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Resumo: Este artigo apresenta e avalia a percepção do aluno em relação ao processo formativo do
estágio supervisionado de saúde coletiva II, no curso de graduação em Nutrição do Centro Universitário
UNIVATES-RS. Para tal, realizou-se um estudo qualitativo, que teve como base um questionário
com perguntas abertas, aplicado individualmente a cinco alunos ao completarem as 150 horas de
estágio nas Unidades Básicas de Saúde. O estudo justifica-se por buscar avaliar os locais e práticas
desenvolvidas neste estágio e verificar se eles contemplam os objetivos propostos, uma vez que se percebe
certa dificuldade dos alunos e profissionais de saúde, dos serviços de atenção básica em que se realizam
esses estágios, em desempenhar atividades em integração com os demais núcleos profissionais, como
está proposto para esse espaço de formação, de maneira a construir práticas de trabalho em equipe
interdisciplinar.
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PERCEPTION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE
STUDENTS IN INTERNSHIP OF COLLECTIVE HEALTH
Abstract: This paper presents and evaluates the student's perception regarding the educational
process of supervised internship of Collective Health II, from the Nutrition undergraduate course of
Centro Universitário UNIVATES-RS. To achieve this, a qualitative study was carried out based on a
questionnaire with open questions, applied individually to five students who completed the 150 hours of
internship at Basic Health Units. The study is justified because it seeks to evaluate the sites and practices
developed in this internship and verify whether these include the proposed goals, since some difficulty of
students and health professionals of basic care services where these internships take place is noticed when
performing integration activities with the other professional cores, such as it is proposed for this training
area in order to build practical work in an interdisciplinary team.
Keywords: Collective health. Supervised internship. Educational process. Interdisciplinary work.

INTRODUÇÃO

O Curso de Graduação em Nutrição, bacharelado, iniciou suas atividades em 2002,
visando a atender à expectativa da comunidade do Vale do Taquari, expressa tanto pelo
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grande interesse manifestado pelos egressos do Ensino Médio em ingressar na carreira
de nutrição, quanto pela carência de profissionais para trabalhar na região. Informações
de diversas instituições públicas e privadas revelaram a necessidade de maior inserção
do nutricionista nas diferentes áreas de atuação (UNIVATES, 2009).
O objetivo geral do curso de Graduação em Nutrição, bacharelado, é formar o
profissional nutricionista capacitado a atuar com manejo crítico, autônomo e criativo
por meio do conhecimento do campo da saúde e da Ciência da Nutrição, reconhecendo
seu compromisso inovador e ético, um profissional que seja apto a desenvolver ações
de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde individual e coletiva,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, bem como para a
segurança alimentar. Como marco conceitual, o nutricionista formado na Univates
deve ser um profissional crítico, reflexivo e propositivo frente à realidade social, de
saúde e alimentação, com competência ética e técnica (UNIVATES, 2009).
O Estágio Supervisionado Obrigatório é desenvolvido nas seguintes disciplinas
e carga horária: Disciplina de Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva I (150 h);
Disciplina de Estágio Supervisionado em Alimentação Institucional (240 h); Disciplina
de Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica (240 h) e Disciplina de Estágio
Supervisionado em Saúde Coletiva II (150 h).
A ementa do estágio supervisionado obrigatório de Saúde Coletiva II preconiza
as vivências de atividades pertinentes à área de atuação do nutricionista na Rede
de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) e políticas de saúde pública
relacionadas à nutrição na coletividade, planejamento de intervenções em nutrição
no binômio saúde-doença, abordagens sobre Vigilância Alimentar e Nutricional e
Segurança Alimentar. Este estágio ocorre no nono semestre do Curso de Nutrição e é
realizado exclusivamente em Unidades Básicas de Saúde da região até o semestre B de
2010. O aluno realiza 150 horas no local de estágio e elabora um resumo científico para
o Salão de Iniciação Científica do Curso de Nutrição, que ocorre todos os anos, sobre
algum tema escolhido em conjunto com a equipe de trabalhadores do local de estágio
(UNIVATES, 2009).
