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INTERSETORIALIDADE, INTERDISCIPLINARIDADE, FORMAÇÃO E
TRABALHO PROFISSIONAL: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DO
PROJETO DE EXTENSÃO COMUNITÁRIA- INTERSOSSEGO, EM
PORTO ALEGRE.

ALZIRA MARIA BAPTISTA LEWGOY(1); MARIA INES AZAMBUJA(1); JOÃO H. KOLLING(2); MARGERY

ZANETELLO(3); JOVINA, DORNELES(3); RAMONA F. TOASSI(1); OSCAR PEREIRA DA SILVA FILHO(4);

JEFERSON SOUTO(5); BIBIANNA PAVIM(1); EMILY PRISCILLA S. SANTOS(1); ÍCARO EPIFÂNIO(1);

IGOR ESPÍNDOLA(1); LIZIANE G. DA SILVA(1); MANUELA ALMEIDA(1); TAYANE M. RIBEIRO(1);
1 - UFRGS; 2 - UBS SANTA CECÍLIA/HCPA; 3 - UBS/SANTA CECILIA/HCPA; 4 - CRAS/FASC/PMPA; 5 -
COMUNIDADE VILA SOSSEGO;

Objetivos: Relatar a experiência de três anos e meio na construção de

metodologias de reconhecimento do território, voltadas para a vigilância em

Saúde Urbana, e de processos que possibilitem o acesso à formação

acadêmica e a intervenção interdisciplinar e intersetorial na comunidade Vila

Sossego.

Metodologia: O relato de experiência foi constituído pela análise dos registros

das sucessivas aproximações com a realidade concreta de uma comunidade

usuária do SUS em sua experiência cotidiana, com o intuito de estabelecer

vínculos, relação imprescindível na abordagem intersetorial. Para tal, utilizou-se

de atividades educativas integradas entre os setores de saúde, assistência

social e educação, envolvendo reuniões-dialogadas, visitas as residências,

seminários, construção de jornal, vídeos e face book

Resultados: Projeto InterSossego é uma proposta institucional de extensão

comunitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cuja temática é a

interdisciplinaridade e a intersetorialidade no cuidado em saúde. A Vila

Sossego é cenário de prática desde seu início, 2011. O Programa Saúde

Urbana e o Projeto Intersossego/UFRGS em parceria com a UBS Santa

Cecília/HCPA e o Centro de Referência da Assistência Social/CRAS/Centro

protagonizaram a experiência, que está partindo para sua quinta edição.

Análise Crítica: Destaca-se na experiência intersetorial às modificações

obtidas em determinantes ambientais da saúde no nível local como pontuais,

sendo que a maior demanda da população - a habitação digna - hoje está,

depois de 06 anos, ainda por ser conquistada. As vivências propiciaram as

dificuldades e a riqueza do trabalho interdisciplinar e intersetorial com foco no

território, bem como a compreensão das motivações dos moradores à

processos de decisão na luta pela urbanização da vila Sossego.

Conclusões/Considerações: A articulação intersetorial envolvendo a
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Universidade, a Saúde e a Assistência, tem propiciado identificar através do

Projeto InterSossego a distância que existe entre a formação e prática

profissional (setorial, burocratizada, de baixo poder de resposta e

despolitizada) e as necessidades daqueles em desvantagem social. Contudo,

tem propiciado novas formas de interação intersetorial e comunitária entre

professores e alunos de diferentes cursos

Modalidade de aprovação: Comunicação Oral

Eixo temático: Relato de Experiência em Saúde Coletiva

Realização:

Apoio:
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