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RESUMO 
 
O Programa de Educação pelo Trabalho (PET-Saúde) na 
vigilância das Hepatites Virais visa contribuir para formação de 
profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades 
das políticas de saúde do município de São Luís na área de 
vigilância em saúde, promovendo a integração ensino-serviço-
comunidade. Objetiva-se relatar as experiências do grupo 
tutorial hepatites virais. Realizou-se um estudo descritivo, tipo 
relato de experiência sobre as vivências de estudantes 
bolsistas, preceptores e tutores do PET-Saúde/Vigilância em 
Saúde, São Luís-MA. Acredita-se que o PET-Saúde Vigilância 
está contribuindo para a construção do processo de mudança 
no mundo do trabalho na vigilância em saúde. 

 
                                              Palavras-chave: PET-Saúde. Interdisciplinaridade. Formação 

Acadêmica. 
 
ABSTRACT 
 
The Educational Program for Health Work (PET-Health) on 
surveillance of Viral Hepatitis has as an aim to contribute with 
training of health professionals taking into account the 
appropriate profile of  São Luis city health policies necessities  
in the health surveillance area in order to promote integration 
among the teaching, service and community. The aim is to 
report the experience of the viral hepatitis tutorial group. We 
performed a descriptive study reporting experiences from 
scholarship students, tutors and guardians of PET-Health / 
Health Surveillance, Sao Luis, MA. We believe that the PET-
Health Surveillance program is contributing with construction of 
the changing process in the scope of work in health 
surveillance. 
 
Keywords: PET-Health. Interdisciplinarity. Academic formation. 
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EXPERIENCIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO NA VIGILANCIA 

DAS HEPATITES VIRAIS, EM SÃO LUÍS/MA: passos para implementação do processo de 

formação na vigilância em Saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, no inciso III, atribui a 

formação na área de saúde, ao Sistema Único de Saúde (SUS). No intuito de ordenar a 

formação de recursos humanos para a saúde, para reorganizar e incentivar a atenção 

básica, como estratégia privilegiada de substituição do modelo tradicional de organização do 

cuidado em saúde, historicamente centrado na doença e no atendimento hospitalar, o 

Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, a Organização Mundial da 

Saúde e a Organização Pan-americana da Saúde, além de outros, baseada em 

experiências anteriores de integração ensino – serviço, instituíram o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) (Brasil, 2005a). Nessa 

mesma época, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão da Educação 

na Saúde (DEGES), da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES), propôs a criação de uma Política Nacional de formação e desenvolvimento para o 

conjunto dos profissionais da saúde, que incluiu, além de outros programas, o Pró-Saúde. 

Esta política visava principalmente, o fortalecimento da articulação entre as instituições 

formadoras e os sistemas e serviços de saúde e a ampliação e fortalecimento dos 

processos de mudança da graduação com vista a formar profissionais com perfil adequado 

às necessidades de saúde da população e do SUS (CAVALHEIRO; GUIMARÃES, 2011). 

Essa proposta ratifica o que preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação na Área da Saúde, em que a articulação entre a Educação Superior e a Saúde, 

tem como objetivo a formação geral e específica de profissionais com ênfase na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, indicando as competências comuns gerais 

para esse perfil de formação contemporânea dentro de referenciais nacionais e 

internacionais de qualidade (BRASIL, 2002).  

De acordo com Haddad et al, 2012, os avanços e desafios do Pró-Saúde 

conduziram à criação do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde), 

“que teve o objetivo geral coincidente com o Pró-Saúde, mas lançou mão de estratégias 

complementares, focadas no eixo dos cenários de prática e no processo de ensino-

aprendizagem que se dá na rede de serviços, em uma relação que envolve o docente, o 

estudante, a equipe de saúde do serviço e os usuários do SUS”. O PET – Saúde foi 

instituído pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.802, de 26 de agosto de 2008 (BRASIL, 



 

 

                  

2008), baseado no Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação, tendo 

como base legal as Leis nº 11.129/20052 e nº 11.180/2005 (BRASIL, 2005b). Estes 

programas tiveram papel indutor na formatação do ensino em saúde no Brasil, pois, a partir 

da criação de modelos de reorientação, poder-se-á construir uma nova etapa na formação 

profissional em saúde e assim, avançar rumo a transformação do trabalho em saúde.  

