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RESUMO – O PET-Saúde objetiva aperfeiçoar a especialização contínua dos profissionais de saúde, 
bem como possibilitar a iniciação ao trabalho, estágios e vivências para os estudantes da área, de 
acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Este trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência de observação e atuação no Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde dos acadêmicos de Farmácia e Serviço Social na Unidade Estratégia Saúde da Família 
Horácio Droppa no que compreende o período de setembro a dezembro de 2012. Sob orientação de 
tutor e preceptor, fez-se um levantamento de dados epidemiológicos contidos no Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB), e fichas B das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), bem 
como a construção de uma planta baixa da Unidade de Saúde da Família (USF) Farmacêutico 
Horácio Droppa, a fim de obter um diagnóstico das condições estruturais e de atenção à Saúde, 
oferecidas pela Unidade. Com base na Política de Atenção básica, que se caracteriza por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde, observou-se dificuldades e potencialidades na Unidade, influenciadas principalmente por 
questões estruturais e de déficit no quadro geral de funcionários. Nota-se a real importância da 
Atenção Básica, tendo em vista que os profissionais poderão detectar os problemas, realizando assim 
o atendimento eficiente evitando que muitos pacientes recorram a outros níveis de Atenção à Saúde, 
atenuando as complicações ou até mesmo evitando determinadas morbidades, desta forma, 
diminuindo os gastos públicos com níveis mais complexos de Atenção. 

 
PALAVRAS CHAVE – Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família. PET-Saúde. 
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Introdução 

O SUS se apresenta como estratégia para efetivação da conquista legal, a qual tem como 
preocupação central, assegurar que o Estado atue em função da sociedade, pautado na concepção 
de Estado democrático de direito, responsável pela saúde da população. Como fundamentos dessa 
concepção destacam-se: democratização do acesso, universalização das ações, descentralização, 
melhoria da qualidade dos serviços com adoção de um novo modelo assistencial pautado na 
integralidade e equidade das ações. Sua premissa básica consiste na saúde como direito de todos e 
dever do Estado (BRAVO, 2002) 

O artigo 196 da Constituição federal de 1988 prevê: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

Para tanto o Art. 8º da Lei Orgânica da Saúde 8080/90 

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada 
em níveis de complexidade crescente. (LEI ORGÂNICA DA SAÚDE, 1990) 

Ao considerar a organização do sistema de atenção à saúde a Norma Operacional Básica 
(NOB) prevê que os campos de atenção à saúde são compreendidos em assistência, intervenções 
ambientais e políticas externas ao setor saúde. Sendo a primeira atividades dirigidas às pessoas, 
individual ou coletivamente, a segunda relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e 
trabalho e a terceira relativa às questões macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, 
ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos. (NOB, 1996) 

Dentre os campos citados enquadram-se ações compreendidas nos níveis de atenção à 
saúde, representados pela promoção, proteção e recuperação priorizando a prevenção. Desta forma, 
a atenção primária é o nível de atenção do sistema de saúde em que se tem a entrada do usuário aos 
serviços de saúde, onde se fornece atenção às necessidades e problemas determinando a 
abordagem necessária aos demais níveis de atenção. 

 
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias 
de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o 
contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 
da humanização, da equidade e da participação social. (POLÍTICA 
NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 2006)  

 

A atenção básica tem como estratégia prioritária, de acordo com os preceitos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) a estratégia Saúde da Família (ESF), tendo como fundamentos: 

I- Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como porta de entrada preferencial 
do sistema de saúde,  
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II- Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, integração de ações 
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção 
à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação 
do cuidado de serviços; 
III- Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as 
equipes e a população adstrita garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado; 
IV- Valorizar os profissionais de saúde por meio de estimulo e do 
acompanhamento constante de sua formação e capacitação; 
V- Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados 
alcançados, como parte do processo de planejamento e programação;e 
VI- Estimular a participação e o controle social. (POLÍTICA NACIONAL 
DE ATENÇÃO BÁSICA, 2006) 
 

Considerando o trabalho da ESF como base do cuidado salutar, evitando uma  sobrecarga 
dos demais níveis de atenção, a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em conjunto com a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, pactuaram a inserção do PET-Saúde na Atenção Básica do 
Município

6
. 

 O PET-Saúde, instituído no âmbito do Ministério da  Saúde  e  do  Ministério  da Educação, 
a partir da Portaria Interministerial nº 422, de 3 de março de 2010, possibilita ao acadêmico da Área 
da Saúde, desde sua graduação, vivenciar os aspectos cotidianos da Saúde Pública, bem como 
otimizar ações de aperfeiçoamento da especialização de Profissionais da área. 
 
 
Objetivos 

 
Observar o cotidiano da USF Horácio Droppa e atuar na perspectiva da multi e 

interdisciplinaridade no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde-UEPG/SMS-PG  
 
 

Metodologia 
 
Este trabalho é um relato de experiência das vivências e observações dos acadêmicos de 

Farmácia e Serviço Social, inseridos no Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (PET-Saúde UEPG), em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, no período de setembro a dezembro de 2012, na Unidade de Saúde da Família 
Farmacêutico Horácio Droppa, resultando das atividades realizadas no Projeto de Extensão do 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.” 

