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O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE/ PET
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VS
A Vigilância em Saúde (VS) é uma ferramenta da Saúde Pública responsável por
observar, coletar, sistematizar e disseminar informações, por meio de “ações de vigilância,
promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em
espaço de articulação de conhecimentos e técnicas.” (Ministério da Saúde, 2010, p. 16).
A proposta de um PET vinculado ao sistema de VS, da Universidade Estadual de
Maringá (UEM) em parceria com a Secretaria de Saúde do município, constituiu-se como um
desafio para os anos vindouros, pois seria uma nova experiência para os acadêmicos, tutores e
preceptores. Seus eixos temáticos propostos emergiram das demandas sociais, culturais e
epidemiológicas apontadas por estudos da VS sobre a população maringaense. O PET-VS
propôs-se a contribuir para o fortalecimento e qualificação das ações de Promoção da Saúde
(PS), caracterizar os riscos a saúde do trabalhador, traçar o perfil do idoso, estabelecer os
riscos de acidentes e articular estratégias de prevenção e monitoramento. (Pelissari, 2012).
O Programa contemplou acadêmicos dos cursos de Biomedicina, Educação Física,
Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia. Após a seleção, um trabalho de (in)
formação geral foi implementado junto aos discentes, preceptores e tutores. No decorrer dos
primeiros encontros foram discutidos assuntos sobre as políticas públicas, a estrutura e o
sistema da saúde coletiva, o papel da VS e concepções de saúde e doença. Em uma segunda
etapa os alunos tiveram a oportunidade de realizar visitas técnicas em todos os níveis de
atenção a saúde no município de Maringá-PR. Na terceira etapa, os grupos separados por
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eixos, passaram a realizar a atividades temáticas no campo de atuação do PET-VS, uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Maringá que foi o cenário de prática do
PET-VS. Esta UBS possui duas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e atende
uma população estimada em 8.212 habitantes.
Essas vivências, para nós estudantes de psicologia, enriqueceram a compreensão da
realidade da saúde coletiva brasileira, pois proporcionaram um espaço privilegiado de trocas
de conhecimento e aprendizagens junto ao cenário de prática, de modo a suprir as lacunas da
grade curricular, que por vezes foca o atendimento individual e rareia de debates sobre
políticas públicas e de vivências interdisciplinares e multiprofissionais.
RELATO DAS ATIVIDADES E VIVÊNCIAS DO EIXO 1 – Estratégias para o
Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde.
A Política Nacional de Promoção da Saúde desde 2006 amplia a visão de saúde,
apontando para seus diversos fatores, privilegiando-a em relação à doença e diferenciando a
prevenção da promoção da saúde. A prevenção diz respeito à profilaxia, a práticas que
buscam o controle de doenças sobre a população. Por sua vez, a Promoção de Saúde deve ser
concebida como um processo educativo, de instrumentalização de autonomia e
corresponsabilidade do sujeito. Coerente a essa perspectiva, “[...] a Psicologia atua com foco
na atenção, promoção, prevenção de saúde, não apenas nos casos de doença, mas nas ações
que visam melhoria da qualidade de vida.” (Conselho Federal de Psicologia, 2013, p. 10).
No contexto do eixo 1 do PET-VS, os alunos foram inseridos na UBS por meio de
observação participativa, conhecendo a rotina da unidade (atendimento, acolhimento,
encaminhamentos, farmácia e grupos de promoção da saúde coordenados pelos profissionais
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e, posteriormente, desenvolvendo intervenções e
atividades conjuntas de promoção da saúde (como o trabalho de educação continuada com os
Agentes Comunitários de Saúde e demais profissionais) sobre diversos temas inerentes à
saúde. Os petianos viveram a coordenação de atividades nos grupos, com supervisão e
orientação de preceptores, tutores e profissionais de saúde, paralelamente aos estudos
teóricos. Além das atividades desenvolvidas na UBS, os alunos participaram de eventos de
promoção da saúde, organizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e de Seminários de
Integração, organizados por diferentes PET’s da área da saúde.
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O eixo de Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde objetiva identificar as
ações de PS desenvolvidas na Unidade a fim de apontar indicativos e melhorias. A análise
será feito com base em estudo documental e em questionários semiestruturados aplicados nos
profissionais de saúde e usuários da área de abrangência da UBS. As entrevistas buscam
mensurar o conhecimento (teórico/prático) sobre PS dos profissionais de saúde; caracterizar
quais as ações de PS são desenvolvidas na UBS, seus benefícios e desafios, na perspectiva
dos profissionais de saúde e dos usuários; delinear um perfil socioeconômico da população;
traçar um perfil da saúde dos usuários; conhecer a relação dos usuários com os profissionais e
serviços de saúde oferecidos pela UBS.
