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O Programa de Educação Tutorial (PET) Cegonha Amamenta está relacionado à implementação das
diretrizes recomendadas pelo Ministério da Saúde que estabelecem a estratégia da Rede Cegonha, a qual
integra a política de Estado para a Humanização do Parto e Nascimento(1). A área materno-infantil é de
grande interesse das políticas públicas que envolvem ensino, pesquisa e extensão. Tais políticas
proporcionam oportunidade de formação e qualificação dos acadêmicos que se dá através do trabalho.
Para tal fim, essas políticas contam com preceptores, que são profissionais que atuam nos serviços
propiciando diferentes abordagens com base nas necessidades identificadas.(2) A aproximação entre
ensino e serviço é indispensável para que se materializem transformações efetivas na formação de recursos
humanos no campo da saúde (3). Este estudo objetiva relatar a experiência de uma enfermeira na
preceptoria no PET Cegonha Amamenta em uma ESF do Município de Porto Alegre. Trata-se de um relato
de experiência de uma enfermeira de Saúde da Família na atuação como preceptora com educandos de
diversas áreas do conhecimento do nível de graduação através do PET da Rede Cegonha entre 2013 a 2015.
Dentre as atividades do enfermeiro preceptor destaca-se a função de elo de ligação entre a Unidade de
Saúde, as gestantes dessa Unidade e o Hospital de referência, através da organização de visitas com as
gestantes da Unidade à maternidade de referência e também da recepção de profissionais do Hospital que
vinham até a Unidade para conversar com as gestantes, nos grupos, sobre a estrutura, o fluxo de
internação e os cuidados da maternidade do Hospital. Com isso, vários profissionais da Unidade e também
as bolsistas participaram de cursos de 20h de aleitamento materno promovido pelo Hospital de referência.
Essas implementações vêm ao encontro das ações preconizadas pelo PET Cegonha Amamenta e das
diretrizes estabelecidas pela rede Cegonha.As atividades do PET Cegonha Amamenta proporcionaram
maior aproximação entre o ensino, os profissionais da saúde e os usuários. O preceptor tem papel
importantíssimo , sendo este, um elo de ligação entre o serviço de saúde, os usuários e o ensino,
possibilitando diversas abordagens do conhecimento com base nas necessidades de saúde do SUS.
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