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Resumo: A preocupação com a formação dos profissionais da área de saúde 

no Brasil tem sido motivo de discussões e reflexões por parte do Ministério da 

Saúde, Instituições de Ensino Superior (IES) e sociedade em geral, 

especialmente, na ultima década.  A necessidade de reorientação da formação 

desses profissionais voltada para as reais necessidades dos serviços da rede 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e da população motivou o desenvolvimento 

de programas como o PROSaúde (Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde) e o PETSaúde (Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde) financiados pelo Ministério da Saúde. Elaboração 

conjunta das IES e as secretarias de saúde dos municípios e estados, esses 

programas buscam aliar o conhecimento acadêmico das salas de aula com a à 

prática diária dos serviços de saúde no intuito de formar profissionais com 

melhor qualidade e compreensão das questões de saúde no âmbito individual 

e coletivo do SUS. Nesse contexto a Universidade Federal de Goiás com cerca 

de oito cursos de graduação área de Saúde integra o projeto PROPET 

20122014. Cada grupo PET trabalha com um tema determinado previamente 

pelo Ministério da Saúde, entre eles a "Rede Cegonha" instituído no SUS pela 

portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Vários são os indicadores 

epidemiológicos e de gestão que apontam a necessidade dessa rede de 

cuidados objetivando assegurar à mulher a atenção humanizada e segura à 

gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança. O prénatal é essencial 

para garantir uma gestação saudável e um parto seguro, além de ser um 

momento favorável para vinculação das futuras mães e seus bebês a unidade 

de atenção à saúde. A qualidade do prénatal apresentase como importante 

razão de mortalidade materna e do recémnascido em Goiânia e na maioria 

dos municípios brasileiros; dados confirmam o comprometimento da qualidade 

dessa atenção, tais como o fato de a hipertensão arterial ainda ser a causa 

mais frequente de morte materna no Brasil. A falta de garantia da realização 

do parto no hospital planejado e os problemas relacionados à humanização e a 

qualidade da atenção ao parto, com excessivo percentual de cesáreas eletivas 

confirmam a grande necessidade de qualificação do cuidado. Em Goiânia, no 

ano de 2009, o índice de cesáreas ficou em torno de 66% muito acima do 

recomendado que é de 15% pela OMS. A capacitação profissional é um dos 

pontos chaves dos programas governamentais de saúde, justificando as 

estratégias de reorientação da formação profissional (PROSaúde e 

PETSaúde) que incentivam na graduação a inserção de acadêmicos da saúde 



na atenção primária do SUS. Diante do exposto o grupo PETSaúde vinculado 

ao subprojeto Rede Cegonha definiu como estratégia de aprendizagem dos 

diferentes aspectos da saúde reprodutiva da mulher o acompanhamento de 

gestante do prénatal ao puerpério partindo da atenção primária aos demais 

cenários envolvidos. (O mesmo trabalho foi apresentado em mais dois 

congressos: Apresentação oral: Vivência de acadêmicos com gestante na 

atenção primária: uma estratégia de aprendizagem e de humanização da 

Atenção à saúde na rede SUS. Evento: 51º COBEM/2013, (outubro/2013) 

Recife, Pernambuco/Apresentação oral: Vivência de acadêmicos com gestante 

na atenção primária: uma estratégia de aprendizagem e de humanização da 

Atenção a saúde na rede SUS. Evento: 10º Congresso de Pesquisa, Ensino e 

Extensão UFG (novembro/ 2013) Goiânia, GO.) 

 


