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CONHECENDO A UABSF VILA PEDROSO: ESTRATÉGIA PARA A 

REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO E  

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

 

Ramon Vaz da COSTA1; Ana Carolina Alves ROSA2; Jacqueline Rodrigues de 

LIMA3;  Ana Lúcia Alves Carneiro da SILVA 4;  

Palavras chave: Reorientação da formação, Atenção Primária, PET-Saúde  

Na Saúde, há um consistente esforço para reorganizar e incentivar a atenção 

básica, como estratégia privilegiada para a substituição do modelo tradicional de 

organização do cuidado em saúde, historicamente centrado na doença e no 

atendimento hospitalar. Estabelecer uma atenção básica resolutiva e de qualidade, 

significa reafirmar os princípios constitucionais da universalidade, equidade e 

integralidade das ações estabelecidas para o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2007). 

A Portaria Conjunta Interministerial nº 2, de 3 março 2010 lançou o edital para 

a participação das universidades no Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET-Saúde); através de grupos tutoriais formados por tutores (professores), 

preceptores (trabalhadores da saúde) e monitores bolsistas e voluntários 

(acadêmicos). (BRASIL, 2010) 

O programa tem como objetivo a realização de atividades no âmbito do 

ensino, pesquisa e extensão que visem à produção e a disseminação de 

conhecimento relevante na atenção básica em saúde. 
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A fim que os acadêmicos pudessem participar da realidade do Sistema Único 

de Saúde o grupo tutorial da Unidade Básica de Saúde da Família da Vila Pedroso - 

Distrito Sanitário Leste de Goiânia buscou como metodologia a implementação da 

proposta intitulada “Conhecendo Estratégia Saúde da Família”. 

O objetivo deste trabalho é relatar a implementação e avaliação do grupo 

tutorial da atividade “Conhecendo Estratégia Saúde da Família”. 

Os monitores acompanhados por preceptores deveriam cumprir 19 atividades. 

As atividades propostas foram: acompanhar o gestor administrativo; o auxiliar de 

serviços gerais; o auxiliar de enfermagem; a visita com agente comunitário de 

saúde; o trabalho na recepção; a sala de vacina; o trabalho da enfermeira, do 

médico, do nutricionista e do educador físico no Distrito sanitário Leste (DSL); o 

grupo Ação e Participação; o grupo de trabalhos manuais; os grupos de peso; o 

grupo de atividade física; participar das reuniões de equipe, de processo de 

Planejamento Estratégico, do Projeto Viver Saudável, do processo de Educação 

Permanente e da reunião do Conselho Local de Saúde.  

Como metodologia de acompanhamento e aprendizado cada atividade 

deveria ser registrada em um “Diário de campo” que contêm focos como a descrição 

da atividade, busca bibliográfica, aprendizagem (reflexão crítica) e anexos (fotos, 

documentos, relatórios). 

A atividade propiciou aos monitores participarem 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.  

Vivenciaram o exercício de práticas participativas, do trabalho em equipe e da 

dinamicidade da rotina da unidade de saúde. Além de experiênciar o vínculo com a 

comunidade e sua inserção sócio-cultural, da humanização, da equidade e da 

participação social. 

Os monitores relatam que o registro descritivo e reflexivo tem sido de grande 

valia, pois tem rompido com paradigmas tradicionais e assistencialistas e tem 

aproximado os profissionais de saúde e os acadêmicos.  
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Conclui-se que a proposta vem de encontro aos objetivos do PET-Saúde 

buscando sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o adequado 

enfrentamento das diferentes realidades de vida e de saúde da população brasileira, 

assim sendo, contribui para a formação de profissionais de saúde com perfil 

adequado às necessidades e às políticas de saúde do País. 
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