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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o PET-saúde como estratégia de educação 

permanente para os profissionais/preceptores dos serviços de saúde do município de Niterói. 

Pretendeu-se identificar e caracterizar as ações de educação permanente desenvolvidas pelo 

PET-Saúde a partir da perspectiva dos preceptores do programa de saúde mental. Método: 

trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foi 

utilizada a entrevista semiestruturada. Os participantes da pesquisa foram nove preceptores do 

PET-Saúde atuantes nos serviços de saúde mental do município de Niterói. Resultados: A 

partir da análise dos dados sugiram duas categorias analíticas: “o pet-saúde como dispositivo 

de educação permanente” e “ações de educação permanente na perspectiva dos preceptores”. 

Conclusão: O entendimento do Pet-saúde como uma estratégia de educação permanente foi 

unânime entre os preceptores participantes da pesquisa. Notou-se uma defasagem de 

entendimento acerca da Educação Permanente e por se tratar de um tema complexo e ainda 

pouco difundido entre os profissionais de saúde, sugere-se que ele possa ser mais amplamente 

discutido nos cursos da área de saúde das universidades, uma vez que estão formando 

profissionais para atuarem dentro dessa perspectiva nos serviços de saúde do SUS. 

Descritores: Formação Continuada; Preceptoria; Ensino em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the PET-health as a lifelong learning strategy for professionals / 

preceptors of health services in the city of Niteroi. It was intended to identify and characterize 

the continuing education activities developed by PET-Health from the perspective of the 

preceptors of the mental health program. Method: This is a descriptive research with a 

qualitative approach. For data collection was used semistructured interview. The participants 

were nine PET-Health preceptors active in mental health services in the city of Niteroi. 

Results: From the analysis of the data suggest two analytical categories: "the pet-health as a 

lifelong learning device" and "permanent education actions from the perspective of 

preceptors." Conclusion: Understanding the Pet-health as a lifelong learning strategy was 

unanimous among the participants preceptors research. It was noted a knowledge gap about 

the Permanent Education and it is a complex subject and still not widespread among health 

professionals, it is suggested that it can be more widely discussed in the courses of health 

universities, once who are training professionals to work in this perspective in SUS health 

services. 

Keywords: Continuing Education; Preceptorship; Education in Health. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

 

 

A formação profissional em saúde é um processo em constante construção, sendo um 

tema frequentemente debatido com o intuito de criar estratégias e desenvolver ações capazes 

de aprimorar o currículo da graduação e qualificar profissionais para uma prática diferenciada, 

que tenha o sujeito como seu principal foco de ação e que seja mais condizente com os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Ao mesmo tempo, o modelo de atenção preconizado pelo SUS vem se consolidando 

através de muitas mudanças de paradigmas e buscando cada vez mais atender a população de 

maneira integral, o que exige profissionais de saúde envolvidos com o contexto histórico-

social dos usuários e que possam atuar como transformadores do processo saúde-doença.  

Atualmente existem, tanto por parte do Ministério da Educação quanto do Ministério 

da Saúde, diferentes programas para tornar o ensino da graduação cada vez mais próximo do 

ideário da Reforma Sanitária, incentivando que os alunos iniciem atividades de campo nos 

primeiros períodos do curso e que adotem uma perspectiva interdisciplinar ainda na 

graduação. 

No entanto, investir somente na graduação não seria suficiente para diminuir as 

lacunas muitas vezes existentes entre a universidade e os serviços e formar um profissional 

mais atento às reais demandas dos serviços de saúde. Para estreitar a aproximação entre os 

campos do saber e da prática e promover mudanças significativas na formação em saúde, se 

faz necessário o estabelecimento de parcerias e compromissos entre as instituições de ensino 

superior (IES) e o SUS. 
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Esta dissertação deriva da pesquisa vinculada ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): Política de Formação em Saúde: um 

estudo do impacto do Programa PRO e PET-Saúde para a graduação e integração ensino-

serviço-comunidade, em municípios de médio e grande porte. Realizada pelas universidades: 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e está vinculada ao Núcleo de Estudo e 

Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde - NUPGES – UFF – CNPq. 

Nesse contexto de uma melhor integração ensino-serviço e visando à reorientação da 

formação profissional é que surge o Programa de Reorientação da Formação Profissional 

(PRÓ-Saúde), instituído pela Portaria Interministerial – Saúde e Educação - nº 2101 de 03 de 

novembro de 2005, que tem por objetivo assegurar uma compreensão global do processo 

saúde-doença e promover transformações na geração de conhecimentos, ensino e 

aprendizagem com o intuito de promover maior qualificação tanto dos alunos quanto dos 

profissionais em serviço para que possam desenvolver práticas em consonância com os 

princípios do SUS, geradoras de acolhimento, vínculo e responsabilização. 

Por meio de incentivos financeiros vinculados às parcerias das instituições de ensino 

com os gestores estaduais e municipais de saúde, o PRÓ- SAÚDE tem possibilitado a 

adequação da estrutura e a instrumentalização com novos equipamentos as Unidades de Saúde 

que acolhem os estudantes e as práticas de ensino e aprendizagem, promovendo espaços de 

educação permanente partilhados entre a academia e os serviços (HOLANDA; ALMEIDA; 

HERMETO, 2012). 

Tendo como pressuposto a consolidação dessa integração ensino-serviço-comunidade 

e uma qualificação por meio do trabalho, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério 

da Educação, no ano de 2008, implementa uma nova estratégia para a formação de 

profissionais mais qualificados para a atuação no SUS: o Programa de Educação pelo 

Trabalho na Saúde (PET-Saúde), que tem como alguns de seus objetivos, contribuir para a 

formação de docentes e profissionais adequados às necessidades do Sistema Único de Saúde e 

favorecer a fixação de profissionais de saúde nos serviços. Instituído pela Portaria Ministerial 

MS/MEC nº. 1.802/08, o PET- Saúde é direcionado às Instituições de Educação Superior, 

abrangendo 14 cursos de graduação da área de saúde, e às Secretarias Municipais de Saúde 

(BRASIL, 2009).  
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 Destacando a importância da formação de profissionais cada vez mais implicados para 

a adoção de um trabalho articulado em rede e na rede e de acordo com as reais necessidades 

do SUS, o PET- Saúde constitui-se em um dispositivo para viabilizar programas de 

aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais de saúde, estimulando sua 

constante qualificação e tornando-os coprodutores de conhecimentos e práticas que atendam 

às demandas da população.  Além disso, permite a iniciação ao trabalho, estágios e vivências, 

dirigidos aos estudantes da área, uma vez que aproxima as universidades dos serviços.  

CEZARIO (2013) acrescenta que o PET- Saúde tem servido como uma ferramenta 

para a aproximação das políticas públicas de saúde e a prática dos profissionais em suas 

próprias áreas de atuação, além de possibilitar, em alguns casos, o primeiro contato de 

estudantes de graduação com a realidade do trabalho bem como a introdução ao convívio com 

as necessidades do SUS.   

No município de Niterói, cenário desta pesquisa, muito do funcionamento do PET-

Saúde se dá em função de uma estreita parceria entre a Universidade Federal Fluminense e a 

Fundação Municipal de Saúde, que possibilita a inserção dos alunos nos mais diversos 

serviços de saúde do município.  

Particularmente no PET- Saúde Mental, ao qual demos maior enfoque neste trabalho, 

o município conta com uma rede de serviços bastante articulada e que permite uma maior 

interação entre os profissionais a ela vinculados e uma circulação dos alunos bolsistas do 

programa de uma forma mais dinâmica e interligada.  

Além disso, a organização do trabalho nos serviços dessa rede ocorre muito em função 

de uma equipe interdisciplinar e dos espaços de encontro entre esses profissionais para 

discussão tanto dos casos quanto dos processos de trabalho, elementos que deram ao PET-

saúde Mental em Niterói, características e funcionamentos bem peculiares, possibilitando 

maior interação entre alunos, profissionais e professores participantes do programa. 

 Cabe ressaltar como uma das principais características do PET-Saúde a 

interdisciplinaridade, visto que o programa prevê a participação dos 14 cursos da área da 

saúde. Esses alunos são agrupados em pequenos grupos e são acompanhados por preceptores 

que não necessariamente são da mesma categoria profissional que a deles e por professores 

(tutores) também de outras áreas de formação. Isso proporciona aos alunos a vivência de um 

trabalho em equipe, uma vez que seus preceptores são profissionais já atuantes nos serviços 
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do SUS e com as mais diversas formações, além dos demais alunos integrantes do PET, que 

são de diferentes cursos.  