Este estudo justifica-se por buscar avaliar os locais e práticas desenvolvidas
de estágio em Saúde Coletiva II, do Curso de Nutrição, do Centro Universitário
UNIVATES, e verificar se esses locais de estágio contemplam os objetivos propostos,
entre eles o de proporcionar ao aluno a vivência prática de atividades do nutricionista
realizadas na rede de atenção básica de saúde e a convivência interdisciplinar com outros
profissionais da área da Saúde. Percebe-se certa dificuldade dos alunos e profissionais
de saúde do serviço em que se realiza esse estágio, em desempenhar atividades em
integração com os demais núcleos profissionais, como está proposto para esse espaço de
formação, de maneira a construir práticas de trabalho em equipe.
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Dessa forma, avaliou-se a percepção do aluno em relação ao processo formativo
dos estágios de Saúde Coletiva II, no Curso de Nutrição do Centro Universitário
UNIVATES.

REFERENCIAL TEÓRICO

Formação em Saúde

O conceito ampliado de saúde, de integralidade, práticas cuidadoras, humanização
da gestão e de atenção e educação permanente em saúde, introduzidas pelas políticas
públicas de saúde, permitiram perceber a fragilidade e a fragmentação dos processos
formativos. Revisões conceituais e a luta por um sistema de saúde que produzisse
uma atenção em saúde integral trouxeram uma possibilidade de crítica e de análise
dos processos de formação dos profissionais da saúde, e uma das recomendações é a
integração das instituições formadoras com a rede prestadora de cuidados o mais
precocemente nos cursos ao longo de toda a sua implantação (CECCIM et al., 2006).
Dentre os aspectos relevantes para confrontar a universidade hoje, há
questionamentos quanto ao espaço e tempo disponibilizados para a criatividade,
flexibilidade nos seus ordenamentos e integração dos conhecimentos, aspectos
fundamentais para formação de profissionais “pensantes”, objetivo insubstituível na
universidade. Outro aspecto da formação, hoje, é que parece estar ausente do ensino o
prazer do conhecimento, a alegria do trabalho coletivo e a responsabilidade social do
profissional (CARVALHO; CECCIM, 2007).
O profissional precisa saber avaliar criticamente sua própria atuação e o contexto
em que atua e interagir ativamente para a cooperação entre os colegas de trabalho,
constituindo o coletivo de produção da saúde, mediante alteridade com os usuários dos
serviços em que atuam ou sob a mediação com as instâncias da sociedade que participam
do controle social em saúde. É imprescindível que haja coerência entre a formação,
as exigências esperadas de atuação profissional e a necessidade de democratização da
participação e dos acessos da sociedade aos direitos à educação e saúde. A formação
é, sobretudo, a condição de refazer permanentemente as relações profissionais com os
usuários de modo responsável e comprometido (CARVALHO; CECCIM, 2007).
Para produzir efetivamente práticas inovadoras no processo de formação, precisamos
considerar método e conteúdo. Assim, na esfera da formação em saúde, podemos
pensar os marcos da defesa ou o desenvolvimento de uma proposta de organização
do ensino-aprendizagem e do currículo que tenha como referencial a perspectiva da
responsabilidade com o setor saúde, com a integralidade, com um trabalho que se faz
em coletâneas de produção (CECCIM, 2005).
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Saúde Coletiva
Para Nunes (2009), saúde coletiva é um campo científico e um âmbito de práticas
cujas origens se relacionam com o projeto preventivista emergente na segunda metade
dos anos 50 do século passado, visando a superar dialeticamente a Saúde Pública
convencional e o modelo biomédico, desenvolvendo-se historicamente, no Brasil,
a partir dos anos 1970. Como movimento, articula-se em oposição a vários outros
que o antecederam, tais como o Higienismo, a Medicina Preventiva e a Medicina
Comunitária (DONNANGELO; PEREIRA, 1976; PAIM, 2006).
A saúde coletiva é um campo de produção de conhecimento e de intervenção
profissional especializada, mas também interdisciplinar, em que não há limites precisos
ou rígidos entre as diferentes escutas ou diferentes modos de olhar, pensar e produzir
saúde. Todas as práticas de saúde orientadas para os modos de andar a vida, melhorando
as condições de existência das pessoas e coletividades, demarcam intervenção e
possibilidades às transformações nos modos de viver, trabalham com promoção da
saúde, prevenção de doenças e agravos, ações de reabilitação psicossocial e proteção da
cidadania (CECCIM; CARVALHO, 2006).
