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APRESENTAÇÃO 

 

Vivemos atualmente importantes desafios para o trabalho em saúde, pois os 

problemas e necessidades da população mostram-se cada vez mais complexos, 

exigindo para seu enfrentamento uma mudança de paradigmas nos serviços de saúde. 

Muitos desses desafios estão relacionados diretamente as características das 

graduações em saúde, onde a formação costuma acontecer de forma isolada, não 

preparando profissionais para uma prática integrada e colaborativa. 

Nessa lógica, docentes e profissionais de saúde, em sua maioria, receberam uma 

formação disciplinar e uniprofissional, interferindo na maneira como desempenham 

suas atividades. Como consequência tende-se uma baixa resolutividade em saúde, 

preconceitos, hierarquias, estigmas profissionais, e elevados custos para famílias e 

sistemas de saúde. 

A educação interprofissional por sua vez permite o desenvolvimento de uma 

aprendizagem compartilhada, com foco na atuação integrada em equipe, no 

reconhecimento da interdependência entre as diferentes profissões, e na busca de 

melhorias na prestação de serviços. 

Dessa forma, incentivados pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET Saúde), realizou-se o I Encontro Nacional de Educação Interprofissional em Saúde, 

cuidadosamente pensado e elaborado para permitir a integração entre diferentes 

profissões, potencializar as trocas de conhecimento e de experiências para apoiar 

melhores e mais efetivas práticas de saúde. 

Reuniram-se de maneira virtual 23 palestrantes e 1096 inscritos que participaram de 

uma variada programação científica e cultural nos três dias de encontro. Além disso, 

foram 100 trabalhos aprovados que se distribuíram entre três eixos temáticos: Eixo 1: 

“Formação em Saúde e Educação Interprofissional”, Eixo 2: “A interprofissionalidade e 

o cuidado integral em saúde”, e Eixo 3: “Competências colaborativas e o efetivo 

trabalho em equipe”. Foram momentos especiais onde refletimos sobre a educação 

interprofissional, dialogamos sobre as práticas colaborativas como um caminho para o 

efetivo trabalho em equipe que é tão necessário, para uma assistência em saúde que 

coloque os usuários e suas necessidades na centralidade do processo. 

 

Cordialmente, 

 

Comissão Organizadora do I ENEIPS 
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A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA 

Projeto 038 
 

Gabriel Frazão Silva Pedrosa1, Lidiane Andréia Assunção Barros2 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Diversas iniciativas vêm sendo adotadas nos espaços acadêmicos da 

área da saúde visando implantar a educação interprofissional no processo formativo dos 

estudantes, sobretudo no que tange a promoção de saúde e o trabalho em conjunto entre 

as diversas categorias profissionais. O estudo se propôs a responder a seguinte questão 

norteadora: Como a Educação Interprofissional pode contribuir para a formação 

profissional no âmbito da atenção primária em saúde? OBJETIVO: O estudo buscou 

levantar evidências científicas acerca da educação interprofissional para a formação em 

saúde no contexto da atenção básica. MÉTODO: Como metodologia adotou-se a 

Revisão de Literatura Sistemática buscando evidencias científicas na base de dados 

SciELO, a partir da aplicação dos descritores em saúde ‘educação interprofissional’ e 

‘atenção primária à saúde’, combinados pelo operador booleano ‘AND’. A pesquisa foi 

realizada no mês de setembro do corrente ano e teve como critérios de inclusão artigos 

publicados no Brasil, entre os anos de 2015 a 2020, na área temática e coleção inerente 

à saúde pública. Não foram incluídos os artigos que não apresentassem em seus títulos e 

resumos os descritores pré-definidos e foram excluídas as publicações disponibilizadas 

em anos anteriores ao período estabelecido e que não abordassem a temática da 

interprofissionalidade. Em seguida a coleta de dados, deu-se início ao processo de 

Análise de Conteúdo para análise e interpretação dos dados e posterior apresentação dos 

mesmos. A princípio, sem aplicação dos filtros, foram encontrados cinquenta artigos. 

Após aplicação destes, foram selecionados doze estudos, que apresentaram entre seus 

achados percepções sobre as atividades concernentes às mais diversas profissões 

atuantes no campo da saúde, tais como discussão e inserção de novas práticas 

metodológicas integrativas entre as diversas áreas de atuação em saúde com vistas a 

resolução de problemas assistenciais e educacionais em saúde na atenção primária e, as 

possibilidades de aprendizagem por meio do compartilhamento de práticas e saberes, a 

exemplo da promoção de atividades educativas envolvendo os profissionais e usuários 

deste segmento em saúde. RESULTADOS: Constatou-se que o docente possui o papel 

de mediador do processo ensino-aprendizagem neste contexto, cabendo-lhe aplicar 

estratégias pedagógicas que permitam o desenvolvimento de competências específicas, 

comuns e colaborativas. No contexto da atenção básica, há necessidade de implementar 

ações de educação permanente e educação em saúde com enfoque nas práticas 

educativas interprofissionais. No que se refere às fragilidades, a falta de apoio das 

instituições de ensino e de saúde podem interferir na execução do trabalho 

interprofissional, fato que pode estar relacionado com o desconhecimento acerca dos 

preceitos da educação profissional e das práticas colaborativas. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A partir do cumprimento do objetivo em realizar o levantamento das 

evidências científicas foi possível identificar que a Educação Interprofissional pode 

estar inserida no contexto da atenção primária, permeando o processo formativo dos 

profissionais que elencam a assistência ao usuário e que o trabalho interprofissional 

deve ser implementado nos serviços de saúde por meio de estratégias de educação 

permanente, com enfoque no desenvolvimentos das competências para o efetivo 

trabalho em equipe, e de educação em saúde, a fim de instrumentalizar os usuários para 
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participar ativamente do plano de cuidados centrado nas necessidades dos usuários. E 

assim, responder também a questão norteadora apresentada. Espera-se que mais estudos 

com esta temática sejam abordados no campo acadêmico-científico e possam contribuir 

para maiores índices de implementação da proposta de educação interprofissional haja 

visto seus benefícios nos mais diversos âmbitos.   

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde; Capacitação de Recursos Humanos 

em Saúde; Educação Interprofissional. 
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA NO 

PLANEJAMENTO EM SAÚDE 

 

Ana Paula de Lima Bezerra1, Luciana Mara Nogueira Costa2, Solange Cervinho Bicalho 

Godoy3, Mirela Castro Santos Camargos4, Mery Natali Silva Abreu5, Adriane Vieira6, 

Vanessa de Almeida Guerra7, Kátia Ferreira Costa Campos8 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Os gestores dos municípios, especialmente dos pequenos municípios, 

historicamente, carecem de apoio e capacitação para instrumentação do planejamento 

em saúde¹. Assim, a Educação Permanente é um meio para aprimorar o planejamento, 

constituindo estratégia para formar profissionais aptos ao trabalho em equipe, essencial 

para a integralidade no cuidado². OBJETIVO: Apoiar os gestores na construção dos 

instrumentos de planejamento em saúde, condizentes às demandas da população. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Trata-se de um relato de experiência da 

implementação de um projeto de pesquisa/extensão denominado ‘’A Gestão no Sistema 

único de Saúde: um estudo sobre o planejamento em municípios de pequenos portes’’, o 

qual é dividido em etapas quantitativas e qualitativas e é desenvolvido em uma 

universidade pública. Na primeira fase a proposta é mapear e analisar o contexto do 

planejamento nos municípios de pequeno porte tipo 1 da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, entendendo as lacunas nesse processo. Em seguida realizar a 

problematização e um diagnóstico da situação de saúde. Por fim, espera-se desenvolver 

um processo de educação permanente aos gestores, subsidiando boas práticas no 

planejamento. A equipe do projeto é composta de docentes de diversas áreas, a citar 

enfermagem, administração, saúde pública, economia e demografia, além de discentes e 

profissionais inseridos nos serviços. ANÁLISE CRÍTICA: Almeja-se contribuir para o 

planejamento em serviços públicos de saúde municipais, além de possibilitar o contato 

dos discentes envolvidos com a realidade dos serviços. Para tanto o presente estudo 

favorece a integração da educação permanente com o desenvolvimento das 

competências necessárias aos gestores, sob uma visão interprofissional, favorecendo um 

olhar reflexivo sobre o território. A expectativa é de que o projeto possibilite um melhor 

planejamento em saúde, refletindo na organização assistencial da saúde.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espera-se, colaborar para a revisão da programação 

local de 2021 e o desenvolvimento do plano municipal de saúde para o quadriênio 

(2022/2025) com os gestores de saúde dos municípios inseridos no projeto, assim como 

aliar teoria e prática para a formação dos novos gestores de serviços de saúde. Para 

tanto, do mesmo modo contribuir para a educação permanente de gestores de saúde em 

prol de toda a comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento em Saúde; Gestão em Saúde; Educação 

Permanente; Educação interprofissional. 
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A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COMO ESPAÇO 

POTENTE PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS SERVIÇOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE 

 

Daylâne Danielly dos Santos Silva1, Jaine Francielle Ribeiro de Alencar2, Natane 

Firmino Rocha3 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) é uma modalidade 

de ensino de pós-graduação latu sensu, sob forma de curso de especialização. 

Orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), possui como 

uma das atribuições, a formação profissional que envolve a articulação entre 

ensino/pesquisa/serviço, com domínio técnico para atuar no cuidado integral à saúde, 

tendo a Educação Permanente como principal interface da saúde que possibilita esta 

prática. Tal formação, permite experienciar a interprofissionalidade, uma vez que há a 

colaboração do trabalho e das ações entre equipe, em que os residentes aprendem 

juntos, de modo interativo, em prol da melhoria da qualidade da atenção à saúde. 

Assim, a RMS é um espaço promissor e potencializador para que a formação e o 

desenvolvimento dos profissionais ocorram de modo integrado, descentralizado e 

transdisciplinar. OBJETIVO: Demonstrar a potencialidade da Residência 

Multiprofissional em Saúde para o processo de Educação Permanente dentro dos 

serviços do SUS.  METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão de Literatura, tendo a 

busca de artigos realizada na base de dados do Scielo, utilizando os seguintes 

descritores, consultados na plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

internato e residência; educação continuada; sistema único de saúde. Foram utilizados 

artigos dos últimos cinco anos, que abordou a temática em questão. RESULTADOS: A 

oportunidade de construção e reconstrução das ações de saúde através das experiências 

cotidianas é de extrema relevância para os profissionais de saúde, pois, auxilia no ato de 

refletir, agir e questionar a atuação nos serviços de saúde e a interprofissionalidade 

proporciona toda essa cooperação entre saberes e ações. Atrelado a isso, a Educação 

Permanente é peça-chave nessa produção da linha do cuidado. Logo, a RMS através da 

visão crítica-reflexiva dos residentes agrega positivamente no trabalho da equipe e 

atuando conforme as demandas de saúde da população, operacionalizando os preceitos 

da Reforma Sanitária e os princípios do SUS. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A RMS 

contribui satisfatoriamente no desenvolvimento da interprofissionalidade, pois, a 

integração entre residentes e equipe de saúde ampliam a compreensão sobre 

necessidades em saúde, acolhimento de usuários, responsabilidade política das práticas 

profissionais e potências do trabalho conjunto.  

