07 46,7 23 53,5
Ausência de realização de pesquisas conjuntas 14 56,0 01 33,3 07 46,7 22 51,2
Ausência de reuniões periódicas para avaliação dos estágios 11 44,0 02 66,7 09 60,0 22 51,2
Desconhecimento da área administrativa da ESF 10 40,0 01   16,6 09 60,0 20 46,5
Desconhecimento das normas e rotinas do serviço 09 36,0 02 66,7 07 46.7 18  41,9
Desconhecimento dos indicadores da Atenção Básica 07 28,0 02   66,7 09 60,0 18  41,9

* Múltiplas respostas.

O envolvimento e compromisso da Universidade com a comunidade 
é fundamental para que haja benefícios/melhorias da qualidade de vida da 
população. Neste sentido, quanto mais disciplinas, módulos, atividades, etc., 
inseridas na comunidade, melhor interação dos alunos/futuros profissionais 
da saúde com as famílias das comunidades e seus problemas de natureza física, 
psíquica, social e econômica (FONSECA, 2009; RODRIGUES et al., 2018). Tal 
aproximação empodera a formação dos profissionais da saúde, aumenta o grau 
de resolutividade e de satisfação dos usuários dos serviços e fortalece o SUS.

Ao buscar formar profissionais dentro do perfil idealizado para 
o SUS, há um descompasso. Percebe-se que o campo para as atividades 
práticas não se encaixa na “realidade ideal” que os acadêmicos gostariam 
de vivenciar e que aprenderam nas aulas teóricas (SALVIATO et al., 2003). 
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É necessário identificar as dificuldades à formação em saúde no 
PIES, na perspectiva dos envolvidos no ensino e serviço e apontar estratégias 
para superação destes entraves, levando ao aprimoramento e fortalecimento 
deste processo, consequentemente da formação (CAVALHEIRO; 
GUIMARÃES, 2011). Dentre as estratégias, há necessidade de realização de 
oficina de trabalho, ancorado na cogestão, que propicia relações horizontais 
e democráticas. A participação, o envolvimento e a reflexão de todos são 
requisitos fundamentais para a construção coletiva do conhecimento e das 
soluções para os problemas (CAVALHEIRO; GUIMARÃES, 2011). Sem 
estas estratégias, é restrita a possibilidade de desconstrução dos aspectos 
dificultadores enrijecidos do ensino e do serviço, particularmente aqueles 
que marcam e atualizam os modelos técnicos assistenciais hegemônicos e 
as relações de poder que os caracterizam (GUIZARDI et al., 2006). 

Quando comparamos o quanto os objetivos comuns do Curso 
de Enfermagem e da ESF foram atingidos, observa-se que os discentes 
conseguiram atingir a maior parte deles (Gráfico 2).

Gráfico 2. Objetivos comuns aos cursos de graduação em Enfermagem e a Estratégia Saúde da Família 
no Processo de Integração Ensino-Serviço em Caruaru-PE, 2012.

Evidenciou-se déficit do conhecimento e do uso dos instrumentos 
do SIAB, apontado pelos discentes. Atualmente, o SIAB é chamado e-SUS. 
Entretanto, é essencial o conhecimento e uso desta ferramenta, uma vez 
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que, a partir dela são realizados: o diagnóstico da área de abrangência, o 
manejo e monitoramento de indivíduos e grupos, identificação da produção 
e marcadores entre outros procedimentos. É importante criar a cultura da 
informação, reconhecendo este recurso como fundamental para a gestão 
em saúde. Os serviços de saúde e as instituições formadoras precisam se 
apropriar do sistema de informações do SUS para diagnósticos situacionais, 
avaliações e tomada de decisões (intervenções) oportunas para a melhoria 
dos indicadores dos serviços (BRASIL, 2003).

Na prática gerencial em enfermagem, pode-se utilizar na ESF 
de construção de mapas para o conhecimento da realidade da área de 
abrangência, na perspectiva de um planejamento focado nas necessidades 
e potencialidades destes serviços (COLLISELLI et al., 2009).

O processo de ensino-aprendizagem e do uso do SIAB (e-SUS) na 
formação dos profissionais em saúde apresentam deficiências visando à 
gestão da informação, conforme observado na Tabela 3. Este conhecimento 
influencia sobre o processo decisório, de planejamento para implementação 
e avaliações das ações. As decisões, quando tomadas, não são sistematizadas, 
e não se utiliza o SIAB adequadamente (COLLISELLI et al., 2009). 

Tabela 3. Uso dos instrumentos do Sistema de Informação da Atenção Básica pelos enfermeirandos no 
Processo de Integração Ensino Serviço na ESF, em Caruaru (PE), 2012.

Discente Docente Enfermeiro Total
N % N % N % N %

FICHA B-GES 20 55,5 05 83,3 11 61,1 36 60,0
FICHA A 13 36,1 06 100,0 11 61,1 30 50,0
FICHA B-HÁ 14 38,8 05 83,3 10 55,5 29 48,3
FICHA B-DIA 12 33,3 06 100,0 10 55,5 28 46.7
RELATÓRIO SSA2 09 25,0 04 66,7 15 83,3 28 46,7
RELATÓRIO PMA2 06 16,6 05 83,3 15 83,3 26 43,3
FICHA B-HAN 08 22,2 05 83,3 07 38,9 20 33,3
FICHA B-TB 07 19,4 05 83,3 08 44,4 20 33,3
FICHA C 04 11,1 04 66,7 07 38,9 15 25,0
FICHA D 02 5,5 03 50,0 09 50,0 14 23,3
RELATÓRIO A1 06 16,7 03 50,0 01 5,5 10 16,7
RELATÓRIO A2 03 8,3 03 50,0 01 5,5 07 11,7
Não conheceu e nem utilizou nenhuma 10 27,7 0 0 01 0 11 18,3

* Múltiplas respostas.
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O PIES é salutar para que os discentes façam a contextualização do 
SIAB, integrando teoria e prática, principalmente explorando os potenciais 
e limites deste sistema de informação. Acrescenta-se a importância do 
SIAB para implantar e operacionalizar as ações do Programa de Melhoria 
da Qualidade e do Acesso (PMAQ), visto que os seus indicadores são 
construídos baseados nos dados atualizados deste sistema.  

As características e aspectos necessários no PIES para formação dos 
enfermeiros, evidenciam as competências e habilidades preconizadas pela 
LDB e SENADEN para formação do enfermeiro e atende aos princípios e 
diretrizes do SUS. 

A formação em todos os níveis busca a transformação social, no 
Ensino Superior especificamente de Enfermagem, para alcançar este 
objetivo, discentes e docentes; têm o consenso da necessidade da formação 
de enfermeiros capacitados e comprometidos com a ética e o bem-estar 
da comunidade a ser assistida. Para desenvolver estas competências e 
habilidades, a formação deste profissional deve ser: generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, características essenciais que o qualificam com rigor 
científico e intelectual pautados nos princípios éticos e legais para exercer 
sua profissão (MOURA, MESQUITA, 2010).

O PIES articula ensino com a assistência e a pesquisa, 
constituindo um elo que precisa ser sempre fortalecido para consolidar 
o ensino de enfermagem com os serviços da rede de saúde. Quanto às 
características e aspectos necessários no PIES a formação de enfermeiros, 
conforme descrito na Tabela 4, 95% (57) dos participantes destacaram 
as relações éticas e trabalho em equipe, considerando as necessidades 
reais da comunidade e apresentando soluções efetivas para os problemas 
de saúde; 93,3% (56) apontaram a necessidade de conhecer os dados 
epidemiológicos; 90,0% (54) elencaram a comunicação interpessoal; 
88,3% (53) dos participantes referiram a postura profissional; 85,0% (51) 
conhecer os dados demográficos e o plano de estágios, seus objetivos e 
ementas; 83,3% (50) citaram a valorização do contexto dos usuários e 
70% (42) referiram a importância de avaliar as ações e indicadores do 
serviço de saúde.
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Tabela 4. Características e aspectos necessários no Processo de Integração Ensino, Serviço à formação 
de enfermeirandos na Estratégia Saúde da Família em Caruaru (PE), 2012.

