
CONHECENDO AS UNIDADES DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DO PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

 

 O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), 

instituído pelas Portarias GM/MS n° 421 e n° 422, de 03 de março de 2010,  

“Tem como pressuposto a educação pelo trabalho e pretende 

ainda promover e qualificar a integração ensino-serviço-

comunidade, 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 Sistema Único de Saúde 

(SUS). (Ministério da Saúde, 2010) 

Em julho de 2018 foi publicado o 9º Edital do Programa, intitulado “PET 

– Saúde/Interprofissionalidade, uma das iniciativas mais promissoras para a 

implementação da Educação Interprofissional (EIP) no Brasil, pois permitirá a 

integração entre universidades e serviços de saúde no desenvolvimento de 

atividades que se utilizarão dos pressupostos da EIP tanto na formação dos 

estudantes das mais diversas categorias profissionais da área da saúde, como 

em processos educacionais para os profissionais de saúde, na lógica da 

Educação Permanente, envolvendo os usuários dos serviços de saúde, ainda 

contemplando ações para a formação de professores para o tema da EIP. 

 Ao iniciarmos as atividades do Projeto Pet-Saúde Interprofissionalidade 

da Universidade Federal de Goiás e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

percebeu-se que assim como a população em geral, os acadêmicos 

participantes tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre o trabalho 

desenvolvido pelos diferentes profissionais nas Unidades de Saúde ou mesmo 

no nível central da Secretaria Municipal de Saúde, sendo assim, a primeira 

atividade proposta para os acadêmicos participantes e preceptores foi uma 

visita nos diferentes locais de trabalho dos preceptores. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/pri0421_03_03_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/pri0422_03_03_2010.html


 O relato a seguir propõe apresentar como tais visitas aconteceram 

possibilitando a interação entre estudantes e profissionais de diversas áreas da 

saúde em seus locais de trabalho, os problemas comuns existentes nas 

diferentes Unidades de Saúde e a possível contribuição da EIP e da Prática 

Colaborativa em Saúde (PCS), no desenvolvimento das atividades e melhoria 

da qualidade no atendimento dos usuários. 

 

METODOLOGIA 

 A coordenação do Projeto Pet-Saúde Interprofissionalidade da 

Universidade Federal de Goiás e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 

propôs aos participantes uma visita a cada preceptor nas Unidades de Saúde e 

no nível central da SMS para que os mesmos pudessem vivenciar in loco as 

atividades desenvolvidas e interagir com os usuários/servidores do serviço e os 

diferentes profissionais de saúde envolvidos no projeto, com o objetivo de 

conhecerem as atribuições dos mesmos assim como a estrutura física dos 

locais, dinâmica do trabalho, integrantes das equipes de trabalho, dentre outras 

características importantes.  

 As visitas aconteceram sistematicamente por todos os acadêmicos em 

diferentes horários e em pequenos grupos para não comprometer o trabalho 

nas Unidades e os mesmos pudessem circular e participar de algumas 

atividades desenvolvidas no período sem tumultuar o ambiente e também 

aproveitarem ao Maximo da experiência que poderiam vivenciar nos diferentes 

serviços. 

RESUTADOS 

 Após as visitas os relatos por parte dos envolvidos foram os mais 

positivos e diversificados possíveis, desde a quebra de paradigmas quanto a 

qualidade do atendimento prestado nas Unidades de Saúde, quanto ao choque 

com uma realidade nem sempre abordada na academia. Mas, também, um 

aumento na motivação/animação por estarem participando de um projeto que 

tem por objetivo melhorar a interação entre as equipes, a formação de 



profissionais que valorizarão a PCS e assim, possibilitar um atendimento mais 

resolutivo para os usuários do SUS.  
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Matéria do site da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas 
– REIP 
 

 https://www.educacioninterprofesional.org/pt/brasil-oficializa-o-programa-pet-
saudeinterprofissionalidade 

 
VISITA DOS ACADÊMICOS DO PET-SAÚDE AO CONSULTÓRIO NA RUA (Atividade de 
vacinação contra H1N1) 
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