O Pró-Saúde contribuiu para o movimento de saída do ensino na saúde dos 

muros da academia favorecendo o encontro com a comunidade, e o PET-Saúde concretizou 

esse movimento elaborando projetos de intervenção e acompanhamento por meio do 

diagnóstico situacional do território (BRASIL, 2005a; HADDAD et al, 2009). Assim sendo, o 

PET – Saúde se destina a fomentar grupos de aprendizagem tutorial, apoiando e 

promovendo a integração ensino-serviço e o processo de ensino-aprendizagem inserido na 

rede de Atenção Básica do SUS, envolvendo estudantes de graduação, docentes e 

profissionais de saúde do SUS, aproximando a formação dos profissionais de saúde e as 

necessidades dos usuários do SUS. 

O PET – Saúde, além da atuação na Estratégia de Saúde da Família, atua 

também na Vigilância em Saúde, que se destina a fomentar grupos de aprendizagem tutorial 

no âmbito da Vigilância em Saúde; na Saúde Mental que tem como objetivo, formar 

profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica 

na área da saúde mental, mais especificamente no combate ao crak. Mais recentemente foi 

implementado o Pet-Saúde Redes, em articulação com o Pró-Saúde e integrando as 

iniciativas anteriores, que deverão ser ampliadas na perspectiva de fortalecer as redes de 

atenção à saúde (BRASIL, 2011). 

O PET-Saúde, Vigilância em Saúde, que é alvo deste relato, foi instituído 

pela Portaria Conjunta nº 3, de 3 de março de 2010; Portaria Interministerial MS/MEC nº 

422, de 3 de março de 2010 e Portaria nº 4, de 29 de março de 2010, com objetivo de: 

desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar na área de vigilância 

em saúde; contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às 

necessidades e às políticas de saúde do País na área de vigilância em saúde; promover a 

articulação entre ensino e serviço na área de vigilância saúde e; fomentar o papel da 

vigilância em saúde na análise da situação de saúde, como instrumento de gestão, 

articulando-se em um conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos 

e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios (BRASIL, 2010). 

A Universidade Federal do Maranhão em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde de São Luís desenvolve um Projeto do PET. Saúde Vigilância em Saúde, intitulado 

“Integração e Ação: ensino, pesquisa e trabalho fundamentados na vigilância em saúde” ao 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgtes/2010/poc0003_03_03_2010_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/pri0422_03_03_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/pri0422_03_03_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgtes/2010/prt0004_29_03_2010.html


 

 

                  

qual estão vinculados dois grupos tutoriais: Vigilância, prevenção e controle das 

Hepatites Virais e Monitoramento das ações de vigilância da Dengue no município de 

São Luís, Maranhão. Os subprojetos foram elaborados priorizando os objetivos, metas e 

ações estabelecidas no projeto PET-Saúde/Vigilância em Saúde, alinhadas às prioridades 

da Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde - 2011-2015, bem como com 

as necessidades relatadas pelos profissionais da vigilância epidemiológica.  

O subprojeto Vigilância, prevenção e controle das Hepatites Virais, tem como 

propósito a formação de profissionais com conhecimento da atual situação da Vigilância 

Epidemiologia das Hepatites Virais (A, B, C e D) no Município de São Luís-MA, visando 

contribuir para a implementação de estratégias de sensibilização para prevenção e 

controle das hepatites virais nas unidades de Atenção Básica, na cidade de São 

Luís. 

A vigilância das hepatites virais no Brasil está baseada em um sistema universal 

de notificação e investigação epidemiológica de todos os casos suspeitos e dos surtos, por 

meio do Sistema de Investigação de Agravos de Notificação (SINAN) E do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) BRASIL, 2012). 

Esse trabalho tem por objetivo relatar as experiências do grupo tutorial hepatites 

virais, no desenvolvimento das atividades o âmbito da vigilância das hepatites virais, na 

medida em que possibilitou uma formação mais ativa de todos os atores envolvidos nesse 

processo, tornando-os conhecedores da realidade vivida na Vigilância epidemiológica no 

que tange ao agravo hepatites virais no município de São Luís, Maranhão. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo acerca da organização 

e das vivências de estudantes bolsistas, preceptores e tutores do PET-Saúde/Vigilância em 

Saúde nas unidades de saúde e Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Luís – SEMUS, no período de agosto de 2013 a dezembro de 

2014. Os dados foram obtidos a partir dos registros nas fichas de atividades/diário de campo 

de estudantes bolsista, relatórios mensais de preceptores e visitas de acompanhamento dos 

tutores. 