 Segundo Morais et al. (2012, p. 544) “a dinâmica interdisciplinar do programa tende a 

favorecer a apreensão de um novo conhecimento para a produção de outras práticas que 

intencionam a articulação do saber com as necessidades dos indivíduos”. 

Lock-Neckel et al. (2009) ressaltam que a experiência interdisciplinar  além de 

enriquecer o saber com novas formas de cooperação e comunicação entre os profissionais e 

entre estes e o usuário, dá ao profissional de saúde condições de perceber o sujeito como um 

todo, necessitando, assim, de uma visão mais ampla, que ultrapasse a sua especificidade 

profissional, e que caminhe na direção da compreensão das implicações sociais decorrentes de 

sua prática.  

 Esse encontro com a prática além de favorecer aquisição de experiências, proporciona 

aos alunos a possibilidade de experimentar o cotidiano profissional e, paralelamente, 

desenvolver projetos que contribuam não apenas para sua formação quanto para, em 

articulação com os profissionais e preceptores, criar mecanismos que contribuam para um 

melhor funcionamento dos serviços a que estão vinculados. 

 O mundo do trabalho, então, é aqui reconhecido como possibilidade de aprendizado 

não somente para os trabalhadores que exercitam o seu fazer cotidianamente nos serviços de 

saúde, mas também para os futuros trabalhadores, aqueles que se encontram em processo 

formal de formação. 

 O PET- Saúde, através do encontro dos profissionais preceptores com esses alunos, 

visa estimular sua melhor qualificação técnica, científica e acadêmica, além de uma atuação 

profissional pautada pelo espírito crítico, pela cidadania e pela função social da educação 

superior, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

preconizado pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2008). 

 Nesse sentido o programa encontra-se contextualizado na Política de Educação 

Permanente em Saúde (BRASIL, 2009) que defende o conceito de aprendizagem-trabalho 

como sendo aquela que acontece no cotidiano das pessoas e das organizações e propõe que o 

processo de educação dos trabalhadores da saúde se faça a partir da problematização do 

processo de trabalho, pautando a necessidade de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores pelas necessidades de saúde das pessoas e populações.  
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 Por ser uma estratégia inovadora e recente no campo da saúde e que, segundo 

Rodrigues; Souza; Pereira (2012) está sendo construída por sujeitos sociais que optaram por 

uma proposta dinâmica de formação por meio do trabalho em saúde e, utilizando a educação 

permanente como ferramenta, busca construir um sistema público de saúde mais efetivo, 

rompendo, inclusive, com padrões históricos e tradicionais do processo de ensino- 

aprendizagem, é preciso criar instrumentos de avaliação que possam perceber as tecnologias 

leves adotadas pelo PET- Saúde e como este incide na formação e no serviço junto ao usuário.  

A avaliação se constitui em um processo indispensável no sentido de fomentar a 

reflexão a respeito do desenvolvimento do programa e identificar possíveis mudanças a serem 

realizadas pelos atores envolvidos nessa construção. 

Acreditando na relevância do tema para a formação e tendo como motivação a 

vivência experimentada como preceptora do Pet-Saúde no Município de Niterói, foi delineado 

como objeto de estudo: 

O Pet- Saúde como uma estratégia de educação permanente para os profissionais do 

SUS. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi traçado como objetivo geral: 

 Avaliar o Pet- Saúde como uma estratégia de educação permanente dos 

profissionais/preceptores dos serviços de saúde. 

 

 E como objetivos específicos: 

 Identificar ações de Educação Permanente desenvolvidas pelo Pet-Saúde no 

município de Niterói; 

 Caracterizar as ações do Pet-Saúde que os preceptores reconhecem como sendo 

de Educação Permanente. 
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II- METODOLOGIA 

 

 

 

 Este estudo consiste em uma pesquisa descritiva, avaliativa com abordagem 

qualitativa, que, segundo Figueiredo, 2004, p. 107 “são pesquisas que trabalham com dados 

não quantificáveis, coletam e analisam materiais que não necessitam tanto de uma estrutura, 

mas em compensação requerem o envolvimento do pesquisador ao máximo”.  

 Buscou produzir conhecimento científico a partir da observação da realidade e da 

análise dos dados coletados. 

 Segundo Chizzotti, (2001, p. 98) “o objetivo da análise de conteúdo é compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 

implícitas ou ocultas”.  

 

 

Cenário da Pesquisa 

 

   

Esta pesquisa teve como cenário os serviços públicos de saúde do município de 

Niterói, situado na região metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, com população 

estimada de 497.883 habitantes (IBGE, 2016). O município é dividido em 52 bairros e 5 

regiões administrativas, sendo elas: Praias da Baía, Norte, Oceânica, Pendotiba e Leste.  

As ações do PET-saúde são desenvolvidas em diversos serviços públicos de saúde de 

Niterói. Os serviços selecionados para compartilhar a experiência do PET no município de 
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Niterói desenvolvem ações das redes de doenças crônicas, câncer cérvico-uterino, rede 

cegonha, vigilância e saúde mental. No PET-Saúde Mental foi preconizada a atenção aos 

usuários de crack, álcool e outras drogas.  

A rede de saúde mental do município conta com dois CAPS II, um CAPS ad, um 

CAPSi, um hospital psiquiátrico e seis ambulatórios especializados. É uma rede que trabalha 

de forma peculiar e integrada. Como o PET-Saúde Mental preconizou a atenção aos usuários 

de crack, álcool e outras drogas, os bolsistas do programa transitaram pelo CAPS ad, CAPSi, 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, onde estavam lotados os preceptores, mas puderam 

articular com os demais serviços de acordo com a necessidade dos usuários acompanhados 

por eles. 

Devido à inserção como preceptora do PET-Saúde Mental e por trabalhar na rede de 

Niterói, foram selecionados como cenário deste estudo os serviços da rede pública de saúde 

mental desse município que são vinculados ao PET-Saúde Mental.  

 

 

Participantes 

 

 

Os participantes da pesquisa foram profissionais de saúde que atuam como preceptores 

do Pet- Saúde Mental no Município de Niterói, sendo eles em sua maioria psicólogos, mas 

tendo também assistentes sociais, enfermeiros e médicos. 

Para garantir o anonimato dos participantes estes foram denominados pela letra “P” de 

preceptor e por um algarismo arábico de acordo com a ordem de realização das entrevistas. 

Sendo assim, estes foram chamados de “P1”, “P2” e assim sucessivamente. 

 

 

Coleta de Dados 
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Para coleta de dados foi utilizada como técnica de pesquisa a entrevista 

semiestruturada com esses profissionais e a observação participante tanto nas reuniões 

mensais do grupo de preceptores quanto nos serviços. Essa observação consiste em uma 

aproximação do cotidiano do trabalho desenvolvido pelos preceptores e pelos alunos nos 

serviços de saúde a que estão vinculados. 

 

 

Análise dos Dados 

 

 

A partir da realização das entrevistas os dados foram agrupados em duas categorias 

temáticas conforme a Análise Temática (Bardin, 2011). Essas categorias surgiram a partir da 

revisão de literatura e foram assim denominadas: “O PET-Saúde como dispositivo de 

educação permanente” e “ Ações de educação permanente na perspectiva dos preceptores”.  

 

 

Aspectos Éticos 

 

 

Obedecendo à Resolução 466 de 2012 que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, 

justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 

aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado, esta pesquisa foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal 

Fluminense e recebeu parecer favorável nº 862.452. 
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III- REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

3.1- Formação e interdisciplinaridade  

 

 

 O modelo de atenção médico hegemônico, centrado na doença, que sempre orientou a 

formação dos profissionais de saúde tem sido, há muitos anos, alvo de questionamentos e 

debates acerca da necessidade de reformulação do ensino para melhor atender às demandas 

dos serviços de saúde e dos usuários. 

 As críticas a esse modelo de formação geraram movimentos organizados destacados 

por Araújo; Miranda; Brasil (2007) por terem culminado na organização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), que, direcionadas para os cursos de graduação da área, 

representam uma tentativa de se romper com um modelo tradicional de formação biologicista 

e introduzir o paradigma da integralidade.  

