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O PET-Saúde/Saúde da Família tem como eixo norteador de suas 

atividades o ensino-pesquisa-extensão, caracterizado como instrumento para a 

qualificação em serviço dos profissionais de saúde e vivências direcionadas 

aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde. A Educação 

Infantil representa a primeira experiência da educação escolar na vida da 

criança. É de fundamental importância que esse processo educativo esteja 

voltado para o desenvolvimento integral, evidenciando a indissociabilidade de 

suas características cognitivas, afetivas, físicas, sociais e culturais. E o CMEI 

está incluído nesse processo. A demanda por serviços de saúde é muito 

grande por parte dos CMEIs, principalmente por se tratar de crianças, que 

exigem maiores cuidados, e funcionam como ampla fonte de propagação de 

doenças infectocontagiosas, tanto entre si quanto para os cuidadores. A 

Estratégia Saúde da Família, de acordo com as recomendações do Ministério 

da Saúde, tem como responsabilidade estabelecer vínculo com a comunidade 

e equipamentos sociais em sua área de abrangência bem como atender suas 

necessidades. Cumprindo esta recomendação, a Unidade de Saúde da Família 

Vila Pedroso, em parceria com o PET-Saúde, elegeu o Centro Municipal 

Ensino Infantil (CMEI) Tia Jovita para desenvolver atividades educativas e 

integradoras programadas para acontecerem mensalmente durante o ano 

2011. Surgiu então a ideia de realizar um ciclo de palestras para crianças, pais 
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e educadores sobre diversos assuntos relacionados à que surgem como 

demanda natural ao longo do ano letivo. A experiência teve início na 

participação dos estudantes no planejamento do ano letivo do CMEI Tia Jovita, 

localizado no bairro da região leste de Goiânia, a Vila Pedroso. Nesse 

momento foram discutidos com os educadores quais seriam as necessidades a 

serem sanadas por alunos dos cursos de graduação da área de saúde (com 

ênfase em farmácia e enfermagem), quais seriam as datas dessas palestras, 

além do público-alvo. Os temas de palestra decididos foram: medicamentos e 

doenças infectocontagiosas, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, 

dermatites e micoses, infecções das vias aéreas superiores, sendo essas as 

palestras voltadas para pais e educadores; higiene bucal, acidentes 

ambientais, higiene corporal, dengue, pipas e balões, plantas tóxicas e nutrição 

e alimentação, estas direcionadas às crianças. Até o presente momento, já 

foram realizadas algumas dessas palestras. Todas elas tiveram excelente 

repercussão no público-alvo. Todo o corpo docente da escola avaliou como 

positivas as intervenções feitas pelos alunos, principalmente por se tratar de 

assuntos aos quais eles não possuem domínio para passar aos seus pupilos. É 

muito importante por parte da Equipe de Saúde uma aproximação com os 

equipamentos sociais da comunidade, e essa parceria com o CMEI Tia Jovita 

serve como exemplo para que mais projetos sejam feitos para estreitar cada 

vez mais a relação entre equipes de saúde e comunidade.  




