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A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um projeto dinamizador do Sistema Único
de Saúde - SUS, condicionada pela evolução histórica e organização do Sistema de
Saúde no Brasil. No entanto, a consolidação dessa estratégia precisa ser sustentada
por um processo que permita a real substituição da rede básica de serviços
tradicionais, sem deixar de produzir resultados positivos nos indicadores de saúde e
de qualidade de vida da população assistida. Assim, o Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), vem como instrumento que proporciona o
aprendizado nos serviços, através da vivência da realidade da saúde no Brasil. O
Curso de Graduação em Medicina – FURG, desde 2001, encontra-se em processo
de reforma curricular para atender às Diretrizes Curriculares do MEC e, desde 2006,
participa também do PRÓ-Saúde. Dessa forma, o PET contribuirá para otimizar e
atender a referida reforma, além de que, através desse programa, será possível
fortalecer a integração ensino-serviço, bem como o desenvolvimento de pesquisas
em Atenção Primária em Saúde. Assim sendo, o programa objetiva estimular o uso
da aprendizagem tutorial e do auto aprendizado como instrumentos pedagógicos na
formação de profissionais médicos e enfermeiros comprometidos com sua realidade
social; propiciar oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas; estimular a
interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade através do trabalho em Equipe de
Saúde da Família e do processo de interconsultas; ampliar a integração escola-
serviço através de maior participação de docentes e discentes no cotidiano do
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trabalho das equipes da ESF; intensificar o contato escola-comunidade visando
conhecer seus reais problemas e necessidades em saúde objetivando a eficácia dos
conhecimentos e atitudes a serem desenvolvidos; consolida o processo de
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da
área da saúde da FURG.
Metodologia
Participam do projeto 30 estudantes do Curso de Medicina e 30 do Curso de
Enfermagem, totalizando 60 estudantes, sendo que desses, 24 são bolsistas e 46
não-bolsistas. A Equipe é constituída também de 6 preceptores de graduação de
cada um dos cursos, os quais estão vinculados à ESF; e 2 tutores acadêmicos, um
de cada Curso, que coordenam as Equipes. As atividades assistenciais e
educacionais em saúde são desenvolvidas em 5 Unidades Básicas de Saúde da
Família (UBSF), sendo elas: São João, Marluz, Profilurb, Santa Rosa e CAIC; na
área abrangida pela UBSF e nas escolas da comunidade.
Resultados e discussão
O PET Saúde proporciona aos alunos o conhecimento da realidade assistencial da
ESF. É oportunizado aos estudantes participar de várias atividades reuniões de
gerenciamento, atividades assistenciais e atividades que permitem a convivência e
estabelecem uma melhor relação entre a comunidade e os profissionais da ESF,
beneficiando a população dessas áreas com uma melhora na qualidade do
atendimento prestado e na oferta das informações sobre promoção de saúde e
cuidados para uma vida melhor.
Atividades:

1. Apresentação da UBSF como estrutura física e sua função na saúde da
família, apresentação do quadro de funcionários. Esta atividade proporciona
conhecimentos sobre gerenciamento em saúde;

2. acompanhamento de consultas com realização de história e exame físico;
3. preparação de atividades a serem apresentadas às crianças no dia de

pesagem;
4. discussão, elaboração e aplicação de projetos de pesquisa em Atenção

Primária em Saúde;
5. acompanhamento de visitas domiciliares;
6. participação em atividades de Grupos: Diabéticos, Doenças Mentais;
7. atividades educacionais em saúde em escolas da Área da UBSF;
8. participação em atividades de acolhimento;
9. pesagem das crianças que fazem parte do Projeto Bolsa Família;
10.atividades nas escolas para avaliar acuidade visual;
11.realização de curativos, vacinas, orientações dietéticas;
12.participação no Projeto Sábado Solidário onde são desenvolvidas atividades

para promoção de saúde;
13.aplicação de questionários que visam conhecer a situação de saúde das

crianças atendidas na UBS.
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