 Chama a atenção, no entanto, que apesar do divulgado papel do SUS de ordenador da 

formação desses profissionais, tal processo ainda ocorra de forma tão desvinculada de suas 

diretrizes. 

 Ceccim e Feuerwerker (2004) apontam para a contradição existente na crescente 

preocupação em re-formar os profissionais de saúde para atuarem no SUS, uma vez que essa 

já seria uma prerrogativa das instituições de ensino.  

 Araújo; Miranda; Brasil (2007) reforçam que, embora a formação dos profissionais de 

saúde devesse ser orientada para formar profissionais pelo SUS e para SUS, ela ainda tem se 
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mostrado alheia à necessidade de se promover uma educação baseada em seus princípios e 

diretrizes. 

 Mas quando tomamos o conceito da integralidade e toda a complexidade que ele 

encerra, é de se imaginar que nem apenas a discussão teórica dentro das IES nem estratégias 

isoladas de atenção ao usuário seriam suficientes para esgotá-lo. 

 A escolha da integralidade como eixo norteador se dá principalmente porque, dentre 

todos os princípios do SUS, a integralidade é o único princípio indiscutivelmente finalístico, 

um atributo do que se quer do SUS: atenção integral; que as necessidades de pessoas e grupos 

populacionais sejam atendidas de uma maneira ampliada (GONZÁLES; ALMEIDA, 2010). 

 Está posto aí um dos grandes desafios da integração ensino-serviço. Como pensar em 

integralidade dentro de uma lógica de formação fragmentada em especialidades e 

especificidades de cada profissão? Como praticar a integralidade na atenção aos usuários se 

dentro das próprias IES ainda persiste a segmentação de disciplinas e cursos, com poucos 

espaços de integração entre si? 

 Araújo; Miranda; Brasil (2007) consideram formar profissionais de saúde sob a 

perspectiva da integralidade uma proposta desafiadora, uma vez que além de significar a 

ruptura com um modelo tradicional de formação também implica na reorganização dos 

serviços e na análise crítica dos processos de trabalho.  

 A formação para a área da saúde deve gerar profissionais que possam não apenas ser 

absorvidos pelos postos de trabalho do setor, mas que sejam capazes de promover um trabalho 

de escuta, onde a interação entre profissional de saúde e usuário é determinante da qualidade 

da resposta assistencial e, somados à incorporação de novidade tecnológica constante e novos 

processos decisórios, repercutam na concretização da responsabilidade tecnocientífica, social 

e ética do cuidado, do tratamento ou do acompanhamento em saúde (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004).  

  Cyrino et al. (2006) apontam que para modificar a cultura da assistência centrada no 

procedimento e a formação focada na doença, faz-se necessário grande esforço para melhorar 

a qualidade do atendimento à saúde a sujeitos e coletivos, garantindo-se maior equidade no 

processo comunicacional e valorização de necessidades, expectativas e demandas dos 

usuários. 
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 Trabalhar a integralidade desde a formação se faz então indispensável para que se 

tenha uma atenção em saúde centrada no usuário e voltada não apenas para atender suas 

demandas como também, fazê-lo parte integrante de seu processo de cuidado. 

 O ensino integral facilita a visão e a prática integral em saúde. A formação deve dar 

ferramentas para que os profissionais de saúde tenham condição de trabalhar a 

transdisciplinaridade, desenvolvendo realmente um trabalho em equipe, sem que os vários 

conhecimentos sejam desprezados e que possam convergir para uma mesma ação, pensando 

na especificidade da formação e para quem se está trabalhando (GONZÁLES, ALMEIDA, 

2010). 

 Tal formação também requer que se estimule a reflexão crítica dos docentes, dos 

profissionais das redes de serviço e dos estudantes inseridos nos diversos cenários de 

aprendizagem, sendo necessário conhecer a realidade e dela criar sínteses críticas. (ARAÚJO; 

MIRANDA; BRASIL, 2007). 

 Ao se pensar nesse estímulo à reflexão tanto dos profissionais dos serviços de saúde 

quanto dos estudantes nesses espaços potentes de aprendizagem, torna-se mais evidente a 

necessidade de valorização da interação entre esses atores na construção do aprendizado. Sob 

essa ótica de repensar a formação de modo a melhorar a integração ensino-serviço-

comunidade é que está inserida a proposta do PET-Saúde, tendo também como princípio 

orientador a integralidade. 

 Destacando mais especificamente as ações do referido programa Rodrigues et al., 

(2012, p. 192) afirmam que “a integração entre os diversos cursos da área da saúde vem 

servindo, durante o tempo da implantação do programa, para demonstrar que é possível existir 

uma articulação entre diferentes formações acadêmicas no intuito de obter ideais em comum e 

traçar objetivos que culminem em respostas positivas para quem os realiza”. 

 O cuidado integral em saúde requer um olhar interdisciplinar e no PET-Saúde isso está 

colocado em cada relação, tanto entre os preceptores com os alunos de formações diferentes 

das suas, quanto entre os próprios alunos bolsistas que são dos mais diversos cursos da área 

de saúde e precisam desenvolver, em conjunto, ações integrais de saúde. Isso se dá não apenas 

pela observação do trabalho em equipe nos campos de estágio, mas também nos seus 

encontros com os usuários, onde podem observar a necessidade de se promover uma atenção 
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compartilhada tanto com os demais profissionais quanto com outros dispositivos de uma rede 

de saúde envolvida no cuidado daquele usuário. 

 Machado et al. (2007) afirmam que para realizar uma prática que atenda à 

integralidade, o trabalho em equipe precisa ser exercitado desde o processo de formação do 

profissional de saúde, a partir de estratégias de aprendizagem que favoreçam o diálogo, a 

troca, a transdisciplinaridade entre os distintos saberes que contribuam para as ações de 

promoção de saúde a nível individual e coletivo. 

 A meta da transdisciplinaridade na prática é, no entanto, um desafio para a maioria das 

equipes de saúde acostumadas desde a formação a praticar a multidisciplinaridade, apontada 

por Gonzáles; Almeida (2010) como a execução de disciplinas desprovidas de objetivos 

comuns sem que ocorra qualquer aproximação ou cooperação, levando à fragmentação do 

ensino e desconexão com a integralidade do cuidado. Descrevem a transdisciplinaridade como 

um trabalho coletivo que compartilha estruturas conceituais, construindo juntos teorias, 

conceitos e abordagens para tratar problemas comuns. 

 Gonzáles; Almeida (2010) trazem ainda a proposta do trabalho em equipe como 

estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na área de saúde, que não pode 

simplesmente aprofundar verticalmente o conhecimento e a intervenção em aspectos 

individualizados das necessidades de saúde, mas também contemplar simultaneamente a 

articulação das ações e dos saberes. 

 Descrita a complexidade de fatores envolvidos para que se possa pensar em uma 

reformulação do ensino Ceccim; Feuerwerker (2004) afirmam que uma política de mudança 

na formação tem de ser capaz de convocar o pensamento crítico e o compromisso de todos os 

atores (docentes, estudantes, gestores de saúde e de educação, conselheiros de saúde e 

movimentos sociais), além de oferecer possibilidades de interferência real no processo de 

formação profissional. 

 Ainda segundo Ceccim; Feuerwerker, 2004, p. 1407:  

 

 

A tarefa da gestão em saúde para a mudança na formação deve ter como 

objetivo o engendramento de novas relações de compromisso e 

responsabilidade entre a universidade e o SUS, de modo a possibilitar a 

compatibilidade de perfis profissionais, de produção de conhecimento e de 

prestação de serviços, cooperação e assessoramento. 
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3.2- Avaliação de programas e serviços de saúde 

 

 

 A área de saúde é repleta de práticas e mudanças que requerem ações decisivas e 

resolutivas em um espaço curto de tempo, o que exige um processo avaliativo capaz de 

acompanhar essas constantes variações. 

 Para que se possa adotar qualquer método de avaliação de um determinado programa 

ou ação em saúde é importante entender o conceito e a finalidade dessa ferramenta. 

 Segundo Tanaka, 2011, p. 931, “a avaliação é um instrumento político em busca de 

poder para modificar/influenciar a direcionalidade e velocidade da atenção à saúde”.  