O grupo tutorial Hepatites Virais é formado por (08) estudantes bolsistas, sendo 

(04) do curso de Enfermagem e (04) do Curso de Farmácia, (01) tutor docente do curso de 

Enfermagem da UFMA e (02) preceptores, profissionais graduados vinculados à 

SEMUS/Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, em conformidade às 

exigências do Edital nº 28, de 22 de novembro de 2012, para o período de 2013/2015. 



 

 

                  

O período de atividade dos estudantes bolsistas no campo de prática é de 8 

horas semanais, nos espaços da Secretaria Municipal de Saúde que compreendem serviços 

de assistência e vigilância em saúde, incluindo atividades desenvolvidas nas Unidades de 

Saúde e na Coordenação de Vigilância Epidemiológica, na qual está inserido o Programa 

Municipal de DST/AIDS e Hepatites Virais.  

A permanência dos bolsistas nos locais de prática (Serviço de Atendimento 

Especializado – SAE do bairro de Fátima e Centro de Testagem e Aconselhamento – Anil e 

Lira) se da preferencialmente em dupla, todos na mesma unidade de saúde ou serviço de 

vigilância por um determinado período, acompanhados pelo preceptor. Para tal, são 

elaboradas mensalmente escalas de turnos e horários a serem cumpridos, compatibilizando 

com os horários das equipes, da dinâmica do serviço e disponibilidade do aluno das outras 

atividades acadêmicas. 

 

3. RELATO DE EXPERIENCIA 

 

Os estudantes bolsistas desenvolvem atividades compatíveis com sua área de 

formação e sob orientação do preceptor e tutor de sua área profissional ou área afim, 

considerando o disposto no Edital nº 28 de 2012.  

Para iniciar as atividades, os bolsistas receberam capacitação na área de 

Vigilância Epidemiológica com aulas teóricas nos seguintes temas: ambientação na 

Vigilância Epidemiológica (VE); atualização do calendário vacinal para campanha de 

multivacinação; capacitação em Hepatites virais, HIV/AIDS e outras doenças sexualmente 

transmissíveis (DST’s); Vigilância Epidemiológica; Vigilância do agravo Hepatites Virais; 

sistema de Informação das Hepatites Virais; Ações Educativas; Sistema de Informações 

sobre mortalidade e Sistema de Informações de Nascidos  Vivos (SIM/SINASC); DST/AIDS; 

e  Zoonoses.  

As atividades desenvolvidas pelo grupo tutorial Hepatites Virais, foram assim 

divididas: 1. Atividades de vigilância do agravo (notificação e investigação em ambulatório 

de referência (SAE); desenvolvimento, da percepção de população vulnerável, minimização 

de riscos, estratégias de prevenção); 2. Sistema de informação (avaliação das fichas de 

investigação; alimentação do banco de dados; monitoramento do banco de dados; avaliação 

do perfil epidemiológico das hepatites virais na capital; monitoramento dos resultados 

laboratoriais para encerramento de casos notificados; 3. Atividade de gestão 

(participação de Planejamentos Estratégicos e demais instrumentos de gestão; participação 

de capacitações desenvolvidas pela coordenação municipal de DSTAIDS e Hepatites Virais; 



 

 

                  

participação na elaboração de material de Informação, Educação e Comunicação (IEC); 4. 

Outras atividades (participação em atividades extra muros e visita domiciliar).  

Além das ações específicas, outras atividades fazem parte da rotina dos 

bolsistas: participação em atividades de educação permanente oferecidas pelos serviços de 

saúde e de vigilância; participação em atividades coletivas (bolsistas preceptores e tutores): 

reuniões administrativas quinzenais, elaboração e execução de projeto de pesquisa; 

organização e participação em eventos científicos. 

Todas as ações desenvolvidas nas Unidades de Saúde são registradas 

semanalmente com a anuência do preceptor e a partir desses registros são elaborados os 

relatórios semestrais. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O PET-Saúde prevê a integração ensino-serviço-comunidade como estratégia 

prioritária para formação dos profissionais da área saúde, com a iniciação precoce de 

vivencia ao trabalho, visando preparar os futuros profissionais para atuarem na promoção da 

saúde e prevenção dos agravos à saúde, bem como na vigilância em saúde, para o 

adequado enfrentamento das diferentes realidades de vida da população, de acordo com as 

necessidades do SUS (BRASIL, 2010).  

