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RESUMO – A formação do futuro egresso dos cursos das ciências da saúde há alguns anos tem sido 
repensada nacionalmente. Algumas novas estratégias organizacionais que estendam a atuação do 
acadêmico para a comunidade e que o possibilite conhecer e vivenciar a prática do SUS antes que se 
gradue têm sido propostas. Neste contexto se insere o PET-Saúde, programa do Ministério da Saúde 
que articula o ensino com a comunidade e com as estruturas do SUS local. Este estudo apresenta um 
relato de experiência de um projeto de PET-Saúde na cidade de Ponta Grossa, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, com o objetivo de apontar algumas experiências de 
sucesso, os métodos de trabalho empregados e os desafios para o futuro dos grupos PET-Saúde na 
cidade. Os resultados mostram que metodologias ativas estão sendo empregadas no PET-Saúde, 
que o trabalho se desenvolve em pequenos grupos de trabalho, com integração de acadêmicos de 
seis diferentes áreas da saúde, supervisionado por docentes e profissionais do SUS. Conclui-se que 
o PET-Saúde possui grande potencial para apoiar na formação sólida, generalista, reflexiva e 
humanista preconizada para os cursos da saúde e, que seus maiores desafios hoje em Ponta Grossa 
são o envolvimento de mais docentes e mais profissionais do SUS para garantir a efetividade das 
ações propostas pelo projeto.  
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Introdução 
As diretrizes curriculares para os cursos de graduação das Ciências da Saúde (DCN) 

preconizam a formação de um futuro egresso generalista, humanista, crítico e reflexivo (MEC, 2001). 
Muitas são as opções metodológicas e de composição de carga horária que podem ser empregadas 
pelos colegiados de curso e corpo docente para que se alcance a formação sólida que acompanhe os 
desafios atuais do exercício da atenção à saúde. 

No entanto, tendo como ponto de partida que o nosso Sistema de Saúde – o SUS - atende 
mais de setenta por cento da população brasileira, seria necessário que os cursos de graduação em 
saúde fossem capazes de formar profissionais com habilidades para o trabalho integral, universal e 
igualitário preconizado nos princípios constitucionais da saúde (BRASIL, 1988). 

Portanto, para se atender às diretrizes curriculares, e conseguir lançar no mercado do 
trabalho em saúde profissionais melhor preparados para a lógica do SUS, diversos projetos nacionais 
têm sido propostos. O Programa de Educação para o Trabalho na Saúde – PET-Saúde se encaixa 
nessa estratégia e tem como finalidade aproximar os acadêmicos das graduações em saúde do SUS. 

O PET-saúde é uma estratégia do Ministério da Saúde com instituições integrantes de todo 
o território nacional. A Universidade Estadual de Ponta Grossa está, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa, desde agosto/2012 com dois grupos PET-saúde, atuando na 
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Ponta Grossa. 

Dado a inserção dos acadêmicos nos serviços de saúde municipais por tempo prolongado e 
intenso, objetivando a melhoria das condições de saúde da população adscrita, justifica-se a proposta 
de relatar o sucesso e os desafios deste projeto. 
 
Objetivos 

O objetivo deste trabalho é relatar o processo de trabalho das equipes PET-saúde, bem 
como os desafios e expectativas do extensionismo nas unidades de saúde de Ponta Grossa que têm 
PET-saúde. 

 
 

Metodologia 
 

Este relato de experiência refere-se ao projeto de extensão desenvolvido na Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, que institucionaliza as atividades de extensão do PET-Saúde, sob o título 
FORTALECENDO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE PONTA GROSSA, COM FOCO NA 
GESTAO CLÍNICA E O CUIDADO INTEGRAL NOS CICLOS DE VIDA. 

A proposta metodológica do PET-saúde é a integração multiprofissional em saúde em 
subgrupos de acadêmicos. Portanto, na UEPG, cada grupo de PET-Saúde trabalha com seis 
subgrupos. Ao todo temos dois grupos PET-saúde e doze subgrupos. Nos subgrupos, foram inseridos 
acadêmicos dos cursos de graduação em Farmácia, Bacharelado em Educação Física, Enfermagem, 
Odontologia, Medicina e Serviço Social. 

Os grupos de PET-saúde são tutoreados por um docente da UEPG e, nos subgrupos, há a 
figura do preceptor que é um profissional da área da saúde, funcionário do SUS municipal, o qual 
supervisiona todas as ações locais dos acadêmicos quando em atividade nas unidades de saúde. 

Em negociação com a Secretaria Municipal de Saúde, optou-se pela escolha da Estratégia 
Saúde da Família como foco das ações petianas. Foram contempladas seis Unidades Básicas de 
Saúde com Estratégia Saúde da Família. Em cada equipe de ESF membro do PET-saúde há um 
subgrupo de trabalho com cinco acadêmicos dos seis cursos envolvidos e seu preceptor. A equipe 
dos dois grupos PET-saúde atualmente é composta por um coordenador, dois tutores, doze 
preceptores e cerca de sessenta acadêmicos da UEPG.  

As unidades de saúde envolvidas no PET-saúde UEPG/SMS-PG são: ESF Antonio Horácio 
de Miranda;ESF Eugênio Bocchi; ESF Horácio Droppa; ESF Nilton Luis de Castro; ESF Ottoniel 
Pimentel e ESF Silas Sallem. 

Partindo do pressuposto que cada equipe de ESF deve ser responsável por 4.000 pessoas, 
imagina-se que as ações destes sessenta acadêmicos, ao longo dos dois anos que o projeto durará, 
possam impactar as condições de saúde de mais de 40.000 usuários do SUS municipal. 