Os grupos PET Saúde são compostos por tutores, preceptores e estudantes de graduação 
da área da saúde, com a finalidade de fomentar a formação de grupos de aprendizagem tutorial em 
áreas estratégicas para o SUS. 

Sob orientação de tutor e preceptor, fez-se um levantamento de dados epidemiológicos 
contidos no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), e fichas B das Agentes Comunitárias 
de Saúde (ACS), bem como a construção de uma planta baixa da Unidade de Saúde da Família 
(USF) Farmacêutico Horácio Droppa, a fim de obter um diagnóstico das condições estruturais e de 
atenção à Saúde, oferecidas pela Unidade. 

A partir das observações, levantou-se dificuldades e potencialidades da USF, objeto 
principal de estudo e atuação para a construção deste relato. 

 
 

Resultados 
A Política Nacional de Atenção Básica tem como princípio a atuação no âmbito individual e 

coletivo, priorizando a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Identificou-se na USF a deficiência no trabalho 
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coletivo, pois, no momento, não existem grupos de atendimento específicos (idosos, gestantes, 
adolescentes, saúde do trabalhador).  

Este trabalho era realizado há algum tempo, porém, a USF passou por reformas na sede 
física, o que obrigou uma transição da equipe da Unidade primeiramente para o Salão de uma Igreja 
próxima, depois para a Unidade de Saúde Parque dos Sabiás, até que retornassem definitivamente 
para a sede própria. Todavia, já existe um planejamento da equipe da Unidade, dos acadêmicos do 
PET-Saúde e dos Gestores Municipais para que se faça a estratificação dos pacientes de acordo com 
os indicadores de saúde do Município para que se retome o trabalho com os grupos específicos já em 
2013. 

A Política estabelece que são itens necessários à implantação das Equipes de Saúde da 
Família a existência de equipe multiprofissional, responsável por, no máximo, 4000 habitantes, em 
média recomendada de 3000 habitantes, sendo esta equipe composta por, no mínimo: um Médico, 
um Enfermeiro, um Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e seis Agentes Comunitárias de Saúde 
(ACS). Observou-se que, na USF Farmacêutico Horácio Droppa- que conta com 2 equipes mínimas 
de ESF, além de uma zeladora e uma equipe de saúde bucal- há 3859 habitantes adstritos de 
responsabilidade de uma da equipe responsável pela área 02 e aproximadamente 4800 habitantes 
para a equipe responsável pela área 026, perfazendo um total aproximado de 8659 habitantes, todos 
cadastrados. Com a reestruturação física e de recursos humanos da USF, pretende-se, mesmo que 
com um número que excede o preconizado, atender da melhor maneira possível os pacientes que 
procuram a Unidade. 

O processo de trabalho da Saúde da Família compreende a manutenção da atualização do 
cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise 
da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território. O levantamento de dados mostra-se ineficiente, pois, observou-se erros 
no preenchimento das fichas de acompanhamento dos pacientes, o que acarreta em distorções na 
demonstração da real situação de saúde da população, para isso, serão implementados alguns 
recursos de apoio (de forma padronizada) para registro dos pacientes adstritos. 

No que se refere à estrutura e oferta de serviços pela USF, as consultas são realizadas por 
meio de agendamentos, divididos em livre demanda, grupos específicos e vagas remanescentes para 
atendimentos emergenciais. 
 

 
Conclusões 

 
A avaliação contínua acabou por revelar problemas para os quais já existem planos e ideias 

de soluções, como, por exemplo, dos grupos de atendimento específicos que serão reativados no ano 
de 2013, conseqüentemente realizar-se-á a estratificação destes pacientes, ou seja, haverá 
promoção de cuidados específicos para cada morbidade encontrada dentro dos grupos, promovendo 
o atendimento equitativo, de acordo com cada ciclo de vida e com os indicadores de saúde do 
município, assim como é preconizado pelo Sistema Único de Saúde. 

Existe um déficit no quadro de funcionários da USF, pela falta do profissional farmacêutico, 
auxiliares administrativos e do profissional de assistente social, o que gera uma fragmentação no 
atendimento ao paciente, bem como a sobrecarga de funções para alguns profissionais. 

Percebe-se então a real importância da Atenção Básica, tendo em vista que os profissionais 
poderão detectar os problemas, realizando assim o atendimento eficiente no nível de Atenção 
Primária, evitando que muitos pacientes venham a ter necessidade de recorrer os outros níveis de 
Atenção à Saúde, atenuando as complicações ou até mesmo evitando determinadas morbidades e 
também, desta forma, diminuindo os gastos públicos com níveis mais complexos de Atenção. 

Para que todos estes objetivos sejam alcançados, é necessário que se tenha uma visão 
holística do paciente, bem como do trabalho em equipe, focando na inter e  multidisciplinaridade, para 
que, ao final, obtenha-se o melhor resultado no tratamento do paciente que recorre à Atenção Básica 
à Saúde. 
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