Para uma efetiva atuação, inicialmente foram feitas capacitações para os 

preceptores que precedeu a dos estudantes bolsistas. Capacitação esta, vista como a 

condição essencial para a inserção nas atividades do PET Vigilância em Saúde, 

considerando o que é preconizado no SUS, ou seja, a capacitação de profissionais é uma 

das condições necessárias para o alcance de melhores níveis de saúde na população, com 

desenvolvimento de habilidades técnicas, refletido em uma atuação mais efetiva dos 

profissionais (ABREU et al, 2009).  

O planejamento e inserção dos estudantes bolsistas nas atividades de vigilância 

do agravo hepatites virais, no sistema de informação, na gestão e em outras atividades, 

levou-se em consideração algumas características relacionadas as hepatites virais: em sua 

maioria, apresentam-se como doenças silenciosas, muitas vezes passam despercebidas na 

vida das pessoas, até o momento em que os sinais e sintomas começam a aparecer e a 

doença se manifesta, as vezes já com sinais de gravidade como as hepatite B, C e D pelo 

seu potencial de cronicidade; a distribuição das Hepatites Virais que é universal e que 

representam, pela relevância e impacto que detém um grave problema de saúde pública no 

Brasil e no mundo; pelo amplo espectro dessas doenças e da proporção considerável de 



 

 

                  

casos assintomáticos que permanecem desconhecidos do sistema de vigilância, muitos 

casos não são registrados, gerando elevada subnotificação (BRASIL, 2012).  

No Brasil, no período de 1999 a 2011 foram notificados no SINAN casos 

confirmados de hepatite A, B, C, D e E. Quais sejam 138.305 casos de hepatite A, sendo a 

maior parte deles registrados nas Regiões Nordeste (31,2%) e Norte (23,3%), no Maranhão, 

14,6%; 120.343 casos de hepatite B, a maior parte deles notificados nas Regiões Sudeste 

(36,3%) e Sul (31,6%), no Maranhão 12,4%; 82.041 casos de hepatite C, a maioria nas 

Regiões Sudeste (67,3%) e Sul (22,3%), no Maranhão, 10,8%; 2.197 casos de hepatite D, a 

maioria na Região Norte (1.679 casos; 76,4%), seguida da Região Sudeste (200 casos; 

9,1%); 967 casos de hepatite E, a maioria nas Regiões Sudeste (470 casos; 48,6%) e 

Nordeste (173 casos; 17,9% (BRASIL, 2012). No Maranhão, em 2011 foi isolado o HDV, 

genótipo 8 encontrado somente em regiões da África (BARROS, 2011).     

Portanto, a Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais visa o controle das 

Hepatites Virais no Brasil por meio de um ciclo de funções específicas e 

intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo. (BRASIL, 2009). Assim sendo, os 

estudantes bolsistas do grupo tutorial hepatites virais foram inseridos nos serviços de saúde 

e coordenação de vigilância Epidemiológica, na perspectiva de compreender toda a 

dinâmica do serviço de Vigilância Epidemiológica e contribuir no controle das hepatites virais 

com ampliação do diagnóstico das hepatites virais através da sensibilização da população 

para realização dos testes rápidos, melhorar qualitativamente e quantitativamente as 

notificações e as informações mais realista do número de casos e informar a população a 

cerca da imunização para hepatite B. Após a notificação dos casos de hepatites virais, dá 

inicio a investigação epidemiológica com a equipe da Coordenação do Programa de 

Hepatites Virais para permitir que as medidas de controle possam ser adotadas em tempo 

oportuno, realização de visitas domiciliares para busca ativa dos portadores das hepatites 

virais e dos comunicantes, conhecimento atualizado do sistema de informação para 

alimentação em tempo oportuno.   

Nesse grupo tutorial é importante destacar a aproximação dos estudantes com 

populações vulneráveis, entendido como um conjunto de pessoas que devido a questões 

referentes a gênero, idade, condição social, deficiência e orientação sexual, estão mais 

suscetíveis à violação dos seus direitos como cidadãos, constituindo um dos eixos 

prioritários de atuação do Programa de DST/AIDS e Hepatites Virais. As ações 

desenvolvidas tem maior ênfase nos seguintes segmentos: profissionais do sexo, usuários 

de drogas, população de terreiro, homens que fazem sexo com homens (HSH), população 

de lésbicas-gays-bissexuais-travestis-transexuais e transgêneros (LGBT). 