Há alguns marcos conceituais importantes da saúde coletiva: o cruzamento entre
diferentes saberes e práticas; ênfase na integralidade e equidade na lógica do SUS; a
superação do biologicismo e do modelo clínico hegemônico; a valorização do social
e da subjetividade; a valorização do cuidado e não só da prescrição; o estímulo à
convivência e ao estabelecimento de laços entre a população e os profissionais de
saúde; a atenção à saúde organizada com base na lógica do cuidado, não da doença; a
crítica à medicalização e ao “mercado da cura”, entre outros princípios (CARVALHO;
CECCIM, 2007).

Trabalho em Equipe e Interdisciplinaridade
O conceito de interdisciplinaridade apareceu no século XX, mas vem desde a préhistória a preocupação com a integração dos saberes para construir e tratar de assuntos
científicos e técnicos de forma a atender as necessidades humanas e a compreensão de
fenômeno social de consideração e dimensão relevantes com aspectos sócio-históricos.
A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre as áreas de
saberes e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto
de pesquisa. É uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma
atitude diferente a ser assumida diante do problema do conhecimento, ou seja, é uma
substituição de uma concepção fragmentária para unitária do ser humano (VILELA,
2003).
O trabalho em equipe multiprofissional no campo da saúde é uma necessidade,
entretanto constitui também um desafio, pois as relações entre os profissionais da
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saúde requerem uma compreensão maior sobre os processos de formação de vínculos
afetivos e laços sociais, além de propiciar a troca entre eles por meio da convivência e
do diálogo interdisciplinar (OLIVEIRA, 2007). A adoção de novos paradigmas no
campo da saúde coletiva, no âmbito das práticas, enfrenta distintos desafios, dentre eles
a percepção e compreensão que os profissionais têm do termo “integralidade em saúde”
(GHIZONI et al., 2010).
Existe um elemento comum que deve ser desenvolvido em todos os cursos de
graduação: a competência para trabalhar em conjunto com outros profissionais da área
de Saúde, ou seja, trabalhar de modo interdisciplinar (ALMEIDA; MARANHÃO,
2003).
Peduzzi (2001) destaca que existem duas tipologias de trabalho em equipe: equipe
agrupamento, em que ocorre a justaposição das ações e o agrupamento dos agentes; e a
equipe integração, em que ocorre articulação das ações e a interação dos agentes.
Para construir práticas e saberes interdisciplinares, é fundamental um processo e
uma filosofia de trabalho que entra em ação na hora de enfrentar os problemas e questões
que preocupam a sociedade. A interdisciplinaridade pode também ser entendida como
uma proposta entre o conhecimento científico e a complexidade do mundo vivido,
visando ao entendimento da dicotomia entre a teoria e a prática em diversas áreas
de conhecimento, como, por exemplo, a saúde coletiva. A interdisciplinaridade na
saúde envolve o biológico e o social, o indivíduo e a comunidade, a política social e a
econômica, ou seja, a saúde e a doença envolvem condições e razões sócio-históricas
e culturais dos indivíduos e grupos. É uma ligação direta e estratégica com o mundo
vivido e suas inter-relações (CARVALHO; CECCIM, 2006).
Na perspectiva contemporânea, a interdisciplinaridade contempla o reconhecimento
da complexidade crescente do objeto das ciências da saúde e a consequente exigência
interna de um olhar plural; a possibilidade de trabalho conjunto, que respeita as
bases disciplinares específicas, mas busca soluções compartilhadas para os problemas
das pessoas e das instituições; o investimento como estratégia para concretização da
integralidade das ações de saúde (SAUPE et al., 2005).
Os processos de formação e capacitação profissional e educação permanente, bem
como o trabalho interdisciplinar, precisam ser realmente constantes e conectados com
sua proposta de integralidade, para se tornarem efetivos (GHIZONI et al., 2010).
