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Resumo: Inserir os acadêmicos de saúde no contexto da atenção básica 

durante toda a graduação é algo almejado na perspectiva da assistência 

integral. Assim, a viabilização do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PETSaúde), é uma forma de assegurar que novas competências 

profissionais sejam adquiridas, bem como um novo fluxo de conhecimento 

teórico seja acumulado. Isso porque nem sempre as demandas e o cotidiano 

da atenção básica são priorizados, de forma prática, na matriz curricular. Há 

uma expectativa que ocorra a sensibilidade e a habilidade de entender a oferta 

do serviço de saúde pública sob a perspectiva do usuário e dos profissionais 

que nele atuam diariamente. Favorecendo assim, que exista um espaço de 

convivência que estimule a postura crítica diante dos enfrentamentos 

cotidianos no ambiente de trabalho e reflexões sobre as conquistas e desafios 

no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2008). As práticas integrativas no 

âmbito da saúde proporcionadas pelas trocas de conhecimentos entre 

acadêmicos, profissionais de saúde e comunidade são fundamentais para a 

troca de vivências e entendimento sobre o funcionamento dos serviços da rede 

de saúde e seus profissionais, bem como das dificuldades encontradas na 

gestão e execução dos serviços no município (SILVA; FONSECA; SANTOS, 

2011). A inserção no serviço favorece a formação do profissional generalista, 

crítico e reflexivo, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde. E 

ainda, que seja capaz de analisar os problemas da sociedade e procurar 

soluções por meio de ações que articulem ensino, pesquisa e 

extensão/assistência (MONTENEGRO, 2013). O PETSaúde tem entre suas 

finalidades, contribuir na formação de profissionais capacitados e 

sensibilizados para a atenção básica, de acordo com os princípios e 

necessidades do SUS. Com isso, propõese a executar atividades que 

aproximam os estudantes (monitores) do serviço, da realidade e comunidade 

local, apoiados pelos profissionais de saúde (preceptores) que são essenciais 

no processo do ensino de maneira prática. O grupo tutorial PETSaúde 

vinculado ao Cais Jardim Guanabara III tem entre suas propostas contribuir no 

fortalecimento do controle social, portanto propõese auxiliar o Conselho de 

Saúde Local (CSL) em algumas de suas necessidades. 

 