As tarefas nas unidades são realizadas uma vez/semana. Cada subgrupo PET-saúde 
realizou um diagnóstico da situação de saúde da comunidade adscrita, contemplando a população 
atendida, seus principais problemas de saúde e sociais. Além disso, os grupos tiveram como meta a 
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inserção nas equipes multiprofissionais que já trabalhavam nas ESF e as visitas domiciliares com as 
Agentes Comunitárias de Saúde a fim de conhecer a realidade das famílias e o território de trabalho. 

Além do trabalho in loco, os acadêmicos, supervisionados por toda a equipe de PET-saúde, 
realizam estudo individual e coletivo e discussões online sobre as problemáticas que emergem ao 
longo do processo de trabalho. Material pedagógico é ofertado pelos preceptores e tutores, mas, a 
base do trabalho em subgrupos são as metodologias ativas. 

Desse modo, a partir do diagnóstico inicial, cada subgrupo elaborou um planejamento 
estratégico que contemplou as necessidades que apareceram nas distintas realidades locais. Nesse 
momento, então, o PET-saúde, inicia as atividades de intervenção de formas variadas porque cada 
grupo atua num problema específico. Mas, toda a intervenção contempla, em essência a 
integralidade da saúde e a gestão da clínica ampliada. Isso significa que cada equipe de ESF será 
contemplada com intervenções multiprofissionais que objetivam a mobilização social, o crescimento 
do sentido de trabalhar em grupo e para uma finalidade que é a saúde e não a doença. Logo, os 
métodos empregados visam a melhoria constante do trabalho para que se alcance mudanças nos 
determinantes sociais, culturais, políticos, além dos determinantes biológicos da saúde. 

Além disso, tutores têm se reunido rotineiramente para atividades de educação permanente 
e estudo coletivo. A meta é multiplicar o conhecimento com os preceptores para os próximos meses e 
tornar a educação permanente uma rotina nas equipes de ESF. 

 
 
Resultados 

Ao longo dos oito meses de extensão no PET-Saúde UEPG/SMS-PG já transcorridos, 
várias atividades extensionistas foram realizadas, incluindo trabalho de educação em saúde e 
intervenção clínica com gestantes, portadores de doenças crônicas, idosos e mulheres (Figuras 1 e 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 1 e 2 – Acadêmicos atuando em reunião de HIPERDIA e grupo de gestante. 

 
Chama a atenção que iniciativas diferentes têm sido propostas pelos acadêmicos. Novos 

arranjos organizacionais e metodológicos foram empregados para alcançar a finalidade de melhoria 
da saúde dos pontagrossenses. Tome-se como exemplo uma equipe que utilizou o “dia da beleza” 
para tratar da saúde da mulher. Entre uma pintura na unha e uma maquiagem, as dificuldades da 
saúde da mulher foram abordadas individualmente. E, o melhor, as acadêmicas e a equipe é que se 
colocaram no lugar da equipe da beleza. (Figura 3). 
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Figura 3 – Dia da beleza para atenção à saúde da mulher. 
 

Outro resultado que se destaca é a integração dos futuros bacharéis em educação física 
nas equipes de PET-saúde. Pela primeira vez estes acadêmicos estão tendo a oportunidade de 
trabalhar com outros cursos da saúde na ESF. E o envolvimento tem sido crescente. Suas 
intervenções já geraram grupos de caminhadas, alongamentos (Figura 4 e 5) e há a proposta de que, 
conhecendo o perfil de adoecimento e mortes nos territórios envolvidos, haja a intervenção 
permanente deste profissional. Informalmente, já se sabe que a Secretaria Municipal de Saúde pensa 
em ampliar a participação deste profissional nos próximos anos nestas equipes, visto que hoje, o 
educador físico não faz parte do quadro profissional desta secretaria. Insere-se apenas na área da 
educação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Figuras 4 e 5 – Projetos desenvolvidos por acadêmicos petianos com caminhadas e alongamentos 
nas unidades de saúde. 

 
O processo de trabalho das equipes de ESF também tem sido alvo das ações de reflexão do 

PET-Saúde (Figura 6). E a intervenção nas equipes tem propiciado a momentos para parar e 
repensar a função de cada um na equipe, para que os objetivos individuais devem convergir. Este 
processo de educação permanente tem sido expandido entre tutores, preceptores e coordenação de 
modo que toda a equipe PET tem ganhado com o compartilhamento de saberes e o aprender a 
resolver conflitos e casos difíceis, a despeito das limitações que perpassam o trabalho de todos os 
servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Acadêmicos e equipe de ESF em dinâmica sobre a importância e responsabilidades do 
trabalho em equipe. 
 

 
Os desafios atuais do PET-saúde estão mais ligados à parte administrativa. Espera-se que 

outros cursos e mais docentes da UEPG possam se envolver com o projeto e tomá-lo como causa 
potencializadora de ensino-aprendizagem dos acadêmicos de saúde. Além disso, dado que nem 

 
 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

5 

todos das equipes de ESF participam como preceptores, há a necessidade de alcançar o 
envolvimento da totalidade da equipe para que os resultados almejados possam ser alcançados.  

 
 
Conclusões 

 
O PET-saúde UEPG/SMS-PG ainda em fase embrionária, na sua primeira experiência em 

Ponta Grossa, aponta para um novo formato de se desenvolver habilidades e competências dos 
acadêmicos da saúde. Com grandes potencialidades para o envolvimento entre ensino e a 
comunidade, e para uma formação baseada em evidências. Além de científicas, evidências vividas 
por aqueles que constroem hoje o SUS e compartilhadas pelos que futuramente atuarão neste 
sistema de saúde. 

Novas propostas de PET estão sendo negociadas com o Ministério da Saúde pela UEPG e 
espera-se em prazo curto de tempo que muitos outros acadêmicos terão a oportunidade de se 
envolver. 
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