PALAVRAS-CHAVE: Internato e Residência; Educação Continuada; Sistema Único 

de Saúde. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA E 

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Projeto 241 

 

Roberta Cavalcante Muniz Lira2, Eroteíde Leite Pinho3, Roselane da Conceição 

Lomeo4, Karla da Silva Machado5, Allan Cristhyan Alves Carvalho6, Sávio Martins 

Alves7, Manoel Vieira do Nascimento Junior8, Andréa Carvalho Araújo Moreira9
 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A territorialização na Atenção Básica à saúde é um considerado um 

processo social e político fundamental para garantir resolubilidade ao SUS. A pandemia 

de SARS coV-2 impôs novos desafios aos processos de ensino e aprendizagem e 

adaptações em suas metodologias para adaptar-se à nova realidade do ensino remoto. 

OBJETIVO: Descrever a experiência da realização da territorialização de forma 

adaptada ao ensino remoto envolvendo de forma interprofissional alunos dos cursos 

envolvidos no Projeto PET-Saúde Interprofissionalidade Sobral. DESCRIÇÃO DA 

EXPERIÊNCIA: Durante os meses de agosto e setembro de 2020 foi desenvolvida 

uma atividade de territorialização adaptada para a realização de forma remota 

envolvendo os alunos dos cursos de Medicina, da Universidade Federal do Ceará e 

Enfermagem e Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A atividade 

envolveu em torno de 100 alunos, que foram divididos em dezoito grupos de seis 

alunos, cada grupo com dois alunos de Medicina, dois alunos de Enfermagem e dois 

alunos de Educação Física e vinculando-os a dezoito áreas de saúde pertencentes à Rede 

de Atenção à Saúde de Sobral. Aconteceram quatro encontros com quatro horas de 

duração, utilizando a Plataforma Google Meets©. Foram utilizadas metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem, sendo a mais significativa o desenvolvimento de uma sala de 

situação virtual utilizando imagens dos territórios por meio da Plataforma Google Street 

View© e relatórios do e-SUS AB. No último encontro os alunos apresentaram a sala de 

situação de cada território em formato de seminário. ANÁLISE CRÍTICA: A atividade 

foi desafiadora no sentido de reunir de forma remota estudantes de cursos de diferentes 

instituições para desenvolverem atividades de forma interprofissional sobre 

territorialização, temática desconhecida para a maioria. Foi possível administrar os 

conflitos e motivar os participantes a se envolverem com o assunto, sempre pautando a 

importância do aprendizado e do trabalho em equipe. Na avaliação final, os 

participantes ressaltaram como foi positivo experienciar novas metodologias e explorar 

possibilidades de aprender conjuntamente, mesmo que de forma remota utilizando 

ferramentas digitais. Foi identificado o potencial para desenvolver essa atividade 

reunindo outros cursos da saúde. CONCLUSÃO: A experiência de reestruturar a 

territorialização para um formato remoto foi muito positiva para os professores e alunos, 

possibilitando explorar possibilidades desconhecidas de aprendizado síncrono e 

assíncrono, de forma interprofissional, sem perda na qualidade dos conteúdos e 

formatos utilizados. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância; Infecções por coronavírus; Educação 

Interprofissional. 
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A VIVÊNCIA DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM MODALIDADE 

REMOTA, POR MEIO DO PET-SAÚDE, NO PERÍODO DE PANDEMIA 

COVD-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Isabel de Jesus Brandão Barreto1, Fabiana de Oliveira Silva Sousa2. 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho (PET-saúde) está em vigor 

desde 2008, possibilitando que tanto os programas de aperfeiçoamento dos profissionais 

da saúde, como a formação dos estudantes da área, sejam consoantes com as 

necessidades do SUS (1). Na edição atual o foco é a interprofissionalidade, sendo uma 

estratégia promotora de mudanças na formação em saúde, a partir do estímulo a 

educação interprofissional (2) por meio da aprendizagem compartilhada entre os cursos, 

da ênfase na interdisciplinaridade, intersetorialidade, trabalho em rede, educação 

permanente em saúde, e da qualificação da integração ensino-serviço-comunidade (3). 

OBJETIVO: Descrever a vivência da educação interprofissional no modo remoto, na 

pandemia de COVID-19. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O PET-

saúde/interprofissionalidade-CAV desde o início da pandemia vem sendo vivenciado 

por alunos dos cursos de saúde coletiva, enfermagem, ciências biológicas, nutrição e 

educação física, docentes e profissionais da saúde por meio de encontros através da 

plataforma “Google Meet”, utilizando slides, vídeos, o aplicativo “Jamboard”, além do 

“Google Sala de Aula”. Em agosto de 2020 iniciou-se uma disciplina teórico-prática 

(Integração do Trabalho em Saúde e Educação), que deu continuidade, com as mesmas 

ferramentas, aos encontros teóricos e debates integrados semanais, sobre o trabalho em 

saúde e necessidades de saúde no SUS, especialmente na atenção básica, mas também 

sobre a educação interprofissional buscando efetivar seus preceitos, além da discussão 

de casos e experiências dos profissionais das UBS’s. ANÁLISE CRÍTICA DOS 

LIMITES E POTENCIALIDADES: A vivência do aprendizado e trabalho em equipe 

com estudantes de outros cursos vem propiciando o conhecimento e valorização da 

profissão do outro, bem como permite alcançar soluções resolutivas para as atividades e 

situações propostas. Além de contribuir para um futuro trabalho integrado e 

colaborativo nos serviços de saúde. No entanto, a necessidade de distanciamento social 

impossibilitou experiência da rotina dos serviços, que junto com a assimetria no 

comprometimento de alguns participantes e dificuldade de conciliação de agenda, 

tiveram influência nessa vivência do PET-saúde. CONCLUSÕES: Assim, nota-se a 

relevância da educação interprofissional na formação em saúde, que mesmo sendo 

vivenciada remotamente produz mudanças e reflexões a acerca do trabalho em saúde, 

possibilitando que ele seja centrado nas necessidades de saúde, e pautado na 

interprofissionalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Sistema Único de Saúde; Atenção 

Básica à Saúde; Aprendizado a Distância. 
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ANÁLISE DAS MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO EM SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL 

Projeto 0381 

  

Getúlio Rosa dos Santos Junior2, Ricardo Daniel Santos Rodrigues3, Amanda Lourena 

da Silva Santana4, Lais da Hora Lucena Silva5, Larissa Dias Parga6, Cristiene Neta de 

Sá Araújo7, Lidiane Andréia Assunção Barros 8, Ariane Cristina Ferreira Bernardes 

Neves9 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro demanda profissionais 

com formação humanística, voltada para a integralidade da atenção, advindas do 

trabalho interprofissional e em equipe. Apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) dos cursos da área da saúde recomendarem há 20 anos que os cursos devem 

assegurar a formação de profissionais com competências e habilidades para atuação 

interprofissional, a implantação destas diretrizes ainda se configura como um desafio. 

OBJETIVO: Descrever os principais elementos relacionados a inclusão da EIP 

encontrados nas matrizes curriculares dos cursos da saúde da Universidade Federal do 

Maranhão, Campus Pinheiro. MÉTODO: Trata-se de um estudo exploratório, de cunho 

documental, que buscou identificar nas matrizes curriculares dos cursos de 

Enfermagem, Medicina e Educação Física a proposta de inclusão da educação 

interprofissional para a formação em saúde. Para o levantamento dos materiais utilizou-

se o site oficial da UFMA para busca e leitura do Projeto Político Pedagógico (PPC), 

além da consulta nas diretrizes curriculares nacionais para a formação em saúde (DCNs) 

disponível na íntegra no site do Ministério da Educação (MEC). RESULTADOS: 

Observou-se que as DCN’s trazem em sua metodologia filosófica de orientação para 

ensino em saúde algumas competências colaborativas bem delineadas, como a 

comunicação, liderança e o trabalho em equipe, que fornecem subsídios para 

implantação das diretrizes curriculares em saúde. No que se refere ao Projeto 

Pedagógico dos Cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física da UFMA - 

campus Pinheiro, foi possível identificar que os cursos de Medicina e Enfermagem 

possuem projetos semelhantes e recomendam uma educação voltada para o trabalho em 

equipe, com colaboração entre os indivíduos e compartilhamento de conhecimento. 

Contudo, não se observou a existência de propostas específicas para promoção de uma 

educação interprofissional efetiva. A matriz curricular do curso de Educação física 

demonstrou uma necessidade de integrar a prática colaborativa e interprofissional em 

suas propostas de ensino-aprendizagem. Ressalta-se que essa integração deve ser 

discutida entre seus pares, para que o pensar e o agir confluam para a construção de uma 

matriz alinhada com as necessidades apresentadas pelos sujeitos em formação. Desta 

forma, é necessário promover mudanças nos PPC’s dos cursos da saúde supracitados 

para fomentar ações interprofissionais e colaborativas entre os estudantes dos cursos, 

tutores e professores, e que impactem na prática dos profissionais da rede de saúde do 

município. Um ponto positivo evidenciado nas matrizes do curso de medicina e 

enfermagem é a existência da disciplina “Eixo Integrador”, cuja proposta permite a 

integração de saberes e promoção da saúde diretamente para a comunidade. Nesse 

contexto, é possível planejar atividades que envolvam as competências colaborativas 

com o objetivo de promover a educação em saúde para comunidade. Essa prática seria 

ainda mais eficaz se o planejamento fosse estabelecido entre os cursos do campus, 
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estimulando uma educação efetivamente interprofissional. CONCLUSÃO: O presente 

estudo permitiu observar que existem inúmeras lacunas para a inclusão do ensino 

interprofissional na formação em saúde no campus de Pinheiro. Todavia, percebeu-se 

espaços distintos para o fomento de discussão sobre a importância da EIP e sua 

aplicabilidade na prática. Mudanças na proposta do projeto político pedagógico, 

aproximação dos estudantes em disciplinas comuns, o uso de simulação realística em 

saúde e a integração dos estudantes na disciplina do eixo integrador, são possíveis 

estratégias a serem implementados ao longo do tempo. Ressalta-se ainda, a contribuição 

do projeto PET Saúde/Interprofissionalidade na discussão dessas propostas.  

