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INTRODUÇÃO: 
O PET-Saúde/GraduaSUS é regulamentado pela portaria interministerial nº 421, de 03 
de março de 2010, e constitui-se em um espaço de aprendizagem através do trabalho 
e da atuação prática de acadêmicos na realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
programa visa atender os princípios e as necessidades do SUS, por meio de seu eixo 
norteador de educação pelo trabalho. A base dos grupos tutoriais do PET-
Saúde/GraduaSUS constitui-se pelo tripé: tutor, preceptor e alunos. O grupo tutorial 
que atua na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Passo Fundo acompanha ações de 
gerenciamento e suporte á rede de saúde, oportunizando a aquisição de uma visão 
mais ampla sobre os processos de gestão em saúde do município.      
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O PET-Saúde/GraduaSUS em sua versão atual iniciou em maio de 2016 e no decorrer 
deste período, o grupo tutorial que se encontra alocado na SMS vem realizando 
atividades de gestão que envolvem o sistema público de saúde, visando atender as 
necessidades do planejamento, avaliação e execução das ações que norteiam os rumos 
da Atenção Básica a nível de município. Todas as atividades dos acadêmicos são 
supervisionadas pelos preceptores, que são profissionais que atuam na rede de saúde 
local. 
Assim, o trabalho multiprofissional realizado neste ambiente de trabalho justifica sua 
importância na formulação de atividades que atendam de forma integral as 
necessidades que provem das demandas das unidades de saúde. Quando o trabalho se 
desenvolve de forma multiprofissional, integrando profissionais de diferentes 



 

formações, há a possibilidade de sintetizar um processo de trabalho mais efetivo, e 
que atenda de forma ampla as demandas vindas da rede de atenção à saúde. 
Envolvidos neste processo os acadêmicos têm a oportunidade de desenvolver seu 
senso de responsabilidade e melhorar suas capacidades de resolução de problemas, 
assim possibilitando experiências na gestão nos processos de trabalho na atenção 
básica do município. Outro ponto ao qual o acadêmico beneficia-se é o aprendizado 
oportunizado, visto que há o aprimoramento de seus conhecimentos de 
gerenciamento com esta vivência no trabalho, suprindo desta maneira algumas 
lacunas que muitas vezes há durante o processo de ensino aprendizagem na 
academia.      
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O PET-Saúde/GraduaSUS contribui na formação acadêmica pré-profissional, incluindo 
a formação humana dos alunos que atuam voltados ao SUS de forma multiprofissional. 
A vivência na gestão em saúde atende a uma das estratégias do Ministério da Saúde 
para suprir as exigências da lei 8.080/90, preconizando que o SUS deve ordenar e 
participar da formação dos profissionais da área da saúde.      
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 



 

 

 