ASPECTOS *
DISCENTE DOCENTE ENFERMEIRO TOTAL

n % n % N % N %

Relações éticas e trabalho em equipe 34 97,1 06 100 17 94,4 57 95,0

Considerar as necessidades reais da comunidade 33 94,3 06 100 18 100 57 95,0

Conhecer os dados epidemiológicos 32 91,4 06 100 18 100 56 93,3

Comunicação interpessoal 31 88,6 06 100 17 94.4 54 90,0

Postura profissional 34 97,1 06 100 13 72,2 53 88,3

Conhecer o plano de estágios, seus objetivos e ementas 31 88,6 05 83,3 15 83,3 51 85,0

Valorização do contexto dos usuários 29 82,8 05 83,3 16 88,9 50 83,3

Apresentar soluções efetivas 33 94,3 06 100 18 100 47 78,3

Avaliar as ações e indicadores do serviço de saúde 30 85,7 06 100 16 88,9 42 70,0

Não respondeu 01  2,7   0    0   0      0   0    0

* Respostas múltiplas 

A formação dos enfermeiros nesta perspectiva inclui o 
desenvolvimento de atividades de educação para o SUS, PIES efetivo, 
pautado num projeto pedagógico inovador, construído coletivamente 
com os segmentos ensino-serviço e comunidade, com forte inserção nas 
necessidades reais de saúde da população na sua concepção ampliada e na 
concepção social de cuidado de enfermagem. Essa realidade, vem requerer, 
das instituições formadoras, a implementação de ações de mudanças, 
indutoras, buscando a reorientação do processo de formação voltado 
para o desenvolvimento de competências e habilidades, para o exercício 
de práticas e saberes capazes de darem respostas ao que preconiza os 
princípios e diretrizes do SUS (SILVA et al., 2010). No entanto, este estudo 
corrobora Rossoni e Lampert (2004) que evidenciaram despreparo dos 
recém-formados para atuarem na complexidade do Sistema de Saúde, 
constituindo-se como um dos nós críticos. Ao mesmo tempo que destoa de 
achados de Silveira et al. (2020) que encontraram participantes da pesquisa 
(alunos, gestores e professores) percebendo a IESC como potencializadora 
de interação entre os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem e 
de cuidado do paciente. Na nossa realidade, investimentos na área de 
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formação de recursos humanos ainda são necessários para o atendimento 
das demandas do SUS, visto que a maior dificuldade apontada pelos 
profissionais foi o despreparo para atuar na ABS após concluir o curso de 
graduação (MONTENEGRO; BRITO, 2011).

Na formação, o discente deve entender que o enfermeiro se 
prepara para a vida profissional na expectativa de sujeito transformador 
e com a responsabilidade explícita de transformar seu contexto histórico, 
social e econômico (MOURA; MESQUITA, 2010). Neste sentido, a IESC 
tem um papel fundamental nesse perfil de profissional que a sociedade 
demanda. Estudo de Mello et al. (2019) mostra a necessidade de ampliação 
das práticas de saúde que deem conta dos discentes terem oportunidade 
de processos colaborativos na sua formação profissional. “...a integração 
ensino-serviço requer uma reflexão contínua do papel de cada um, a fim 
de estimular a corresponsabilidade no processo pedagógico de acordo com 
as políticas públicas de saúde e a realidade local”. Enquanto que Mendes et 
al. (2020), confirma que a integração ensino-serviço-comunidade (IESC) é 
fundamental para a melhoria da qualidade da atenção à saúde, entre outros 
benefícios, no entanto, as dificuldades encontradas para sua efetivação são 
muitas, como a resistência docente, a fragmentação curricular, ênfase na 
formação técnica, poucas interdisciplinares etc. 

Enfim, concordamos com Mello et al. (2019) que para se 
implementar a IESC é preciso lidar com as subjetividades dos gestores, 
preceptores, docentes e discentes, tanto das instituições formadoras, quanto 
dos serviços de saúde onde ocorrerão as práticas de educação em serviço. 
Neste sentido, é preciso aprender a administrar conflitos, implantar e manter  
os Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), 
fomentar as Pós-graduações Latu Sensu (Residências Multiprofissionais 
em Saúde) e Strictu Sensu (Mestrados e Doutorados Profissionais em 
Ensino na Saúde), socializar as políticas públicas que contribuirão para a 
melhoria da Atenção à Saúde (Política Nacional de Atenção Básica, Política 
Nacional de Humanização, Política Nacional de Educação Permanente, 
etc.). A Residência Multiprofissional tem contribuído para o processo de 
efetiva Integração Ensino-Serviço-Comunidade uma vez que os egressos se 
inserem nos serviços de saúde com outra perspectiva: o olhar experiente e 
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acolhedor de quem já vivenciou a comunidade na prática de saúde enquanto 
discente (MELLO et al., 2019). O mesmo sucede com os residentes médicos 
que vão trabalhar na ABS, fortalecendo vínculos afetivos e empatia que 
contribuem para a melhor atenção à saúde da população, a excelência da 
formação profissional e a satisfação do usuário dos serviços de saúde.

CONSIDERAÇÕES

Constatou-se por meio deste estudo que a formação de enfermeiros 
no PIES na ESF para atuar no SUS e nestes serviços apresenta potencialidades. 
Entretanto, muitas fragilidades, dificuldades que precisam ser solucionadas, 
para sanar este descompasso. As fragilidades devem ser trabalhadas pelo 
mundo do ensino e do trabalho, porém precisam ser compreendidas porque 
elas acontecem prejudicando a formação profissional. Para tal entendimento, 
é fundamental pesquisas com abordagem qualitativa que apreendam as 
subjetividades dos gestores, docentes, preceptores, discentes e usuários do SUS. 

E, como o PIES não está sendo efetivo, não há uma formação que 
garanta aos futuros enfermeiros o domínio técnico para planejamento, 
gerenciamento, monitoramento, avaliação e assistência na ESF. É preciso 
investir esforços para mudar tal realidade. 

Com base nos resultados deste estudo, foi realizada uma Oficina 
de Integração Ensino Serviço com os participantes da pesquisa, gestão do 
ensino e do sistema de saúde, em Caruaru (PE). Nesta, foi construído um 
protocolo para subsidiar o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) na 
ESF e fortalecer a integração entre o mundo do ensino e serviço.

Portanto, destaca-se a necessidade da formação adequada do 
enfermeiro no PIES para atuar no SUS e, particularmente, na ESF, pois 
ele tem um papel articulador, que pode contribuir, significativamente, 
na integração ensino-serviço e na formação de novos enfermeiros. À tais 
enfermeiros cabe o conhecimento do diagnóstico de área, indicadores da 
ABS, normatização e rotinas do serviço, clareza dos protocolos, da rede 
de atenção, o papel da ESF na ABS e no atendimento das urgências e 
emergências, articulação com a comunidade para melhoria da qualidade 



239CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

de vida dos usuários e fortalecimento do controle social. Desta forma, 
na formação e na assistência, atender ao que preconiza a LDB, DCN, 
SENADEN e aos princípios e diretrizes do SUS.  

As políticas públicas existem para satisfação da comunidade e 
de indivíduos, permeadas pela Constituição Federal Brasileira que nos 
faz sujeitos de direitos e de deveres. Algumas das políticas de saúde e de 
educação foram brevemente discutidas, focando a formação de enfermeiros 
na Atenção Básica de Saúde (ABS), desvelando uma vertente na qual foi 
evidenciado que muitas vezes a assistência vem de um lado e a pesquisa e 
ensino do outro, dissociado da realidade e sem complementariedade.