 Através da avaliação é possível não apenas identificar os resultados obtidos com uma 

determinada ação quanto os pontos que necessitam de maior investimento ou recursos. Por 

isso, Tanaka e Tamaki (2012) afirmam que a maior parte das definições de avaliação 

encontra-se atrelada ao processo de tomada de decisão ou à sua aplicação no campo da gestão, 

onde tem o papel de fornecer elementos que propiciem o aumento da eficiência, eficácia e 

efetividade das atividades desenvolvidas pelo serviço ou pela organização. 

 Nesse contexto a avaliação se faz necessária não apenas no final da execução de uma 

ação, mas também durante a realização de suas etapas, quando surgem os elementos surpresa 

ou desdobramentos das atividades desenvolvidas nesse campo em constante movimento que é 

a área de saúde.  

 Tanaka e Tamaki (2012) alertam ainda para um limite quando a capacidade da 

avaliação de contribuir para o aperfeiçoamento do processo de decisão na saúde se confronta 

com a complexidade do campo, o que faz com que sua construção seja revestida de 

características e se paute em princípios próprios para produzir os resultados esperados na 

saúde da população.   

 

 

À medida que a atenção à saúde exige respostas às necessidades de 

populações específicas com maior vulnerabilidade ou alto risco, a avaliação 

de programas baseada em princípios epidemiológicos, necessários para 

determinar estratégias de maior efetividade é consensualmente tida como 

indispensável (HARTZ, 1999, p. 343). 
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 Pensando nessa necessidade contínua de avaliação dos programas desenvolvidos de 

modo a obter elementos que possibilitem a melhoria e ampliação das ações e considerando os 

diferentes setores de atuação do PET-Saúde é que se propõe também este estudo avaliativo do 

programa.  

 Para Tanaka (2011) a avaliação da rede deve ser focalizada no fluxo percorrido pelo 

usuário entre os distintos serviços da rede de saúde. Essa é uma das metodologias adotadas 

pelo PET-Saúde, onde a rede percorrida pelo usuário é descrita através do acompanhamento 

desse sujeito pelos diversos locais onde traça sua trajetória de tratamento e de vida. 

 Hartz (1999) afirma que os estudos de caso são fortemente indicados para o processo 

avaliativo devido à complexidade do objeto de investigação a tal ponto que o fenômeno de 

interesse não se distingue facilmente das condições contextuais, necessitando informações de 

ambos. Têm sido indicados para avaliar inovações programáticas com pouco conhecimento de 

sua eficácia. 

 Trata-se, portanto, de construir o processo de avaliação do programa através da 

participação do usuário e do funcionamento dos serviços de saúde por onde ele transita, 

passando ainda pelo olhar de cada profissional que o acompanha. Para essa construção é 

importante que a avaliação possa ser de alguma forma incorporada ao fazer cotidiano dos 

profissionais e dos serviços. 

 O trabalhar no cotidiano como um caminho ou tática para um aculturamento da 

avaliação poderá ser uma alternativa que permita redirecionar o processo de capacitação e 

aprimoramento profissional, possibilitando uma legitimação no cotidiano e a obtenção de 

resultados concretos em curto prazo (TANAKA, 2006). 
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IV- Análise e discussão dos resultados 

 

 

 

 Os dados coletados a partir das entrevistas foram analisados segundo a análise 

temática e agrupados em duas categorias, pensadas a partir da revisão de literatura e 

denominadas respectivamente como: “O PET-Saúde como dispositivo de educação 

permanente” e “Ações de educação permanente nas perspectiva dos preceptores”. 

 O primeiro grupo se aproxima do objetivo geral desta pesquisa de avaliar o PET-

Saúde como estratégia de educação permanente e o segundo buscou caracterizar algumas 

ações de educação permanente pela perspectiva dos preceptores entrevistados. 

 

  

4.1- O PET-Saúde como dispositivo de educação permanente 

 

 

 A partir da parceria estabelecida entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação 

com o objetivo de estimular mudanças curriculares nos cursos de graduação da área de saúde, 

de modo a formar profissionais com perfil mais adequado às necessidades do SUS, surgiram 

nos últimos anos alguns programas de destaque: o Programa de Incentivo às mudanças 

curriculares das Escolas Médicas (PROMED) de 2001, o Programa Nacional de Reorientação 

da Formação Profissional (PRÓ- Saúde I e II), instituído desde 2005, e por último e com 

maior relevância para este estudo, o Programa de Ensino pelo Trabalho na Saúde (PET-

Saúde).  
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 O Município de Niterói, cujos serviços de saúde mental foram cenários desta pesquisa, 

tem sido contemplado ao longo dos anos com alguns desses programas e, através da antiga 

parceria existente entre a Universidade Federal Fluminense e a Fundação Municipal de Saúde, 

durante a execução do projeto havia 5 grupos tutorias do Pró-Pet divididos entre Rede 

Cegonha, Doenças Crônicas e Rede Álcool, crack e outras drogas e que englobavam 05 

tutores, 30 preceptores e 60 alunos bolsistas de diversos cursos da graduação. Na estratégia 

PET Redes são 4 tutores (2 grupos álcool, crack e outras drogas, 1 rede cegonha e 1 doenças 

crônicas), 24 preceptores e 48 alunos e no PET Vigilância contamos com 2 grupos tutorias 

(Rede cegonha e doenças crônicas) com 4 preceptores e 24 alunos. 

 Instituído pela Portaria Ministerial MS/MEC nº. 1.802/08 o PET- Saúde vem não 

apenas complementar o já instituído PRÓ-Saúde, como ampliar as estratégias para o 

desenvolvimento de tal programa no campo prático. 

 São objetivos do PET- Saúde (BRASIL, 2008): 

 

 

I - possibilitar que o Ministério da Saúde cumpra seu papel constitucional de 

ordenador da formação de profissionais de saúde por meio da indução e do apoio ao 

desenvolvimento dos processos formativos necessários em todo o País, de acordo 

com características sociais e regionais; 

II - estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica, bem como a atuação profissional pautada pelo 

espírito crítico, pela cidadania e pela função social da educação superior, orientados 

pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, preconizado 

pelo Ministério da Educação; 

III - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 

mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

IV - contribuir para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de graduação da área da saúde; 

V - contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às 

necessidades e às políticas de saúde do País; 

VI - sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o adequado enfrentamento 

das diferentes realidades de vida e de saúde da população brasileira; 

VII - induzir o provimento e favorecer a fixação de profissionais de saúde capazes 

de promover a qualificação da atenção à saúde em todo o território nacional; e 

VIII - fomentar a articulação ensino-serviço-comunidade na área da saúde  
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 Segundo, Abrahão et al.(2011, p. 436): 

 

 

O programa objetiva fomentar a formação de grupos de aprendizagem 

tutorial em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

caracterizando-se como um instrumento de qualificação em serviço dos 

profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências 

dirigido aos estudantes das graduações em saúde, de acordo com as 

necessidades do SUS. 

. 

 

 Para Haddad et al. (2012) apesar de ter o objetivo geral coincidente com o Pró-Saúde, 

o PET- Saúde lançou mão de estratégias complementares, focadas no cenário da prática, no 

processo de ensino-aprendizagem que se dá na rede de serviços, envolvendo o docente, o 

estudante, a equipe de saúde do serviço e os usuários do SUS. 

 Essa relação ensino-serviço-comunidade tem sido alvo de constantes debates 

envolvendo a reformulação dos currículos dos cursos da área de saúde e constitui-se um dos 

maiores desafios a ser alcançado pela estratégia do PET. 

 Cabral et al. (2006) afirmam ser uma tarefa complexa propor essa interação, uma vez 

que fazer confluir pontos convergentes de três universos tão distintos exige um roteiro de 

execução que deve ser construído a partir de cada situação concreta, sem esquemas 

preconcebidos que possam prejudicar a percepção da realidade. 

 Entendendo que para prestar um cuidado global ao usuário é preciso conhecer os 

fatores determinantes do processo saúde-doença, faz-se necessária uma atuação em saúde 

pautada na integralidade e cada vez mais em estratégias interdisciplinares que possam atender 

às diferentes demandas envolvidas na promoção da saúde de um indivíduo. 

