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Introdução: A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável possibilitando uma relação
transformadora entre universidade e sociedade. Os resultados oriundos desta relação
atingem além dos estudantes, os profissionais dos serviços e a comunidade e
realimentam tanto o ensino quanto a pesquisa científica. Nesta perspectiva, o Ministério
da Educação em parceria com o Ministério da Saúde cria em 2008 o Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde visando estimular o uso da aprendizagem tutorial
e do auto-aprendizado como instrumentos pedagógicos na formação de profissionais da
área da saúde comprometidos com sua realidade social e propiciar oportunidades para o
desenvolvimento de pesquisas visando à produção do conhecimento e a qualificação do
cuidado na Atenção Básica à Saúde, aos docentes, discentes e profissionais da rede de
saúde. No PET Saúde, além do Tutor Acadêmico, criou-se a figura do Preceptor, que
tem como requisito ser um profissional do serviço de saúde. O Tutor Acadêmico deve
orientar os estudantes de graduação, propiciar capacitação pedagógica ao Preceptor e a
orientação voltada à pesquisa e produção de conhecimento relevante para o serviço de
saúde. Além disso, terá a oportunidade de aprender e agregar ao curso de graduação,
conhecimentos sobre o modelo de atenção, as necessidades de aprendizagem, a solução
de problemas e a produção de conhecimento emanados do serviço. Implementado
através da parceria ente a Universidade e a Secretaria Municipal da Saúde, o PET-Saúde
FURG, envolve a participação de 2 docentes tutores e 60 acadêmicos do cursos de
Enfermagem e Medicina e ainda 12 preceptores (médicos e enfermeiros) que atuam em
6 unidades básicas da Estratégia Saúde da Família na periferia da cidade e contempla
quatro eixos fundamentais: ensino, pesquisa, extensão e formação cidadã. O presente
trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos vivenciada durante o
primeiro semestre de implantação do programa nas Unidades Básicas de Saúde da
Família (UBSF) São João e Santa Rosa. Metodologia: Relato de experiência de
acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande que, participam desde abril de 2009 como bolsistas no Projeto PET-Saúde
FURG. Resultados e Discussão: Os acadêmicos participaram de reuniões periódicas do
PET – Saúde com os tutores e foram inseridos nas equipes da ESF com vistas a adoção
de novas práticas compatíveis com o modelo promotor de saúde enfatizando as ações de
educação em saúde, na perspectiva da melhoria da qualidade da assistência prestada no
nível de atenção primária através de uma abordagem multidisciplinar As atividades de
promoção e prevenção incluíram: Campanha de Vacinação contra Influenza, Campanha
na comunidade no Dia Mundial de Combate a Hipertensão Arterial, Vacinação contra
Influenza – Domiciliar para pessoas idosas com dificuldade de locomoção, deficientes e
acamados. Realização de Grupo de Pré-natal na unidade (com palestras e
orientações).Oficina de Saúde e Higiene para 70 crianças em idade pré- escolar na
Creche Tia Luisinha. – I Etapa da Campanha de Vacinação contra Pólio. Participação
em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde da “I Ação Comunitária Riograndina”



realizada na Praça Saraiva. Palestra “Família e Drogas” – A importância da família no
manejo da dependência Química Realização de visitas domiciliares de famílias em
situação de vulnerabilidade. No que se refere às atividades de pesquisa o grupo da
UBSF Santa Rosa elegeu o tema Drogadição na Adolescência, por se constituir um
sério problema na comunidade e a UBSF São João a temática Avaliação
Muldimensional da Criança. Conclusão: Na avaliação dos acadêmicos dos cursos de
graduação em enfermagem e medicina essas vivências possibilitaram uma maior relação
entre teoria e prática e ampliaram a relação da universidade com a comunidade.
Propiciando ganhos para os acadêmicos, profissionais do serviço envolvidos no projeto
e melhoria da assistência de saúde prestada à comunidade.


