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“Aprender juntos para trabalhar juntos” é a maior premissa na educação 
interprofissional, o que pode gerar como consequência melhores resultados na 
saúde e bem-estar da população. Porém, ainda são escassos espaços de formação 
compartilhada entre os diferentes cursos na Universidade, assim, os objetivos deste 
trabalho são relatar a experiência interprofissional para integrar conhecimentos 
relativos às plantas medicinais e desenvolver ações de educação popular em saúde, 
integrando alunos, professores e comunidades, impulsionando o diálogo entre 
conhecimento científico e o saber popular. A utilização de plantas medicinais para 
fins terapêuticos é muito antiga e se insere em diferentes cenários culturais, sendo 
essa uma prática promovida pela Organização Mundial da Saúde, cujo propósito visa 
introduzi-las em sistemas nacionais, considerando populações em contexto de 
vulnerabilidade. Através de encontros virtuais realizados pelo grupo, devido ao 
período de pandemia, foram reunidas informações por meio de conversas e 
exposições referentes aos saberes das diferentes áreas (Agronomia, Farmácia, 
Odontologia e Psicologia) em relação às plantas medicinais. Além disso, foi realizado 
o curso, “Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para Agentes Comunitários de 
Saúde” do AvaSUS, o que resultou na elaboração de materiais informativos: “Cartilha 
de Plantas Medicinais indicadas para sintomas respiratórios” e “Cartilha de Plantas 
Medicinais, orientação para cultivo, colheita e armazenamento”. Durante a 
construção da cartilha, cada estudante contribuiu com o conhecimento específico, 
aprendendo e compartilhando com os demais colegas, pensando no cuidado em 
saúde sob diferentes olhares. Esse projeto possibilitou a construção de 
conhecimento, aprendizado, trocas e reflexões acerca do papel da universidade na 
sociedade, assim como ressaltou a importância da interprofissionalidade durante a 
formação acadêmica e para além dela. O diálogo entre alunas e professoras, 
integrou diferentes olhares e vivências, incentivando a comunicação e a expansão 
do conhecimento, o que consequentemente contribuiu de forma positiva para a 
formação profissional e pessoal do grupo. 
 

 