 

 

                  

O contato dos estudantes com os conhecimentos novos sobre a vigilância em 

saúde e com o grupo, proporcionou aos integrantes da equipe do subprojeto, uma relação 

harmoniosa entre si e com os campos de prática e seus preceptores. O que representa uma 

condição essencial para o bom andamento do serviço de vigilância em saúde, que requer 

constante e intensa interação entre os diversos profissionais de saúde, o que leva a 

necessidade de compartilhar conhecimentos, especialmente para uma tomada de decisão 

mais adequada às necessidades do serviço. Isto certamente contribuirá para a formação de 

um profissional mais crítico, reflexivo e melhor adaptado ao trabalho em equipe, 

privilegiando a aprendizagem mútua, o desenvolvimento de ações conjuntas, de modo que 

os trabalhadores em formação incorporem os valores, as atitudes e as competências do 

modelo de atenção universal fundamentado na qualidade e equidade (BRASIL, 2011). 

O planejamento, administração e avaliação das ações de saúde são elaborados 

a partir de indicadores que apontam a situação real das Hepatites Virais no município de 

São Luís. Conhecer a realidade direciona as prioridades a serem estabelecidos, os recursos 

a serem alocados e geridos de forma positiva, com vistas a melhorar as condições de saúde 

da população (ROUQUAYROL; GOLDBAUM, 2003; MOTA; CARVALHO, 2003). 

Assim sendo, a relevância do PET – Saúde Vigilância em Saúde se destaca pela 

ampla participação dos acadêmicos no contexto do processo de vigilância das hepatites 

virais, caracterizado como etapa fundamental na análise, construção e implementação das 

ações desenvolvidas no Programa Municipal de DST/AIDS e Hepatites Virais de São Luís-

MA, visando consolidação da política publica de saúde do SUS. 

Por outro lado, vivenciar de uma forma dinâmica todas as atividades do grupo 

tutorial do PET Saúde/Vigilância em Saúde, proporcionou aos preceptores e tutores a 

oportunidade de identificar nos estudantes bolsistas potencialidades essenciais na formação 

profissional, responsabilidade, compromisso, interesse, espirito de equipe, criatividade, além 

de outros, fundamentais para a qualificação dos serviços de saúde, de modo específico o de 

vigilância em saúde. Assim sendo, acredita-se está avançando em busca de cumprir a 

proposta do Aprender SUS lançado em 2004, como um passo importante na construção de 

relações de cooperação entre o Sistema de Saúde e as Instituições de Ensino Superior 

(IES) (BRASIL, 2004). 

 

5.  CONCLUSÃO  

 

Acredita-se que a vivencia dos estudantes bolsistas no grupo tutorial Hepatites 

Virais está proporcionando uma experiência de grande importância para a formação de 

futuros profissionais Enfermeiros e Farmacêuticos, uma vez que possibilitou o conhecimento 



 

 

                  

da magnitude do agravo Hepatites Virais no Município de São Luís, bem como, a 

importância da vigilância em saúde como a notificação adequada e completa das doenças 

de notificação compulsória, especificamente a do grupo tutorial em questão e a valorização 

do trabalho em equipe interdisciplinar.  

Além disso, os estudantes estão aprimorando sua percepção sobre o processo 

de trabalho nos serviços públicos de saúde, do seu planejamento a sua implementação 

tornando-os capazes de identificar problemas reais e/ou potenciais relacionados a saúde 

pública e de discutir com suas tutoras e preceptoras as possíveis estratégias para solucioná-

los ou atenuá-los. 

Foram incentivados a produção científica, a autonomia, a construção de novos 

conhecimentos, a familiarização com os bancos de dados, aproximação com a rede 

laboratorial, assim como nas visitas domiciliares e supervisões em serviços de saúde, ao 

instrumentalizar a tomada de decisões da Vigilância quanto ao contexto endêmico do 

respectivo agravo. Com isso, acreditamos que o PET Saúde Vigilância em Saúde é uma 

experiência positiva que está contribuindo para a construção do processo de mudança no 

mundo do trabalho na saúde, especificamente a realização de um processo de vigilância 

epidemiológica satisfatória e de qualidade.  
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