É necessário construir, nos modelos de ensino dos profissionais de saúde, práticas
pedagógicas que permitam a compreensão da integralidade como um pressuposto
que precisa ser construído durante toda a formação. A educação precisa ser integral e
interdisciplinar, possibilitando a aquisição de competências e habilidades voltadas para
o ser humano (SILVA; SENA, 2008).
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METODOLOGIA
O desenho metodológico deste estudo foi do tipo qualitativo, realizado por meio
do uso de um questionário com perguntas abertas, que permitiram aos alunos escrever
livremente, usar linguagem própria e emitir opiniões sobre os assuntos questionados. Os
questionários foram avaliados por meio de procedimento de pré-teste (estudo piloto),
realizado com três alunas do Curso de Nutrição que fizeram o mesmo estágio em outro
local. Os questionários usados no pré-teste não fizeram parte da análise do estudo.
Essa ação permitiu avaliar se o instrumento era compreensível e se estava adequado
aos objetivos do estudo. Os sujeitos de pesquisa foram cinco alunos do Curso de
Nutrição matriculados no estágio curricular obrigatório de saúde coletiva II do Centro
Universitário UNIVATES, no primeiro semestre de 2011, nas Unidades Básicas de
Saúde.
Os questionários foram respondidos individualmente pelas alunas quando
completaram as 150 horas de estágio na Unidade Básica de Saúde. As alunas assinaram
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
O questionário foi constituído por perguntas abertas, as quais permitiram
compreender a percepção das dificuldades, descobertas positivas, trabalho em equipe
e carga horária do estágio em Saúde Coletiva II, do Curso de Nutrição, do Centro
Universitário UNIVATES.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa – Univates sob o número
041/11.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira questão respondida pelos estudantes foi “Como você percebeu a
relação da aprendizagem construída nas aulas teóricas das disciplinas de saúde coletiva
e a prática no estágio em Saúde Coletiva II?”. Quanto a essa questão, encontrou-se
unanimidade nas respostas em uma única categoria, o que demonstra que os estudantes
acreditam que o estágio em saúde coletiva é importante para a articulação entre teoria e
prática, como se pode comprovar pela resposta abaixo:
“Na disciplina de saúde coletiva é possível aprender quais são os programas aos quais o
nutricionista está inserido e tem que gerenciar, como eles devem funcionar, ou seja, toda a
parte teórica mesmo. Já no estágio, pode-se verificar como estes programas são gerenciados
realmente, como são aplicados, como a população é inserida nele. Na disciplina aprendemos
como o nutricionista deve se inserir na saúde pública, nas diversas atividades burocráticas
e também na promoção da saúde; no estágio percebemos como todas estas funções são
gerenciadas na prática.” (E4)
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A saúde coletiva privilegia, nos seus modos de análise, quatro focos de tomada
de decisão: as políticas (formas de distribuição do poder, eleição de prioridades,
perspectivas de inclusão social e visão de saúde); as práticas (ações institucionais,
profissionais e relacionais, permeabilidade às culturas, produção de conhecimento); as
técnicas (organização e regulação dos recursos e processos produtivos) e os instrumentos
(os meios para intervenção) (CARVALHO; CECCIM, 2006).
Na saúde coletiva, é papel do nutricionista prestar assistência e educação nutricional
a coletividades ou indivíduos sadios ou enfermos, por meio de ações, programas,
pesquisas e eventos, direta ou indiretamente relacionados à alimentação e nutrição,
visando à prevenção de doenças, promoção, manutenção e recuperação da saúde da
população (Res. CFN 380/2005).
Em relação à segunda pergunta, que era “Como você percebeu a relação dos
conceitos de saúde e interdisciplinaridade estudados nas aulas teóricas das disciplinas
de saúde coletiva e a prática no estágio em Saúde Coletiva II?”, foram encontradas
três categorias. A primeira delas foi que os profissionais trocam informações entre
eles, o que se percebe na fala do estudante 1:
“Percebi que os profissionais se dão bem e que sempre trocam informações entre eles.” (E1)
E na do estudante 3:
“Percebemos como realmente funciona na prática quando conversamos com todos da
equipe, médico, enfermeiro, técnicos, como é a realidade de atendimento na saúde da
população, e são bem os conceitos que aprendemos em aula.” (E3)
Nestas falas evidencia-se o limitado conceito de interdisciplinaridade e, ainda, a
necessidade de repensar, de certa forma, a vivência no estágio, a fim de que os alunos
sejam capazes de não somente compreender o que é a interdisciplinaridade, mas também
perceber a necessidade de trabalharem em colaboração entre si para produzirem saúde
aos indivíduos.