  Cezario, 2013, p. 36, reforça que “a saúde exige uma estratégia que implique 

participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção (usuários, movimentos 

sociais, profissionais da saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores), na análise e na 

formulação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida”. 

 O PET-Saúde abrange diversos cursos da graduação e busca a integração entre eles 

através de atividades desenvolvidas na prática e que possam promover uma vivência 

interdisciplinar para esses alunos com distintas formações. Essas atividades muitas vezes são 
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construídas de forma coletiva por cada grupo a partir das demandas dos usuários e dos 

serviços. Além disso, os bolsistas são inseridos nos serviços sob a preceptoria de profissionais 

com múltiplas formações, o que possibilita um espaço de troca de saberes e construção do 

conhecimento através da experimentação de um trabalho em equipe interdisciplinar. 

  

 

“O desafio do encontro com alunos de formações diferentes da 

sua e a necessidade de se apropriar um pouco de alguns 

conhecimentos mais específicos de cada curso para tentar 

facilitar a inserção dos alunos no cotidiano do serviço...” (P6) 

 

 

  

 Aqui podemos fazer uma ponte com a descrição de Merhy; Abrahão (2014) que falam 

das diferentes possibilidades de em um mesmo encontro identificarmos uma multidão de 

encontros, seja pela troca de olhar, pela construção e produção do conhecimento ou pelas 

afecções em geral, entre outros. 

 Entendendo os serviços de saúde como campos potentes para a formação, seja pelos 

desdobramentos produzidos pelo encontro dos alunos com os usuários e cenários das unidades 

de saúde, mas principalmente na troca estabelecida na relação aluno-preceptor e demais 

profissionais dos serviços é que o PET-Saúde é apontado como um dispositivo de educação 

permanente. 

 Do universo de nove preceptores do programa entrevistados 100% consideraram o 

PET-Saúde uma proposta de educação permanente. Foram algumas das respostas: 

 

“Sim...os profissionais são incentivados a trazerem suas 

questões para o debate com seus colegas possibilitando troca de 

saberes, estranhamento e desacomodação de saberes”. (P4) 
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“Sim, uma vez que exige reflexão sobre o trabalho, seja em 

espaços de supervisão com os alunos ou nos questionamentos 

levantados por eles ao longo do estágio”. (P6) 

 

 

 A experiência do PET-Saúde na promoção de melhor articulação entre os serviços de 

saúde, a universidade e a comunidade, tem sido relatada em diversos estudos assim como as 

dificuldades e desafios para sua implantação. Destaca-se entre eles a desconstrução de uma 

visão fragmentada do processo de ensino. 

 Leite et al (2012) afirmam que por meio de ações resolutivas, o PET permite a 

interação entre acadêmicos de diferentes cursos, a troca de experiências, bem como a 

aprendizagem significativa para a formação profissional. No entanto, os autores apontam que 

a conquista da interdisciplinaridade entre ensino, pesquisa e extensão representa hoje um dos 

maiores desafios das universidades brasileiras e destaca a importância da discussão dessa 

temática no momento em que se propõe uma reforma universitária.  

 A fragmentação do saber e a pouca articulação entre os cursos, ainda dentro da 

universidade, também são apontadas como dificuldades relevantes a serem superadas para que 

se possam construir processos de trabalho interdisciplinares. 

 Pizzinato et al (2012) destaca a necessidade de aumentar o número de intervenções 

realizadas conjuntamente por acadêmicos e profissionais de duas ou mais áreas e identifica a 

rotina de serviços, o horário de aulas não coincidentes entre os diversos cursos e a falta de 

cultura de alguns trabalhadores e docentes para desenvolver atividades multiprofissionais, 

engendradas por uma concepção interdisciplinar, como os principais fatores a serem 

reformulados. Sugere ainda que a criação de mais oportunidades de encontro entre os 

estudantes de graduação das áreas envolvidas possibilitaria uma vivência multidisciplinar e 

interdisciplinar entre eles, potencializando a integralidade como princípio da formação 

profissional. 

 O PET-Saúde reúne características para se concretizar como um dos agentes da 

mudança na maneira de pensar a formação profissional através de uma reformulação nos 
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currículos da graduação de modo a alcançar uma maior articulação entre as disciplinas e os 

cursos, além de atividades nos serviços que promovam a reflexão e construção de cada vez 

mais ações interdisciplinares entre os profissionais. 

 

 

“A busca pela participação dos alunos no cotidiano dos 

serviços, participando dos diferentes espaços como supervisão 

institucional e reunião de equipe como parte da equipe”. (P2) 

 

  

 Tanaka et al (2012) afirmam que o PET-Saúde é um instrumento para qualificação do 

serviço profissional e incentiva a integração ensino-serviço-comunidade, a institucionalização 

das atividades pedagógicas dos profissionais do serviço e o estímulo para a inserção das 

necessidades do serviço como fonte de produção de conhecimento e pesquisa na 

Universidade. 

 Pizzinato et al (2012) reforçam que com a entrada em cena de docentes e estudantes 

atuando junto com os trabalhadores, há certamente uma oxigenação, uma motivação que 

apontam para a  alteração na cultura estabelecida, devendo essas serem avaliadas. 

 Coincidindo com essa linha de raciocínio temos as falas de alguns participantes que 

deram ênfase à importância do encontro mensal ocorrido entre alunos, preceptores e tutores 

como um espaço não apenas de formação para alunos e profissionais, mas de destaque para a 

construção de um saber que não estava previamente estabelecido e que só é possível através 

de um fazer coletivo, de um questionamento e reinvenção da prática. 

 

 

“Encontro permanente entre os profissionais na busca de 

articular a prática e lugar de discussão teórica e clínica tendo o 

ensino e a formação o seu objetivo”. (P4) 
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“O trabalho nos encontros regulares para discussão da 

metodologia e dos casos”. (P5) 

 

 

Merhy; Abrahão (2014) afirmam que formar é estar em formação, é produção, é 

produzir-se e que, a partir do encontro, estamos em produção de diferentes formas de ser no 

mundo, diferentes formas de cuidar de si e do outro. 

 

 

4.2 – Ações de educação permanente na perspectiva dos preceptores 

 

 

 Há tempos se discute a necessidade de investimentos em dispositivos que permitam 

uma melhor formação e qualificação do profissional de saúde. Por um lado critica-se o 

processo de formação dentro das universidades por ser muita das vezes desvinculado da 

realidade dos serviços de saúde. Por outro, o fato dos profissionais de saúde reproduzirem um 

modelo biologicista, centrado na doença, o que dificulta o estabelecimento de um espaço de 

formação mais criativo para os futuros profissionais da área. São inúmeros os trabalhos que 

apontam para essas disparidades e sugerem iniciativas que possibilitem uma maior integração 

ensino-serviço (LEITE et al.; RODRIGUES et al, 2012). 

 Ceccim (2005) ilustra esse conflito ao afirmar que os gestores do SUS que querem 

transformar as práticas reclamam que os profissionais vêm para o SUS com formação 

inadequada; em contrapartida os docentes e as escolas que querem mudar a formação 

reclamam que as unidades de saúde não praticam a integralidade, não trabalham com equipes 

multiprofissionais, sendo difíceis campos de prática. Para melhor encaminhamento dos 

processos de formação em saúde é preciso que universidade, serviços e gestores estabeleçam 

decisões e acordos coletivos. 

   Levando em conta o tempo de implantação do SUS, a criação de uma política 

específica que pudesse orientar tanto a formação em saúde quanto substituir os processos de 

atualização e capacitação dos profissionais é relativamente recente.  
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 A Política Nacional de Educação Permanente, aprovada em 2003 pelo Conselho 

Nacional de Saúde e instituída pela Portaria GM/MS nº 1.996 de 20 de agosto de 2007, 

destaca o papel do Sistema Único de Saúde de ordenador da formação dos profissionais de 

saúde, devendo promover seu desenvolvimento científico e tecnológico. Considera a 

educação permanente um dispositivo pedagógico capaz de efetuar, no setor da saúde, relações 

orgânicas entre ensino e serviços e entre docência e atenção à saúde (BRASIL, 2009). 

