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INTRODUÇÃO: 
 
A descrição a seguir caracteriza-se como um relato de experiência que retrata as 
vivências de um acadêmico de medicina veterinária junto ao projeto PET Gradua-SUS 
que tem como proposta integrar todos os cursos da área da saúde, possibilitando uma 
melhora no serviço público e uma melhor interpretação/análise da funcionalidade do 
sistema único de saúde (SUS). 
A Medicina Veterinária não possui clareza na sua função junto às demais graduações 
da área da saúde por possuir um foco em animais e não em humanos. A integração 
curricular, então, é realizada a partir da experiência de novos ambientes, inserindo-os 
de forma a auxiliar e melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários, familiares 
e comunidade em que estão inseridos. 
O PET Gradua-SUS são constituídos de alunos bolsistas, alunos voluntários, 
preceptores e tutores. O curso de Medicina Veterinária foi incluído no grande grupo da 
enfermagem, sendo destinado ao Bairro José Alexandre Zácchia na ESF local.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Primeiramente, o acadêmico é apresentado aos demais colegas do projeto e também 
ao local aonde vai atuar, após são repassados e construídas as propostas de  trabalhos 
que devem ser desenvolvidos no decorrer das seis horas presenciais e das duas horas à 
distância. A preceptora está diretamente ligada ao desempenho do estudante no 
ambiente presencial, repassando para tutora todas as informações necessárias. 



 

 

 Ao longo desses meses, desenvolveu-se a prática do acolhimento, observando 
como fazê-lo de forma adequada, atendendo cada vez melhor a população. Também 
foram acompanhados alguns atendimentos domiciliares e, por fim, foi possível 
desenvolver o aprimoramento das questões sociais a saúde coletiva, bem diferentes 
ações de forma interdisciplinar desenvolvidas no projeto junto a população do Bairro 
José Alexandre Zácchia 
 Junto à prática, foram disponibilizados materiais para leitura e 
aperfeiçoamento sobre o assunto, também foram desenvolvidos temas para trabalhar 
na sala de espera da unidade. Junto a essas atividades, iniciou-se um processo de 
conhecimento da estrutura física do ESF, com apresentação da mesma para tutores, 
preceptores e demais colegas. 
A experiência de práticas profissionais juntamente com os outros integrantes da 
enfermagem PET Gradua-SUS é de extrema importância para a construção profissional. 
As atividades interdisciplinares realizadas entre os acadêmicos dos cursos de medicina 
veterinária e de enfermagem permeiam vários temas que envolvem a saúde, e passou 
a fazer parte das atividades do ESF, como salas de espera, grupo de tabagismo e grupo 
de gestante.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O programa do PET Gradua-SUS visa integrar os diversos cursos da área da saúde e 
reforçar o senso crítico dos alunos participantes a partir dos conhecimentos obtidos 
em saúde. Esse senso crítico é uma forma de instigar a visão de cidadania perante a 
comunidade, suas necessidades e angustias, e despertar para que estes futuros 
profissionais trabalhem na construção de nova proposta de saúde a população.      
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