No decorrer do estudo foram evidenciadas fragilidades nos 
processos de conhecimento, diagnóstico, planejamento e avalição de 
como prestar assistência e formar profissionais para o SUS mutuamente. 
Entretanto, verificou-se também que discentes, docentes, enfermeiros das 
ESF, gestão do ensino e da assistência à saude, sabem e entendem que é 
necessária a formação de enfermeiros de forma adequada para satisfazer 
estes profissionais, aos serviços e Sistema de Saúde. Apontaram de forma 
significativa os pontos positivos, negativos, fragilidades e pontecialidades 
que atravessam esse caminho da formação profissional. 

Neste entendimento, e com o objetivo de melhorar a formação 
e a qualidade da assistência prestada, estes segmentos se reuniram e 
construíram o Protocolo de Práticas Integrativas de Enfermagem (PPIE) 
na ESF, deste modo unindo formação e assistência como preconiza a LDB, 
as DCN de enfermagem e os princípios e diretrizes do SUS. 

Portanto, se conclui que, os deveres e direitos sejam contemplados 
pela força da integração ensino-serviço e comunidade na construção de 
espaços mais acolhedores e resolutivos, e que a luz da harmonia esteja 
sempre com o mundo do ensino e do trabalho.
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INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NOS 
DISCURSOS DOS DISCENTES DA FAMED: 

REVELANDO AVANÇOS E DESAFIOS

Maria Liege Batista Araújo31

Margarete Pereira Cavalcante32

INTRODUÇÃO

A relação ensino-serviço vem sendo motivo de discussões e debates 
promovidos pelas diversas instâncias envolvidas com o processo formativo 
na área da saúde. As instituições e agentes que participam do processo 
de formação e construção do perfil dos profissionais vêm, ao longo dos 
anos, apresentando proposições e mecanismos no sentido de reordenar a 
formação no campo da saúde, com vistas a atender aos desafios da gestão e 
qualificação dessa força de trabalho.

Em conformidade com González e Almeida (2010b), após a 
Conferência de Alma-Ata em 1978, passou-se a discutir a relação entre 
a Universidade e o serviço. Com a implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), intensificou-se a preocupação em torno da formação dos 
profissionais de saúde. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde tem 
definido ações para incentivar esse debate e, segundo Jesus e Ribeiro 
(2012), tem se esforçado para assumir sua responsabilidade na ordenação 

31 Mestrado em Ensino na Saúde - MPES/UFAL. Assistente Social do SAMU e  SMS de 
Maceió.

32 Doutorado em Serviço Social – UFPE. Docente colaboradora do NUSP/FAMED/UFAL.
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de recursos humanos do SUS, materializando ações como o Programa de 
Incentivo a Mudanças Curriculares nos cursos de Medicina (Promed), o 
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 
(Pró-Saúde) e o Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET-
Saúde), com ênfase no desenvolvimento de parcerias entre gestores do SUS 
e as Escolas Formadoras, bem como institucionaliza políticas que buscam a 
reorientação deste campo profissional. 

A NOB-RH/SUS (BRASIL, 2005) aponta que a qualidade da 
atenção à saúde requer a formação de recursos humanos com domínio 
de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. Os novos 
enfoques teóricos e de produção tecnológica no campo da saúde demandam 
novos perfis profissionais, tornando-se imprescindíveis e obrigatórios 
o comprometimento e a adequação das instituições de ensino em todos 
os níveis com o Sistema Único de Saúde (SUS), materializado nas Leis 
nº8.080/90 e nº8.142/90, por meio da formulação de diretrizes curriculares 
que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e 
demográfico das regiões do País (BRASIL, 1990, 1996).

Há um entendimento, por parte das entidades médicas, segundo 
Demarzo et al. (2012), de que a vivência dos estudantes nos cenários 
de prática contribui para o desenvolvimento de uma prática clínica 
integrada e contextualizada, centrada nas pessoas e comunidades, e 
que a inserção deve ser longitudinal, com metodologias dialógicas e 
ativas de ensino-aprendizagem. A partir dela poderá se desenvolver um 
emaranhado de relações possíveis para a apreensão de novos processos 
formativos, intentando fomentar o compromisso político com o projeto de 
saúde vinculado ao interesse da coletividade. A vivência no contexto de 
trabalho, para Marin et al. (2012), contempla as diretrizes de formação dos 
profissionais da saúde e os princípios do SUS.

Considerando a relevância da discussão em torno da relação 
ensino-serviço para a formação dos profissionais no campo da saúde, 
uma interlocução que indica possibilidades para viabilizar os pressupostos 
das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996) e de reorganizar 
processos de trabalho, a presente pesquisa busca identificar como se 
manifesta nos discursos dos graduandos de Medicina da FAMED a relação 
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ensino-serviço no contexto da disciplina Saúde e Sociedade V. Busca 
conhecer os significados atribuídos pelos estudantes às atividades práticas 
nos serviços de saúde decorrentes da disciplina Saúde e Sociedade V, em 
face da formação profissional, suas fragilidades e potencialidades, e, por 
fim, identificar como se desenvolveu a relação dos discentes com os atores 
envolvidos nessa dinâmica.

A análise envolve um olhar primeiramente voltado ao contexto 
em que essas ações são produzidas, como também inclui a reflexão sobre 
as relações que permearam este processo, tendo como âncora norteadora 
desta análise o princípio da integralidade no processo da formação 
dos profissionais da saúde. Ancora-se na Teoria Sociológica de Pierre 
Bourdieu (BOURDIEU, 1989), fundamentando-se nas categorias habitus 
e campo social.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E A CONTEXTUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO MÉDICA

A presente reflexão revela que no processo de gestão da formação dos 
profissionais da saúde, os campos da educação e dos serviços intercruzam-se 
dialeticamente como espaços necessários na qualificação dos profissionais 
desta área. As categorias campo e habitus auxiliam na reflexão sobre o 
campo médico, para entender as forças que se manifestam nessa área, as 
condições objetivas e o contexto em que se desenvolve a relação ensino-
serviço. Ancorado nessa perspectiva, campo é um espaço multidimensional, 
um conjunto aberto de campos relativamente autônomos, subordinado 
quanto ao seu funcionamento e às suas transformações, de modo mais ou 
menos firme ou mais ou menos direto ao campo da produção econômica. 
Assim, campo compreende o espaço social em que se confrontam relações 
de poder entre os diferentes grupos e se configura por sua autonomia e 
especificidade (BOURDIEU, 1989 apud OLIVEIRA, 2013).

Habitus é concebido como um sistema de esquemas individuais, 
socialmente constituídos de disposições estruturadas no social, segundo 
Bourdieu (1983 apud NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2009, p. 24). O 
habitus, entendido como sistema de disposições duráveis estruturadas 
de acordo com o meio social dos sujeitos e que seriam predispostos a 
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funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador 
e estruturador das práticas e das representações. Nesta perspectiva, o 
habitus é produto da incorporação da estrutura social e da posição social 
dos agentes; desenvolve-se a partir das trajetórias, das experiências 
individuais e coletivas dos agentes. Segundo Setton (2002), habitus, palavra 
latina, traduz a noção grega hexis, utilizada por Aristóteles para se referir 
às características do corpo e da alma no processo de aprendizagem. Esse 
conceito surgiu da necessidade de aprofundar a reflexão entre os indivíduos 
e a sociedade; pensar esta relação fundamentada nesta categoria “implica 
afirmar que o individual, o pessoal e o subjetivo são simultaneamente 
sociais e coletivamente orquestrados” (SETTON, 2002, p. 63).

Para Nogueira M. e Nogueira C. (2009), o habitus é incorporado nos 
agentes num determinado contexto, numa determinada estrutura social, 
entendido como um sistema de disposições incorporadas no sujeito; estas 
se manifestam nas práticas e representações, imbricadas na relação com a 
posição que o sujeito ocupa na estrutura social. De acordo com Setton (2002), 
Nogueira M. e Nogueira C. (2009), habitus é concebido como um princípio 
mediador entre as condições objetivas e subjetivas do mundo social. 

