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Introdução: A execução de projetos interdisciplinares exige dos membros que o executam não 
só a disposição para trabalhar com profissionais de formações diferenciadas como também o 
desenvolvimento de competências e habilidades voltadas ao diálogo e à busca do trabalho 
verdadeiramente  coletivo  desde  a  concepção  das  ideias  até  a  discussão  dos  resultados. 
Espera-se deste profissional atitudes e postura que garantam novas maneiras de pensar e agir 
diante de situações complicadas, uma nova postura de construção da identidade, da auto- ética 
e da solidariedade (SANTOS et al, 2007). Deste modo, o Programa de Educação Tutorial (PET) 
possui  dentre  suas  metas,  a  qualificação  universitária  em aspectos  humanos  e  a  atuação 
interdisciplinar,  de  modo a atender  a necessidade social.  Nesse contexto,  os grupos PET-
Farmácia  e  PET-Odontologia  da  Universidade  Federal  do  Paraná  desenvolvem  atividades 
conjuntas em Atenção Básica à Saúde no Projeto de Extensão Farmaeduca que visam, entre 
outras, o exercício da prática interdisciplinar no desenvolvimento de projetos coletivos.

Objetivo: As  ações  dos  grupos  PET’s  baseiam-se  na  compreensão  das  atividades  e 
dificuldades cotidianas das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e no auxílio e capacitação 
das mesmas em suas atividades profissionais. 
O presente resumo visa apresentar a metodologia de integração entre os grupos PET, por meio 
do Projeto de Extensão Farmaeduca, assim como alguns de seus resultados parciais.

Metodologia: Inicialmente, no segundo semestre de 2010, os grupos PET-Farmácia e PET- 
Odontologia  realizaram  duas  reuniões  na  qual  foram  expostas  e  debatidas  as  atividades 



desenvolvidas por cada grupo. Com isso, verificou-se a possibilidade da atuação de ambos no 
Projeto  de  Extensão  Farmaeduca,  em  desenvolvimento  pelo  PET-Farmácia,  aplicado  às 
Agentes  Comunitárias  de  Saúde  (ACS)  da  Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS)  Sambaqui, 
localizada  no  bairro  Sítio  Cercado,  em  Curitiba,  que  vinha  sendo  trabalhado  pelo  PET-
Odontologia.

Na fase seguinte, em 2011, foi organizada uma palestra com a cirurgiã-dentista Sandra Katsue 
Guiotoku,  que trabalha  na unidade  de saúde  em questão,  enfocando  o  Sistema Único  de 
Saúde  (SUS),  a  Unidade  de  Saúde  Sambaqui  (estrutura  e  territorialização),  o  trabalho  e 
responsabilidade das ACS na Estratégia de Saúde da Família, bem como as características 
gerais da população da região e outras informações que dessem subsídio para o início do 
desenvolvimento  das  atividades  na  UBS.  Nesta  atividade  foi  realizada  discussão  entre  os 
grupos e a profissional convidada, a partir da qual foi dado início ao plano de trabalho a ser 
desenvolvido no projeto. Além da palestra, os grupos realizaram uma visita na Unidade da 
Saúde Sambaqui para reconhecimento do local e coleta de dados juntos às ACS a fim de 
identificar as necessidades regionais da população.  

Após esta fase foi definido o cronograma com os temas a serem tratados e a estratégia de 
trabalho. Ficou definido que cada grupo é responsável por realizar quinzenalmente e de forma 
intercalada,  uma atividade junto às ACS, procurando garantir  que membros dos dois PETs 
estejam presentes  nas  apresentações.  Previamente  às  visitas  são  feitas  reuniões  com os 
grupos onde são apresentados,  pelo PET responsável  pela atividade da próxima visita,  os 
assuntos que serão abordados no encontro com as ACS. Esse momento é importante pela 
interdisciplinaridade das abordagens e também para o calibramento e reforço de manter uma 
postura engajada e comprometida com o projeto. Nos encontros são realizadas exposições, 
atividades lúdicas e discussões quanto à aplicação dos assuntos na atuação profissional das 
ACS. Ao final de cada visita é fornecido às ACS, material de apoio e certificado de participação. 

Resultados: Até o momento (outubro de 2011) foram abordados os temas: Noções Básicas 
sobre  Medicamentos  (Automedicação  e  interação  medicamentosa;  Tarja  preta  e  Tarja 
vermelha;  Diferenças  entre  genérico,  similar  e  referência;  Armazenamento  e  descarte  de 
medicamentos);  Cuidados  com  a  Saúde  Bucal  na  Gravidez  (Identificação  de  alterações 
gengivais; Estimulação da amamentação; Incentivo à alimentação saudável e ao não uso de 
drogas;  Promoção  de  Saúde  bucal  através  de  higienização  adequada);  Formas 
Farmacêuticas/Adesão Farmacoterapêutica; Saúde bucal na Infância (Técnicas de escovação; 
Uso de chupeta; Cárie de mamadeira; Papel dos pais na educação dos filhos). 
As ACS, através de questionários realizados ao final de cada encontro, relatam a importância 
de estarem adquirindo conhecimento e a relevância das atividades realizadas. 
Conclusão:  A integração entre os grupos PET por meio deste projeto permite não só que 
acadêmicos  de  distintas  profissões  construam  sua  qualificação  e  reflexão  profissional  e 
humana, por meio de um mesmo trabalho, como também possibilita o aprendizado de questões 
fundamentais de cada profissão, enriquecendo de forma ímpar os futuros profissionais. Além 
disso, esta experiência prepara os petianos para o mercado de trabalho, em que mais se exige 
a atuação integrada com demais profissionais. Neste contexto não apenas aspectos técnicos 
estão sendo trabalhados, mas questões mais sutis como a competência emocional apreendida 
pelas discussões em conjunto visando a tomada de decisões coletivas, por exemplo. Assim, 
por  meio  da  união  de  ideias,  conhecimento  técnico  e  experiências  de  vida  de  diferentes 



graduandos,  é  possível  a  capacitação  profissional  das  ACS  e  a  humanização  dos 
extensionistas. Enfim, tendo em vista que os temas discutidos nas atividades da comunidade 
são as de maior demanda local, considera-se que o trabalho também possua um importante 
impacto social.
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