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Resumo: O programa de Educação pelo trabalho para a Saúde – PET foi 
criado como uma estratégia do programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde, com a finalidade de fortalecer a atenção 
básica e a vigilância em saúde. Tem como pressupostos a educação pelo 
trabalho baseada na integração ensino, serviço e comunidade. O objetivo 
desse trabalho é relatar a atuação do PET- Saúde Interprofissionalidade/URCA 
na Estratégia de Saúde da Família (ESF), bem como o uso de geotecnologias 
no processo de vigilância em saúde. Trata-se de um relato de experiência de 
integrantes do PET que conta com discentes de cursos de graduação em 
saúde, Enfermagem, Ciências Biológicas e Educação física, docentes e 
profissionais de saúde que atuam na ESF do município do Crato-CE. Para a 
realização da territorialização e identificação das famílias de risco residentes 
nas microáreas adscritas a ESF, foram utilizadas as seguintes geotecnologias, 
o MyMaps, o SIGs (Sistema de Informações Geográficas) e o Google Earth. 
Com relação aos casos de dengue notificados na área de abrangência, pela 
equipe de saúde da ESF, os alunos do PET e residentes do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da URCA, realizaram o 
georreferenciamento desses casos. Utilizou-se a metodologia do Arco de 
Maguerez para a construção das intervenções frente aos problemas de saúde 
identificados no território, dentre eles o crescente número de casos de dengue. 
Devido a pandemia, posts informativos também foram criados e publicados nas 
redes sociais, no intuito de sensibilizar a população quanto a Covid 19. Todas 
as atividades foram planejadas pelos alunos do PET, residentes, professores e 
profissionais da ESF, a partir de reuniões online, utilizando o Google Meet. 
Essas atividades resultaram em produções científicas, inclusive de um capítulo 
de livro do PET Interprofissionalidade. Dessa forma, esse programa, vem se 
mostrando de grande importância para a atenção à saúde do Crato, pois 
envolve o trabalho em equipe colaborativo, entre pessoas de diferentes 
profissões, aprendendo com o outro e sobre o outro no espaço de prática, com 
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ações de saúde centrado no indivíduo e na comunidade, alcançando assim 
qualidade na assistência à saúde do município. 
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