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Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) representa um dos maiores e mais complexos 

sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde um simples procedimento que pode 

ser realizado na Atenção Básica até um procedimento ultra-sofisticado realizado na Atenção 

Terciária. O SUS é regido por diversos princípios, dentre eles, três merecem destaque, os 

quais são: a universalidade que diz respeito ao acesso universal garantido a todas as pessoas, a 

equidade que se refere a diminuição das desigualdades e maiores investimentos onde se há 

maior necessidade e por fim, o princípio de integralidade que refere-se à compreensão do 

usuário como um sujeito biopsicossocial que merece atenção em todos os aspectos que 

compõe a sua saúde [1]. O SUS é dividido em três níveis de atenção, destes, a Atenção 

Básica, configura-se como a porta de entrada e é desenvolvida com alto grau de 

descentralização, instalada em locais próximos à vida das pessoas. A equipe de saúde da 

Atenção Básica deve garantir à população adjacente o acesso a um serviço integral e de 

qualidade que favoreça a prevenção de doenças e/ou seus agravos, a promoção de saúde e 

reabilitação através de um trabalho articulado com os diferentes níveis do sistema e por meio 

da auto responsabilização com a saúde [2]. Visando aperfeiçoar o trabalho desenvolvido na 

Atenção Primária, foi instituído pela Portaria GM/MS n° 421 e 422 de março de 2010, o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) que constitui-se como uma 

iniciativa do Ministério da Saúde em parceira com o Ministério da Educação que visa a 

qualificação de profissionais em conjunto com a formação de graduandos da área da saúde os 

quais adquirem e aperfeiçoam conhecimentos por meio do trabalho. As ações realizadas 

visam o fortalecimento do SUS por meio de ações integradas entre acadêmicos, serviços de 

saúde e a comunidade assistida pelas Unidades de Atenção Básica escolhidas pelo projeto 

realizado pelas Universidades. As atividades exercidas no PET-Saúde envolvem ensino, 

pesquisa, extensão universitária e a participação social, as quais objetivam tornar o discente 

um conhecedor da realidade da saúde pública e transformador do serviço ofertado pelo SUS 

[3]. Objetivos: Descrever a experiência vivenciada por acadêmicos da área da saúde oriundos 

da Universidade do Estado do Pará (UEPA) na realização de ações interprofissionais de 

Educação em Saúde em uma Unidade Municipal de Saúde em Belém do Pará vinculada ao 

Programa Educação pelo Trabalho para a Saúde. Descrição da Experiência: O presente 

trabalho trata-se de um relato de experiencia vivenciado durante o período de julho a 

setembro de 2019, no qual as atividades de Educação em Saúde foram desenvolvidas 

semanalmente na Unidade de Saúde. Todas as atividades propostas foram realizadas sob 

supervisão das preceptoras do programa, as quais são profissionais de saúde e atuam na 

unidade. Participaram da realização das atividades acadêmicos de Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina, Enfermagem e Medicina, no papel de bolsistas e 

voluntários todos provenientes da UEPA. As atuações eram realizadas em dois espaços da 

unidade, no auditório na maioria das vezes com idosos participantes dos grupos realizados por 
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profissionais da Unidade e grupos realizados por profissionais da ESF e NASF que também 

realizam atividades na Unidade. As ações também aconteciam nas salas de espera da unidade 

como um todo, abrangendo assim, um grande número de pessoas. Tendo em vista que há um 

calendário de saúde proposto pelo Ministério da Saúde, os discentes buscaram alinhar alguns 

temas da educação em saúde, com as temáticas abordadas mensal semanalmente como, por 

exemplo, o Dia Nacional de Combate à Violência ao Idoso, setembro Amarelo prevenção ao 

Suicídio, Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Hipertensão Arterial, Combate 

ao Fumo, Fatores de Risco e Prevenção de Quedas, Cuidado com os Pés, entre outros. Para a 

realização dessas atividades, os acadêmicos junto às preceptoras elaboraram alguns recursos 

para tornar a ação mais dinâmica e proporcionar um melhor entendimento da população, tal 

como, o uso de cartazes, folders, teatro do oprimido, a verificação da Pressão Arterial, uso de 

dinâmicas como Mito x Verdade, a Caixa de Mistérios contendo perguntas relacionadas ao 

tema, e etc. Diante disso, as estratégias adotadas visam colaborar com a aprendizagem e 

melhor fixação das informações, tornando os indivíduos co-autores da saúde, em que por 

meio das ações questionamentos eram levantados e visavam a auto-reflexão acerca dos 

hábitos de saúde e qualidade de vida. Resultados: No decorrer dos três meses de realização 

das atividades pôde-se abranger cerca de 300 usuários que estavam presentes na unidade 

durante a realização das ações, dentre estes, o público mais contemplado foi o público idoso e 

em sua maioria, mulheres. Durante a atuação no serviço, os acadêmicos tiveram a 

oportunidade de vivenciar diversas situações, entre elas, puderam conhecer um pouco mais da 

realidade dos usuários que são beneficiados pelos serviços de saúde, assim como, puderam 

compreender melhor a dinâmica de atendimentos ali prestados. Em relação à comunidade, 

pôde-se apreender que a população, principalmente a de baixa renda configuram-se como 

pessoas carentes de informação e por isso, muitas vezes adotam práticas de saúde que não 

contribuem para uma boa qualidade de vida. Diante disso, o trabalho de educação em saúde 

junto à comunidade se faz de total necessidade devendo ser realizado de maneira didática, 

simples e que contenha o máximo de informação possível, abordando principalmente as 

causas e seus fatores de proteção afim de provocar no público reflexões e possíveis mudanças 

nos hábitos de vida, além de torna-los indivíduos que exercem sua cidadania e são coautores 

dos serviços de saúde. Outro ponto de fundamental importância nesta prática está relacionada 

à troca de experiencias/saberes entre os acadêmicos, os profissionais de saúde e a 

comunidade, em que percebe-se que a integração do serviço ensino-serviço-comunidade 

contribui para o fortalecimento do SUS, com aprendizado dos acadêmicos e comunidade, 

além de tornar o acadêmico um futuro profissional comprometido com a realidade da saúde 

brasileira e que é capaz de transformar os serviços de saúde oferecidos por meio de um 

trabalho de maior qualidade e condizente com a realidade da comunidade assistida. 

Conclusão: Foi possível identificar que o trabalho desenvolvido pelos acadêmicos 

proporcionou o fortalecimento do SUS, assim como, contribuiu para o crescimento pessoal e 

profissional dos acadêmicos e preceptoras, pois a vivencia prática em saúde, através do 

contato direto com a população e suas problemáticas, desenvolve em ambos os públicos, 

habilidades e competências para lidar com a demanda da população usuária do SUS, de 

maneira humanizada, reflexiva e crítica. Além disso, o trabalho em equipe colabora com a 

construção do conhecimento de forma colaborativa, fortalecendo e reafirmando o SUS como 

uma política pública que é inerente ao processo de cidadania e que é um direito de todos. Por 

fim, enfatiza-se aqui que trabalhos como esses devem ser incentivados pelos Ministérios em 

conjunto com as Universidades Brasileiras visando um trabalho de qualidade para a 

população. 
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