PALAVRAS-CHAVE: política de educação superior; educação interprofissional; 

colaboração.  
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AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA MEDIADA POR 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 

DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL MINEIRA 

Projeto 41 

 

Sueli Leiko Takamatsu Goyatá1, Brenno Roubader de Souza Mollica2, Guilherme 

Vieira Moura3, Maria Eduarda Pessoa dos Santos4, Gabrielle Machioni Pereira5, Marlia 

Ferreira Nassau Hollanda Csizmar6, Gabriela Itagiba Aguiar Vieira7, Marcia Helena 

Miranda Cardoso Podestá8 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O conceito de e-learning é uma abordagem de aprendizagem 

mediada por tecnologia de grande potencial educacional e tem sido uma das principais 

linhas de pesquisa em Tecnologia Educacional nas últimas décadas1. OBJETIVO: 

avaliar a intervenção educativa mediada por tecnologias digitais e aprendizagem ativa2 

sobre a temática “Atenção Centrada no Paciente” (ACP)3 para os integrantes do Projeto 

Pet-Saúde/Interprofissionalidade de uma universidade pública federal mineira em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

pesquisa quase-experimental, do tipo pré-pós-teste, na qual participaram os cinco 

grupos tutoriais, entre 09 de agosto e 09 de outubro de 2020. As atividades relacionadas 

à ACP foram realizadas em oficinas síncronas pelo Google Meet e assíncronas pela 

Plataforma Moodle. As atividades realizadas foram: 1) Aplicação do pré-teste sobre a 

ACP pelo Google Forms e construção do Mapa Mental pelo Aplicativo Jamboard, 2) 

Assistir ao filme "O Golpe do destino", visando à reflexão sobre a experiência de ser 

paciente/estar no lugar do outro, 3) Disponibilização de material de apoio didático sobre 

a ACP para estudo, vídeo de animação e vídeo de cenário simulado, seguidos de fóruns 

para reflexão sobre o processo de trabalho e os componentes da ACP e 4) Aplicação do 

pós-teste sobre a ACP e construção do Mapa Mental. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética sob o Parecer CAAE 11400119.7.0000.5142. RESULTADOS: 

Prevaleceu o gênero feminino (77,3%), 47,7% eram estudantes, 36,4% preceptores e 

15,9% tutores. No pré-teste, 29,5% se sentiam capacitados a aplicarem a ACP na prática 

clínica e 94,4% no pós-teste. A média de acertos das questões no pré-teste foi de 6,1 e 

no pós-teste de 7,9. Quanto à participação dos grupos nas atividades, 41,2% e 35,3% 

atribuíram notas 10 e 9, variando de 0 a 10. Em relação às atividades na Plataforma 

Moodle, 94,1% atribuíram nota 10 ao filme e 82,4% ao material de apoio didático, 

76,5% notas 10 e 9 aos fóruns. A maioria atribuiu nota 10 aos vídeos (62,5%) e 

Jamboard (58,8%). CONCLUSÃO: A intervenção educativa mediada por tecnologias 

digitais teve grande impacto na formação dos participantes do Pet-

Saúde/Interprofissionalidade e pode ser utilizada em diferentes contextos educacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Educacionais. Capacitação Profissional. Educação 

continuada. Saúde. 
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BONECO DO SUS: ESTRATÉGIA EDUCATIVA SOBRE O TRABALHO 

INTERPROFISSIONAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Kássio Neemias Botelho de Oliveira1, Cleuciane Lima de Melo2, Cristiano Gil Regis3 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Trabalho em equipe interprofissional acontece quando membros de 

duas ou mais profissões com competências complementares atuam colaborativamente 

visando objetivos de saúde comuns. As dinâmicas e complexas necessidades de saúde 

demandam a abordagem interprofissional no Sistema Único de Saúde (SUS) com vistas 

à maior integração de profissionais e ações, à centralidade no usuário e à colaboração 

entre diferentes categorias profissionais e setores responsáveis pela melhoria da 

qualidade de vida e saúde das pessoas1. Por meio da educação interprofissional (EIP), 

estudantes e profissionais de saúde são preparados para o trabalho interprofissional em 

momentos formativos que promovem interação reflexão e desenvolvimento de 

competências colaborativas. Resistência e pouca disponibilidade para o engajamento em 

iniciativas de EIP parecem ser desafios a serem superados. É necessário encontrar 

estratégias inovadoras e dinâmicas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem na 

EIP promovendo reações, percepções e atitudes favoráveis à interprofissionalidade nos 

aprendizes. OBJETIVO: Relatar experiência da utilização da estratégia Boneco do 

SUS para ensino-aprendizagem sobre trabalho interprofissional no Sistema Único de 

Saúde. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Durante um encontro de desenvolvimento 

docente para a EIP com professores de uma instituição de ensino superior (IES) privada 

em Rio Branco, Acre, utilizou-se a estratégia Boneco do SUS como ponto de partida 

para uma discussão sobre a importância do trabalho interprofissional no contexto do 

SUS. Para a dinâmica, os participantes foram divididos em dois grupos, separados em 

salas diferentes e receberam o material: papel, tesoura e cola. O primeiro grupo recebeu 

um bloco de folhas de papel em branco e a orientação de montar um boneco 

coletivamente. O grupo deveria desenhar e recortar o papel para obter em conjunto as 

partes do corpo do boneco que seriam coladas para formar um corpo inteiro. Os 

membros do segundo grupo receberam individualmente folhas de papel, contendo, cada 

uma delas, uma palavra que designava uma parte do corpo de um boneco. Neste grupo, 

cada membro foi orientado a desenhar e recortar isoladamente a parte do corpo que lhe 

foi designada para posteriormente o grupo montar o boneco. Além disso, os membros 

não podiam saber qual parte do corpo o outro estava confeccionando ou ver o processo 

de confecção. Os grupos tiveram um tempo de aproximadamente 25 minutos para 

realizar essa atividade. Em seguida, os grupos foram reunidos em uma única sala para a 

apresentação dos bonecos e discussão. Ficou evidente que o primeiro grupo 

confeccionou um boneco com suas partes mais proporcionais e coerentes entre si. Os 

docentes atribuíram isso ao fato dos membros do grupo terem um objetivo em comum, 

contribuírem para o trabalho um do outro e terem podido se comunicar na realização da 

tarefa. O segundo grupo montou um boneco com partes do corpo desproporcionais e 

sem a harmonia esperada para um boneco representado um ser humano (Figura 1). Os 

docentes refletiram que, apesar de reunidos no mesmo espaço e com um objetivo em 

comum, não houve interação entre os participantes, conhecimento sobre o trabalho do 

outro e comunicação. Essas reflexões iniciais foram aprofundadas com as intervenções 

dos facilitadores, que trouxeram para a discussão conceitos e dados relacionados aos 
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efeitos do trabalho interprofissional para a melhoria dos sistemas de saúde e da saúde da 

população. Ao término da atividade, os facilitadores puderam ainda apreender a 

percepção dos docentes sobre trabalho interprofissional colaborativo e trabalho 

fragmentado, atitudes dos participantes em relação à temática e com isso, planejar 

atividades futuras. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: 

Os docentes que participaram da atividade, assim como a maioria dos membros das 

equipes de saúde em todo o Brasil, tiveram uma formação uniprofissional que não teve 

a intenção de prepara-los para a colaboração em equipe. Acreditamos que o grupo 

representa o universo de profissionais que necessitam, antes de tudo, serem 

sensibilizados para reconhecer a necessidade de um efetivo trabalho em equipe 

interprofissional e colaborativo no SUS, cuja história de construção e consolidação 

ressalta o debate sobre integralidade no cuidado, necessidades sociais e de saúde, com 

relevantes contribuições teóricas em torno da compreensão de trabalho em saúde, 

eminentemente coletivo2. A estratégia foi utilizada no início do encontro com os 

participantes como “quebra-gelo” e como vivência que estimule sensações e reflexões. 

No entanto, pode também ser utilizada em momento posterior a uma primeira 

aproximação com a temática, para vivência que gere aprofundamento da discussão. 

CONCLUSÃO: A estratégia mostrou-se potente para fomentar a discussão sobre o 

trabalho interprofissional no SUS e para sensibilizar os participantes quanto à 

importância e à necessidade do mesmo. Portanto, é adequada sua utilização como parte 

da EIP no contexto da educação permanente em saúde e do desenvolvimento docente.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Trabalho Colaborativo; Educação 

Superior. 
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CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUS EM ACOLHIMENTO EM 

REDES NA LÓGICA DA INTERPROFISSIONALIDADE E DAS PRÁTICAS 

COLABORATIVAS1 

Projeto Curso de Acolhimento em Redes de Atenção à Saúde: integrando e 

compartilhando saberes 

 

 

Jamison Pereira Nascimento2, Liana Barcelar Evangelista Guimarães3, Margarida 

Araújo Barbosa Miranda4 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde (SUS) Dr. 

Gismar Gomes (ETSUS), norteada pelo quadrilátero da formação - ensino, gestão, 

atenção e controle social – (CECCIM, 2005), visando superar os modelos de formação 

fragmentados que não atendem às necessidades de saúde do território,  promoveu  a 

partir de demandas do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde 

(PAREPS), o “Curso de Acolhimento em Redes de Atenção à Saúde (ARAS)”, 

fundamentado nas Políticas Nacionais de Humanização/PNH (BRASIL, 2009) e 

Educação Permanente em Saúde/PNEPS. Concebido na lógica colaborativa, este curso 

foi realizado no período de 2016 a 2019, sofrendo alterações a cada oferta, a partir das 

necessidades apontadas pelos atores envolvidos, quais sejam, a ampliação do olhar para 

o acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, favorecendo a articulação 

com o Observatório de Determinantes Sociais em Saúde da Secretaria de Estado da 

Saúde do Tocantins, bem como o diálogo com os movimentos sociais;  a realização de 

encontros periódicos de Educação Permanente (EP) com facilitadores, apoiadores e 

Coordenação Colegiada, por meio de oficinas pedagógicas, espaço sinalizado para 

favorecer a prática colaborativa entre os atores; reorganização da função do apoio 

pedagógico, passando a Apoio ARAS; inclusão da temática de valorização do trabalho 

em saúde e do trabalhador do SUS. O projeto encontra-se em fase de reorganização para 

a modalidade à distância, em virtude da pandemia da COVID-19. OBJETIVO: 

Promover discussão e apontar os desafios na construção e desenvolvimento de uma 

proposta formativa, pelos pressupostos da educação interprofissional e das práticas 

colaborativas em saúde, a partir da experiência do Curso ARAS, realizado pela ETSUS 

no período de 2016 a 2019. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Trata-se de uma 

experiência de qualificação de profissionais da saúde, na lógica da 

interprofissionalidade (OMS, 2010), para implantar e/ou implementar o acolhimento 

com avaliação de riscos e vulnerabilidades e o acolhimento com classificação de risco 

na Rede de Atenção à Saúde do Tocantins, em que fomentou-se as grupalidades, a 

produção de redes e as práticas colaborativas. Utilizou-se de metodologias ativas, tendo 

como princípio estruturante a relação entre a formação e o cotidiano do fazer em saúde. 

Foi realizado na modalidade semipresencial, com carga horária de 80h nos anos iniciais 

e de 124h no último ano, contemplando atividades de EPS no território. As turmas 

foram realizadas de modo regionalizado, integrando diferentes pontos da rede intra e 

intersetorial, bem como categorias profissionais diversas, além do controle social e 

universidades. O Arranjo de Gestão incluiu uma Coordenação Colegiada, composta pela 

ETSUS, Assessoria de Humanização e Áreas Técnicas da SES afins; Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI), gestores de saúde; movimentos sociais; facilitadores; 

discentes e apoiadores (Apoio ARAS). Dentre outros aspectos, o Apoio ARAS 

fomentou as discussões, de modo compartilhado, valorizando as questões apontadas 
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pelos trabalhadores, estabelecendo interlocução entre formação, atenção e gestão. Além 

de conteúdos previstos pela PNH, PNEPS e Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB), dentre outros, incluiu-se estudos sobre os protocolos de Acolhimento com 

classificação de risco, obstétrico/ Ministério da Saúde, adulto e pediátrico da Rede de 

Urgência e Emergência do Tocantins, fortalecendo a implementação destes protocolos 

nos territórios. Ressalta-se que os protocolos do Estado foram construídos por diferentes 

atores, sendo uma dimensão importante no processo colaborativo desta experiência. 