Habitus é um sistema que funciona como uma matriz cultural; 
segundo Bourdieu (2007), é um princípio gerador alicerçado a partir das 
relações entre as estruturas objetivas e as situações conjunturais específicas. 
O habitus é um sistema flexível de disposição, não apenas resultado da 
sedimentação de uma vivência nas instituições sociais tradicionais, mas 
um sistema em construção, em constante mutação e, portanto, adaptável 
aos estímulos do mundo moderno: um habitus como trajetória, mediação 
do passado e do presente; habitus como história sendo feita; habitus como 
expressão de uma identidade em construção (SETTON, 2002, p. 67).

Castro (2014) traz uma discussão em torno do habitus médico, 
referindo-se a este como um conjunto de predisposições geradoras que 
resultam da incorporação do social feito corpo e das estruturas objetivas 
do campo médico; essas predisposições são recriadas na prática cotidiana. 
Destaca-se como elementos centrais na constituição do campo médico, as 
instituições de saúde, as faculdades de medicina e os hospitais de ensino, 
dando ênfase aos agentes que operam tais serviços.



250 Josineide Francisco Sampaio | Grazielle Rodrigues de Carvalho Nascimento | Adenize Ribeiro da Silva Marques | 
Divanise Suruagy Correia | Waldemar Antônio das Neves Júnior | Cristina Camelo de Azevedo (Organizadores)

O campo médico abarca o conjunto de instituições e atores da saúde 
que, localizados em diferentes posições, mantém entre eles relações de 
força orientadas a conservar, adquirir ou transformar essa forma de capital 
específico que consiste na capacidade de impor os esquemas dominantes de 
definição, percepção e apreciação das matérias próprias da agenda sanitária, 
assim como da ação (política, comercial, científica, profissional) que deriva 
dele (CASTRO, 2014, p. 173).

Neste sentido, o terreno do ensino na saúde constitui um campo fértil 
para protagonizar confrontos, alianças e movimentos. Espaço em que transitam 
relações de poder que se manifestam nas práticas dos agentes que atuam nas 
universidades, nos serviços e na comunidade, com reflexos na formação dos 
profissionais e no fortalecimento de um determinado projeto de saúde. 

Em consonância com Regis (2008), o meio institucional possui uma 
dinâmica social que proporciona e favorece a qualificação, mas é necessário 
ter clareza de que este fazer envolve tanto a estrutura dos processos de 
trabalho, imerso em uma sociedade de base capitalista, como também o 
redirecionamento e a intervenção dos atores envolvidos nesta dinâmica.

O ensino na saúde, de acordo com Batista, N. e Batista, S. (2004), 
é concebido como um processo que mobiliza a organização de um 
conjunto de relações que envolvem conhecimentos, habilidades e atitudes 
favorecedores do processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, 
os espaços dos serviços constituem cenários potenciais para a ampliação 
do conhecimento, espaços que funcionam como um elemento gerador na 
construção de significados e de conhecimento da realidade, mas necessitam 
estar sintonizados com o processo de formação dos profissionais de saúde, 
vistos como protagonistas deste movimento.

No que tange à formação médica, as considerações serão permeadas 
por um referencial que valoriza as interações construídas dentro e fora da 
sala de aula. A apropriação da cultura pelo indivíduo não acontece de forma 
passiva; é na interação com outros sujeitos que se ampliam as maneiras 
diversificadas de pensar. 

Nesse percurso, faz-se necessário compreender, em consonância 
com Carneiro (2013), que a função da educação amplia-se para novos 
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campos de compreensão, envolve ações e uma dinâmica complexa, a fim de 
desenvolver, qualificar, aprender a aprender, aprender a intervir e aprender 
a mudar. De acordo com Morin (2013), a função primordial é aprender a 
problematizar e religar as questões a partir do ser humano, desvelando-o 
em seus diversos aspectos.

O desafio é romper com o instituído. Segundo Gonzalez e Almeida 
(2010a), isso se dá com a quebra do continuísmo da fragmentação do saber e 
com a inclusão da integralidade no processo de formação e na organização dos 
serviços. A integralidade envolve um conhecimento técnico, ético e democrático. 
Para González e Almeida (2010a, p. 759), “um atributo que se quer do SUS”. 
Ainda em consonância com este autor, a integralidade no âmbito da formação 
requer a compreensão da cultura, dos sistemas e das relações que ocorrem na 
vida cotidiana. Envolve um olhar voltado para as necessidades dos usuários.  

Esse princípio poderá nortear práticas na relação ensino-serviço 
orientadas à promoção do conhecimento, em função das necessidades da 
coletividade. Poderá também ser um lastro com vistas a projetar ações que 
fortaleçam a integralidade no cuidado da saúde, estreitando os laços entre 
o ensino e o serviço. 

Para Rossit, Batista, S. e Batista, N. (2013), a integralidade no cuidado 
possibilita ampliar a resolubilidade dos serviços e a qualidade da atenção à 
saúde. Esses autores enfatizam a importância da educação interprofissional 
em saúde para o desenvolvimento da aprendizagem e do trabalho em equipe. 
Já Mcnair et al. (2005) conceituam a educação interprofissional como uma 
proposta de intervenção em que duas ou mais profissões aprendem juntas 
sobre o desenvolvimento do seu trabalho, considerando as especificidades de 
cada uma, para a melhoria da qualidade do cuidado ao paciente. 

A formação para a integralidade no cuidado envolve a adoção de 
mecanismos e estratégias indutores de um movimento com vistas a superar 
ações fragmentadas. Em conformidade com Batista (2012 apud ROSSIT; 
BATISTA, S.; BATISTA, N., 2013), inclui a articulação entre currículo, 
avaliação, gestão e integração com os serviços. Esse movimento extrapola 
os fazeres individualizados de cada profissão e faz alusão à necessidade da 
discussão da educação interprofissional como instrumento potente para o 
desenvolvimento de competências necessárias ao campo da saúde.
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Segundo Maia (2004), no Brasil a formação profissional voltada às 
necessidades sociais encontra substrato na própria Constituição Federal de 
1988, de modo que o processo de formação no âmbito da saúde deve tomar 
como parâmetro as necessidades advindas de um modelo de assistência 
que seja capaz de responder às demandas sociais.

Trazer uma discussão em torno da educação médica, particularizando 
a relação ensino-serviço no contexto da disciplina Saúde e Sociedade V, 
remete à necessidade de entender o contexto sócio-histórico produtor dessa 
relação. Historicamente, a educação médica constitui objeto de interesse de 
diversos campos, permeada por interesses políticos, econômicos e culturais. 
Os postulados flexnerianos influenciaram a formação médica ao longo dos 
anos, trazendo na sua origem um reordenamento das escolas médicas, 
elaborado num período marcado pela busca e expansão de mercados para 
a construção de grandes monopólios. 

O Relatório Flexneriano acarretou profundas transformações 
na formação médica. Após ele, “a associação entre a corporação médica 
e o grande capital passou a exercer forte pressão sobre as instituições 
e os governos para a implantação e a extensão da medicina científica” 
(PAGLIOSA; DA ROS, 2008, p. 495). Documento elaborado em 1910, por 
Abraham Flexner, pesquisador social e educador norte-americano que 
desenvolveu uma avaliação sobre as condições do ensino da medicina que 
culminou com a publicação do documento “Medical Education in The 
United States and Canada”, pela Fundação Carnegie, em 1910, o qual ficou 
conhecido como relatório Flexner.

Segundo Almeida Filho (2010), as proposições de Flexner 
fomentaram um modelo de ensino em que se pretendia uma reorganização 
do conhecimento com base na racionalidade científica e na abordagem 
disciplinar. De acordo com esse autor, o citado relatório influenciou 
significativamente o ensino médico, a institucionalização e a regulação 
deste campo profissional. 

Em conformidade com Perez (2004), e segundo Boelen (2002 apud 
PAGLIOSA; DA ROS, 2008), nessas recomendações havia um rigoroso 
controle de admissão, currículo de quatro anos, divisão do currículo em 
um ciclo básico de mais de dois anos, realizado no hospital, e exigência de 
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laboratórios e instalações adequadas. Neste contexto, os hospitais tornam-
se as principais instituições de transmissão do conhecimento médico 
durante todo o século XX. 