A segunda categoria observada na questão 2 refere-se às diferentes formações dos
profissionais da área da Saúde, comparando as formações mais antigas com as mais
recentes, o que se constata no depoimento da estudante 2:
“Para mim acredito que os profissionais recém formados, como médicos, enfermeiros,
nutricionistas, têm muito mais a prática da interdisciplinaridade, do que os formados
há mais tempo. Hoje esta prática torna-se fundamental dentro da saúde do País,
porque é através dela que podemos abranger todas as necessidades dos pacientes.” (E2)
Esta fala demonstra a percepção das alunas sobre as diferenças na formação de
profissionais mais antigos em relação aos mais novos, o que pode estar relacionado com
as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Área da Saúde, que introduziram apenas
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em 2002 a necessidade de a formação em saúde estar orientada pelas necessidades de
saúde da população brasileira e em consonância com o sistema de saúde brasileiro.
A pesquisa de Ghizoni et al. (2010) mostrou que a integralidade se traduz em
faces variadas: para alguns, é confusa e desconhecida; para outros, um compromisso.
Esta multidimensionalidade deve-se, provavelmente, a uma formação profissional
heterogênea, associada a contextos institucionais diversos e por vezes anti-integrais de
cuidado.
A terceira categoria observada na questão 2 demonstra dúvida em relação à prática
da interdisciplinaridade, representada pela resposta da estudante 4:
“Aprendemos o conceito do que é interdisciplinaridade, porém não sei se realmente
conseguimos trabalhar dentro deste conceito. Talvez seja necessária mais vivência prática
dentro deste contexto.”(E4)
Mesmo com a preocupação da Univates em preparar os alunos do Curso de
Graduação de Nutrição, assim como os demais cursos da área da Saúde, para trabalhar
em equipes e com a visão interdisciplinar por meio de disciplinas compartilhadas entre
os cursos, trabalhos em grupo e visitas a locais onde existam estas práticas, percebe-se
nesta fala a dificuldade de relacionar e vivenciar o conceito de interdisciplinaridade na
prática. A fala da aluna expressa que no estágio em saúde coletiva, pode estar faltando
uma vivência prática sobre o trabalho interdisciplinar que permita ao aluno desenvolver
um trabalho interdisciplinar com propriedade no local de estágio. Esta dificuldade pode
estar relacionada à falta de objetivos claros e ao preparo dos professores que ministram
as disciplinas compartilhadas entre os cursos. É preciso que o professor consiga deixar
claro, com os trabalhos propostos, os objetivos a serem atingidos na disciplina.
De acordo com Boog (2008), as experiências interdisciplinares durante a graduação
contribuem muito na formação de tipificações mais coerentes com os papéis que se
pretende que os futuros nutricionistas desempenhem no campo da Saúde Pública, no
entanto as experiências práticas não são suficientes. É imprescindível que elas sejam
acompanhadas por reflexões amparadas na literatura científica que trata do trabalho em
equipe, suas possibilidades e contradições (BOOG, 2008).
Em relação à questão 3, “Quais os aspectos positivos e negativos percebidos
em relação à aprendizagem da teoria e prática?”, foram sistematizados seis grupos
de respostas para fatores positivos: 1) os grupos de saúde; 2) as visitas domiciliares;
3) a troca de ideias com o médico; 4) maior contato com os programas de saúde
estudados; 5) contato com o trabalho interdisplinar; e 6) confiança conquistada.
Os fatores negativos foram sistematizados em cinco grupos: 1) os atendimentos
nutricionais serem através da procura do usuário, e não somente com indicação e
encaminhamento do médico; 2) a falta de conhecimento do usuário sobre a atuação
do nutricionista na rede pública; 3) a orientação inadequada de profissionais não
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nutricionistas, sobre alimentação; 4) a frustração que sentem quando os pacientes não
comparecem às consultas nutricionais marcadas; e 5) o abandono dos grupos de saúde.