ANÁLISE CRÍTICA: Os resultados apontam para a qualificação de mais de 1.200 

trabalhadores das 08 Regiões de Saúde. Além do compartilhamento de vivências e 

ampliação do grau de comunicação entre os profissionais, verificou-se os seguintes 

produtos/desdobramentos: elaboração de Planos de Ação; pactuações em Comissões 

Intergestores Regionais (CIR); modificação na lógica de conceber os processos 

educacionais no âmbito da ETSUS; envolvimento das áreas técnicas e a ampliação do 

diálogo entre trabalhadores e gestores; produções de narrativas; compartilhamento de 

tecnologias educacionais; articulação com movimentos sociais; superação da ideia de 

que a classificação de risco é algo restritamente técnico e de responsabilidade de uma 

determinada categoria profissional, ressignificando e entendendo a classificação de risco 

como atributo da equipe; dentre outros. As atividades de dispersão favoreceram a 

prática colaborativa, ao passo que contribuíram para a efetivação de rodas de conversa 

entre os atores, por meio da análise da organização do processo de trabalho, ampliando 

o entendimento sobre o cuidado em saúde. Os resultados apontam caminhos para uma 

Rede de Atenção à Saúde mais acolhedora e resolutiva, bem como para um SUS mais 

fortalecido, a partir de ações que valorizam a interprofissionalidade e as práticas 

colaborativas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esta experiência evidenciou a 

importância da interprofissionalidade, na ampliação do contato entre as disciplinas e 

categoriais profissionais, reafirmando a necessidade de construção do diálogo com o 

saber-fazer dos trabalhadores e da comunidade. Foram articulados processos de 

trabalho, formação e intervenção, com valorização do contexto dos territórios e da 

prática colaborativa dos diferentes atores envolvidos. Ações educacionais que valorizem 

as necessidades de saúde da população, as singularidades dos territórios, as interações 

solidárias entre coletivos diversos, baseadas na inclusão e no respeito podem configurar 

potentes estratégias de aprendizagem significativa e produção de cuidados em saúde. O 

arranjo de gestão do curso e o Apoio ARAS possibilitaram o pensar e fazer de modo 

compartilhado. Dentre os desafios que se impõem ao movimento de fortalecimento do 

acolhimento em Redes, apostamos na organização de um processo de EPS para a 

efetivação do apoio, aumentando a capacidade de análise e de produção de mudanças 

significativas no cotidiano dos serviços de saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento; Redes; Práticas interdisciplinares; Educação 

permanente. 

 

REFERÊNCIAS 

1. CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e 

necessário. Rev. Interface – comunicação, saúde, educação, v. 9, n. 16, p. 161-177, set. 

2004/fev. 2005. ISSN 1807-5762. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a13.pdf. Acesso em: 27 out. 2020.  

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Redes de produção de saúde Brasília, DF: 

Ministério da Saúde, 2009. 44 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde). ISBN 978-85-

334-1584-3. Disponível em: 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 
37 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_producao_saude.pdf. Acesso em: 27 

out. 2020.  

 

3. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Marco para ação em educação 

interprofissional e prática colaborativa. Suíça: Ed. Freelance, c2010. 62 p. Disponível 

em: https://www.paho.org/bra/images/stories/documentos/marco_para_acao.pdf%20. 

Acesso em: 27 out. 2020. 

_______________________________________________________________ 
1 Fonte de financiamento: Fonte 248 - Recurso oriundo da Política de EPS/Ministério da Saúde 
2 Apoiador Institucional da PNH PET. Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins. 

jamison.25@hotmail.com  
3 Enfermeira do Núcleo de Formação e Qualificação da Escola Tocantinense do SUS (ETSUS). Secretaria 

de Estado da Saúde do Tocantins. lianabarcelar@gmail.com  
4 Enfermeira do Núcleo de Formação e Qualificação da ETSUS. Secretaria de Estado da Saúde do 

Tocantins. guidaneta2@gmail.com 
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CLUBE LITERÁRIO E ABORDAGENS REMOTAS NA PANDEMIA PARA A 

FORMAÇÃO NO ENSINO INTERPROFISSIONAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA1 

Projeto 038 

 

Jundson Dias Brito2, Amanda Lourena da Silva Santana3, Getúlio Rosa dos Santos 

Junior4, Josuel Carlos Oliveira5, Laís Lucena Da Hora Silva6, Maria Augusta Ribeiro 

Gaspar7, Lidiane Andréia Assunção Barros8, Ariane Cristina Ferreira Bernardes Neves9 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: À ótica das instruções do Ministério da Educação (MEC), discentes e 

Instituições de Ensino Superior (IES) buscam ferramentas para promoverem a 

aprendizagem a distância em tempos de pandemia. As tecnologias digitais vêm 

ganhando repercussão na educação e passaram a ser vislumbradas como possíveis 

alternativas pelas IES de todo país1. Embora a oferta da aprendizagem mediada pela 

tecnologia enfrente barreiras pautadas na falta de preparo dos docentes e pouco acesso 

de discentes as tecnologias, ela está cada dia mais presente no cotidiano acadêmico2. A 

Educação interprofissional (EIP) é considerada como a aprendizagem integrada e 

interativa entre duas ou mais profissões de saúde, potencializando o desenvolvimento de 

competências colaborativas para o trabalho em equipe3.OBJETIVO: Relatar a 

experiência das metodologias remotas para a formação na EIP no contexto da Pandemia 

do Covid-19. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Trata-se de um relato de 

experiência, idealizada por coordenadores, preceptores e acadêmicos participantes do 

PET-Saúde - Interprofissionalidade vinculado a UFMA, em Pinheiro, Maranhão.  As 

atividades do Clube Literário foram realizadas nos meses de junho a julho de 2020, 

necessitando encontrar metodologias diversificadas para a exploração das competências 

colaborativas em livros e filmes para a ótica ampliada do trabalho colaborativo. Durante 

as rodas de conversa na Plataforma do Google Meet foram discutidos: o livro “O 

Monge e o executivo”, o filme “A fuga das galinhas”, o filme “Os estagiários” e o livro 

“Águia e a galinha”. Após foi disponibilizado um formulário do Google Forms em 

forma de pós-teste para os alunos sobre a relação dos materiais com as competências 

colaborativas. Como resultado, os alunos verificaram a existência da associação dos 

filmes e livros com relação a formação profissional e ao trabalho colaborativo em saúde. 

ANÁLISE CRÍTICA:  A instabilidade da internet e a falta de conhecimento sobre as 

tecnologias da informação foram limites identificados nessa atividade. Foi observado 

também que há uma necessidade de aprofundamento nas leituras sobre a EIP. 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebe-se que o uso do ensino 

remoto permite a realização da EIP, viabilizando a interação e integração necessárias 

para atividades de ensino e extensão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Educação a Distância; Isolamento 

Social. 

 

REFERÊNCIAS 
1ALVES, Janainne Nunes; FARIA, Bruno Lopes de; LEMOS, Paulo Giovane 

Aparecido; COSTA, Claudiane Moreira; SILVA, Cléber Silva e; OLIVEIRA, Ramony 

Maria da Silva Reis. Ciências na pandemia: uma proposta pedagógica que envolve 

interdisciplinaridade e contextualização. Revista Thema, [S.L.], v. 18, p. 184-203, 20 
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ago. 2020. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. 

http://dx.doi.org/10.15536/thema.v18.especial.2020.184-203.1850. 
2ROSA, Rosane Teresinha Nascimento. Das aulas presenciais às aulas remotas: as 

abruptas mudanças impulsionadas na docência pela ação do Coronavírus - o 

COVID-19. Revista Científica Schola, Santa Maria, Rio Grande do Sul, v. 6, ed. 1, p. 

1-4, 19 maio 2020. 
3LIMA, Ana Wládia Silva de; ALVES, Fábia Alexandra Pottes; LINHARES, Francisca 

Márcia Pereira; COSTA, Marcelo Viana da; CORIOLANO-MARINUS, Maria 

Wanderleya de Louvor; LIMA, Luciane Soares de. Perception and manifestation of 

collaborative competencies among undergraduate health students. Revista Latino-

americana de Enfermagem, [s.l.], v. 28, p. 01-11, 2020. FapUNIFESP (SciELO). 

http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.3227.3240. 

 
1Fonte de financiamento: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 

Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). 
2Aluno do PET. Discente de Enfermagem/UFMA. E-mail jundsondbrito@gmail.com 
3Aluna do PET. Discente de Enfermagem/UFMA. E-mail lourenaamanda.santana@gmail.com 
4Aluno do PET. Discente de Enfermagem/UFMA. E-mail getuliorosajunior@hotmail.com 
5Aluno do PET. Discente de Enfermagem/UFMA. E-mail josuelcarlosoliveira@gmail.com 
6Aluna do PET. Discente de Medicina/UFMA. E-mail laishlucena@gmail.com 
7Aluna do PET. Discente de Medicina/UFMA. E-mail mariaargaspar@gmail.com 
8Tutora do PET. Docente de Enfermagem/UFMA. E-mail lidibarros84@hotmail.com  
9Coordenadora do GT Hanseníase do PET. Docente de Medicina/UFMA. E-mail 

ariane.bernardes@ufma.br 
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DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE EM UM CAPS AD III: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 

Renata Belo de Castro1; Sarah Regina da Silva Lucena1; Isadora Argôlo Pitanga1; Maria 

Eduarda Santos de Brito1; Diego de Moura da Silva1; Amanda Marinho Chaves Costa1; 

Jorgina Sales Jorge2; Gerfeson Mendonça3 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O PET-Saúde/Interprofissionalidade foi proposto em julho de 2018 

pelo Ministério da Saúde, com o intuito de desenvolver mudanças curriculares alinhadas 

aos princípios da interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, e 

potencializar a qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade 

articulados ao SUS e às instituições de ensino superior. Em Alagoas, um dos projetos 

foi apresentado pelo Centro Universitário CESMAC em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Maceió1. OBJETIVO: Relatar a experiência do projeto 

desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD III) 

de Maceió, no período de agosto/2019 a janeiro/2020, por um grupo composto de: dois 

tutores (CESMAC), quatro preceptoras (duas vinculadas à gestão da SMS, uma ao 

Consultório na Rua e uma ao CAPS AD) e seis monitores/as (estudantes de medicina, 

nutrição, enfermagem, odontologia, farmácia e educação física). ANÁLISE CRÍTICA 

DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: Dentre as ações implementadas, 

destacamos: reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação; discussão 

teórico/prática com a equipe sobre temas relacionados à Redução de Danos e à Política 

Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas; acompanhamento das atividades de 

rotina, datas comemorativas e campanhas educativas desenvolvidas no serviço; 

elaboração de uma proposta de intervenção interprofissional junto aos usuários, 

envolvendo uma avaliação pautada na clínica ampliada e na educação em saúde2. Diante 

da complexidade do programa, vivenciamos alguns desafios, dentre os quais 

ressaltamos: a pouca aproximação com o campo da saúde mental durante a formação 

acadêmica, a incompatibilidade de horários entre os integrantes do grupo, a 

disponibilidade de tempo para estabelecimento de vínculo com o serviço (usuários e 

profissionais) e a grande rotatividade dos usuários, dificultando a continuidade do 

cuidado. Como repercussões positivas, apontamos a ampliação do cenário de 

aprendizagens em saúde mental na lógica do fazer interprofissional e intersetorial 

próprios da dinâmica do CAPS, a interação do grupo e disponibilidade para o diálogo, 

além do compartilhamento de conhecimentos, a receptividade dos usuários e o 

fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Assim, a vivência do PET configura-se como uma possibilidade significativa 

no sentido de produzir mudanças na formação acadêmica e no serviço numa perspectiva 

colaborativa e interprofissional ancorada na realidade do trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Educação Interprofissional; Transtornos 

Relacionados ao Uso de Substâncias. 

