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INTERDISCIPLINARIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE: A
EXPERIÊNCIA DA ATIVIDADE DE ENSINO PRÁTICAS INTEGRADAS
EM SAÚDE I

RAMONA FERNANDA CERIOTTI TOASSI(1); ALZIRA MARIA BAPTISTA LEWGOY(1);

1 - UFRGS;

Objetivos: Relatar a experiência de três anos e meio da atividade de ensino

‘Práticas Integradas em Saúde I’ no grupo de tutoria da Unidade de Saúde da

Família Divisa, Distrito Docente Assistencial Glória-Cruzeiro-Cristal, em Porto

Alegre, Rio Grande do Sul.

Metodologia: Relato de experiência constituído pela análise de conteúdo dos

portfólios das professoras e estudantes (descrições das atividades realizadas,

impressões subjetivas sobre as vivências e reflexões relacionando conteúdos

teóricos e práticas tutoriadas), além dos relatos de avaliação do grupo

(estudantes, professores e equipe de saúde), produto final integrado entregue à

Unidade de Saúde (relatórios, jornal, mapa) e as resposta do instrumento de

avaliação da disciplina pelos estudantes.

Resultados: A ‘Práticas Integradas’ é uma proposta institucional inovadora de

integração intercurricular e interdisciplinar no cuidado em saúde. A Unidade de

Saúde da Família Divisa é cenário da atividade desde seu início, em 2012,

sendo protagonizada pelos seguintes cursos de graduação: Biomedicina,

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição,

Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva, Serviço Social, Educação Física,

Políticas Públicas, Medicina Veterinária e Ciências Biológicas.

Análise Crítica: Os relatos dos estudantes, professores e profissionais da

saúde destacam na experiência a busca pela ampliação da compreensão de

como se produz saúde no cotidiano e das ‘tecnologias leves’ para o cuidado

em saúde, por meio do reconhecimento do território de uma Saúde da Família

(vínculo, acolhimento, trabalho em equipe/interdisciplinaridade). Destaca-se na

experiência a compreensão do papel do Agente Comunitário de Saúde no

cuidado das pessoas no território.

Conclusões/Considerações: A ‘Práticas Integradas em Saúde I’ diferencia-se

como atividade de ensino que possibilita e integração entre os estudantes,

professores, currículos e cursos de graduação da UFRGS, potencializando e

desafiando cotidianamente o grupo. As competências relacionais e do trabalho

em equipe para o cuidado em saúde são valorizadas, tendo a vivência local do

território de uma Unidade de Saúde da Família como dispositivo de
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aprendizagem.

Modalidade de aprovação: Comunicação Oral Curta

Eixo temático: Relato de Experiência em Saúde Coletiva

Realização:

Apoio:
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