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INTRODUÇÃO: 
 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é um 
instrumento para qualificação do serviço profissional por meio da iniciação ao trabalho 
e à vivência com os estudantes dos cursos de graduação em saúde, com base nas 
necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Incentiva também a integração ensino-
serviço-comunidade, a institucionalização das atividades pedagógicas dos profissionais 
do serviço e o estímulo para a inserção das necessidades do serviço como fonte de 
produção de conhecimento e pesquisa na Universidade (Tanaka et al., 2012).  

Como aponta Oliveira (2003), estamos vivendo mudanças na academia e nos 
serviços de saúde, decorrentes de transformações sociais, vinculadas à estrutura 
demográfica e epidemiológica da população, que têm impacto nas necessidades e 
demandas de saúde. Nesse sentido, o objetivo é relatar as vivências do grupo PET-
Saúde GraduaSUS do Curso de Odontologia na utilização do projeto como ferramenta 
de ensino-aprendizagem para o conhecimento da realidade do SUS da cidade de Passo 
Fundo. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

O grupo PET-Saúde GraduaSUS é composto por tutores (docentes), preceptores 
(profissional da rede pública) e acadêmicos bolsistas, desenvolvendo  ações que 
contribuam para a melhoria do SUS, de forma que o acadêmico possa desenvolver e 
adquirir conhecimento na graduação, visando o atendimento integral, interdisciplinar 
e multiprofissional. O grupo é atuante em três pontos: Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Nenê Graeff, Centro de Atendimento Integrado à Saúde (CAIS) Hípica, e Estratégia da 



 

 

Saúde da Família (ESF) Záchia. As atividades realizadas até o momento, consistem na 
revisão dos princípios que regem o SUS: integridade, universalidade e equidade, 
através da busca literária, e discussões em grupo para compreender a aplicação destes 
princípios; identificação do perfil dos profissionais e dos usuários na demanda 
existente de usuários; contato e desenvolvimento de  palestras em Escolas Municipais 
de Ensino Infantil (EMEI’s) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF’s) com 
enfoque na prevenção e promoção de saúde geral e bucal; e levantamentos 
epidemiológicos da doença cárie (LEDC). De acordo com as ações realizadas até o 
presente momento, pode-se perceber a importância e relevância do aluno durante a 
graduação, no que se refere às vivências no SUS, visto que, o perfil e a demanda 
existente de usuários e a forma de condução dos atendimentos básicos que ocorre no 
SUS, é de certa forma, diferente das experiências da prática clínica que o acadêmico 
adquire nas suas atividades intra-curriculares. Oportunizou-se também, o contato dos 
acadêmicos com as EMEI’s e EMEF’s pertencentes às localidades em que o grupo atua, 
na qual, foram desenvolvidas palestras para orientação de hábitos saúdáveis voltados 
a saúde geral, e especialmente à saúde bucal das crianças. Realizou-se o (LEDC) em 
três EMEI’s e em uma EMEF, utilizando como instrumento a Ficha de Exame 
preconizada na última pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada pelo Ministério da 
Saúde em 2010, onde pode-se analisar a condição dentária, obtenção de índices: 
Dentes cariados, com extração indicada e obturados da dentição decídua (Ceo-d) e 
Dentes cariados, perdidos e obturados da dentição permanente (CPO-D) e análise 
comparativa através desta avaliação, onde obteve-se em quase todas elas, índices 
melhores quando comparados aos índice nacional, da região sul e municipal. Destaca-
se para este êxito, o fortalecimento do SUS, ações anteriores desenvolvidas pelo 
profissional atuante na rede, além da educação.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se através destas vivências, a importância da identificação das 
potencialidades e desafios na formação dos acadêmicos para atuação no SUS, sendo 
fundamental para operar mudanças tanto no ensino para uma melhor formação 
acadêmica, como no serviço. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. O presente trabalho trata-se de um relato, ou seja, as vivências do Grupo 
tutorial Pet-Saúde GraduaSUS do Curso de Odontologia durante o decorrer do ano de 
2016, e portanto, não apresenta Número de Aprovação do Comitê de Ética. 
O projeto a ser desenvolvido pelo grupo não envolve diretamente estas atividades, 
mas sim, outro enfoque e que está em desenvolvimento junto a Plataforma Brasil.  



 

 

 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário.  