 

REFERÊNCIAS 
1BRASIL. Ministério da Saúde. Edital nº 10, 23 de julho 2018 seleção para o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET-

Saúde/Interprofissionalidade - 2018/2019. Diário Oficial União. Brasília, DF, 24 Jul 

2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38934359/do3-2018-08-30-edital-n-10-de-23-de-julho-2018-selecao-para-o-programa-de-educacao-pelo-trabalho-para-a-saude-pet-saude-interprofissionalidade-2018-2019-38934180
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/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38934359/do3-2018-08-30-edital-n-10-de-

23-de-julho-2018-selecao-para-o-programa-de-educacao-pelo-trabalho-para-a-saude-

pet-saude-interprofissionalidade-2018-2019-38934180.  
2BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Guia Estratégico para o Cuidado de Pessoas com 

Necessidades Relacionadas ao Consumo de Álcool e Outras Drogas: Guia AD. 1 ed. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/15/Guia-Estrat--gico-

para-o-Cuidado-de-Pessoas-com-Necessidades-Relacionadas-ao-Consumo-de---lcool-e-

Outras-Drogas--Guia-AD-.pdf.  

_______________________________________________________________ 
Fonte de financiamento: Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET 
Saúde/Interprofissionalidade 2019/2021 (Edital n. 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
1Acadêmicos do Centro Universitário CESMAC, Monitores do Programa PET-

Saúde/Interprofissionalidade. 
2Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, Docente da Escola de Enfermagem/ 

Universidade Federal de Alagoas, Preceptora do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade. 
3Docente do Centro Universitário CESMAC, Tutor do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade 
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

COM MAPAS MENTAIS 1 

Projeto 38 

 

Beatriz Gonçalves Barbosa da Fonsêca2, Bruna Luísa Moreira Quintão3, Franklin 

Fernandes Dias4, Anne Karine Martins Assunção5, Alice Costa Moura Nunes6 Hiago 

Anthony Ferreira Almeida7, Cintia Daniele Machado de Morais8, Sara Fiterman Lima9 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O ensino-aprendizagem é uma das âncoras para a Educação 

Interprofissional (EIP). Portanto, os mapas mentais foram observados como método 

avaliativo da EIP, o qual resgata conhecimentos prévios, tornando o aprendizado mais 

fácil.1 OBJETIVOS: Caracterizar o mapa mental como método avaliativo de 

aprendizagem sobre Educação Interprofissional de integrantes do Grupo Tutorial (GT) 

Saúde da mulher do PET-Saúde da UFMA, de Pinheiro – MA. DESCRIÇÃO DA 

EXPERIÊNCIA: Trata-se de um relato de experiência sobre a utilização de mapas 

mentais para avaliação da aprendizagem sobre o tema EIP. Essa atividade foi realizada 

pelos participantes do GT do PET-Saúde (3 graduandos de Medicina, 2 de Enfermagem, 

1 de Educação Física e 1 preceptor graduado em Nutrição) que, após realizarem o curso 

Educação Interprofissional em Saúde da UFRN, elaboraram um mapa mental com as 

instruções: ideia principal ao centro, descrever utilizando palavras-chave, ilustrações e 

ícones relacionados, interligar as ideias utilizando ramos de espessuras diferentes. 

Posteriormente, reuniram-se com os tutores do grupo para realizar um feedback da 

atividade e avaliar essa ferramenta de aprendizado. ANÁLISE CRÍTICA DOS 

LIMITES E POTENCIALIDADES: O uso dos mapas mentais foi útil no processo 

ensino-aprendizagem sobre a temática da EIP. Os integrantes do GT Saúde da Mulher 

do programa nos seus mapas elencaram tópicos da temática, sintetizaram as aulas, 

organizaram e hierarquizaram esses tópicos. Ademais, relataram que essa ferramenta 

ajudou na memorização das informações e potencializou o entendimento, análise e 

interpretação do tema.2 Contudo, esses mapas não foram explorados pelos alunos e 

preceptor do PET da mesma forma - em alguns foram incluídos tópicos mais 

aprofundados e também importantes da EIP. Assim, destaca-se nesse primeiro 

momento, a subutilização dos mapas mentais e reduzidas experiências teóricas e 

práticas com a EIP pelos participantes. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Portanto, a elaboração dos mapas mentais foi importante na avaliação e 

aprendizagem da EIP pelos integrantes do GT Saúde da Mulher. Entretanto, são 

necessárias mais iniciativas do PET-Saúde e seus integrantes na utilização dessas 

estratégias pedagógicas, a fim de ultrapassar as barreiras profissionais nos ambientes 

educacionais e de prática clínica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação interprofissional; educação permanente; 

aprendizagem por associação. 

 

REFERÊNCIAS 
1MORETTO, V. P. Construtivismo: a produção do conhecimento em aula. Rio de 

Janeiro: DP&A editora, 2003. 
2GALANTE, C. E da S. O uso de mapas conceituais e de mapas mentais como 

ferramentas pedagógicas no contexto educacional do ensino superior. Revista 

Eletrônica – Múltiplo Saber. v. 23, Março, 2014.  
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: UM RELATO SOBRE A 

ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL VOLTADO PARA O REFERENCIAL 

TEÓRICO DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL 

 

 Janaína Nascimento, Beatriz Gonçalves, Clélia Parreira, Mauricio Robayo, Patrícia 

Escalda e Silvia Possebon 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A educação interprofissional (EIP) é definida como ocasiões nas 

quais membros ou estudantes de duas ou mais profissões aprendem entre si, com e sobre 

os outros (CAIPE, 2002). A EIP é um modo interativo para melhorar a colaboração e 

qualidade da atenção à saúde, por isso, vem ganhando força para sua implementação por 

meio de projetos e programas. O projeto PET/Interprofissionalidade visa uma parceria 

com rede de atenção e colaborar para a implementação da EIP e de práticas 

interprofissionais colaborativas melhorando o cuidado prestado ao paciente, além de 

buscar integrar o ensino-serviço-comunidade, promover o desenvolvimento docente e 

da preceptoria, criar iniciativas de educação e trabalho interprofissional e adequar os 

cursos às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). OBJETIVO: Demonstrar o 

processo de elaboração de um material educativo a ser utilizado na disciplina 

“Seminários Integrativos” com enfoque no referencial teórico sobre EIP. DESCRIÇÃO 

DA EXPERIÊNCIA: O Grupo Tutorial 3 (GT3) da Universidade de Brasília, 

Faculdade de Ceilândia, inicialmente, foram realizados seminários sobre textos 

relacionados EIP e as práticas colaborativas, com discussões sobre as   das questões 

norteadoras. Além disso, foram realizadas reuniões semanais para construção do 

conteúdo a ser abordado no material educativo. Dessa forma, decidiu-se por elaborar um 

vídeo na modalidade de um programa de televisão, com cinco blocos, a ser apresentado 

na disciplina de Seminários Integrativos. O primeiro bloco foi destinado ao referencial 

teórico (explicação dos conceitos e do contexto histórico da EIP e das práticas 

colaborativas); o segundo bloco se referia a uma apresentação de cordel referente a EIP; 

o terceiro e quartos blocos se referiam a casos clínicos baseados no contexto da Atenção 

Primária à Saúde (APS) e que se relacionavam com a pandemia de COVID-19. Todos 

os casos foram elaborados pelo GT3. O quinto bloco consistiu em entrevistas com 

professores que são referências na temática, que responderam a pergunta “quais são os 

limites, propósitos, potencialidades e desafios da EIP?”. Na perspectiva do primeiro 

bloco, este teve o formato de uma entrevista realizada por duas estudantes, uma sendo a 

entrevistada e a outra como entrevistadora. A entrevista consiste em falar do aspecto 

histórico da EIP, da sua trajetória no Brasil, seu objetivo, sua contribuição na formação 

e nos serviços de saúde. Além disso, o material trouxe as competências colaborativas, a 

importância e os benefícios de uma formação voltada para a interprofissionalidade. 

Após a apresentação do vídeo, os estudantes foram estimulados a responder perguntas 

norteadoras sobre os casos clínicos. Os estudantes foram divididos em grupos 

compostos pelos diferentes cursos de graduação. Com essa divisão foi possível exercer 

uma atividade com enfoque na interprofissionalidade, já que os grupos eram compostos 

por alunos de diferentes cursos. Dessa forma, os estudantes, por meio da discussão em 

equipe e com o conhecimento obtido por meio do vídeo, teriam que achar a melhor 

resolução para o caso clínico. POTENCIALIDADES E LIMITES: Os Seminários 

Integrativos são uma disciplina ofertada para os seis cursos de graduação da Faculdade 

de Ceilândia (enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, saúde coletiva e 

terapia ocupacional). Portanto, se torna um espaço favorável e propício para EIP na 
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graduação no Campus Ceilândia. Ademais, por meio do material produzido, foi possível 

divulgar a EIP e as práticas colaborativas para estudantes de graduação, colaborando 

para sua formação e para o futuro trabalho em equipe. Bem como, por meio dos casos 

clínicos apresentados, os estudantes foram instigados a responder perguntas norteadoras 

que os estimulavam a pensar em resoluções para aquele caso de forma interprofissional. 

Por meio do referencial teórico e contexto histórico apresentado, os estudantes tiveram 

uma introdução a EIP, tema tão pouco discutido na graduação, além de possibilitar a 

visualização das mudanças e discussões que foram necessárias para alcançarmos a 

implementação da EIP e de projetos relacionados a tal temática. Dentre os limites, 

podem ser citados a necessidade de abordar o conteúdo de forma sucinta, mas que ainda 

assim atraísse a atenção dos estudantes da disciplina e que fixasse o conteúdo, além da 

realização das atividades de forma remota, diminuindo o contato entre estudantes e 

professores e o tempo limite de apresentação. CONCLUSÃO: Ações como estas 

contribuem para o enriquecimento, a discussão e implementação da 

interprofissionalidade dentro da universidade, sendo este um espaço propício para o 

primeiro contato com a EIP e com as práticas colaborativas, pactuando com o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias para o desenvolvimento de um 

trabalho em equipe resolutivo e centrado no paciente. 

 

PALAVRAS CHAVES: Competências colaborativas; educação interprofissional; 

ensino-serviço-comunidade. 

 

REFERÊNCIAS  

 
1PEDUZZI, Marina. et al. Educação interprofissional: formação de profissionais de 

saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. São Paulo. Rev Esc Enferm 

USP. v. 47, n. 4, p. 977-983. 2013. 2.  
2COSTA, Marcelo Viana. et al. Educação Interprofissional em Saúde. Natal: SEDIS-

UFRN. 2018. 
3BARR, Hugh., LOW, Helena. Introdução à Educação Interprofissional. Centro 

para o Avanço da Educação Interprofissional. 2013.  

