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Resumo: O monitoramento e avaliação das ações do Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde  PróSaúde conduziram à 

criação do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde – PetSaúde 

voltado para a formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas 

estratégicas para o Sistema Único de Saúde – SUS. Em Goiânia o PETSaúde 

da Universidade Federal de Goiás  UFG em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde  SMS é composto por nove grupos tutoriais que realizam 

atividades de integração ensinoserviçocomunidade, pesquisas e intervenções 

que buscam contribuir para qualidade de vida da população local e fortalecer a 

relação da comunidade com os serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). Neste relato de experiência serão enfatizadas as atividades do grupo de 

vigilância e promoção da saúde do Centro de Saúde da Família Recanto das 

Minas Gerais  CSF RMG, que atualmente é composto por uma tutora, seis 

preceptores e catorze acadêmicos (doze bolsistas e dois voluntários), dos 

cursos: Biomedicina, Farmácia, Educação Física, Enfermagem, Medicina, 

Nutrição e Odontologia. Várias são as atribuições da Equipe de Saúde da 

Família (ESF) e para que desenvolvam um trabalho de qualidade que atenda à 

expectativa do usuário, é importante o planejamento de ações que só é 

possível realizando se um diagnóstico da situação sócio sanitária da área de 

abrangência das equipes. Para atender a essa demanda realizouse uma 

Estimativa Rápida Participativa – ERP por fortalecer os princípios de equidade, 

participação e cooperação, promovendo maior envolvimento multissetorial nas 

organizações (SANTOS, 2003). 

 


