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RESUMO – O PET-Saúde tem como objetivo o processo de integração ensino, serviço e 
capacitação pedagógica dos profissionais e estudantes na área de Atenção Básica, com o 
intuito de beneficiar a comunidade de modo geral especialmente na estratégia de Saúde da 
Família. Com a formação do grupo PET-Saúde em agosto de 2012 iniciou-se o Levantamento 
epidemiológico da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Horácio de Miranda, para 
diagnosticar o perfil dos usuários cadastrados na Unidade Básica de Saúde. O trabalho teve 
como objetivo avaliar o monitoramento do uso de medicamentos e as possíveis interações 
medicamentosas. Avaliar a pratica de atividades físicas e sua frequência na população em 
geral e nos diabéticos e hipertensos além de verificar quais os principais hábitos nocivos da 
população. A coleta e analise dos dados possibilitou visualização das deficiências no que diz 
respeito ao registro dos dados de alta importância, além da falta de atividade física da maior 
parcela da população, uma não adesão terapêutica não justificada e hábitos nocivos graves. 
Estando a par das deficiências apresentadas pela população usuária da UBS pode-se iniciar 
ações preventivas de promoção de saúde. 
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Introdução 
 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é uma iniciativa 
intermisterial, envolvendo os Ministérios da Saúde e Educação o qual visa fomentar grupos de 
aprendizagem tutorial na Estratégia Saúde da Família (Portaria Interministerial). O PET-Saúde 
visa a estimular o processo de integração ensino, serviço e capacitação pedagógica dos 
profissionais e estudantes na área de Atenção Básica, com o intuito de beneficiar a 
comunidade de modo geral especialmente na estratégia de Saúde da Família, apresenta-se 
como importante alternativa extensionista para a produção de conhecimento na prática em 
saúde, por meio da produção de cuidados desse campo de atenção e acerca das dimensões 
que envolvem os problemas encontrados na ESF. 
O PET-Saúde UEPG/SMS Ponta Grossa - "Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em 
Ponta Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos 
de vida"promove a inserção dos graduandos de vários cursos da área da saúde e do serviço 
social no sistema público de saúde, sob a supervisão de profissionais do próprio sistema e 
professores tutores da UEPG. O PET-Saúde UEPG é constituído por grupos de trabalho 
distribuídos em seis conjuntos de Ponta Grossa onde existe o Programa Saúde da Família 
(PSF). 
Programa Saúde da Família (PSF) como uma estratégia para a reorientação do modelo 
assistencial, a partir da organização da atenção básica, apostando no estabelecimento de 
vínculos e a criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade entre profissionais de 
saúde e a população (Secretaria de Assistência à Saúde). Tem como característica marcante a 
proximidade da equipe multiprofissional em saúde da população e acompanhamento das 
famílias cadastradas com o apoio das Agentes Comunitárias (ACS). A equipe atua com ações 
de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos e na 
manutenção da saúde desta comunidade (Paim, 2003). 
Com a formação do grupo PET-Saúde em agosto de 2012 iniciou-se o Levantamento 
epidemiológico da Unidade de Saúde (UBS) Antônio Horácio de Miranda, para diagnosticar o 
perfil dos usuários cadastrados na UBS. Visto a importância de conhecer as necessidades dos 
usuários para favorecer uma intervenção em saúde para além da doença ou do corpo doente, 
com apreensão de necessidades mais abrangentes dos sujeitos (Teixeira, 2003). 

 

Objetivos 
 

Avaliar o monitoramento do uso de medicamentos na UBS e as possíveis interações 
medicamentosas. Avaliar a pratica de atividades físicas e sua frequência na população em 
geral e nos diabéticos e hipertensos além de verificar quais os principais hábitos nocivos da 
população. 

 
Metodologia 

 
Para realizar este trabalho foi realizado um estudo de campo, retrospectivo, de natureza 
exploratória de característica quantitativa, realizado na UBS Antônio Horácio Miranda da cidade 
de Ponta Grossa-PR no período entre setembro de 2012 a abril de 2013. 
Para a coleta de dados foram usadas as fichas A do cadastro dos usuários da UBS e as 
anotações realizadas pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). 
Para a tabulação dos dados obtidos utilizou-se o programa Microsoft Excel Starter, com a 
preservação da identidade de cada individuo denominando-os através de iniciais. E geração de 
gráficos pelo mesmo programa a fim de se comparar os resultados visualmente. 

 
Resultados 

 
Observou-se que grande parte da população, 67%, está aderida a um tratamento do problema 
de saúde, 17%da população doente não está em tratamento e não há nenhum registro de 
justificativa para a não adesão, e 16% das pessoas não têm cadastrados se fazem ou não 
algum tipo de tratamento.  
Quando o critério é o nome do medicamento, mais de 80% dos casos não tem registro, seguido 
por 6% que usam algum tipo de hipoglicemiante oral, 5% que fazem uso de insulina, 5% que 
fazem uso de outros medicamentos e 2% que fazem uso de enalapril. O que inviabiliza uma 
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monitorização do uso dos medicamentos, bem como a observação de interações 
medicamentosas. 
Quanto à prática de qualquer forma de atividade física: na população em geral obteve-se uma 
prevalência de 90% de não praticantes e 10% de praticantes, e de doentes crônicos como 
diabéticos, hipertensos, ou que possuem as duas doenças foi de 85,5% de não praticantes, 
10% de praticantes e 4,5% de dados não registrados. Os registros não mencionavam a 
frequência com que os que praticam atividade física o fazem e nem que tipo de atividade é 
realizada. 
Dos principais hábitos nocivos, 95% dos pacientes dizem não possuir hábitos nocivos e 5% 
tem algum hábito nocivo. Dos que admitem ter algum hábito nocivo, 60% fazem uso de tabaco, 
23% faz uso de bebida alcoólica e 17% faz uso de drogas ilícitas. Novamente não há registro 
das quantidades consumidas das drogas, álcool e tabaco nem a frequência. 

 
Conclusões 

 
A coleta e análise dos dados possibilitou visualização das deficiências no que diz respeito ao 
registro dos dados de alta importância como: ausência de informações ou insuficiência de 
informações para se chegar a um estudo mais detalhado dos problemas e uma melhor 
intervenção. O que leva a crer que haveria uma necessidade de reformulação dos 
questionários aplicados à população e um novo treinamento junto as ACS, que são as 
responsáveis pela obtenção dos dados. 
Pode-se notar uma inatividade física da maior parcela da população.  Não adesão terapêutica 
não justificada e hábitos nocivos graves. 
Conhecendo das deficiências da UBS em questão podem-se iniciar ações preventivas, de 
promoção de saúde e assistenciais além conscientizar os profissionais da equipe 
multiprofissional para a compreensão mais abrangente dos problemas de saúde que merecem 
maior atenção. 
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