______________________________________________________________ 
Fonte de financiamento: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 

Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 
45 

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE: OFICINAS DE COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS COMO 

FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM CONJUNTAS1 

Projeto 038  

 

 

Keyla Cristina Nogueira Durans2, Adryemerson Pena Forte Ferreira3, Julyana Suelen 

Rodrigues Fonseca4, Jundson Dias Brito5, Amanda Namíbia Pereira Pasklan6. 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Mundialmente pode-se observar mudanças relativas às questões de 

saúde, transformações epidemiológicas, demográficas, além de socioculturais que os 

países perpassam. Neste contexto, iniciativas importantes surgem para promover uma 

maior integração ensino-serviço, buscando melhorar a forma de perceber e dar 

resolutividade às demandas1. A Educação Interprofissional (EIP) caracterizada como 

modelo de formação que visa unir profissionais de duas ou mais profissões para o 

aprendizado compartilhado pode colaborar com a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) que por sua vez, busca aproximar as ações do serviço 

das Instituições de Ensino Superior (IES) para que juntas possam promover, por meio 

de metodologias ativas, como as oficinas criativas,  a problematização com base em 

suas experiências de serviço e aprendizagem.1-2  OBJETIVO: descrever a experiência 

relativa as oficinas desenvolvidas pelo PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE e 

sua relação com a Educação Permanente em Saúde (EPS), na busca de aprendizagem 

colaborativa. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Ao todo, foram realizadas 4 

oficinas que englobaram 5 Competências Colaborativas. A primeira delas aconteceu dia 

11 de dezembro de 2019 e correspondeu às competências “Gestão de Conflitos e 

Comunicação”. O momento teve condução do grupo tutorial “Atenção Integral a Saúde 

LGBTQIA+ na Atenção Primária” e foi conduzido com aula expositiva sobre as 

competências, apresentação de diagnósticos situacionais e entrevistas gravadas com 

profissionais sobre os temas, além de momentos de simulação sobre questões que 

necessitariam das competências para serem resolvidas. A oficina contou com a presença 

de 50 pessoas, dentre discentes, preceptores, tutores e externos. A segunda oficina teve 

como tema a “Atenção Centrada no Paciente” (ACP) e foi conduzida pelo Grupo 

tutorial “Atenção Primária à Saúde em Imunização” no dia 22 de janeiro de 2020. Na 

ocasião foram trabalhadas situações-problema acerca da ACP e vídeos foram vistos e 

discutidos pelos presentes. Na ocasião, compareceram 47 pessoas.  O terceiro momento 

tratou sobre a competência “Trabalho em equipe” e foi realizada no dia 11 de fevereiro 

de 2020, contando com a presença de 45 pessoas.  Inicialmente aconteceu momento de 

discussão sobre o trabalho em equipe, com realização de dinâmica de grupo, seguido de 

atividade integrativa com todos os presentes, conduzidas pelos coordenadores e tutores 

do grupo “Atenção Primária à Saúde com Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde - PICS”. Em 23 de março de 2020 as atividades na Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) foram suspensas devido a pandemia do SARS-CoV-2 (COVID-19), 

impossibilitando que os demais encontros fossem realizados de maneira presencial. 

Dessa forma, a última oficina realizada, que tratou sobre a “Liderança Colaborativa” foi 

organizada e reproduzida via ferramenta digital Google Meet. O momento contou com 

57 pessoas presentes na sala, e foi conduzido pelo grupo “Atenção Primária à Saúde no 

Programa de Controle da Hanseníase”. A temática foi apresentada de maneira 

expositiva e logo após os presentes discutiram sobre mapas mentais apresentados e 
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vídeos que versavam sobre o tema. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E 

POTENCIALIDADES: A participação dos preceptores, tutores e coordenadores do 

projeto, que além de poder contribuir como docentes também eram pertencentes a rede 

assistencial, permitia durante as oficinas comentários e discussões ricas acerca das 

competências colaborativas no ambiente de trabalho, de forma a relacionar suas 

vivências com o que era simulado pelos discentes. Este ponto corrobora com o que 

Almeida Et al1 (2019) afirma ao dizer que a troca de experiências entre estudantes e 

profissionais formados constitui-se como elemento transformador de ambas partes ao 

ponto que admite-se o conhecimento prévio que o trabalhador traz consigo, além de 

compreender o local de trabalho como fonte e local de constante aprendizagem. 

Outrossim, durante as discussões surgiam comentários que abordavam as dificuldades 

de desenvolver o trabalho voltado a EIP no ambiente em que os profissionais 

trabalhavam, seja pela dificuldade de entendimento sobre o que são práticas 

colaborativas pelo demais componentes da equipe ou pela resistência dos mesmos a 

mudança da forma de atuação. Sousa Et al3 (2019) traz essa visão em seus achados 

quando afirma que os profissionais assistenciais em sua maioria não foram formados 

sob o prisma da atenção biopsicossocial, o que constitui um elemento dificultador da 

inserção de novos hábitos as suas práticas, sendo necessárias estratégias de base 

formativa que possibilitem a  mudança do agir profissionalmente, dentre estas 

estratégias podemos adentrar as de EPS. Durante as oficinas, tanto os alunos quanto os 

profissionais eram constantemente instigados pelos mediadores, seja pelas dinâmicas de 

grupo ou pelas exposições, a observar criticamente suas rotinas, afim de instigar 

discussões sobre os assuntos. Para Garcia Et al.2 (2019), as discussões oriundas de 

momentos como de oficinas permitem reflexões no âmbito do trabalho, a partir da 

percepção de estranhamento e desconforto com a realidade em que se inserem e que 

assim, possam propor juntos mudanças para melhorar a qualidade da sua assistência. Ao 

final de cada momento, os feedbacks enviados aos grupos permitiam observar que as 

oficinas contribuíam de maneira construtiva com o projeto. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: As oficinas de competências colaborativas, como exemplo de metodologias 

ativas, mostraram-se como ambientes propícios e facilitadores ao compartilhamento de 

experiências profissionais e também discentes, ao passo que permitiu fortalecer a 

integração ensino-serviço-comunidade ao aproximar os agentes da rede municipal das 

IES, propiciando assim um ambiente favorável a mudanças concretas a partir de 

reflexões construídas durante os momentos, que podem contribuir para dinamicidade do 

cuidado prestado. A EIP aliada a EPS mostra-se como ferramenta importante para 

promover esta mudança na realidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Educação Permanente; 

Aprendizagem Colaborativa. 

 

REFERÊNCIAS 
1ALMEIDA, Rodrigo Guimarães dos Santos et al. A interface entre o PET-

Saúde/Interprofissionalidade e a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde. Saúde em Debate, [S.L.], v. 43, n. 1, p. 97-105, ago. 2019.  
2GARCIA, Sandra de Oliveira et al. Integração ensino-serviço: experiência 

potencializada pelo programa de educação pelo trabalho para a saúde eixo educação 

permanente. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, [S.L.], v. 23, p. 1-9, 2019.  
3SOUSA, Francisca Maira Silva de et al. Educação interprofissional e educação 

permanente em saúde como estratégia para a construção de cuidado integral na Rede de 

Atenção Psicossocial. Physis: Revista de Saúde Coletiva, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 1-21, 

2020. 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 
47 

 

1 Fonte de financiamento: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 

Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). 

2 Aluno bolsista. Discente de Enfermagem, UFMA PHO. keyla.durans@discente.ufma.br 

3 Aluno bolsista. Discente de Enfermagem, UFMA PHO. adryemerson.pena@discente.ufma.br  
4 Aluno bolsista. Discente de Enfermagem, UFMA PHO. julyana.fonseca@discente.ufma.br 

5 Aluno bolsista. Discente de Enfermagem, UFMA PHO. Jundson.brito@discente.ufma.br 

6 Coordenadora GT IMUNIZAÇÃO. Docente UFMA PHO. amanda.pasklan@ufma.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 
48 

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E TRABALHO EM EQUIPE: UM 

ESTUDO DE CASO SOBRE A ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-191 

Projeto 25 

 

Natália Yumi Yamada2, Ketully Tayanne Nascimento Oliveira3, Lorraine Pereira 

Nobre4, Polyana Gonçalves de Sousa5, Clélia Parreira6, Mauricio Robayo Tamayo7, 

Patrícia Escalda8 

 

RESUMO 
INTRODUÇÃO: A pandemia da COVID-19 no Brasil e a situação de saúde no país 

fizeram refletir sobre os serviços de saúde e desigualdades sociais. A partir disso, foi 

produzido um caso clínico, pelo grupo do PET Interprofissionalidade FCE-UnB/ESCS, 

para uma disciplina ofertada para alunos da Faculdade de Ceilândia da Universidade de 

Brasília de diversos cursos da área de saúde (enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, saúde coletiva e terapia ocupacional). OBJETIVO: a) oportunizar aos 

estudantes a aquisição de conhecimentos sobre Educação Interprofissional (EIP) e 

competências colaborativas na disciplina Seminários Integrativos da Faculdade de 

Ceilândia e b) favorecer a discussão e reflexão dos alunos sobre a situação da pandemia 

da Covid-19 e seus fatores agravantes, no Brasil. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

Durante o desenvolvimento da disciplina Seminários Integrativos foi apresentado 

um caso clínico elaborado pelo Grupo PET, a fim de suscitar a discussão e reflexão 

sobre o contexto social e as condições clínicas do paciente e o trabalho em equipe e suas 

características para o cuidado. O caso identificava diversos fatores do contexto social e 

clínico como: estrutura familiar, condições de moradia e financeiras precárias, 

funcionalidade reduzida, devido a uma lesão medular, e, dentre outras. Somava-se ao 

quadro descrito do paciente a infecção recente pelo Coronavírus. O caso foi baseado em 

uma situação verídica do atendimento em uma UBS, localizada na cidade de Ceilândia - 

DF, organizada na lógica da Equipe da Saúde da Família e NASF. ANÁLISE 

CRÍTICA: Na construção do caso clínico consideraram-se os determinantes sociais em 

saúde e o contexto da pandemia. Desta forma, foi possível o levantamento de questões 

pelos estudantes da disciplina Seminários Integrativos, que levassem em conta a 

pandemia do Coronavírus e suas repercussões nos aspectos do cuidado no âmbito da 

atenção primária à saúde, pelas equipes de saúde, sob uma perspectiva interprofissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A disciplina é identificada como uma oportunidade para 

a EIP e desenvolvimento das competências colaborativas. O caso elaborado pelo grupo 

PET contribuiu para as reflexões do trabalho em equipe na perspectiva interprofissional. 

