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Introdução 

 O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi instituído pela Portaria 

Interministerial MS/MEC nº 421, de 03 de março de 2010, sendo destinado a fomentar grupos de aprendizagem 

tutorial em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS) [1]. Oferecendo aos acadêmicos da graduação a 

inserção nos serviços públicos de saúde, por meio de estágios e vivências proporcionados pelas instituições de 

ensino superior em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde [2]. 

 A articulação entre ensino-serviço-comunidade proporciona simultaneamente oportunidade de uma 

aprendizagem significativa aos graduandos, inclusão de profissionais da rede de atenção à saúde no processo de 

ensino-aprendizagem e produção de conhecimento científico, e melhoria nos determinantes do processo saúde-

doença nas comunidades assistidas
 
[3]. Nessa perspectiva, a interação ensino e serviço traz possibilidades e desafios 

aos sujeitos envolvidos, contribuindo para re-significação do papel dos profissionais, co-protagonistas na construção 

do sistema de saúde [4]. 

 Essa articulação favorece que a academia integre, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, a 

orientação teórica com as práticas de atenção nos serviços públicos de saúde, em sintonia com as reais necessidades 

dos usuários do SUS [2]. 

 Assim, o PET-Saúde visa à formação de profissionais de saúde de elevada qualificação técnica, científica e 

acadêmica, pautada pelo espírito crítico, pela cidadania e pela função social da educação superior, orientada pelo 

princípio de que não se é possível separar o ensino, pesquisa e extensão, levando o acadêmico a experiências 

extramuros, aprimorando seu olhar, fazendo-o a entender o processo de trabalho em equipe, reconhecendo a 

realidade social, além de desenvolver e participar de estudos científicos e outras formas de produção de 

conhecimento que possam qualificar a prática profissional [2,4,5]. 

 No município de Montes Claros/MG é desenvolvido o Pró-Saúde/PET-Saúde – Redes de Atenção à Saúde, 

uma parceria entre a Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes – e a Secretaria Municipal de Saúde de 

Montes Claros. 

 Diante do amplo cenário ofertado pela Rede de Atenção à Saúde, os acadêmicos são incentivados a realizar 

diversas ações não só no campo clínico, mas também no campo comunitário. Portanto o objetivo desse trabalho é 

descrever as contribuições do PET-Saúde para os acadêmicos e a comunidade assistida. 

 

Materiais e Métodos 

 O trabalho em questão é um relato de experiência descritivo de uma acadêmica do curso de odontologia 

Unimontes inserida no Pró-Saúde/PET-Saúde – Redes de Atenção à Saúde. As atividades descritas foram 

desenvolvidas em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Montes Claros – MG no período de 

agosto de 2012 a agosto de 2013. As atividades acadêmicas desenvolvidas no Programa compreenderam estratégias 

e metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

 

Resultados  

 

 Os Centros Municipais de Educação Infantil foram locais escolhidos para o desenvolvimento de atividades 

educativas, locais esses que se mostraram excelentes multiplicadores de conhecimento. Ações educativas por meio 

de palestras, teatros, vídeos foram realizadas com sucesso, sendo abordados temas como alimentação saudável, 

higiene oral, cuidados com a dengue entre outros (Fig. 1A, 1B, 1C).  

 Um dos principais objetivos do PET- Saúde Unimontes foi possibilitar uma atenção integral às crianças da 

área de abrangência e influencia da ESF. Assim diversas ações foram desenvolvidas nesse contexto nas sedes das 

ESF’s e na comunidade.  

 Como exemplo da interdisciplinaridade proposta pelo PET-Saúde foi uma atividade que marcou a 

comunidade, os profissionais e os acadêmicos, momento único e de grande contribuição para a formação 

profissional.  



