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O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), do Ministério
da Saúde, é destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial no âmbito da
Estratégia Saúde da Família (ESF), viabilizando programas de aperfeiçoamento,
bem como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências aos estudantes da área.

A ESF é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde
(APS) peculiar do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual é baseado em equipes
multiprofissionais compostas por, no mínimo, um médico generalista ou de família,
um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários.
Além disso, é uma ferramenta de fortalecimento da participação popular, tendo suas
bases nos conselhos locais de saúde. É dessa forma que a ESF assegura o
princípio constitucional da participação popular, sendo a vivência na Unidade Básica
de Saúde (UBS) uma oportunidade de trabalho multidisciplinar e em equipe,
integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. Neste ambiente
os pacientes sentem-se mais seguros e acolhidos e a relação médico-paciente
torna-se mais próxima.

O acadêmico de Medicina acostumado com o modelo hospitalocêntrico de ensino
pode, através do PET-Saúde, agregar conhecimentos em relação ao fomento de
saúde na população, aproximando-se desta.

A presença dos acadêmicos na UBS tem por objetivo colocar em prática seus
conhecimentos sobre promoção de saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento,
aprimorando-os e agregando novos saberes com a realidade vivida, para que se
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tornem profissionais mais solícitos e conscientes de seu papel na sociedade. Por
conseguinte, proporcionam ao acadêmico a prática da universalidade, integralidade
e equidade, princípios doutrinários do SUS.

Na UBS do bairro Bernadeth, na cidade do Rio Grande, os acadêmicos
desenvolvem as seguintes atividades, sob a supervisão da Médica especialista em
Medicina de Família e Comunidade:

 Acompanhamento dos serviços de saúde prestados na UBS;

 Auxílio nos procedimentos;

 Promoção de encontros de grupos, como das gestantes, dos diabéticos e dos
hipertensos, com o objetivo de sanar dúvidas e trocar experiências, incentivando o
auto-cuidado e a adesão ao tratamento;

 Auxílio na pesagem das crianças para o programa Bolsa Família, oportunidade
de contato com os pais e/ou cuidadores, onde são sanadas dúvidas e orientados
cuidados de puericultura;

 Capacitação dos agentes de saúde, no intuito de esclarecer assuntos referentes
aos problemas mais prevalentes no bairro, promover saúde e levar informações
adequadas à população;

 Realização de atividades no Sábado Solidário, promovido pela Prefeitura
Municipal do Rio Grande;

 Visitas domiciliares acompanhando os diversos integrantes da equipe de saúde;

 Visitas às escolas do bairro levando informações sobre métodos de prevenção a
transmissão do vírus Influenza A (H1N1);

 Confecção de espaçadores inalatórios artesanais para uso no tratamento de
asma;

 Participação na formação do Conselho Gestor da UBS.

O presente trabalho tem por resultados:

 A construção do conhecimento no cotidiano da atenção básica, não só pelos
procedimentos ou conteúdos temáticos, mas ao se relacionar com as pessoas da
comunidade;

 A relação social do estudante: contribuindo para a melhoria das condições de
saúde da população, ao mesmo tempo em que colabora para a sua aprendizagem;

 A vivência no SUS e a contribuição para a qualificação e o fortalecimento da rede
básica a partir do momento em que ampliam o olhar e procuram atender as
necessidades de saúde dos indivíduos, famílias e comunidade.

Reconhece-se o caráter social desta unidade educacional uma vez que vem
cumprindo o objetivo básico da socialização dos estudantes, que é prepará-los para
a sua incorporação ao mundo do trabalho, pois estão desenvolvendo, além de
conteúdos, idéias, habilidades, atitudes, comportamentos e interesses que compõem
seu perfil profissional.
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Para os acadêmicos essa é uma experiência satisfatória e importante que lhes
proporciona sair da esfera hospitalar, entrar em contato direto com a população e
conhecer a realidade do município, a fim de entender a necessidade de promoção
do bem estar social e a importância da APS.


