
Relato de experiências vivenciadas pelos grupos 
tutoriais do PET-Saúde/VS que atuam no Núcleo 
de Epidemiologia do Hospital Geral Cleriston 
Andrade em Feira de Santana-BA.  
 
Privilegiou-se o uso de metodologia ativas que 
articule diferentes sujeitos e saberes, estimule o 
trabalho em equipe, a troca de experiências, o 
planejamento participativo e uma avaliação 
contínua dos processos de ensino e aprendizagem.   
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INTRODUÇÃO 

A experiência apresentada diz respeito às vivencias dos discentes, preceptores e tutores, no âmbito da Vigilância da Saúde orientada 
pelos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da integração ensino-serviço-comunidade. 

 
Ministério da Saúde / Ministério da Educação  

	  

inserir os discentes nos serviços de saúde de modo a 
contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a prestação de serviços à população na 

perspectiva da integralidade da atenção a saúde.	  

Programa Nacional de  
Reorientação da 

 Formação Profissional  em Saúde  
(Pró-Saúde)	  

promover 

Programa de Educação 
 pelo Trabalho para a Saúde 

 (PET-Saúde)	  
visa	  

•  integração ensino-serviço 
•  reorientação da formação profissional 
•  abordagem integral do processo saúde-doença  
•  ênfase na Atenção Básica 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PET-Saúde/VS proporciona aos graduandos a inserção no SUS, 
estimulando-o a ser um agente transformador da realidade. 

As ações de Educação Permanente em Saúde promove a qualificação 
profissional, bem como contribui para a integração das áreas de Vigilância 
em Saúde com a Atenção Básica, fortalecendo a rede de vigilância em saúde 
no âmbito municipal.  

É necessário o investimento na formação de profissionais e docentes pautado 
pelo espírito crítico e de cidadania, e pela função social da educação 
superior. 
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