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RESUMO – Introdução: Buscando fortalecimento de áreas estratégicas para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), foi implantado a partir de 2005 o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde), tendo como objetivo integrar ensino-serviço-comunidade (MS, 2011). Foram coletados 
no período de outubro de 2012 à fevereiro de 2013 e analisados diversos dados na Unidade Saúde 
da Família (USF) Felix Viana, por acadêmicos de diversos cursos da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, participantes do PET-Saúde. Foi detectada ausência de participação de pessoas em seus 
grupos de atendimento, dentre estes, hipertensos, diabéticos, gestantes, puérperas e bebês. 
Objetivos do Projeto: Através de dados coletados, como número de hipertensos, diabéticos, 
gestantes, crianças menores de um ano foram colocadas algumas prioridades à serem desenvolvidas 
na USF. Destacando-se como ações dentro das prioridades a divulgação e o resgate dos usuários 
durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, para participação das atividades 
realizadas na Unidade de Saúde. Metodologia: Este estudo resulta 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”. Foram coletados dados como idade, pressão arterial, endereço, disponibilidade de 
horário, morbidade e disponibilidade de participação no grupo HiperDia. Entregou-se convites à 
população com o dia de atividade no seu grupo, aferiu-se a pressão, distribuiu-se folders e  deu-se 
orientações. Também foi marcada consulta odontológica para as crianças que tomaram a vacina. 
Resultados: 29 usuários, com média de 58,3 anos foram alcançados, destes 14 (48,27%) eram 
hipertensos, um diabético (3,4%) e um (3,4%) apresentou ambas as morbidades. 8 (27,58) usuários 
relataram ter disponibilidade de tempo para participar do grupo de HiperDia. 
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