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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. Desde o primeiro dia na unidade ficou evidente o quão incipiente era o conhecimento da equipe de saúde 

em relação ao seu território de atuação, decorrente da equipe estar incompleta e da inexistência de agentes 

comunitários de saúde. A disciplina, reconhecendo esta dificuldade, se propôs a trabalhar o reconhecimento do 

território de atuação da unidade Glória. A partir deste mapeamento, problematizar o processo de trabalho e 

elaborar um mapa demarcando indicadores importantes para a USF.  

O objetivo traçado pelo grupo foi o reconhecimento do território de duas das quatro microrregiões 

pertencentes à Unidade buscando-se elencar locais com potencial para trabalhos intersetoriais e de controle 

social (exemplo: escolas, praças e centro comunitário, centros religiosos). Foi observado que vários centros 

religiosos apresentavam horários de atendimento destinados a debater assuntos relacionados à saúde. Foi 

realizada a demarcação do perímetro por meio do programa Google Earth, o qual apresenta um modelo 

tridimensional do globo terrestre, possibilitando identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros 

elementos. O uso dessa tecnologia trouxe novas potencialidades para os atores envolvidos no processo de 

territorialização como a capacidade de análise do território e identificação de demandas potenciais de atenção à 

saúde. Ainda possibilita identificar as estratégias de participação popular, lideranças, formas de organização e de 

participar das ações junto aos movimentos populares e de controle social.  

A realização da disciplina na Unidade de Saúde Glória contribuiu para o aprendizado da saúde familiar 

juntamente com a prática dos princípios do SUS e da atenção primária. Foi possível observar a grande 

potencialidade de entender, interagir e compreender a comunidade tanto para a formação profissional quanto 

para a de cidadão. A iniciativa do grupo de iniciar a territorialização e a realização de uma disciplina voltada 

para a saúde com diversos cursos proporcionou aos integrantes entrar em contato com novos saberes. Ainda, 

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

realidade da saúde pública. 