O cuidado está frequentemente limitado à realização de procedimentos e centrado
no trabalho médico, o que gera uma hierarquia e dependência no trabalho dos demais
profissionais. E o usuário é percebido como objeto, substrato, no qual são realizados
esses procedimentos (MERHY, 2002). Essa compreensão faz com que o aluno dê ênfase
à troca de conhecimento com o médico, e não com a equipe. Nessa fala é percebida uma
construção de modelo em saúde que coloca em centralidade o trabalho médico.
Na questão 4, “Quais as experiências marcantes que você observou no processo
de estágio em Saúde Coletiva II?”, destacaram-se 1) as visitas domiciliares; 2) os
grupos de saúde; 3) as práticas do atendimento aos pacientes; 4) a maneira como as
pessoas reagem às orientações; e 5) o contato com os usuários do SUS. Na resposta da
estudante 2 podemos observar uma das experiências:
“Marcante foi o contato com os usuários do sistema SUS. Eles a cada dia nos engrandeceram
com conhecimentos de vida novos, além de reforçarem conceitos de saúde, e alimentação
saudável, e nos forçarem a irmos atrás de ideias novas para práticas com eles.” (E2)
Há alguns marcos conceituais importantes na saúde coletiva: o cruzamento entre
diferentes saberes e práticas; a ênfase da integralidade e equidade na lógica do SUS; a
superação do biologicismo e do modelo clínico hegemônico (centrado no saber e prática
médica, na doença, no procedimento, no especialismo e na orientação hospitalar);
a valorização do social e da subjetividade; a valorização do cuidado, e não só da
prescrição; o estímulo à convivência e ao estabelecimento de laços entre a população e os
profissionais de saúde; a atenção à saúde organizada com bases na lógica do cuidado, e
não da doença; a crítica à medicalização e ao “mercado da cura”, entre outros princípios
(CARVALHO e CECCIM, 2006). Constata-se que os alunos percebem a importância
do contato com os usuários e o quanto também têm a aprender com esse processo.
Para construir uma prática pautada na integralidade, os profissionais da saúde
devem estar capacitados para responder aos indivíduos, atendendo à demanda
espontânea, e oferecer ações e procedimentos preventivos. Todos os serviços devem
se ocupar tanto da promoção e da prevenção, quanto da assistência curativa (SILVA;
SENA, 2008).
Construir a integralidade do cuidado em saúde implica assumir o agir em saúde
como princípio educativo em uma nova forma de aprender/ensinar em saúde, que rompe
com o saber formatado e descontextualizado (SILVA; SENA, 2008). Para trabalhar a
integralidade, é necessária a reorientação dos cursos de formação da área da Saúde.
Deve-se ampliar a prática e os saberes, não focando isoladamente na ação de saúde,
trabalhando em coletivo (CARVALHO; CECCIM, 2006).
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Na questão 5, “Que tipo de trabalho em saúde você percebeu entre os
profissionais de saúde na Unidade Básica de Saúde?”, foram obtidos os seguintes
grupos: 1) acompanhamento de usuários por meio de visitas domiciliares; 2) os
atendimentos ao público em geral: a triagem, os atendimentos médicos, as vacinações,
os atendimentos odontológicos e nutricionais; e 3) a interdisciplinaridade.
Na construção de conhecimento há um encontro dos estudantes com diferentes
experiências, conhecimentos, pessoas e sensações; esses encontros permitem uma
produção própria dos alunos. A forma como ocorrem esses encontros é diversa, pois
uma pessoa pode ser mobilizada por uma experiência, e outros não. É essa a razão
que pode explicar as diferentes falas e opiniões das alunas em relação a uma mesma
realidade. Esse fato mostra também uma predisposição e afinidades das alunas em
relação à vivência do estágio.