RELATO DAS ATIVIDADES E VIVÊNCIAS DO EIXO 2 – Fortalecimento das ações
de Vigilância em Saúde do Trabalhador (ST)
O Eixo ST objetiva identificar as atividades econômicas exercidas na área de
abrangência de uma UBS, classificar seus respectivos graus de riscos, fundamentado na
Norma Regulamentadora - NR 4, e delinear ações de PS e prevenção dos agravos em
trabalhadores. Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória e a técnica utilizada para a
coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturada, cuja análise se fará tanto pela
análise de conteúdo temática quanto pelo tratamento estatístico. Posterior a esta etapa será
possível delimitar os agravos decorrentes da relação trabalho-saúde-doença e estabelecer
estratégias de prevenção e promoção em ST na Atenção Primária. Atualmente a pesquisa se
encontra na fase de campo, onde são aplicados os questionários nos estabelecimentos
comerciais selecionados, por meio de uma abordagem estatística, assessorada pelo
Departamento de Estatística (DES) da UEM. Dessa maneira, as acadêmicas aplicam os
questionários com trabalhadores desses comércios, obtendo contato com a realidade dos
mesmos, além de coletarem os dados necessários para posterior análise e estabelecimento do
perfil do trabalhador da área selecionada para que futuras políticas públicas possam ser
implementadas conforme a demanda do território.
Especificamente, a Psicologia, inserida na ST na AP, possibilita um olhar diferenciado
com relação à saúde mental e também propicia a construção, por meio da
interdisciplinaridade, de uma atenção humanizadora e emancipadora do indivíduo, ao
compreendê-lo em uma perspectiva do processo saúde-doença e seus Determinantes Sociais
de Saúde – sem dispensar o olhar para a subjetividade e os agenciamentos dos indivíduos em
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relação a sua história de vida e conjuntura. Nesses termos, o projeto tem propiciado vivências
que contemplem esses elementos, buscando alcançar os objetivos e uma vivência
interdisciplinar, visto que a saúde e o adoecimento são formas de manifestação da vida
vivenciadas de maneira singular e subjetiva como também determinada e condicionada
socialmente.
RELATO DAS ATIVIDADES DO SUB-EIXO 2 – Ações de Fortalecimento da vigilância
em Saúde dos acidentes e violências com Idosos.
Os idosos são acometidos por vários eventos incapacitantes e aqui são destacados os
acidentes que atingem a população nessa faixa etária e traz consigo consequências que afetam
a dinâmica pessoal e familiar do indivíduo. No Brasil, no conjunto das causas externas, 61,3%
dos idosos morreram em 2010 em decorrência de quedas e acidentes de transporte terrestre,
sendo as quedas a principal causa de morte, os acidentes de transporte terrestre em segundo
lugar, os eventos cuja intenção é indeterminada em terceiro e as agressões em quarto lugar
(Ministério da Saúde, 2013a). As agressões existentes contra a pessoa idosa contextualizam
diversos aspectos que se qualificam em violência social e familiar, sendo essa última, uma das
maiores agravantes sob o ponto de vista de alguns pesquisadores. (Minayo, 2005; Souza,
Meira, Neri, 2004).
Os integrantes desse eixo levantaram distintas referências e modos de atuação com o
objetivo de traçar o perfil do idoso residente na área de abrangência das duas equipes de ESF
da UBS com relação aos riscos de acidentes e de violência intradomiciliar; conhecer o perfil
sócio demográfico dos idosos residentes na área da abrangência da UBS; e identificar os
riscos de acidentes e de violência intradomiciliar.
O instrumento de coleta dos dados foi estruturado em quatro partes, sendo uma delas a
abordagem da violência que foca a percepção do idoso e não a pergunta estruturada, pois
retoma o problema em coletar informações quando o idoso está sofrendo violência. Com esses
dados analisados pretende-se criar folders informativos sobre os riscos de acidentes e os tipos
de violências que foram mais encontrados na região da pesquisa.
DISCUSSÃO E RESULTADOS PARCIAIS
As vivências proporcionadas pelo PET representam para o estudante de psicologia um
salto qualitativo na sua formação. Conforme a regulamentação das Atribuições Profissionais
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do Psicólogo no Brasil (CFP, 1992), todo psicólogo deve estar apto a atuar em equipes
interdisciplinares. Contudo, atendo-se apenas à grade curricular da graduação, tal intercâmbio
com outras áreas fica muito restrito. O PET-VS é organizado de modo a facilitar as trocas
entre as ciências e os saberes em cena, valorizando o conhecimento e as experiências de cada
um.
A participação no PET-VS possibilita aos alunos o desenvolvimento de pesquisas,
intervenções e estudos teóricos contextualizados social e historicamente. Isto se refere tanto às
políticas, aos programas institucionais e à estrutura do SUS quanto às vivências práticas da
realidade e do funcionamento da saúde coletiva. A práxis proporciona a formação de um
senso crítico e o desenvolvimento de habilidades científicas aos profissionais em formação,
valorizando teoria-técnica sem dispensar a perspectiva ético-política.
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