 Ceccim (2005) ressalta que a produção dessa política representou o esforço de cumprir 

uma das mais nobres metas formuladas pela saúde coletiva no Brasil, que seria a de tornar a 

rede pública de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho. Afirma ser 

uma estratégia fundamental às transformações no trabalho, capaz de torná-la um lugar de 

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

 Contudo, não podemos esquecer os desafios que essa transformação impõe. Para que 

de fato sejam criados espaços de aprendizagem através do próprio ambiente de trabalho, é 

necessária a desconstrução de um modelo de formação profissional pautado no tecnicismo, 

centrado em procedimentos e na doença. 

  O ensinar centrado no saber científico, de modo exclusivo, não permite que o usuário, 

suas reais necessidades e tudo aquilo que ele busca nos serviços, tornem-se visíveis, o que 

acaba por produzir barreiras ao acesso dos mesmos ao cuidado integral (ABRAHÃO; 

MERHY, 2014). 

 Mudanças exigem envolvimento de diversos fatores, articulados entre si. Incorporar a 

educação permanente no fazer cotidiano significa reconhecê-la como política a ser adotada 

não apenas pelos profissionais da ponta, mas também pelos gestores e instâncias que se 

propõem à formação. Muitas vezes os modelos de cursos e capacitações ofertados pelas 

instituições de ensino superior e núcleos de educação permanente das secretarias de saúde não 

realizam um levantamento das necessidades e aplicabilidade desses conteúdos nos serviços e 

valorizam pouco a vivência dos profissionais. 

 Isoladamente o SUS não teria legitimidade para dar conta da formação dos 

profissionais de saúde, tampouco as instituições de ensino, fora do contexto do cotidiano dos 

serviços de saúde (CECCIM, 2005). 

 Mais do que fornecer material teórico e debate sobre temas científicos que produzam 

uma atualização fragmentada do conhecimento, objetiva-se com a educação permanente 
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estimular a reflexão sobre o trabalho que já é desempenhado pelos profissionais e, 

aproveitando suas experiências, criar novas formas de transmitir informação, reinventar o 

cenário da prática e articular o cotidiano do serviço. 

 Dentro dessa lógica e para além de descrever as ações que podem ser consideradas 

como de educação permanente, este estudo buscou avaliar se o PET é um dispositivo em 

potencial para tal.  Além dos espaços citados pelos preceptores, existem processos de 

formação que surgem no ato da preceptoria, em cada encontro com a prática, com as 

dificuldades, com os desafios.  Processos que não estão previamente determinados. E é nesse 

cenário do imprevisto, do novo, do que surge da vivência de cada profissional com o exercício 

da preceptoria que se pretende qualificar as potencialidades do PET para a educação 

permanente. 

 

 

“A forma como se propõe a transmissão do conhecimento e a 

valorização da experiência em ato é um dos principais pontos 

que caracteriza o PET como uma educação permanente”. (P2) 

 

 

 Reunir as pessoas em torno de um tema gera debate não apenas relacionado ao 

conteúdo teórico como a aspectos funcionais e de aplicabilidade do mesmo na prática 

cotidiana do serviço. Instiga ainda a reflexão sobre os processos de trabalho que envolvem 

uma equipe e uma avaliação individual e coletiva em relação às práticas usuais (CICONET; 

MARQUES; LIMA, 2008). 

 Cabe destacar o caráter de continuidade exigido por esse processo, onde cada 

profissional torna-se protagonista na construção de seu próprio conhecimento e na criação de 

novos espaços que possibilitem a formação conjunta com outros profissionais.  

 Trata-se de se permitir aprender de novo, de questionar um fazer que já é dado como 

certo e repensar se ele pode ser realizado de outra forma. Não é, contudo, tarefa fácil para um 

profissional, tomar o saber acumulado em sua formação e reinventá-lo ou readaptá-lo ao 

cotidiano sem que haja um exercício, um incentivo a essa prática, o que pode, muitas vezes, 

gerar resistência por aqueles que executam o trabalho.  
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 O ideal é que esse estímulo ao processo de educação permanente seja fornecido ainda 

dentro das instituições de ensino como estratégia de diminuir a resistência e facilitar um 

aprendizado mais dinâmico, que permaneça em andamento mesmo após a conclusão dos 

cursos.  

 No entanto, costuma-se pensar e entender a formação por uma dada ciência, técnica e 

racionalidade, que aplica diversas tecnologias pedagógicas aos alunos, sob um ponto de vista 

que opera a partir de um saber cientificamente comprovado, constituindo-se um aprendizado 

que estimula muito pouco o exercício de autonomia e de crítica, pois parte do princípio de que 

expor o aluno ao conteúdo é suficiente para a formação (ABRAHÃO; MERHY, 2014). 

 As barreiras impostas à implantação da educação permanente ocorrem também por 

parte das unidades de saúde, devido à falta de organização dos serviços e das escalas dos 

profissionais de modo a favorecer a criação de espaços de discussão que possibilitem uma 

reflexão sobre a prática e a promoção de melhorias no cuidado prestado aos usuários. Fazer 

caber no cotidiano dos serviços espaços de educação permanente torna-se um desafio face às 

inúmeras demandas, rotinas e processos de trabalho que dificultam o encontro dos 

profissionais.   

 Por considerarem a educação permanente um processo que impõe uma série de 

desafios que precisam ser transpostos e garantir sua efetividade Ciconet; Marques; Lima 

(2008), afirmam ser fundamental inseri-lo na rotina de trabalho e considerar, portanto, as 

atividades dentro da carga horária contratual do trabalhador.  

 Além disso, é ainda muito comum que, na tentativa de promover ações de educação 

permanente dentro dos serviços, os gestores adotem projetos de capacitação profissional. Mas 

quais seriam então as diferenças entre os dois processos? 

 Segundo à Política de Educação Permanente (Brasil, 2009, p. 40) é possível levantar 

três questões principais, associadas à capacitação e à educação permanente do pessoal de 

saúde: 

 

 

• nem toda ação de capacitação implica um processo de educação permanente. 

Embora toda capacitação vise à melhoria do desempenho do pessoal, nem todas 

estas ações representam parte substantiva de uma estratégia de mudança 

institucional, orientação essencial nos processos de educação permanente;  
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• a educação permanente, como estratégia sistemática e global, pode abranger em 

seu processo diversas ações específicas de capacitação e não o inverso. No âmbito 

de uma estratégia sustentável maior, podem ter um começo e um fim e serem 

dirigidas a grupos específicos de trabalhadores, desde que estejam articuladas à 

estratégia geral de mudança institucional;  

• finalmente, todo processo de educação permanente requer elaboração, desenho e 

execução a partir de uma análise estratégica e da cultura institucional dos serviços de 
saúde em que se insere. Vários novos programas de capacitação significaram um 

importante avanço em seus enfoques e experiências, considerando estas questões. A 

maioria, entretanto, mantém um atraso significativo nos estilos e práticas de 

capacitação, repetindo sempre a mesma fórmula.  

 

 

 Fica cada vez mais nítida a importância de destacar e promover a integração ensino-

serviço-comunidade, uma vez que nem o SUS nem as universidades e tampouco as unidades 

de saúde com seus usuários poderiam realizar de forma desvinculada uma formação do 

profissional de saúde que atenda as prerrogativas de uma atenção integral em saúde.

 Rodrigues et al.(2012) apontam a interação ensino-serviço-comunidade como uma 

ferramenta fundamental para a formação de profissionais comprometidos com a proposta do 

SUS, proporcionando-lhes um contato direto com os problemas da população e 

instrumentalizando-os para intervir de forma eficaz, com ações coletivas. 

 Ceccim, 2005, p 981, reforça: 

 

 

 A integração entre o ensino, os serviços, a gestão setorial e o trabalho no 

SUS, ao mesmo tempo em que deveria reconhecer a necessidade de disputa 

pela atualização cotidiana das práticas, segundo as mais recentes abordagens 

teóricas, metodológicas, científicas e tecnológicas disponíveis, deveria inseri-

la em uma necessária construção de relações e de processos que vão desde o 

interior das equipes em atuação conjunta – implicando seus agentes, até as 

práticas organizacionais – implicando a instituição e/ou o setor da saúde 

como um todo, bem como às práticas interinstitucionais e/ou intersetoriais – 
implicando as políticas em que se inscrevem os atos de saúde. 

