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Resumo: O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde – PróSaúde têm como pressupostos a formulação de um novo modelo 

pedagógico de transformação gradativa curricular, na mudança do eixo 

teórico/prático, levando o ensino extra hospitalar e generalista, com a 

capacitação permanente do corpo docente e de um conjunto de tutores 

destacados com equipes técnicas do SUS (PRÓSAÚDE, 2008). As estratégias 

de capacitação em saúde têm a finalidade de auxiliar na prevenção e 

tratamento da DPOC. Estão intimamente ligadas aos atos de ensinar e 

aprender; portanto, dependem de profissionais e acadêmicos de graduação 

interessados no conhecimento, e de pacientes interessados a adquirir estes 

conhecimentos com a finalidade de mudar o comportamento e hábito de vida. 

(BRASIL, 2013). O Sistema Único de Saúde (SUS) possui programas que 

contemplam assistência de doenças crônicas não transmissíveis, mas até o 

momento não existe nenhuma intervenção específica para DPOC (BRASIL, 

2013). O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PETSaúde) 

justificase pelas ações direcionadas para o fortalecimento da atenção básica 

de saúde, como sendo um dos princípios do SUS. É nessa perspectiva que a 

investigação da prevalência de sintomatologia respiratória nos pacientes 

assistidos pelo Centro de Saúde da Família (CSF) e a capacitação em saúde 

da equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) possibilitará melhor 

atendimento a pacientes com DPOC na atenção primária de saúde. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA – DPOC E SAÚDE PÚBLICA, 

2012) Apresentar as ações desenvolvidas no PETSaúde do CSF do Setor 

Leste Universitário e do Parque Atheneu, é uma forma de prestação de contas 

com a sociedade e instituições públicas como a UFG que acredita no trabalho 

de tutores (professores), preceptores (profissionais de saúde) e estudantes de 

graduação da área de saúde, além de ser uma das recomendações do 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ 

– SAÚDE) presente em nosso país desde 2005. Por oportuno, caracterizar as 

ações do PETSaúde em Goiânia constitui uma forma de expressar as 

mudanças no modelo tradicional de organização do cuidado em saúde, 

historicamente centrado na doença e no atendimento hospitalar. 

 


