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METODOLOGIA:  

 MÉTODO Dialético Crítico.  

 TIPO DE PESQUISA: Estudo 

exploratório e qualitativo. Amostra se 

constitui em 07 diretores dos cursos 

da área da saúde, 07 professores dos 

cursos da área da saúde, 12 gestores 

das unidades de saúde da região leste-

nordeste de Porto Alegre aonde os 

programas são executados.  

 INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS: Formulário semi-estruturado, 

entrevistas gravadas, observação 

participante e grupo focal.  

 TIPO DE ANÁLISE: Análise textual 

discursiva de Roque Moraes (2007). 
PALAVRAS-CHAVES: Atenção Primária, Ensino em Serviço e Saúde 

PROBLEMA DE 
PESQUISA 

Como se configura a 
relação estabelecida 
entre a formação e 
atenção em saúde entre 
os programas de ensino 
em serviço dos 
Ministérios da Saúde e 
da Educação e as 
unidades de ensino da 
área da saúde da 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande 
do Sul ? 

OBJETIVO GERAL 

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 
alinhada com as demandas 
da realidade. 

•Preocupado com o descompasso entre a formação profissional na das profissões da área da saúde o governo federal 
propôs parcerias com as instituições de ensino superior para qualificação da formação  profissional de acordo com as 
realidades vivenciadas no Sistema de Saúde brasileiro, consolidando as reivindicações da Reforma sanitária. Amparado 
no que está preconizado na legislação das Politicas de Saúde e de Educação e propondo novos paradigmas e novas 
maneiras de realizar o ensino, pesquisa e extensão nas formações em saúde em nível de graduação criou os programas 
PET e PRO- Saúde a fim de contribuir para novos saberes e fazeres no campo da saúde, tendo como foco a relação 
profissional/usuário. Os programas PET e PRO Saúde da PUCRS estão sendo executados desde 2009 o que impõem 
avaliações sistemáticas de seus impactos.  

INTRODUÇÃO 