 

 

 Desse modo, um bom ponto de partida para o desenvolvimento de uma estratégia 

consistente de educação permanente seria conhecer a realidade dos serviços e a partir das 

experiências já adquiridas pelos profissionais, levantar sugestões e promover espaços de troca 

e discussões relativas ao processo de trabalho. É preciso valorizar o conhecimento produzido 

no próprio cotidiano do serviço, mas acima de tudo estimular a reflexão acerca do mesmo, de 
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forma a superar as possíveis dificuldades encontradas e possibilitar novas ações que 

promovam uma atenção cada vez mais integral aos usuários. 

 A experiência é destacada por Abrahão e Merhy (2014) como um elemento 

dinamizador da formação, que implica colocar-se à disposição do exercício de apreender com 

e no mundo do trabalho, enquanto um campo essencialmente micropolítico. Enfatizam que a 

formação nos convoca a experimentar durante o cuidar, durante o ato do trabalho, sensações e 

afetos produzidos no cuidado. 

 A educação permanente cria espaços de reflexão para que os profissionais possam 

repensar sua prática, entender os processos de trabalho no qual estão inseridos e rever 

condutas, de modo a buscar novas estratégias de intervenção, superação de dificuldades 

individuais e coletivas no trabalho (CICONET; MARQUES; LIMA, 2008). 

 

 

“Pois é um contínuo de busca por respostas e problematizações 

das práticas cotidianas de cuidado na rede”. (P9) 

 

 

 Na saúde mental, campo utilizado como cenário desta pesquisa, muito do processo de 

trabalho se dá nos espaços de reunião de equipe e supervisão institucional e isso aparece 

também no discurso dos preceptores entrevistados. 

 Dentre as ações de educação permanente apontadas pelos preceptores destacam-se: as 

reuniões mensais do PET com tutores, preceptores e alunos; preceptoria em serviço; os 

espaços de reunião de equipe e supervisão institucional; a busca de informações e pesquisa de 

material bibliográfico. 

 

 

“A preceptoria em serviço e a participação dos bolsistas nas 

reuniões de equipe dos serviços”. (P1) 
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“...supervisões clínico institucionais...encontros de preceptoria 

e encontros mensais com todos os alunos, preceptores e 

tutores”. (P4) 

  

  

 Ceccim (2005) afirma que colocar a educação permanente em saúde na ordem do dia 

para o SUS pôs em nova evidência o trabalho da saúde, que requer, além de trabalhadores que 

aprendam a aprender; práticas cuidadoras; intensa permeabilidade ao controle social; 

compromissos de gestão com a integralidade; desenvolvimento de si, além da implicação com 

as práticas concretas de cuidado às pessoas e às coletividades, no ensino e na produção de 

conhecimento. 

 Muitas vezes os profissionais de saúde sentem-se desgastados ou desmotivados para 

atender às exigências de um trabalho tão tecnicista, que tende a tornar-se automático e não 

encontram um ponto de apoio para refletir sobre os processos de trabalho e minimizar as 

angústias que ele eventualmente provoca. A existência de um espaço onde os trabalhadores 

possam dividir suas dificuldades, apresentar propostas para melhoria do trabalho por eles 

desenvolvido e até amenizar a sensação de desgaste ocasionada pelo fazer cotidiano tende a 

ser de grande valia e incentivo a esses profissionais.  

 Em um estudo realizado por Carotta; Kawamura; Salazar (2009) os trabalhadores 

ressaltam no espaço propiciado para o encontro da equipe a possibilidade de falar sobre os 

problemas e construir soluções coletivamente. Os autores consideram que o ato da assistência 

e as relações melhoram a partir da responsabilização de cada envolvido. 

 Também Pizzinato et al. (2012) mostram que em função de várias ações de educação 

permanente colocadas em prática, desde oficinas até os benefícios de ordem material e 

patrimonial, houve uma desacomodação na cultura estabelecida, ou seja, houve uma 

provocação positiva no ânimo e no comportamento dos trabalhadores. Acredita-se que isso já 

repercute nas relações com os usuários e com os estudantes e docentes das instituições. 

 Trazendo a discussão para a avaliação do PET-Saúde como dispositivo de educação 

permanente, objetivo do presente trabalho, cabe destacar alguns estudos que apontam as 

atividades do PET como viabilizadoras de mudanças na formação.  
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 Pelo olhar dos preceptores do programa estudados por Fonsêca et al. (2014), a 

vivência com os alunos induz e estimula a busca por conhecimento, uma vez que, no processo 

de aprendizagem em serviço, eles se tornam o maior referencial. 

 Opinião semelhante pode-se observar na fala dos preceptores participantes do presente 

estudo, onde a preceptoria em serviço aparece como mais uma ação de educação permanente, 

o que vai ao encontro também do que afirmam Oliveira et al. (2012) de que, além de uma 

maior disponibilidade e interesse dos preceptores, observa-se um salto de qualidade no pensar 

crítico sobre sua área, suas ações, possibilitando um pensar voltado para os problemas 

determinantes do processo saúde-doença e construção de proposições para enfrentamento e 

melhor adequação das políticas às realidades. 

 Nota-se ainda uma preocupação dos preceptores em apropriar-se de novos 

conhecimentos, sejam os exigidos pelo programa ou os que se fazem necessários a partir das 

dúvidas dos próprios alunos. 

 

 

“...espaços de supervisão com os alunos...a necessidade de 

buscar informações para transmití-las aos alunos e a reflexão 

proporcionada com as perguntas e questionamentos que fazem 

ao se depararem com a prática”. (P6) 

 

“...pesquisa de material bibliográfico e orientação de escrita...” 

(P3) 

 

  

 Trata-se de um aprender a ensinar através da própria prática, o que se espera causar 

uma reflexão a partir da responsabilidade com a formação do outro e um incentivo à busca de 

novos aprendizados. 

 Além da reflexão sobre o fazer e o estímulo a pensar novas práticas, citados pelos 

participantes, foi sinalizado um retorno para o serviço do que foi produzido nesses encontros 

com os alunos, o que atende novamente aos objetivos do PET.  
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“Sim...Indiretamente são trabalhados aspectos dos processos de 

trabalho que podem ser retornados aos serviços. A valorização 

dos espaços coletivos serve para atingir um maior número de 

pessoas, mesmo aquelas que não participam diretamente do 

PET”. (P5) 

 

 

 O PET-Saúde em suas ações possibilita a adoção de atividades de educação 

permanente como reuniões diárias, reuniões de supervisão, além de desenvolver em alguns 

profissionais o desejo de aperfeiçoar sua formação, como por exemplo a inserção no mestrado 

profissional e doutorado. 

 Rodrigues; Souza; Pereira (2012) avaliaram que a participação no grupo PET-Saúde 

consistiu em uma forma de valorização e reconhecimento dos profissionais que atuam como 

preceptores, suscitando também a necessidade de maior investimento na formação e 

repercutindo no envolvimento e comprometimento desses profissionais com o trabalho. 

 Pizzinato et al. (2012) afirmam que esses projetos propiciam a realização de um maior 

número de capacitações e discussões entre docentes e trabalhadores, torna-se evidente uma 

maior participação dos profissionais do serviço no planejamento das estratégias pedagógicas 

nos cenários de prática. Estimulam o debate e práticas relativas à educação permanente em 

saúde e a interação entre educação e processos de trabalho, a partir da realidade vivenciada, 

levando em consideração os conhecimentos e as experiências de todos.  

 Merece destaque na fala de alguns participantes a inclusão da metodologia utilizada 

para a pesquisa do PET-Saúde do município de Niterói como mais uma potencialidade do 

programa como educação permanente. 

 

“A discussão dos casos sombra, a supervisão com os alunos que 

tem uma direção a ser adotada, digo, através de conceitos chave 
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trabalhados nas reuniões mensais de preceptores para serem 

inseridos no processo de ensino-aprendizagem”. (P9) 

 

“O método sombra é o fio que costura essa „permanência‟, 

pautada no encontro com usuários e profissionais”. (P7) 

 

 

 O “método sombra”, como descrito, seguiu a noção de usuário-guia, apontado na 

pesquisa de Gomes; Merhy (2012) como um usuário com características de um caso traçador 

do cuidado, escolhido entre os usuários que circulam em uma rede de cuidados. No PET 

Saúde Mental do município de Niterói foram vários casos de usuários que os alunos 

acompanhavam como “sombras” a fim de traçar o perfil da rede percorrida por esses usuários. 

