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Práticas Integradas em Saúde: Construção de material de Educação em Saúde para Agentes Comunitários 

em Saúde 
 

 

Frente à necessidade de haver uma integração entre os diferentes cursos da área de saúde oferecidos pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e os serviços públicos de saúde foi criada a disciplina eletiva 

Práticas Integradas em Saúde I (4 créditos – 60 horas). A disciplina propõe estudos e vivências multiprofissionais 

e interdisciplinares, integrando os diferentes cursos da área de saúde, em um território adscrito nos serviços de 

atenção primária do Sistema Único de Saúde, no município de Porto Alegre. Ainda, possibilita aos alunos o 

conhecimento e a análise dos territórios sociais, políticos, econômicos, culturais, ambientais e de serviços de saúde 

existentes em uma Unidade de Saúde. Está organizada em momentos de concentração (aulas teóricas realizadas 

em conjunto com todos os estudantes e professores de cada um dos cursos envolvidos). As atividades práticas 

(momentos de tutoria) são realizadas em cinco Unidades de Saúde da Família (USF) do Distrito Glória-Cruzeiro-

Cristal. Cada USF recebe oito estudantes orientados por dois professores tutores. Os cursos são distribuídos pelas 

unidades para que haja experiência de formação interdisciplinar. O presente relato trata da experiência de um dos 

campos de inserção da disciplina, a Unidade de Saúde Glória, localizada na Avenida Oscar Pereira, 3229, Bairro 

da Glória. O objetivo traçado pelo grupo foi a construção de material informativo para a distribuição à comunidade 

atendida pelo serviço, especialmente pelos Agentes Comunitários em Saúde (ACS). O material fornece 

informações básicas sobre o funcionamento do serviço e as atribuições de cada membro da equipe, dando destaque 

aos ACS, que estão integrando de forma recente o serviço. O processo de elaboração do material informativo 

envolveu alunos, ACS e gerência da Unidade. A realização da disciplina na Unidade de Saúde Glória contribui 

para o aprendizado da Atenção Primária em Saúde. Foi possível observar a grande potencialidade de entender, 

interagir e compreender as diversidades do dia a dia nas unidades de saúde. A iniciativa do grupo de criar material 

educativo para a população proporcionou aos integrantes entrar em contato com novos saberes. Também promoveu 

o contato com uma equipe de saúde contribuindo para que os alunos pudessem conhecer mais a realidade da saúde 

pública. 

 


