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Introdução. A integração entre ensino-serviço-comunidade é fonte é parâmetro para a 

rearticulação da teoria-prática. Entretanto, as possibilidades de essa assertiva vir a se 

concretizar, no cenário universitário, nos espaços de aprendizagem e na prática docente, 

constituem uma questão complexa e desafiadora. Embora se tenham propostas e políticas, 

torna-se inócua a implantação de projetos pedagógicos teoricamente inovadores, enquanto na 

prática a ação pedagógica é impermeável às mudanças. O presente estudo se justifica, pois, 

pela necessidade de realização de pesquisas que possam contribuir na formação do perfil de 

futuros profissionais enfermeiros aptos à atuação no contexto dos cuidados primários de 

saúde, assim como no planejamento e implementação de políticas de formação e inserção 

desse profissional, construídas à luz dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS), de tal forma que seja possível subsidiar e fomentar a consolidação e implementação da 

Atenção Primária à Saúde (APS). Objetivos do trabalho. Este estudo tem como objetivo 

compreender as percepções do graduando em enfermagem acerca da sua vivência na 

integração ensino-serviço-comunidade. Metodologia. Trata-se de estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa. Foi conduzido no Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), situada em Montes Claros, ao Norte do 

estado de Minas Gerais (MG) - Brasil. Os participantes foram os acadêmicos do 8º 

período/concluintes do referido curso, por terem vivenciado o fenômeno da inserção nos 

serviços primários, por meio da unidade de ensino Atividades Práticas na Atenção Primária à 

Saúde entre o 1º e o 6º períodos do curso. O critério de inclusão aplicado foi ser discente 

regularmente matriculado e frequente desde o 1º período, a fim de que participassem somente 

os estudantes que se enquadraram no Projeto Político Pedagógico (PPC) em vigência. Como 

critério de exclusão, optou-se pelo ingresso na universidade por meio de transferência interna 

ou externa e obtenção de novo título, pois, dessa forma, os estudantes que não vivenciaram a 

inserção na APS em total consonância com o atual PPC não eram plenamente imersos no 

fenômeno em estudo. Foram realizadas entrevistas abertas com os graduandos, mediante a 

questão norteadora: "Como foi, para você, vivenciar a inserção nos serviços da Atenção 

Primária à Saúde durante a Unidade de Ensino Atividades Práticas?" Foi realizado o pré-teste, 

com um acadêmico do 7º período da Graduação em Enfermagem da Unimontes. Para o 

registro das respostas e a transcrição da entrevista na íntegra, foi utilizado um gravador. As 

entrevistas foram encerradas quando se constatou a saturação dos dados e as informações já 

não eram mais significativas para a compreensão da essência do fenômeno (nove 



entrevistados). Para a organização e análise dos dados, optou-se pela Análise de Conteúdo, 

modalidade temática, seguindo o preconizado por Bardin.  O estudo seguiu os aspectos éticos 

das pesquisas envolvendo seres humanos. Para manter o sigilo dos participantes, estes foram 

identificados sob os códigos GR (GR1...GR9). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa por meio do Parecer Consubstanciado 343.951/2013. 

Resultados. Neste trabalho foi analisada a categoria “desvelando a vivência do graduando em 

enfermagem na integração ensino-serviço-Atenção Primária à Saúde”. A interlocução entre 

teoria e prática, entre ensino e serviço deve ser promovida no processo de formação em 

enfermagem. E, no que se refere à experiência no contexto dos cuidados primários de saúde, 

tal estratégia foi efetiva e positiva, como desvelam os relatos dos discentes: [...] foi uma 

experiência única, você se reafirma que é aquilo ali mesmo que você quer, com aquelas 

experiências, aquele tipo de serviço mesmo que você quer desenvolver. (GR4). Em adição, a 

conformação da organização curricular das atividades práticas na APS potencializou a 

aprendizagem experienciada por meio da interface entre a teoria e o espaço real dos serviços 

primários de saúde onde se vivenciou a prática do cuidado: Então se você for observar a 

grade ela vem passando por todos os segmentos da saúde da família. Ela começa desde o 

conhecimento da área, até o início das práticas que podem ser feitas na Atenção Primária: 

semiologia e semiotécnica, até cada ser inserido, a mulher, a criança, o idoso. (GR1). Esses 

achados revelam que a presença de estudantes de enfermagem no cotidiano dos serviços da 

APS tem representado o elo vivo entre o serviço e a academia, uma garantia de 

ressignificação de saberes e (re)construção de condutas em sintonia com as demandas dos 

usuários. Tal realidade constitui um avanço rumo aos pressupostos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Graduação em Enfermagem, concebe uma proposta inovadora para a 

consolidação do SUS na reorganização do modelo de atenção à saúde pela Estratégia Saúde 

da Família (ESF). Compreende-se que a aproximação ensino-serviço é imprescindível para 

que se materializem transformações efetivas na formação de recursos humanos em 

enfermagem no campo da saúde no Brasil, e para que a produção de conhecimento cause 

impacto significativo nos indicadores de saúde e na qualidade da atenção prestada no SUS. A 

prática do cuidado vivenciada pelo graduando de enfermagem no contexto social e do 

trabalho, onde se depara com situações reais e diferenciadas, o impulsiona a exercer e 

amadurecer o seu papel profissional com mais qualidade, habilidade e segurança, ao articular 

o conhecimento teórico com o fato vivenciado. Conclusões. A vivência na prática dos 

serviços e cuidados da APS demonstrou ser positiva para a formação. É necessária uma 

sinergia entre acadêmicos, professores e preceptores, universidade, profissionais e usuários 

dos serviços, os quais podem se beneficiar mutuamente com as melhorias almejadas. A 

imersão na prática dos cuidados primários em saúde corrobora decisivamente para uma 

formação sintonizada à reversão do modelo biomédico, rumo ao fortalecimento da APS e do 

SUS.  
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