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RESUMO

Este estudo trata-se de dissertação em Saúde da Família, com o tema Articulação Ensino e Serviço na Formação do Enfermeiro para a Atenção 
Primária. O Contrato organizativo de ação pública Ensino-saúde (2015) versa sobre ações de integração dos serviços e gestores da saúde ao 
processo de formação das instituições formadoras, com ênfase no atendimento das necessidades de saúde e estabelece princípios claros de 
organização de práticas pedagógicas organizadas pela IES e serviços de saúde, com apoio das instâncias gestoras. O objetivo da investigação foi de 
analisar as experiências de integração entre as práticas desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem nos serviços de atenção primária, no que 
diz respeito aos objetivos pedagógicos e de atenção à saúde da população. Os objetivos específicos foram levantar e analisar os espaços de 
comunicação existentes entre a gestão dos cursos de enfermagem e os serviços para o planejamento, o monitoramento e a avaliação das práticas 
desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção primária de saúde; levantar e analisar a percepção dos coordenadores de cursos de 
enfermagem quanto à qualidade e os possíveis problemas existentes na integração entre ensino e serviço de saúde no que tange às práticas 
desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção primária de saúde e levantar e analisar sugestões dos coordenadores de cursos de 
enfermagem visando subsidiar o aperfeiçoamento da integração entre ensino e serviço de saúde no que tange às práticas desenvolvidas pelos 
estudantes nos serviços de atenção primária de saúde. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quanti-qualitativa, para 
tanto foi aplicado um formulário criado no Web2.0, ferramenta Google Docs©. A população alvo foi constituída de coordenadoras gerais e de 
práticas de cursos de enfermagem de vários estados do país. A partir deste estudo foi feita a categorização qualitativa das principais dimensões 
que envolvem a articulação ensino e serviço; as categorias foram ordenadas usando o Ciclo PDCA, que é uma ferramenta de melhoria de 
processos. Foi levantado como acontecem os encontros de pactuação, as reuniões de planejamento didático-pedagógico, acolhimento dos 
estudantes no serviço, atividades realizadas com alunos, desafios encontrados e as propostas de melhorias. Com base na análise, consideramos 
que a articulação ensino e serviços demanda processos contínuos de melhoria, ficando evidente através das informações coletadas que existe o 
espaço de integração com articulações para a garantia dos campos para os estudantes e um movimento de contribuição para o serviço. E que as 
coordenadoras de curso percebem que para melhoria desta articulação é necessária a maior participação da gestão dos serviços e ensino, para 
compreensão dos processos e normatização homogênea das práticas; e a oferta de capacitação para enfermeiros do serviço e aproximação com a 
IES como forma de aperfeiçoamento dos processos de trabalhos contribuindo para um campo de prática com maior potencial em aliar teoria e 
prática.
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