 Apesar de todos os preceptores entrevistados terem respondido afirmativamente 

quando perguntados se consideravam o PET uma proposta de educação permanente, foram 

identificadas algumas incongruências no que diz respeito ao entendimento acerca do tema. 

 

 

“...visto que os alunos são estimulados a um ensino 

problematizador, onde eles são ativos no processo e não meros 

escutadores”. (P4) 

 

“...pela avaliação dos alunos, o que aprenderam na experiência 

do PET levarão para todas as suas vidas profissionais...o 

aprendizado que possibilite continuidade, que traga efeitos 

decisivos para a formação do aluno...”(P8) 
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 Nota-se nesses relatos o entendimento da educação permanente como formação do 

aluno ao invés do profissional, o que nos faz refletir sobre o modo como esse conceito é 

trabalhado entre os profissionais de saúde.  

 Foi possível identificar até mesmo através da observação nas reuniões mensais do 

PET-Saúde que nem todos os cursos de graduação da área de saúde trabalham o conceito de 

educação permanente justificando a existência de profissionais com desconhecimento ou 

dúvidas sobre tal temática.  

 Vale ressaltar que a lógica acerca do tema não é hegemônica, o que torna sua 

compressão ainda mais difícil. 

 Sendo uma das prerrogativas do Mestrado Profissional a elaboração de um produto da 

pesquisa que possa de alguma forma retornar para o serviço ao qual o mestrando está 

vinculado e havendo essa necessidade de trabalhar melhor o conceito de educação permanente 

entre os profissionais participantes do estudo foi proposto, como produto desta dissertação, 

um curso de capacitação para preceptores do PET-Saúde da rede de saúde mental do 

município de Niterói. O produto está relatado no Anexo I. 
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V- Considerações Finais 

 

 

 

 O entendimento do Pet-saúde como uma estratégia de educação permanente foi 

unânime entre os preceptores participantes da pesquisa.  

 Apesar de alguns erros de compreensão acerca do tema, foi possível identificar ações 

de educação permanente desenvolvidas pelo Pet-saúde no município de Niterói, assim como 

caracterizar tais ações a partir do reconhecimento dos preceptores de sua própria prática no 

cotidiano dos serviços. O incentivo à busca por novos conhecimentos, a valorização dos 

espaços coletivos de reflexão sobre o trabalho e a desacomodação de saberes proporcionada 

pela troca de experiências com os alunos bolsistas do programa foram algumas das 

características apontadas pelos preceptores. 

 Através da fala de alguns participantes da pesquisa notamos a defasagem em relação à 

abordagem da temática na formação desses profissionais e, sendo a Educação Permanente um 

tema complexo e ainda pouco difundido entre os profissionais de saúde, sugere-se que ele 

possa ser mais amplamente discutido nos cursos da área de saúde das universidades, uma vez 

que estão formando profissionais para atuarem dentro dessa perspectiva nos serviços de saúde 

do SUS. 

 Acreditando nas propostas do PET-saúde de integração ensino-serviço-comunidade e 

no potencial de suas ações na transformação do cotidiano dos serviços através do incentivo a 

uma maior qualificação dos profissionais ali atuantes, assim como constatado nesta pesquisa, 

avaliamos ser o programa um dispositivo de Educação Permanente em potencial, devendo 

assim, ser incentivado tanto pelas universidades quanto pelo Ministério da Saúde. 
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VII- RELATO DO PRODUTO 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PRECEPTORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

PELO TRABALHO NA SAÚDE (PET-SAÚDE) DA REDE DE SAÚDE MENTAL DO 

MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

1- Considerações Iniciais 

Este produto foi pensado para que os preceptores do Programa de Ensino pelo 

Trabalho na Saúde (PET-Saúde) pudessem se familiarizar com as atribuições da preceptoria, 

que na prática é desenvolvida por eles sem ter necessariamente uma formação específica para 

tal. 

O papel do Ministério da Saúde de ordenador da formação dos profissionais de saúde 

dá a esses preceptores a importante incumbência de atuar também na formação dos futuros 

profissionais através da preceptoria em serviço. No entanto, essa atribuição, na grande maioria 

das vezes não vem acompanhada de um preparo para realizar essa atividade, o que pode fazer 

com que aconteça de forma inapropriada. 

Destacando o papel fundamental do preceptor Lima; Barreto (2015, p. 780) afirmam 

que ele atua como facilitador e mediador no processo de aprendizagem e produção de saberes 

no mundo do trabalho, levando os estudantes a problematizarem a realidade, refletirem sobre 

as soluções e agirem para responder as questões do cotidiano do ensino/serviço. 

No PET-Saúde, os profissionais recebem alunos de áreas de formação diferentes da 

sua, o que exige outro preparo e traz novos desafios a essa atividade. 

A proposta é a realização de um curso de formação para esses preceptores de modo 

que possam não apenas reconhecer e aprimorar atividades já exercidas por eles que 

contribuam para formação dos alunos, assim como desenvolver técnicas que de fato 

promovam no ambiente de trabalho um espaço de integração entre o ensino e a prática.  

Primeiramente é importante trabalhar alguns conceitos: 
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O que é o PET-Saúde e quem pode participar como preceptor? 

O PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde) regulamentado pela 

Portaria Interministerial n º 421 de 2010 surge como uma das estratégias do Programa de 

Reorientação da Formação Profissional visando a educação pelo trabalho através de uma 

maior integração ensino-serviço-comunidade. Disponibiliza bolsa para tutores, preceptores 

(profissionais dos serviços) e estudantes da área de saúde. 

Os preceptores devem ser profissionais dos serviços públicos da rede de saúde 

indicados pela Fundação Municipal de Saúde, com experiência acima de dois anos na área ou 

que tenham no mínimo especialização. 

-Que características os preceptores precisam ter? 

Desejarem participar/contribuir para a formação de estudantes no campo da saúde. 

Serem mediadores entre os bolsistas e os demais membros da equipe. 

Terem uma escuta atenta para as necessidades dos alunos. 

- O que se deseja dos profissionais/preceptores? 

Maior envolvimento na formação; 

Maior inserção na universidade; 

Que seja um profissional que motive a equipe a estudar. 

 - Desafios do preceptor no campo da Saúde 

Conciliar os interesses dos alunos com os da equipe; 

Desenvolver uma prática inclusiva nos serviços; 

Motivar os alunos para atuarem de forma diferenciada nos serviços; 

Ensinar em ato conceitos como vínculo/acolhimento. 

Abordando as características necessárias ao preceptor, Felix et al. (2015) afirmam que 

o preceptor atua como educador e facilitador do processo ensino-aprendizagem e tem que ser 

um profissional do serviço, disposto a problematizar os nós críticos do seu cotidiano e buscar 

soluções com os estudantes monitores. 
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2- Objetivos do curso de capacitação dos preceptores: 

2.1- Identificar as ações que os preceptores reconhecem como exercício da preceptoria em 

sua prática cotidiana; 

2.2- Trabalhar a partir dessas ações os conceitos da preceptoria em serviço e possibilitar 

uma reflexão sobre o tema; 

2.3- Conhecer as dificuldades e desafios que os preceptores encontram para realizar essa 

atividade e permitir a criação de soluções coletivas; 

2.4- Introduzir as ações necessárias que ainda não estão presentes na prática desses 

profissionais. 

 

       3- Noções e conceitos a serem trabalhados com os preceptores: 

- Cuidado em saúde; 

- Trabalho em rede; 

-Integralidade da atenção; 

- Projeto Terapêutico Singular; 

- Acolhimento e vínculo; 

 

A proposta é que o curso ocorra em um único dia no encontro mensal com todos os 

preceptores do PET-Saúde. 

 

4- Considerações 

Através desse curso esperamos não apenas valorizar as ações que esses profissionais 

desenvolvem em serviço com os alunos que estão sob sua preceptoria como possibilitar um 
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espaço de troca de experiências e reflexão para que possam, além de adquirir conhecimento 

para aprimorar sua prática, criar novas estratégias de atuação. 

Acreditamos que o preceptor tem papel fundamental na formação dos alunos, atuando 

como orientador da prática, possibilitando vivências em um campo desafiador como o da 

saúde, suscitando a reflexão dos mesmos e desenvolvendo cada vez o senso crítico desses 

futuros profissionais. 
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