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Introdução: O Ministério da Saúde (MS), através do Programa de Educação pelo Trabalho -PET, chamou para si 
a responsabilidade da mudança na formação do profissional da área saúde. Na Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul-UFMS, o Curso de Fisioterapia com juntamente com os cursos da Medicina, Farmácia e Enfermagem, em 
convênio com a Secretaria Municipal de Saúde -SESAU vem implementando o PET- Graduasus 2016-2018, que está 
vinculado à uma área prioritária indicada pela SESAU, a linha de Cuidado Integral à Pessoa com Diabetes Mellitus. Os 
alunos, preceptores e tutores estão distribuídos em quatro Unidades Básicas de Saúde e a maternidade do Hospital 
Universitário Maria Aparecida Pedrossian –HUMAP/Ebserh. Objetivos: Promover mudança na formação do aluno 
de fisioterapia por meio de vivências práticas na realidade do serviço, habilitando a atuar de forma crítica e reflexiva 
em todos os níveis de atenção à saúde. Fortalecer a integração ensino-serviço-comunidade, a fim de contemplar tanto 
o aprendizado do acadêmico, quanto dos profissionais de saúde, a partir dos princípios da educação permanente, 
utilizando metodologias ativas de ensino aprendizagem. Método: Foram realizados até o presente momento cinco 
encontros com duração de 04 horas cada um, em uma sala na Maternidade do Hospital Universitário Maria Aparecida 
Pedrossian –HUMAP/Ebserh. As atividades foram previamente planejadas e após o término, avaliadas pelas gestantes 
e pelas acadêmicas e tutoras. A metodologia utilizada foi a Educação Popular em Saúde, idealizado por Paulo Freire. 
Foram abordados por meio de rodas de conversas, oficinas e dinâmicas, os seguintes temas: auto cuidado em relação 
ao diabetes mellitus, nutrição na gestante diabética, nutrição na amamentação e práticas corporais. Resultados: O 
Projeto PET-Graduasus tem possibilitado aos envolvidos a oportunidade de uma formação humanística, crítica-reflexiva 
e comprometida com os aspectos sociais. Os profissionais do serviço são contagiados pela forma leve e dinâmica em 
que são abordados os temas nas rodas de conversa e a possibilidade de ampliar o campo do saber na área da saúde 
à medida que  a atenção à saúde das gestantes é voltada a temas transdisciplinares. As gestantes, em todas as ava-
liações demonstraram que a experiência foi positiva, e encorajadora para motiva-las no auto cuidado a fim de manter os 
níveis glicêmicos sob controle. Conclusão. Essa vivência possibilita ao futuro profissional um olhar mais abrangente 
em relação à atuação prática, da fisioterapia tradicionalmente reabilitadora, para então um enfoque nos três níveis de 
atenção. 
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