Na área da Saúde, a integração de conhecimento partilhado tem criado modelos
pedagógicos múltiplos para a formação profissional integradora de vários saberes, com
o intuito de oferecer à população a maior quantidade possível de serviços de saúde
com qualidade e inovações tecnológicas. Suas estratégias resultam da combinação de
três grandes tipos de ações: a promoção da saúde, a prevenção das enfermidades e
acidentes e a atenção curativa. Essas transformações vêm acontecendo devido a uma
série de mudanças ocorridas no mundo do trabalho, nas relações entre as pessoas, nas
maneiras de organizar a produção e o trabalho. Essas mudanças no campo da saúde
devem trazer transformações também na área da Educação, com novas perspectivas
como instrumento básico para as pesquisas, e na formação básica dos profissionais dessa
área (CARVALHO; CECCIM, 2006).
Sabemos que atualmente o trabalhador é capturado pela lógica do trabalho
morto, ou seja, na centralidade dos usos dos equipamentos e nos saberes tecnológicos
estruturados (MERHY, 2002).
A organização da educação é uma das dimensões da formação em saúde e não pode
ser dissociada das demais. A organização dos serviços, o trabalho tal como o encontramos
na rede (no mínimo como campos de estágio) e as demonstrações de pensamento dos
segmentos corporativos das profissões e dos governos também são processos formativos.
A acessibilidade das pessoas às ações e serviços de saúde; a qualidade do acolhimento;
a responsabilidade das equipes com o cuidar e a atenção às populações, assim como os
processos educativos adotados para ampliar a autodeterminação das pessoas no cuidar
de si, para, assim, construir ativamente sentidos à sua saúde, devem ser matérias de
debates durante a formação profissional, devido à necessidade de transformar a excessiva
solicitação de exames e a elevada prescrição de medicamentos e o descompromisso com
as pessoas após “aulas” de educação para saúde em possibilidades inventivas de novos
caminhos para produção da saúde (CARVALHO; CECCIM, 2006).
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Sobre as respostas da questão 6, “Você considera importante esse estágio para sua
formação?”, encontramos 100% de respostas favoráveis. Como exemplo, as respostas
das estudantes 2 e 3:
“Sim, muito imprtante, a troca de conhecimentos entre os profissionais de Unidades
Básicas de Saúde é engradecedora, faz vermos que tudo que foi visto em sala de aula,
muitas vezes com esforços de toda equipe é colocado mesmo em prática.” (E2)
“Muito importante para conhecermos a realidade de como funcionam os processos dentro
de um posto de saúde.”( E3)
O espaço relacional das tecnologias leves desafia o profissional de saúde, por sua
dinamicidade; a relação profissional-usuário deve amadurecer, “ser flexível, adequarse ao momento da relação, às inúmeras situações, às habilidades e posturas de cada
interlocutor” (MOURA et al., 2002). Um profissional rígido pode ter uma postura de
julgar o usuário e sua família e responsabilizá-los ou culpá-los em relação às dificuldades,
problemas, e até mesmo às condições de saúde em que se encontram. O profissional
deve ser capaz de lidar com as diferentes expectativas que surgem na relação com o
usuário, de acordo com o estágio e severidade da doença, idade, contexto familiar,
possibilidades de recursos internos e externos, situação socioeconômica (MOURA et
al., 2002). É fundamental ressaltar que todas as alunas percebem a importância do
estágio em Saúde Coletiva, local onde elas encontram o espaço necessário para realizar
trocas de informações com profissionais da área da Saúde e os usuários do SUS, aspectos
que talvez não vejam com tanta clareza em outros locais e áreas de estágio.
Na questão 7, que perguntava “Como você avalia o tempo dedicado ao estágio
em Saúde Coletiva II em relação aos demais estágios curriculares do Curso de
Nutrição?”, pode-se observar 2 categorias: horas suficientes e insuficientes, conforme
respostas apresentadas abaixo:
"Acho que o tempo dedicado do estágio é o correto, pois nesse tempo podemos acompanhar o
dia a dia do ESF.” (E1)
“Acredito que o estágio de Saúde Coletiva II, torna-se bem mais importante que alguns
outros, como o I, porque o tempo torna-se curto para conhecermos profundamente todos os
processos da saúde básica.” (E2)
Por meio destes relatos é possível perceber que os estudantes consideram suficientes
ou insuficientes as horas de estágio em Saúde Coletiva II. Nenhum mencionou que
pudesse ser diminuída esta carga horária. Segundo o Ministério da Educação (MEC),
precisaríamos diminuir 60 horas da carga horária dos estágios da área social para
equipará-los aos demais estágios, que possuem 240 horas, pois o MEC direciona para
uma distribuição equitativa da carga horária de estágio (20% do total) nas três principais
áreas de atuação do nutricionista (nutrição clínica, nutrição social, administração de
refeições coletivas) (BRASIL, 2001).