Os debates intensificaram-se em torno da formação médica, de 
acordo com González e Almeida (2010b), com a introdução do Estado 
de Bem-Estar Social nos países centrais. A medicina social da Inglaterra 
influenciou essa discussão, e na década de 1950 esse movimento chegou 
à América Latina. Nunes (2006 apud AZEVÊDO, 2013) observa neste 
período a existência de um movimento que dirige críticas ao modelo 
biomédico, originando os Departamentos de Medicina Social e Preventiva, 
como também a criação de disciplinas com um enfoque das ciências 
sociais, visando ampliar a perspectiva clínica, revelando uma preocupação 
com uma perspectiva biopsicossocial e estimulando ações fora do contexto 
do hospital. 

No Brasil, esse debate impulsiona o desenvolvimento de projetos 
de medicina comunitária. O movimento que trouxe repercussão na 
Educação Médica, segundo Perez (2004), foi o da medicina preventiva, 
que teve como objetos de preocupação da prática médica a prevenção e 
a promoção da saúde, valorizando a relação entre o social, o coletivo e o 
processo saúde-doença.

Com a implantação do SUS, a formação médica voltada para atender 
às necessidades de saúde da população encontra respaldo na Constituição 
Federal de 1988, na Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (DCN) (BRASIL, 1996, 
2014, 2016). Foi instituída em 2001, nos projetos pedagógicos dos cursos 
no âmbito da saúde. Alguns autores trazem discussões que indicam a 
importância da inserção dos estudantes de Medicina na Atenção Primária 
à Saúde, a exemplo de Massote, Belisário e Gontijo (2011). Esse mecanismo 
possibilita uma maior compreensão sobre o processo saúde-doença.

Percebe-se a preocupação em fortalecer a relação Ensino-Serviço 
mediante a institucionalização de políticas com a criação da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) no Ministério da 
Saúde, em 2003. Para Dias, Lima e Teixeira (2013), considera-se um marco 
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na reorientação da formação profissional a política que busca agregar ações 
pactuadas entre o Ministério da Saúde e o da Educação, com o olhar no 
processo formativo voltado a fortalecer o SUS, bem como o campo da 
gestão do trabalho e da educação.

A Faculdade de Medicina (FAMED) vem, há mais ou menos 
duas décadas, desenvolvendo estratégias que visam ao fortalecimento 
da integração Ensino-Serviço mediante a construção de uma 
proposta curricular que tem o estudante no centro do processo de 
ensino-aprendizagem, considerando-o como sujeito propositivo, 
reflexivo e criativo.

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 
Medicina da UFAL (UFAL, 2013), uma mudança significativa no ensino 
médico ocorreu na década de 1990, quando se definiu o perfil do médico, 
considerando a realidade sanitária e tendo como referência o SUS. Outro 
marco importante foi a criação de um Núcleo de Ensino Médico da UFAL 
(NEMED) que culminou com o projeto de reestruturação do curso médico, 
aprovado em 2002. Em 2005, foi instituído o currículo de transição. Nesse 
contexto, um grande avanço foi observado com o desenvolvimento de uma 
nova proposta curricular implantada em 2006.

A partir das mudanças curriculares, o Eixo de Aproximação à Prática 
Médica e à Comunidade desenvolveu-se inicialmente do 1º ao 4º ano, em 
duas dimensões paralelas: Aproximação à Prática Médica e Aproximação à 
Comunidade, tendo como objetivo a construção do conhecimento a partir 
da prática, visando à interação ensino-serviço-comunidade. A disciplina 
Saúde e Sociedade deu-se num contexto marcado por transformações de 
caráter organizacional e político.

Em consonância com o PPC (UFAL, 2013), o Eixo de Aproximação 
à Prática Médica e à Comunidade tem como objetivo a reflexão e a 
construção de práticas concretas em contextos reais (ação-reflexão-
ação), buscando a aproximação à prática profissional do 1º ao 9º período 
(Internato), no sistema de saúde do município de Maceió (AL), visando à 
aquisição de conhecimentos e habilidades e ao desenvolvimento de atitudes 
profissionais socialmente comprometidas.
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Atualmente, a disciplina Saúde e Sociedade, desenvolvida na 
FAMED, compõe o Eixo de Aproximação à Prática Médica e à Comunidade 
(EAPMC); relaciona-se com o Eixo Teórico-Prático Integrado (ETPI) 
e com o Eixo de Desenvolvimento Pessoal (EDP). Tem como finalidade 
estimular a aprendizagem autodirigida, articulada à solução dos problemas 
reais que afetam a comunidade e ao funcionamento dos serviços de 
saúde, bem como promover a interação Ensino-Serviço-comunidade 
mediante o desenvolvimento de atividades contextualizadas na realidade 
sociossanitária da população. A disciplina que se relaciona ao objeto de 
estudo, Saúde e Sociedade V, objetiva viabilizar aos estudantes a reflexão 
sobre os fundamentos, métodos, funções, técnicas e instrumentos do 
planejamento e da gestão em saúde a partir da reflexão sobre os processos 
de trabalho.

Na condição de colaboradora no desenvolvimento da referida 
disciplina desde 2008, como profissional de saúde que atua no setor de 
Gestão de Pessoas no Ambulatório 24h Assis Chateaubriand e na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Pimentel Amorim, no Município de Maceió (AL), 
participo do processo de acompanhamento e acolhimento dos estudantes 
no interior dos serviços e no desenvolvimento das atividades práticas. A 
presente pesquisa busca identificar como se manifesta, nos discursos dos 
graduandos de Medicina da FAMED, a relação Ensino-Serviço no contexto 
da disciplina Saúde e Sociedade V.

Qualificar os estudantes para serem gestores e/ou trabalhadores 
do SUS é tarefa que envolve o alargamento da comunicação, a troca de 
experiências e saberes, supõe novas atividades e práticas sanitárias e 
envolve a corresponsabilização entre os diferentes atores no processo de 
formação-intervenção.

Problematizar as experiências em saúde visando à ampliação, 
ao compartilhamento, à produção e ao fomento do protagonismo 
dos sujeitos exige a incorporação de uma proposta de formação que 
potencialize a articulação entre educação, gestão e assistência, entendidas 
como campos indissociáveis no processo de construção do cuidado. Isso 
demanda, segundo Batista et al. (2005), a constante inovação educativa 
e exige novos patamares de organização e produção do conhecimento, 
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conectados com os desafios da prática e com as lutas que emergem nos 
diferentes campos sociais.

As práticas educativas se desenvolvem no complexo emaranhado 
das relações sociais e ocorre, conforme Gramsci (2004, p. 53), “numa 
inserção ativa [do sujeito] na vida prática, como construtor, organizador, 
persuasor permanente [...]”, assumindo uma função organizativa no campo 
da produção e da política.

MÉTODO

Esta pesquisa de natureza qualitativa utiliza como referencial 
metodológico a análise de discurso na perspectiva de Michel Foucault 
(1987). Para efeito deste estudo, o campo constitui a área da educação 
médica desenvolvida no espaço social da Faculdade de Medicina (FAMED), 
particularizando a relação Ensino-Serviço no contexto da disciplina Saúde 
e Sociedade V. Esse espaço é permeado pela atuação de diversos agentes, 
como docentes, estudantes, profissionais dos serviços e usuários. 

O percurso metodológico foi constituído de pesquisa de campo 
e pesquisa documental. A pesquisa de campo foi realizada nos meses 
de setembro a dezembro de 2014, com os estudantes da FAMED que 
participaram das atividades práticas promovidas pela Disciplina Saúde 
e Sociedade V, no 1º semestre de 2013, inseridos no Ambulatório 24h 
Assis Chateaubriand e nas Unidades Básicas de Saúde do VI e VII 
Distritos Sanitários no Município de Maceió. A escolha deste espaço 
se deu em razão de estes funcionarem como os principais cenários de 
prática da FAMED. 