 

 

 A ação foi realizada na Unidade Básica de Saúde, sendo que cada micro área foi atendida em um sábado do 

mês. O público alvo foram as crianças de 2 a 5 anos acompanhadas pelos pais. Primeiramente foi feito um teatro 

intitulado “A Estrelinha Azul” (Fig. 1D) que falava sobre os cuidados com a higiene, em seguida foi realizada uma 

palestra sobre alimentação saudável, hábitos de higiene corporal e Saúde bucal( Fig. 1E). Após esse momento de 

educação em saúde, na sala de espera foi exibido um vídeo educativo, enquanto se aguardava o atendimento 

multiprofissional e os pais receberam informações sobre o que era o Centro de Referencia de Assistência Social- 

CRAS e os seus benefícios para a comunidade. 

 As crianças foram pesadas e medidas (Fig. 1F), em seguida passaram por uma consulta médica, 

odontológica e de enfermagem, em que esses profissionais atenderam juntos, um contribuindo para a construção do 

conhecimento do outro.  Foi feito o levantamento de necessidades bucais e as crianças que tinham mais demanda 

foram atendidas imediatamente após a consulta multiprofissional e as demais agendadas para outra data. Ao final da 

atividade foi servida uma deliciosa salada de fruta para todos. 

 O PET-Saúde tem se mostrado um ótimo meio para a disseminação dos princípios do modelo de Produção 

Social da Saúde, de forma que os acadêmicos são incentivados a todo momento a desenvolverem ações preventivas, 

promocionais e curativas direcionadas a todos os ciclos de vida. Grupos operativos, com hipertensos, diabéticos, 

idosos, gestantes e grupo de planejamento familiar foram também meios de disseminar conhecimento e aperfeiçoar a 

prática dos acadêmicos na ESF. 

 

Discussão 

 

 O PET-Saúde tem se mostrado um excelente meio de aplicar essa nova visão que se tem dado aos cursos de 

graduação, sendo um programa que leva o acadêmico a vivências extramuros, propiciando um maior conhecimento, 

por parte dos alunos das estruturas dos serviços públicos de saúde [3,6]. 

 Um dos eixos que norteia o PET-Saúde é a interdisciplinaridade, isso talvez seja um dos maiores ganhos 

desse programa, poder compartilhar experiências, conhecimentos e realmente aplicar a visão holística e integrada do 

ser humano. Para Sales et al. [7] a interdisciplinaridade implica uma consciência dos limites e das potencialidades 

de cada campo de saber para que possa haver uma abertura em direção de um fazer coletivo. Sendo o objetivo das 

ações interdisciplinares no âmbito da atenção básica contemplar o tênue equilíbrio entre as demandas de saúde da 

população e as possibilidades do Sistema de Saúde de atendê-las [8]. 

 O processo ensino-pesquisa-extensão vivenciado pelos acadêmicos do PET-Saúde amplia a inserção destes 

no contexto social. Para Rodrigues et al. [4] isso é importante uma vez que, a reforma do setor saúde torna a 

capacitação de recursos humanos um desafio mediante a transitoriedade do saber e das mudanças no mundo do 

trabalho.  

 Rodrigues et al.  [8] afirmam que o PET-Saúde prenuncia ser uma grande promessa para o aprimoramento 

da Atenção Básica, visto que traz propostas inovadoras para a ESF, fundamentadas nos princípios e diretrizes do 

SUS, além de possibilitar a construção de uma nova alternativa de educação e extensão, quebrando o modelo 

tradicional de ensino.  

Conclusão 

 O PET- Saúde em toda a sua essência é uma projeto que tem marcado a vida de varias pessoas, ele 

proporciona a troca mutua entre profissionais do serviço, professores, acadêmicos e comunidade. As atividades de 

ensino, pesquisa e extensão contribuem para um crescimento integrado dos acadêmicos, que aprendem fundamentos 

essenciais para sua vida profissional, sendo preparados para atuar na comunidade, sobretudo em serviços de saúde. 

 O programa tem contribuído para a disseminação do conhecimento, prevenção de doenças e a promoção da 

saúde para a comunidade.  
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Figura 1. A: Escovação supervisionada; B: Teatro sobre cuidados com a dengue; C: Crianças que participaram do teatro sobre a dengue ; D: Instrução de Higiene 

Oral; E: Pesagem das crianças.  


