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Resumo 

 

A Política de Saúde Brasileira desde sua Constituição passou por mudanças 

significativas, possuindo como marco a Reforma Sanitária na década de 70 e a VIII 

Conferencia Nacional de Saúde, 1986. Em 1989/90 as leis 8080 e 8.142 representaram 

conquistas, pois reiteraram saúde como política pública. Atendendo a esses ditames, a 

PUCRS em parceira com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Porto Alegre institui os 

Programas PRÓ-Saúde e PET-Saúde, respectivamente desde 2005 e 2010, com o objetivo de 

qualificar a formação dos profissionais da saúde. Assim, está pesquisa destaca a busca pela 

qualidade e garantia do direito á saúde expressa na formação do seu trabalhador, dando 

continuidade a estudos anteriores, produzidas no GFASSS/NETSI, sobre a temática e adensa 

os achados. O Objetivo Geral da pesquisa é identificar e analisar a interface estabelecida 

entre a formação e atenção em saúde com os programas de ensino em serviço e as unidades de 

ensino da área da saúde a fim de destacar as potencialidades destes programas na 

consolidação do SUS e de uma formação profissional alinhadas com as demandas da 

realidade. Metodologia: pesquisa de caráter qualitativo do tipo descritivo-exploratório, 

fundamentada no referencial teórico dialético-crítico. Instrumentos: coleta de dados utiliza 

entrevistas semi-estruturadas e grupos focais com trabalhadores da saúde, diretores e 

professores das áreas da saúde da PUCRS, complementados por análise documental. 

Resultados: parciais, pois a pesquisa está sendo executada, é possível anunciar através da 

analise documental que as produções bibliográficas realizadas sobre as vivências nos 

programas fomentam novas indagações quanto: cuidado em saúde, trabalho em equipe e a 

visão de saúde. Há uma preocupação como a integralidade, com o olhar e o fazer profissional 
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voltados para saúde coletiva e para a consolidação do SUS. Destaca-se que os atores 

envolvidos nessa proposta de formação - professores, acadêmicos, trabalhadores, usuários da 

rede de saúde - referem nos depoimentos que os programas estimulam iniciativas de 

transformar padrões, reinventar atitudes no fazer profissional e realizar estudos e pesquisas. 

Isso permite concluir inicialmente as falas da educação pelo trabalho e educação permanente 

em saúde, potencializando o fortalecimento da atenção primária e consonância com demandas 

da realidade. 

 