Compreende a participação de 13 estudantes, que foram previamente 
informados sobre a finalidade da pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética 
(CE) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em 17/12/2013, Parecer 
nºCAAE 22855513.0. 0000.5013. Após terem concordado em participar, 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
sendo assegurados a confidencialidade e o anonimato dos participantes. Os 
estudantes foram identificados numericamente nas transcrições das falas.



257CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
PARA A INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE

O instrumento utilizado para a apreensão do material de campo 
com os graduandos de medicina consistiu em entrevista semiestruturada, 
registrada por áudio-gravação. As entrevistas foram gravadas, transcritas e 
analisadas na íntegra, a partir da análise de discurso, fundamentada numa 
perspectiva teórica da Análise Arqueológica proposta por Michel Foucault 
(1987). O corpus empírico, manifesto nas entrevistas, e o corpus de arquivo, 
expresso nos relatórios produzidos pelos discentes, foram analisados a 
partir desse referencial.

As questões foram organizadas de modo a propiciar a reflexão desses 
atores sobre os processos vivenciados. As questões pertinentes ao problema 
de pesquisa foram distribuídas em blocos temáticos, considerando: (a) a 
compreensão dos estudantes quanto ao desenvolvimento das atividades 
práticas realizadas nos serviços de Saúde, promovidas pela Disciplina Saúde 
e Sociedade V; (b) a relação dos discentes com os atores envolvidos nessa 
dinâmica; (c) a natureza das ações desenvolvidas nas atividades práticas, 
identificando fragilidades e potencialidades.

Realizou-se também uma pesquisa documental, com o propósito 
de analisar e conhecer os discursos, as impressões e sistematizações 
produzidas pelos discentes a partir de sua inserção na realidade, sendo 
selecionados os relatórios produzidos que se referiram às Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) do VII Distrito Sanitário e ao serviço de urgência.

A análise e a síntese dos resultados desenvolver-se-ão referenciadas 
por uma abordagem que compreende o discurso a partir da perspectiva 
de Foucault (1987). De acordo com este autor, busca-se a descrição dos 
enunciados, compreendendo-os como um acontecimento que se acha 
inscrito no campo de uma memória, imbricados num movimento que 
se relaciona as situações que o provocam, e as consequências, como 
também se relacionam a enunciados que o precedem e o seguem, numa 
trajetória histórica.

A Análise Arqueológica busca assim descrever o conjunto das 
condições nas quais se exerce a função enunciativa que assegura e define 
sua existência. Nos discursos materializa-se uma rede de relações e 
analisa o discurso para Fisher (2001), que perpassa pela compreensão 
das relações históricas e das práticas concretas, envolve um movimento 
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com vistas a ultrapassar a olhar o discurso apenas como um conjunto de 
signos e/ou representações.

O discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de 
confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre o 
léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos 
precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os 
laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-
se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva (FOUCAULT, 
1987, p. 56).

Baseado nessa percepção, compreende-se o discurso como práticas 
que se manifestam nos objetos a que os agentes se referem, emergindo 
a partir de circunstâncias históricas e que, desde o seu nascedouro, está 
revestido de regras que definem suas condições de apropriação e de 
utilização. “O discurso é um bem que coloca desde sua existência a questão 
do poder, um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta 
política” (FOUCAULT, 1987, p. 139).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Enunciados trazidos nas falas dos estudantes da FAMED 
expressam a interface entre saúde e educação e destacam a importância da 
inserção dos graduandos nos cenários de prática para o desenvolvimento 
profissional, configurando um espaço importante na interlocução entre o 
ensino e o serviço.

Assim, logo no início a gente não tem muitas 
habilidades, tanto práticas como teóricas. Então, de 
certa forma, a gente fica limitado para desempenhar 
as atividades e as potencialidades que aquela unidade 
de saúde possa oferecer. De forma geral, penso que a 
integração e o convívio com a população fazem com 
que a gente comece a desenvolver as habilidades, para 
que possa futuramente desempenhar o trabalho da 
melhor forma possível (E -6).
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Acho que a gente não tem que só saber a nossa 
condição em si. Eu acho que o sistema de saúde foi 
abrangido com a Saúde e Sociedade. A gente foi ao 
SUS, aí a gente teve contato com outras especialidades. 
A gente não estava naquele momento vendo como a 
gente ia ser, pensando só na nossa carreira. Eu estava 
vendo a saúde como um todo. A gente falou com as 
agentes de saúde, falou com os enfermeiros, falou com 
os técnicos, com o administrador e com o médico. 
A gente falou com todo mundo. Vejo isso como um 
aspecto positivo, saber onde a gente está se inserindo 
(E-2).

Nos relatos materializam-se proposições oriundas das DCN 
de medicina, do PPC (2013) e das discussões trazidas pelas instâncias 
formadoras, que fomentam uma discussão no sentido de articular a 
inserção dos estudantes nos serviços para fortalecer o desenvolvimento 
de competências deste campo profissional. Contraditoriamente, não 
reconhecem o exercício da medicina fora da prática do internato. O habitus, 
enquanto prévia ideação das atitudes e crenças reproduzidas ao longo da 
formação médica, da socialização e reafirmação do internato como prática 
contributiva no desenvolvimento das competências médicas, reproduz-se 
nos discursos dos discentes da FAMED. 

Para Velho et al. (2012), a motivação para tornar o conhecimento 
essencialmente significativo dá-se quando o processo de ensino-
aprendizagem se desenvolve estruturado a partir da prática. Neste 
contexto, são de fundamental importância no processo de aprendizagem 
tanto a preparação dos agentes que se relacionam com estes estudantes 
como também a qualidade e o avanço técnico dos recursos físicos 
ofertados. É o  habitus  um modelo preditivo de nossos comportamentos 
no mundo, nossa resposta a determinadas circunstâncias, um operador de 
racionalidade dentro dos limites de suas estruturas (LOYOLA, 2002). Não 
se trata da simples internalização das regras sociais, porquanto é uma 
interação dinâmica entre indivíduos, agentes sociais e estrutura social, a 
fim de possibilitar a atuação no mundo. 
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[...] participei um tempo do PET de Redes da Atenção 
Psicossocial. Aí eu pude conhecer o NASF, que é 
outra estratégia também legal que está na atenção 
básica agora, e que junta outros profissionais de saúde 
que não tem na equipe da UBS. Então é bastante 
importante pra formação, pra você saber lidar com 
isso, saber lidar com a população também, saber como 
é que funciona a atenção básica, como é a dinâmica de 
uma unidade de saúde (E-11).

Acha-se explicitada nos enunciados a incorporação do PET-
Saúde como partícipe no processo de formação médica dos graduandos 
da FAMED, revelando-se como um instrumento potente que favorece o 
conhecimento e o funcionamento do sistema público de saúde, valorizando 
esse espaço para o conhecimento das necessidades da população, visto 
como espaço de convívio e de integração com outros profissionais.

Para Ferreira et al. (2012), o Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET-Saúde) constitui uma das ações intersetoriais que visam 
ao fortalecimento da atenção básica e da vigilância em saúde, de acordo 
com os princípios e necessidades do SUS. 

Observa-se nos discursos a potencialidade presente nas atividades 
práticas desenvolvidas no decurso da disciplina Saúde e Sociedade V, 
valorizando as práticas e traduzindo suas contribuições: 

Foi construtivo para o meu aprendizado. A gente 
aprendeu a diagnosticar alguns problemas existentes 
na Unidade e pode planejar também como solucioná-
los. Foi interessante (E-9).

Pra mim foi bom porque teve essa possibilidade de 
conhecer melhor um serviço público de saúde no 
ambiente fora do hospital, porque a gente está aqui no 
hospital, a gente vê os ambulatórios e vê as enfermarias, 
mas o primeiro contato do aluno real com o ambiente 
de saúde fora desse ambiente de hospital foi realmente 
nessa disciplina (E-12).
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Pra mim foi bom pela questão de a gente conhecer um 
serviço de pronto atendimento que até então a gente 
não tinha tido essa oportunidade. Ver as dificuldades 
enfrentadas por eles, até da questão da gerência, a 
parte administrativa, a parte de material. Tinha a 
dificuldade, mas apesar disso, eles procuravam dar um 
jeito de atender a população. Foi um primeiro contato 
com o pronto atendimento. Para mim foi válido (E-4).

