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Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi instituído 

em 26 de agosto de 2008 através da Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.802/2008, 

constituindo-se como uma das estratégias do Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde, o Pró-Saúde e tem como objetivos ampliar, promover, 

articular e apoiar ações e atividades de formação, voltadas às mudanças das graduações na 

saúde, além de fortalecer a atenção básica em saúde, no âmbito da Estratégia de Saúde da 

Família. O Programa tem como pressuposto a educação pelo trabalho e pretende ainda 

promover e qualificar a integração ensino-serviço-comunidade, articuladas à educação 

permanente, envolvendo docentes, estudantes de graduação e profissionais de saúde para o 

desenvolvimento de atividades na rede pública de saúde, de forma que as necessidades dos 

serviços sejam fonte de produção de conhecimento e pesquisa em temas e áreas estratégicas 

do SUS (1). O edital Nº 10 de 2018 trouxe para o programa o desafio da 

interprofissionalidade, integrando seis cursos da área da saúde existentes na instituição, 

dividindo os estudantes em seis grupos para atuar com os profissionais das ESF’s (incluindo 

os grupos NASF) do distrito administrativo em saúde do Benguí (DABEN). O trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar do PET-Saúde se apresenta como importante política para 

a saúde. Os grupos multiprofissionais e interdisciplinares possibilitam entender os usuários 

dos serviços como sujeitos integrais oriundos das relações sociais, econômicas e culturais. 

Esse conjunto de atributos, somados à estrutura de saúde e dos serviços oferecidos à 

população, interfere na forma como os usuários vivem o acesso à saúde (2). Objetivos: 

Examinar como o programa PET-Saúde contribui para o fortalecimento da atenção básica, a 

partir da experiência em três ESF’s. Descrição da Experiência: O contato com a atenção 

básica foi viabilizado por meio da inserção no programa PET-Saúde interprofissionalidade, no 

primeiro semestre de 2019, sendo desenvolvido no distrito DABEN, área de atuação da 

UNIFAMAZ, que distribuiu os discentes de acordo com o número de preceptores 

selecionados previamente e suas respectivas unidades. Integram o programa acadêmicos, 

tutores e preceptores de enfermagem, medicina, odontologia, educação física, biomedicina, 

psicologia e serviço social. A experiência vivenciada, deu-se pela integração a equipe do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), durante o segundo semestre de 2019, no 

distrito DABEN (que possui três equipes de NASF: NASF Cabanagem, NASF Benguí e 

NASF Tapanã) mais precisamente no NASF Cabanagem, que por sua vez cobre as ESF Cristo 

Redentor, ESF Panorama XXI, ESF Una, além da Unidade Municipal de Saúde. O NASF 

Cabanagem é composto por profissionais do serviço social, psicologia, fonoaudiologia, 

fisioterapia, educação física e terapia ocupacional. A equipe PET/NASF-Cabanagem é 

composta por três discentes, sendo acadêmicas de serviço social, biomedicina e medicina, 

tendo como preceptora a assistente social do NASF. De acordo com o edital, os integrantes do 

programa devem disponibilizar no mínimo oito horas semanais para a realização das 

atividades do programa, destarte a equipe se reúne duas vezes por semana na ESF em que a 

preceptora está atuando, de forma que as discentes estejam juntas para pensar e produzir ações 
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de maneira interdisciplinar. Durante o período vivenciado no NASF foram conhecidas as ESF 

Cristo Redentor, Panorama XXI e ESF Una, na ESF Panorama XXI as integrantes do 

PET/NASF participaram, em conjunto com os alunos PET da unidade, da construção do 

levantamento de problemática da unidade junto aos profissionais que atuam na mesma 

(médicos, enfermeiros, técnicos e ACS) onde foram apontados problemas relacionados à 

estrutura, serviço e saúde a fim de verificar de que forma os integrantes do PET poderiam 

intervir na realidade da ESF. Esse mesmo movimento foi realizado na ESF Cristo Redentor, 

sendo esta realizada tanto com a equipe da unidade, quanto com a população usuária dos 

serviços ali ofertados, na ESF Una não houve tal ação, pois a ESF Una é a única unidade do 

distrito DABEN que não possui equipe do PET-Saúde, devido à mesma não ter participado do 

edital de seleção (por opção), sendo está conhecida pelas discentes devido ao fato de a mesma 

receber o apoio do NASF Cabanagem. No NASF foi possível também acompanhar e 

participar do “Grupo Cegonha”, programa pensado, planejado e desenvolvido pelo NASF 

cabanagem, atuando com as gestantes das unidades anteriormente mencionadas, além da 

realização de visitas domiciliares. Por todas as atividades desenvolvidas pela equipe 

PET/NASF em conjunto com os discentes petianos e os profissionais das ESF’s foi possível 

verificar a dupla importância da integração dos discentes ao cotidiano dessas unidades, 

planejando e executando ações que visam a melhor qualidade de vida e atendimento à 

população Resultados: O PET-Saúde pode ser entendido como uma estratégia de ação capaz 

de contribuir para melhor articulação entre a universidade e os serviços de saúde, favorecendo 

processos reflexivos nos diferentes cenários de prática envolvidos, na perspectiva de uma 

formação profissional que atenda aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e também 

às necessidades de serviços para comunidade (3). Diferente das ESF’s Cristo Redentor e 

Panorama XXI, a ESF Una não possui nenhuma equipe do PET-Saúde, apenas preceptoria em 

enfermagem e medicina e a partir da vivencia nas três unidades é possível verificar que nas 

UBS que os discentes do PET atuam há o planejamento e desenvolvimento de mais ações e 

consequentemente, de mais aproximação com a população adstrita das referidas ESF’s, 

ademais na ESF Una a frequência das ações se pautam, em sua maioria, na agenda municipal. 

Outro ponto a ser destacado é que nas unidades de saúde em que se têm discentes PET, busca-

se integrar e articular os diversos saberes, advindos das várias profissões da área da saúde, 

para concatená-los em ações concretas que objetivam o cuidado do usuário em sua 

integralidade. Outrossim, o programa se propõe a fortalecer a atenção básica e um dos meios 

para se alcançar tal objetivo é o apontamento dos nós críticos que cada ESF apresenta para 

assim construir métodos para intervir junto à secretaria municipal de saúde, com os 

profissionais da ESF e com a própria comunidade, esse percurso, somado a visão diferenciada 

e criativa dos estudantes contribui para se pensar formas de melhorar a atuação profissional e 

fortalecer cada vez mais o vínculo com a população adstrita Conclusão: Programas como o 

PET-Saúde são de suma importância para a aproximação dos discentes com os usuários do 

sistema e a realidade da saúde no qual estão inseridos, fazendo com que os mesmos 

desenvolvam ferramentas para se trabalhar em condições que nem sempre são as ideais, 

ademais a pesquisa se torna um importante instrumento de denuncia e produção de 

conhecimento, uma vez que a partir da vivência surgem diversas inquietações, o que 

demonstra a relevância dessas experiências durante a graduação, objetivando formar 

profissionais qualificados de maneira humanizada, comprometidos com a população e o 

sistema único de saúde. Uma das condicionalidades e, por conseguinte um grande desafio que 

se apresenta para o fortalecimento do sistema de saúde como um todo é a aproximação das 

universidades com a comunidade, por meio da inserção dos graduandos na realidade, 
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objetivando formar profissionais críticos, sensíveis às demandas da população e lutem junto à 

mesma por melhores condições de vida, prestação de serviços e defesa do SUS. 

 

Descritores: PET-Saúde, Atenção básica, NASF. 
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