Ressalta-se a importância de editais indutores para o desenvolvimento da EIP como o 

PET Interprofissionalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: interprofissionalidade; Covid-19; determinantes sociais da 

saúde. 
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: UMA ABORDAGEM DE 

ENSINO E APRENDIZADO ENTRE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE1 

Projeto 038 

 

Ramon Souza Costa2, Keyla Cristina Nogueira Durans3, Julyana Suelen Rodrigues 

Fonseca4, Luís Felipe Castro Cardoso5, Adryemerson Pena Forte Ferreira6, Laiany 

Caroline dos Santos Silva7, Amanda Namíbia Pereira Pasklan8, Mayara Cristina Pinto 

da Silva9 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Atualmente, tem-se notado a necessidade de educação e a prática 

interprofissional na área da saúde, bem como implementação de estratégias no 

desenvolvimento de Educação Interprofissional (EIP) para acadêmicos e profissionais 

de saúde [1]. Pois, sendo de muita importância na reorganização das práticas de saúde, 

estando alicerçada nas diretrizes do SUS, o desenvolvimento e formação de 

profissionais de saúde, no âmbito de EIP de forma que forneça a capacidade crítica-

reflexiva e colaborativa [2-3]. OBJETIVO: Relatar a importância da EIP na atenção 

centrada no paciente na formação interprofissional de estudantes e profissionais de 

saúde. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

relato de experiência do PET- Saúde Interprofissionalidade da UFMA de Pinheiro-Ma, 

Grupo tutorial 02-Atenção primária em imunização com a temática atenção centrada no 

paciente (ACP), desenvolvido no mês de janeiro de 2020, com acadêmicos e 

profissionais de saúde. Na oficina foi apresentada a importância da EIP na ACP, 

abordando os tópicos como uma perspectiva ampliada de cuidado em saúde, 

participação do paciente no cuidado, humanização, importância do trabalho em equipe, 

colaboração interprofissional, prática colaborativa e relações interprofissionais. 

ANALISE CRÍTICA DOS LIMITES E PONTENCIALIDADES: A temática 

explorada junto aos acadêmicos e profissionais de saúde versa sobre a necessidade de 

construção de relações de trabalho que partilham saberes e práticas na construção de 

processos de saúde [2]. Além disso, foi abordado pelos profissionais de saúde a 

dificuldade de implementar a interprofissionalidade no ambiente de trabalho, já que 

tanto na formação acadêmica quanto depois de formados não tiveram a disponibilidade 

do curso de EIP [2]. Já os acadêmicos perceberam, no processo de ensino e 

aprendizagem, suas dificuldades e suas potencialidades para intervir no sistema de 

saúde e ter uma visão crítica de sua própria atuação na equipe e na ACP [3]. Também é 

importante relatar que esse ambiente foi muito apropriado para a troca de experiências 

entre estudantes e profissionais de saúde, juntos no aprendizado e desenvolvimento da 

EIP. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, nota-se a importância na formação dos 

estudantes e profissionais sobre a educação interprofissional na ACP, sendo essa 

ferramenta promovedora de ambiente de trabalho colaborativo e eficiente.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação interprofissional, Assistência Centrada no Paciente, 

Relações interprofissionais. 
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EFEITOS DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA FORMAÇÃO DOS 

ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE 

Projeto 038 

 

Matheus Campos Silva1, Anália Vivianne Costa Del Castilo2, Mayara Soares Cunha 

Carvalho3 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: No início do século XX, as modificações que surgiram no mundo do 

trabalho trouxeram consigo a necessidade de qualificação profissional, buscando 

atender com competência as diferentes demandas da sociedade. Desta forma, o processo 

ensino-aprendizagem precisou ser revisto, de maneira que, a educação interprofissional 

fosse implantada com o objetivo de integrar e inteirar duas ou mais profissões de saúde, 

potencializando o conhecimento.(¹) Tais metodologias adotadas nesse novo processo de 

elaboração visam, principalmente, fortalecer a integração entre o ensino, o serviço e a 

comunidade, aprimorando o processo formativo em saúde.(²) Diante disto, é evidente 

que o usuário é o foco de toda a readequação existente, sendo o objeto principal no que 

diz respeito ao cuidado em saúde, tendo até mesmo esses direitos garantidos através dos 

princípios do SUS, tais como universalidade e integralidade.(³) OBJETIVO: Analisar 

de que forma a educação interprofissional contribui para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem, bem como maximiza a melhoria do atendimento no âmbito da saúde. 

Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica, com busca nas plataformas SCIELO, 

LILACS e PUBMED, onde foram selecionados 5 artigos datados entre os anos de 2019 

e 2020, sem distinção de idioma. Realizou-se a análise dos artigos, havendo a exclusão 

de dois. Para tanto, lançou-se mão de observações acerca dos eixos trabalhados nos 

artigos, excluindo-se aqueles que não abordaram a interprofissionalidade voltada para o 

âmbito da saúde. Resultados: Ao longo do estudo dos artigos selecionados, tendo em 

vista os desafios que acometem o sistema público de saúde, nota-se que, a Educação 

Interprofissional configura-se como uma ferramenta essencial, cabendo destacar que 

esta gera uma maior efetividade ao ser inserida no processo de formação. Porém, nota-

se que este modelo de educação precisa ser aperfeiçoado, pois as dificuldades para a 

abordagem da EIP nos ciclos formativos ainda são existentes. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O estudo evidenciou a importância do fortalecimento da 

interprofissionalidade, tendo em vista que uma equipe multiprofissional é essencial para 

consolidar o trabalho em saúde de forma que as demandas da população sejam 

atendidas. Logo, o processo ensino-aprendizagem deverá contribuir de forma que os 

acadêmicos se apropriem dos seus papéis, estabeleçam a comunicação, efetivando o 

cuidado humanizado.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Equipe de Assistência ao Paciente; 

Humanização da Assistência.   
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ERNEST AMORY CODMAN: SEGURANÇA DO PACIENTE ATRAVÉS DA 

HISTÓRIA 

Projeto 081 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As mudanças ocasionadas pela pandemia de Covid-19 nos formatos 

de ensino desafiaram também a aprendizagem interprofissional. Ao mesmo tempo que 

surgiram novas dificuldades, a necessidade de inovação e transformação possibilitou 

também a criação de novos meios de ensino. Ao fazer uma análise retrógrada da história 

da medicina, não é incomum encontrarmos indivíduos que conceberam ideias 

declaradas equívocas para o seu tempo, mas que hoje são consideradas visionárias. 

Entre essas personalidades, figura o médico Ernest Amory Codman (1869-1940). O 

resgate da história da segurança do paciente através do estudo das contribuições de 

Codman para a segurança do paciente foi uma das atividades utilizadas como meio de 

aprendizagem interprofissional. OBJETIVO: Relatar a experiência de construção e 

divulgação de material educativo do Grupo Tutorial 02 do PET-

Saúde/Interprofissionalidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

sobre Ernest Amory Codman. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Inicialmente fez-se 

necessário o estudo sobre Codman através do levantamento biográfico. Posteriormente, 

o grupo reuniu-se para construir o material educativo através de discussões virtuais 

online sobre os pontos principais de sua contribuição para os primórdios da acreditação 

hospitalar e, como produto final, foi produzido um card para divulgação nas redes 

sociais. Através de sua vivência na prática médica, Codman percebeu a necessidade de 

avaliação do serviço prestado aos pacientes de forma a identificar e prevenir erros 

cometidos pelos profissionais. Em seu próprio hospital, criou um sistema chamado 

“End-result”, onde os pacientes internados eram acompanhados desde o pré-hospitalar 

(causas que o levaram à internação) até o pós-hospitalar (desfecho do paciente) e todas 

as suas informações eram arquivadas em documentos próprios para cada enfermo. Além 

disso, Codman propunha a seleção de casos específicos para discussão entre a própria 

equipe sobre os erros cometidos na assistência. Enquanto fundador do Colégio 

Americano de Cirurgiões (ACS), postulou um conjunto de padrões mínimos necessários 

para garantir qualidade na assistência aos pacientes hospitalares. Em 1918, verificou 

que dos 692 hospitais americanos avaliados, apenas 89 atingiam os 5 padrões mínimos, 

que incluíam: (1) o hospital deveria ter uma equipe médica, (2) os membros deveriam 

ser escolhidos baseados na escola de graduação em medicina e na competência e 

caráter, (3) deveria haver regularmente encontros profissionais para revisar casos, (4) os 

registros médicos deveriam ser escritos e (5) todo hospital deveria ter uma clínica 

laboratorial e uma sessão de radiologia. Metódico, publicou livros sobre o seu trabalho e 

fez duras críticas aos cirurgiões por falharem em reconhecer os seus erros. Tais críticas 

o levaram ao ostracismo profissional e ele terminou seus dias na pobreza. Entretanto, os 

seus padrões de avaliação hospitalar serviram de base para o que hoje é conhecido como 

acreditação hospitalar, um sistema de avaliação e certificação de qualidade de serviços 

de saúde. Em 1951, já após o falecimento de Codman, diversas associações juntaram-se 

ao ACS para formar a Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais, uma fundação 

não governamental e sem fins de lucro que avaliava os hospitais. Essa Comissão 
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Conjunta, por sua vez, foi a precursora da Joint Comission on Helthcare Accreditation 

Organization (JCHAO), atualmente o mais importante órgão certificador da área de 

saúde no mundo. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: A 

pequena quantidade de biografias disponíveis constituiu a principal limitação, o que 

demonstra uma escassez de pesquisas sobre o tema. Ao mesmo tempo, o estudo da 

história da segurança do paciente possibilitou estabelecer correlações entre os diferentes 

contextos do cuidado em saúde ao longo dos anos e a influência que ideias 

extraordinárias exercem no cuidado em saúde. O uso de biografias como recurso 

didático para estudo da Segurança do Paciente pode trazer benefícios como o emprego 

de habilidades criativas e análise crítica do panorama atual da saúde, fatores importantes 

para o crescimento profissional e pessoal de estudantes e trabalhadores da saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atividade demonstrou a relevância do tema e se 

mostrou muito útil para o aperfeiçoamento do senso crítico e reconhecimento de como 

as práticas com potencial para salvar vidas podem ser prejudicadas pelo negacionismo e 

resistência ao novo. A forma colaborativa de produção do trabalho em equipe contribuiu 

para o exercício contínuo dos pressupostos da interprofissionalidade, demonstrando ser 

uma forma simples e eficiente para a continuidade do aprendizado à distância. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do paciente; Educação Interprofissional; Padrões de 

Referência; Acreditação. 
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FOMENTAR O TELEGESTÃO PARA A EFETIVIDADE DA GESTÃO DA 
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RESUMO  

INTRODUÇÃO: A educação à distância apresenta-se como uma possibilidade de 

democratização do saber e do fazer para profissionais na formação, pois, enquanto 

estratégia auxilia na tomada de consciência, por parte dos profissionais, dos avanços 

promovidos na área de conhecimento, gerando processos continuados de acesso à 

informação1,2. OBJETIVO: Divulgar a implementação do Projeto Telegestão a partir 

das experiências exitosas do Telenfermagem, com a finalidade de capacitar as Unidades 

de Serviços de Saúde dos municípios de Minas Gerais cadastrados pelo Programa 

Nacional de Telessaúde Brasil Redes, principalmente gestores da atenção primária, além 

de docentes, discentes da graduação e pós-graduação da Escola de Enfermagem/UFMG 

favorecendo a educação interprofissional. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência da formação do Projeto Telegestão como meio de EAD para desenvolver 

educação continuada de seus gestores, que ainda irá iniciar, visando a resolubilidade da 

APS. O projeto utilizará como mecanismos de trabalho a interligação da rede 

informatizada do Núcleo de Telessaúde da UFMG e do Laboratório de Computação 

Científica LCC/UFMG. Será utilizado computador, webcam e um software de 

comunicação, além do acesso à internet. As palestras ocorrerão na sala de Telessaúde da 

Escola de Enfermagem da UFMG e o Centro de Tecnologia em Saúde, localizado na 

Faculdade de Medicina da UFMG. ANÁLISE CRÍTICA: O presente estudo trata-se de 

um resultado e representa um relato de experiência oriundo do sucesso do Projeto 

“Telenfermagem” da Escola de Enfermagem da UFMG, na qual faz parte do Programa 

Nacional de Telessaúde Brasil Redes. Nesse sentido, espera-se que este projeto de 

extensão proposto neste estudo, o “Telegestão”, seja implementado nos próximos meses 

e promova como resultado a participação em cada webconferência de 20 a 50 

profissionais que atuam na gestão das unidades básicas de saúde dos municípios de 

Minas Gerais. Para assim, permitir uma interlocução com a universidade e propiciar o 

enfrentamento de desafios diários no trabalho das unidades de saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espera-se, portanto, fornecer uma contribuição na 

capacitação dos profissionais da gestão, na formação interprofissional dos discentes 

para melhorar a efetividade da APS.  