O presente discurso corrobora as orientações consubstanciadas 
no documento intitulado Diretrizes para o Ensino na Atenção Primária à 
Saúde, na graduação em medicina, construído pela Associação Brasileira 
de Educação Médica (ABEM) e pela Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade (SBMFC). Elaborado por Demarzo et al. (2011), 
propõe como caminho a descentralização do ensino dos hospitais para 
toda a rede de saúde no Brasil, enfatizando a necessidade de que o ensino 
na atenção primária esteja presente durante todo o curso.

Massote, Belisário e Gontijo (2011) apontam resultados que se 
assemelham aos discursos apresentados quando da realização de uma 
pesquisa com estudantes de medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e destacam a importância da experiência nos serviços 
municipais. Acrescentam que a inserção em outros cenários de prática, 
fora do hospital universitário e da faculdade, contribui para estabelecer um 
contato mais próximo com as necessidades de saúde da população. 

A gente desenvolveu um projeto sobre a administração 
dos serviços; era uma matéria bem proveitosa. 
Pra gente conhecer como funciona a UBS, a gente 
entrevistou alguns gestores, pra gente conhecer o 
outro lado, pois a gente só conhece essa interação 
médico-paciente. A gente precisa conhecer o alicerce 
da administração, como é o outro lado. Foi bem 
interessante (E-13).

As falas dizem respeito à valorização do conhecimento da 
administração e à gestão dos serviços, com uma discussão necessária ao 
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exercício profissional. Carvalho, Campos e Oliveira (2009) observam que 
as temáticas relacionadas a Políticas, Gestão e Planejamento apresentam-
se como ferramentas conceituais e fornecem subsídios para a reflexão da 
clínica e da gestão em saúde nos espaços de trabalho.

Os discursos dos discentes fizeram referência às dificuldades 
encontradas no desenvolvimento dessa atividade prática no tocante à 
organização dos serviços, bem como destacaram a carência de diálogo 
entre as instituições envolvidas nesse processo.

Negativo, eu acho que falta assim a questão da 
receptividade lá. Não que não tenha sido boa, mas 
poderia ter sido melhor assim, a questão de saber que 
a gente estava indo sem a gente precisar se identificar. 
Nós somos estudantes, o acolhimento, já saber que 
um grupo de estudantes já estava indo, e os próprios 
profissionais, e não só pela gerente da unidade, mas 
os outros profissionais deveriam saber e ficariam 
mais abertos pra gente questionar alguma coisa e tirar 
alguma dúvida (E-4).

Eu acho que faltou o preceptor em alguns momentos. 
Algumas vezes tinha o preceptor que fazia esse link 
entre o estudante e a comunidade, mas, na maioria 
das vezes, a gente fazia sozinho. Eu acho que o que 
faltou mesmo foi esse link entre o estudante e a 
comunidade. A ausência do preceptor causou sim 
uma deficiência; às vezes a gente chegava, começava a 
atividade e quando chegava à metade da atividade, era 
que a pessoa referência chegava (E-1).

Os enunciados apontam um processo de parceria Ensino-Serviço 
ainda em construção ao revelar as lacunas deixadas pela ausência e/ou 
indefinição do preceptor no desenvolvimento das atividades, evidenciando 
a necessidade da discussão sobre a importância da preceptoria na formação, 
em conformidade com Armitage, Burnard (1991 apud BOTTI, 2009), que 
considera função do preceptor ajudar o profissional em formação a criar 
estratégias factíveis para resolver os problemas do cotidiano no campo da 
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atenção à saúde e que este deve ter a capacidade de articular os conceitos e 
valores das instituições formadoras e do campo do trabalho.

O acolhimento foi bom; o que eu percebi de 
resistência não foi nem por achar ruim porque o 
aluno estivesse naquele ambiente, mas eu senti um 
constrangimento por parte dos profissionais em 
mostrar as condições de trabalho, porque geralmente 
eram lugares improvisados. Na verdade, era uma 
casa alugada. Os ambientes funcionavam juntos; 
onde deveria ser um ambiente de pré-natal, também 
era o ambiente que fazia o exame citológico. Eles se 
constrangeram em ter que mostrar isso, entendeu? 
Ficaram assim meio que com vergonha, mas ao 
mesmo tempo mostraram um sentimento de crítica 
em expressar pra gente aquilo (E-12).

Em consonância com Saldanha et al. (2013), quando afirma que a 
dinâmica de organização dos serviços interfere na formação do estudante, 
pois este realiza estágios nos serviços e vivencia uma realidade que nem 
sempre é problematizada pelos docentes, que também estão imersos e são 
fruto deste contexto. O ensino e o serviço, portanto, participam do processo 
de formação e da construção do perfil desses profissionais.

Nos depoimentos, os estudantes expressaram a necessidade 
de fortalecer e aprofundar vínculos com os profissionais da rede, 
questionando o tempo de permanência no serviço durante a realização da 
atividade prática proposta pela disciplina e trazendo uma reflexão sobre o 
papel dos trabalhadores de saúde, quanto ao processo de formação, como 
devem ser esses encontros, os horários, os profissionais de referência e a 
dinâmica do processo.

A relação com os profissionais foi muito rápida. Se eu 
não me engano, só um encontro com a parte da gestão 
administrativa, porque não tinha a parte da gestão 
médica. Foi rápida porque ela estava apressada, ela 
teve que ir embora às pressas. Foi aquela coisa assim, 
não criou nenhum vínculo não (E-11).
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A gente poderia ter mais visitas lá. Uma tarde só é 
pouco pra você chegar a uma conclusão mais ampla 
e fazer propostas para aquele serviço. Se fosse uma 
coisa mais continuada, detalhar mais, conversar com 
mais pacientes e com mais profissionais de saúde, 
pegar outros de outros horários, aí seria melhor (E-3).

Era meio difícil por causa dos horários deles. Então a 
hora que a gente ia, teoricamente era pra o posto estar 
funcionando, mas não estava. Isso ocorria logo após 
o almoço, ainda estava tudo fechado, mas quando a 
gente conseguiu encontrar eles lá, foi bem recebido. 
As questões apresentadas foram mais a questão física 
e os problemas dos horários entre o serviço e os 
nossos horários (E-13).

Gil et al. (2008) destaca como desafio a ser enfrentado o 
aprofundamento das discussões sobre o papel dos profissionais da rede no 
processo de formação na saúde e a importância de os serviços assumirem 
esta função também para si, ou seja, tornarem-se corresponsáveis pela 
formação profissional, como disposto na Constituição de 1988 (BRASIL, 
2016). Há também a necessidade da construção de estratégias que 
estimulem os profissionais da rede para a realização desta atividade, 
que faça parte do rol de atribuições de modo pactuado e não seja tido 
apenas como mais uma das funções, descontextualizando a natureza e a 
importância desse momento.

Apontam como desafio no desenvolvimento da atividade prática 
proposta pela disciplina, a definição de um fluxo que possibilite a inserção 
dos estudantes em todos os espaços e que favoreça o conhecimento da rede 
de serviços (atenção primária, secundária e terciária).

As potencialidades é que a disciplina traz muito 
esse vínculo da gente com a prática, que é muito 
importante mesmo, mas eu acho que poderia ser 
melhor ainda, mais prática. No caso do meu grupo, 
a gente só visitou a secundária. Teve grupo que viu 
somente a primária, e outros a terciária. Seria bom 
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que todo mundo passasse por todos os serviços, 
vendo e comparando as diferenças (E-5).

Lima et al. (2015), destaca que cada cenário tem suas 
particularidades para o desenvolvimento da prática e da aprendizagem, 
não sendo transferíveis entre si. Acresce que o conhecimento dos 
diversos cenários potencializa e favorece capacidades cognitivas, 
psicomotoras e atitudinais.