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Considerando o importante papel desempenhado pelo nutricionista na atenção
básica, principalmente na prevenção de doenças, é primordial que o acadêmico realize a
atual carga horária de estágio, uma vez que a vivência prática contribui muito para uma
formação apta a atuar com mais qualidade, resolutividade e eficiência no SUS.
Em relação à questão 8, que perguntava “Você percebeu nas práticas desenvolvidas
(processos de trabalho, atenção ao usuário, produção de conhecimento, entre outros)
pelos profissionais de saúde da Unidade Básica o conceito de saúde ampliada e
interdisciplinaridade?”, as respostas abaixo são representativas do que foi encontrado
no estudo:
“Sim, o pessoal todo trabalha muito em equipe, tanto a médica, enfermeiros, nutricionista,
dentista, fisioterapeuta, elas têm uma interação muito legal, uma sempre ajuda a outra,
conversam muito sobre como ajudar os pacientes.” (E3)
“Na verdade, há um princípio de interdisciplinaridade, porém os profissionais da saúde
ainda trabalham de forma isolada. Claro que há trocas de informações, discussão de casos
entre os profissionais, mas cada profissional “cuida da sua parte”. Pelo relato de estágio
realizado pelas estudantes de nutrição que auxiliaram na implantação da CURES, a
visão de interdisciplinaridade que temos não é ampla.”(E4)
O principal risco da prática da interdisciplinaridade é ela não existir de fato, pois
muitas vezes o relacionamento dos diversos profissionais da saúde se detêm apenas na
multidisciplinaridade, o que denota os sintomas da fragmentação do conhecimento do
ser humano em detrimento da assistência integral à saúde, priorizando a divisão técnica
do trabalho (OLIVEIRA, 2007).
A fim de que a interdisciplinaridade em saúde ocorra, é imprescindível uma
mudança significativa dos paradigmas tradicionais norteadores da formação dos
profissionais da saúde, na busca de uma compreensão ampliada do ser humano,
principalmente no que propõe o cuidado com o próximo (CAMPOS; MATOS;
CAMARGO apud OLIVEIRA, 2007).

CONCLUSÃO
Por meio deste estudo foi possível concluir que, na percepção dos alunos, o
estágio em Saúde Coletiva II é muito importante para a formação acadêmica a fim de
articular a teoria construída nas disciplinas de Saúde Coletiva com a prática vivenciada
no estágio, ainda que eles tenham considerado a carga horária destinada ao estágio
suficiente ou até mesmo insuficiente. Em relação à percepção do tipo de trabalho
em saúde realizado entre os profissionais de saúde da Unidade Básica de Sáude,
ficou explicita a visão uniprofissional e disciplinar dos acadêmicos durante o estágio.
Sobre os conceitos de interdisciplinaridade, percebeu-se certa dificuldade de relacionar
os conceitos estudados nas aulas teóricas das disciplinas de Saúde Coletiva com a prática
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vivenciada no estágio. Este fato pode estar relacionado ou ao tipo de práticas e relações
profissionais existentes no campo onde o estágio é desenvolvido ou à insuficiência de
carga horária, que não permitiria aos alunos desenvolver um trabalho interdisciplinar.
Como experiências marcantes vivenciadas pelos acadêmicos no processo do estágio,
evidenciou-se o contato com o usuário do SUS, o qual foi considerado pelos alunos
fator importante no processo de aprendizagem.
Considerando a relevância do trabalho realizado pelo profissional nutricionista
na atenção básica, faz-se necessário o acadêmico manter a atual carga horária de
estágio, pois é por meio da prática que o aluno se tornará apto a atuar de acordo com as
necessidades do SUS e melhorar, assim, a produção de cuidado em saúde.
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