Os discursos dos agentes entrevistados revelam as condições 
objetivas que interferem na construção dos significados atribuídos às suas 
experiências. As orientações elencadas pela LDB, DCN, o Projeto Político-
Pedagógico (2013) do curso de Medicina, a importância da inserção do 
ensino no serviço, o PET-Saúde, as diretrizes e os conteúdos presentes 
nessas proposições permearam os discursos apresentados pelos estudantes.

As falas dos discentes expressaram também as contradições e 
os conflitos presentes nos campos envolvidos. Estes se materializam 
em proposições advindas dos textos oficiais, ao tempo que revelam: 
a falta de organização dos serviços de saúde, o comprometimento 
da acessibilidade do usuário, a precarização da rede de assistência, 
a deficiência na gestão dos serviços, a relação da universidade e o 
serviço carente de diálogo e de planejamento, bem como a necessidade 
de horizontalização desta relação e a importância do preceptor no 
desenvolvimento das atividades nesta disciplina.

O papel formador exercido pela Universidade também se 
encontra presente nos enunciados dos agentes que foram entrevistados, a 
importância do serviço e do trabalho enquanto possibilidade de elevação 
do processo formativo, de ressignificação das práticas, colaborando para 
o conhecimento do SUS. Ressalta-se também a importância de fomentar 
a sensibilização dos gestores, para que se coloque na agenda da gestão o 
compromisso com o processo de formação dos futuros profissionais. 

Mas, que tempo é esse expresso nos discursos dos discentes da 
FAMED? Tempo delineado por um arcabouço jurídico legal que dá 
sustentação ao processo de formação na área da saúde, expresso na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nas Diretrizes Curriculares 
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Nacionais da Saúde (DCN), na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde 
(nº8.080, de 19 de setembro de 1990), que define que os serviços públicos 
que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, 
mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema 
educacional. E um Projeto Pedagógico de Medicina (2013) que abre espaços 
de diálogo com o campo de trabalho, ao tempo que favorece a aproximação 
do ensino com a realidade dos serviços. 

Contexto marcado por uma história de contradições, inscrito 
num modelo de sociedade fundado em bases teóricas amparados pelo 
ideário neoliberal ou pós-moderno, que valoriza a racionalidade, o 
individualismo, a tecnologia, a rapidez, a diminuição da proteção social, 
a privatização, a hiperespecialização e a fragmentação do conhecimento. 
Nesse cenário, segundo Barone (1999), são exigidas para a vida em 
sociedade, novas competências, demandando do trabalhador um novo 
padrão atitudinal. Busca-se uma força de trabalho cooperativa, com 
autonomia e fluidez no processo de comunicação, que possa dar respostas 
aos problemas da sociedade. 

A educação apresenta um lugar privilegiado nos processos de 
reestruturação produtiva. Está-se, assim, diante de um cenário marcado 
por novas exigências no tocante à qualificação da força de trabalho. Em 
conformidade com essa autora, os organismos internacionais como 
o Banco Mundial (BM), o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) expressam 
proposições para as novas demandas advindas da reestruturação do 
Estado que influenciam significativamente na agenda educacional, com 
repercussões no campo da saúde.

As DCN de Medicina (2014) preconizam a aquisição, durante a 
graduação, de competências e habilidades gerais que se referem à tomada 
de decisão, comunicação, trabalho em equipe, liderança, gerenciamento e 
educação permanente; além disso, incentivam modelos de ensino médico 
nos quais os estudantes devem estar envolvidos, desde os primeiros 
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períodos, em atividades curriculares ligadas à promoção, à prevenção, à 
reabilitação e à recuperação da saúde. Evidenciam a necessária articulação 
entre conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para o exercício 
profissional do médico nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e 
Educação em Saúde.

É significativo o reflexo trazido para a Educação Médica, expresso 
nas orientações das DCN de Medicina que estabelecem o atual perfil do 
profissional médico: 

[...] com formação geral, humanista, crítica, reflexiva 
e ética, com capacidade para atuar nos diferentes 
níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, 
prevenção e reabilitação da saúde, nos âmbitos 
individual e coletivo, com responsabilidade social 
e compromisso com a defesa da cidadania, da 
dignidade humana, da saúde integral do ser humano e 
tendo como transversalidade em sua prática, sempre, 
a determinação social do processo de saúde e doença 
(BRASIL, 2014).

 É inegável o papel da rede assistencial para o desenvolvimento 
da formação profissional. O processo de ensino-aprendizagem, de acordo 
com Batista (2004), exige um planejamento educacional que valorize 
a interface entre a saúde e a educação, vistas como campos complexos 
e interdisciplinares. E que seja capaz de mobilizar uma rede de relações 
favorecedoras do processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES

As circunstâncias geradoras do habitus médico vão sendo 
engendradas no cotidiano das instituições de ensino, nos serviços e na 
comunidade. Ao longo da formação universitária, as situações conjunturais 
e objetivas fornecem subsídios que se manifestam nas práticas e discursos 
dos profissionais. Todos os agentes envolvidos direta ou indiretamente nessa 
dinâmica desempenham um papel que contribui no processo de ensino-
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aprendizagem desses profissionais. Atitudes, crenças, comportamentos, 
conhecimento e práticas sociais operadas pelos agentes, seja nas 
Universidades ou nos Serviços, constroem significados que motivam ou 
não processos de mudança, pois as instituições e agentes, apesar de suas 
especificidades e autonomia, exercem um papel que interfere na formação 
do profissional médico.

As proposições que permearam os discursos dos graduandos 
de medicina colocam a centralidade do processo educativo no campo 
do trabalho, aliando o campo da formação e o campo do trabalho 
como partícipes de um movimento necessário ao seu desenvolvimento 
profissional. A centralidade no trabalho como um princípio educativo leva 
a percebê-lo como espaço de reflexão que possibilita a problematização, 
a ressignificação das práticas, o conhecimento dos serviços de saúde. 
A partir dele é que se pode aliar a dimensão do formar, do qualificar, 
do aprender a intervir, do aprender a problematizar. Abre-se assim 
a possibilidade de entender os processos e a complexidade que há nos 
campos do Ensino e do Serviço, interlocução necessária à formação dos 
profissionais de saúde.

Materializam-se nos discursos desses atores avanços e desafios ‒ 
avanços no que refere ao desenvolvimento de uma proposta metodológica 
que parte dos contextos de trabalho, ancorada no projeto político-pedagógico 
que tem em vista o fortalecimento do projeto tecnoassistencial do SUS, 
destacando a importância de ter o aluno no centro do processo formativo, 
visando à formação de profissionais socialmente comprometidos com esse 
ideário. Daí a relevância do planejamento, da gestão e da administração dos 
serviços na disciplina Saúde e Sociedade, em conformidade com as DCN 
(2014), que têm a atenção à gestão como um dos eixos de atuação do campo 
profissional médico. 

Ressalta-se a articulação do ensino-serviço como um processo em 
permanente construção, revelando a preocupação com a organização e a 
gestão dos serviços, a preceptoria, o tempo de permanência e o processo de 
acolhimento dos estudantes nos cenários de prática, apontando caminhos 
que mostram a possibilidade da interlocução desses campos, como espaços 
potentes na construção de vínculos e na formação do profissional de saúde.
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O desafio consiste em definir estratégias que fortaleçam o 
desenvolvimento de um planejamento articulado, com vistas ao fortalecimento 
da relação ensino-serviço, promovendo a avaliação das práticas entre a Academia 
e o Serviço. Intenta-se afetar novos atores para tornar o espaço da formação um 
espaço de escuta, de diálogo e construção de novos processos de trabalho, a 
incluir a reflexão sobre o papel a ser exercido pelos profissionais envolvidos nesse 
fazer, como também o apoio institucional, o compromisso político e a construção 
de alianças que extravasem os muros das universidades e dos serviços. 
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