PALAVRAS-CHAVE: Telegestão; Educação Continuada; Educação à Distância; 

Gestão em Saúde. 
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FORMAÇÃO NO ENSINO INTERPROFISSIONAL BASEADO NA 

METODOLOGIA DE PROBLEM BASED LEARNING (PBL): RELATO DE 

EXPERIÊNCIA1 

Projeto 038 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A metodologia ativa Problem Basead Learning (PBL) é uma 

ferramenta de ensino-aprendizagem, na qual o aluno se configura como o principal 

responsável pela construção de seu conhecimento1-2. O método PBL pode ser aplicado 

na perspectiva da Educação interprofissional (EIP), propiciando a aprendizagem 

integrada e interativa entre duas ou mais profissões de saúde e potencializando a 

formação em saúde a partir do desenvolvimento de competências colaborativas para o 

trabalho em equipe3. OBJETIVO: Relatar a experiência de emprego do método PBL 

em uma atividade voltada para a formação no ensino interprofissional. DESCRIÇÃO 

DA EXPERIÊNCIA: Trata-se de um relato de experiência, idealizado por 

coordenadores, preceptores e acadêmicos participantes do PET-Saúde - 

Interprofissionalidade vinculado a UFMA, em Pinheiro, Maranhão. As atividades do 

método PBL foram realizadas no mês Setembro de 2020, através da plataforma Google 

Meet. A atividade foi dividida em dois momentos, começando no primeiro encontro, 

ocasião em que foi disponibilizada a situação-problema para que fosse solucionada 

utilizando as bases do conhecimento do método associando-o às competências 

colaborativas da EIP. Os alunos de medicina, enfermagem e educação física seguiram as 

etapas do método PBL, que consiste em conhecer o caso problema e termos 

desconhecidos, em seguida listar os problemas para que em conjunto possam ser 

solucionados a partir da discussão em grupo e sistematização das ideias. No segundo 

momento foram estabelecidas as metas de aprendizado para gerar novos conhecimentos 

por meio de buscas individuais fundamentadas na literatura, que foram compartilhadas 

em grupo posteriormente a partir do conteúdo apreendido individualmente. A situação-

problema foi solucionada na perspectiva da prática profissional. ANÁLISE CRÍTICA: 

Como potencialidades da atividade, foi observada maior interação entre os alunos e 

preceptores, uma vez que as competências colaborativas foram utilizadas efetivamente e 

impulsionaram implementar soluções para a situação-problema. Em contrapartida, 

observa-se que a formação em saúde tem como como fator limitante a instabilidade de 

conexão durante o processo, impactando na compreensão do conteúdo apreendido entre 

os participantes da atividade. CONCLUSÃO: Percebe-se que o uso do método PBL 

potencializa a realização da EIP, viabilizando a interação e integração necessárias para a 

formação em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em problemas; Educação 

Interprofissional; Educação a Distância. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO:  O Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET SAÚDE) 

possui grande importância na formação dos profissionais e estudantes da saúde. O 

Programa foi implantado no município de Pinheiro, Maranhão, por iniciativa dos 

docentes dos cursos da saúde da Universidade Federal do Maranhão, através de cinco 

grupos tutoriais com os seguintes eixos temáticos: saúde da mulher, saúde LGBT, 

hanseníase, práticas colaborativas e imunização. Em geral, a temática sobre diversidade 

sexual e suas relações com a saúde tem sido pouco usada como ferramenta de 

aprendizagem. Isto evidencia a necessidade de se discutir este tema no âmbito da 

Atenção Primária, fomentando capacitação dos profissionais de saúde para promoção de 

um acesso universal aos seus serviços. OBJETIVO: Relatar o processo de 

implementação do grupo tutorial de Atenção Integral à População LGBT no município 

de Pinheiro - MA, utilizando a abordagem de Educação Interprofissional (EIP) em um 

programa PET – Saúde. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: As atividades do PET 

em Pinheiro acontecem em três eixos principais: ações voltadas para o atendimento à 

população LGBT, integração ensino – serviço comunidade por meio da Educação 

Interprofissional, e atividades voltadas para o próprio PET, como as reuniões semanais 

e oficinas de planejamento. Suas fases de implantação foram: financiamento, 

recrutamento dos alunos, capacitação, diagnóstico situacional, ação e geração de dados. 

Na fase de financiamento, os projetos interessados em participar submeteram seus 

projetos-proposta ao edital nº 10, de 23 de julho de 2018 do Ministério da Saúde. A 

seguir, na fase de recrutamento dos alunos, foi realizado um processo seletivo constando 

de prova teórica e análise curricular. Na fase de capacitação, foram realizadas atividades 

formativas sobre saúde LGBT e educação interprofissional, como: cursos online, 

participação em fóruns de discussão sobre as temáticas, leitura de artigos, seminários e 

aulas. Na fase de diagnóstico situacional, os atores envolvidos foram a campo conhecer 

a realidade de assistência em saúde à população LGBT em Pinheiro, e documentaram 

suas percepções em questionários e relatórios. Na fase de ação, os alunos atuaram na 

melhoria do atendimento à população LGBT, por meio da capacitação de profissionais e 

educação permanente e fomentaram a educação interprofissional na rede de Atenção 

Básica, por meio de ações formativas e capacitações práticas com os profissionais da 

rede. Por fim, a fase de geração de dados ainda está ocorrendo, por meio de avaliação 

das atividades do projeto, e os dados obtidos serão publicados em artigos científicos 

para embasar os próximos estudos. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E 

POTENCIALIDADES: A rede de Atenção Básica de Pinheiro é estruturada e 

acolhedora, e conta com profissionais abertos para o compartilhamento de experiências. 

Contudo, os diagnósticos situacionais realizados no início do projeto evidenciaram que 

a assistência à população LGBT é incipiente, e poucos profissionais conheciam, mesmo 

que remotamente, a Política de Atenção Integral à População LGBT. Não obstante, 

poucos profissionais tiveram contato com a educação interprofissional em sua 

formação, o que tornou o trabalho do grupo tutorial desafiador. Por fim, a pandemia de 

COVID-19 interrompeu os trabalhos presenciais do projeto PET em Pinheiro, mas não 
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impediu que os atores realizassem atividades remotas, mas de grande impacto à rede de 

assistência à saúde do município.  CONCLUSÕES: A experiência deste projeto na 

saúde da população LGBT tem sido inovadora e desafiadora, proporcionando o intenso 

aprendizado dos agentes envolvidos. O contato direto com os problemas da população 

para intervir de maneira eficaz e a articulação entre os cursos da área da saúde tem 

permitido a valorização de práticas colaborativas, o fortalecimento das relações 

interpessoais e a melhoria da qualidade do atendimento do SUS centrado no usuário.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional. Minorias Sexuais e de Gênero. 

Assistência Integral à Saúde. 
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3.SEDIS, Secretaria de Educação A Distância -. Educação Interprofissional em 
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2018. 
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INTERPROFISSIONALIDADE E PRÁTICAS COLABORATIVAS PELO 

OLHAR DO PHOTOVOICE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

PROJETO 038 

 

Amanda Lourena da Silva Santana2, Getulio Rosa dos Santos Junior3, Cristiene Neta de 

Sá Araújo4, Laís da Hora Lucena Silva5, Larissa Dias Parga6, Clarice Borges Carvalho7, 

Ariane Cristina Ferreira Bernardes Neves8, Lidiane Andréia Assunção Barros9 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO:  O Photovoice é uma ferramenta utilizada em diversas áreas de 

ensino, podendo ser aplicada também no processo educação em saúde. Trata-se de um 

método que permite que o sujeito registre e atribua por meio de fotografias, conceitos e 

significados às imagens produzidas afim de conhecer e refletir sobre questões e 

temáticas por meio de um processo dialógico, inclusivo e problematizador. 

OBJETIVO: Relatar a experiência de integrantes do Programa de Educação pelo 

trabalho para Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade) que utilizaram o photovoice 

como estratégia para retratar conceitos e significados relacionados a   prática 

interprofissional e competências colaborativas. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado por 

integrantes do subgrupo Hanseníase do PET- Saúde Interprofissionalidade. A atividade 

do photovoice foi realizada no mês de julho de 2020, por meio plataforma virtual 

Google Meet, com duração de duas horas, mediada pela coordenadora do subgrupo. 

Inicialmente foi realizada uma apresentação das imagens que foram contextualizadas 

conforme os significados da interprofissionalidade e das práticas colaborativas 

atribuídos por cada membro. A partir desta apresentação, emergiram reflexões e debate 

entre os participantes, destacaram-se alguns conceitos: trabalho em equipe, liderança, 

interprofissionalidade, resolução de conflitos e práticas colaborativas, o que subsidiou a 

discussão e permitiu a construção e compreensão dos conceitos. ANÁLISE CRÍTICA 

DOS LIMITES E PONTENCIALIDADES: Denota-se que a atividade desenvolvida 

fomentou um debate crítico e reflexivo, contribuindo para o compartilhamento de 

conhecimentos, experiências e habilidades que visem integrar a interprofissionalidade e 

as práticas colaborativas. Como fator limitante, ressalta-se que a atividade contemplou 

um público restrito ao grupo e que tem acesso à temática, no entanto, a atividade possui 

grande potencial para ser aplicada a públicos e contextos diversos, a fim de propagar e 

empregar a interprofissionalidade e as competências colaborativas no âmbito 

profissional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: o método Photovoice amplia o cenário e as 

possibilidades de debate e reflexões, sendo uma ferramenta pertinente para o processo 

de educação em saúde. A atividade foi eficaz na apreensão das percepções e pelo 

estímulo ao debate, fornecendo subsídios essenciais para a processo de ensino e 

aprendizado acerca da temática interprofissionalidade e práticas colaborativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Photograph; Práticas 

Interdisciplinares. 
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OFERTA DE DISCIPLINA ELETIVA COMO ESTRATÉGIA DE INCENTIVO 

À EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL 

 

Tainá Cardoso Caminha Uchôa1, Raphael da Rocha Carvalho2, Tereza Angélica Lopes 

de Assis3 

 

RESUMO  
INTRODUÇÃO: Educação interprofissional é aquela na qual mais de um profissional 

de saúde aprendem juntos de forma interativa, com o objetivo de melhorar a 

colaboração interprofissional e/ou a saúde de pacientes e comunidades (1). Nos últimos 

anos, a reformulação dos currículos dos cursos de saúde, intensificou a discussão a 

respeito do tema nas universidades do Brasil. No entanto, a efetivação do trabalho 

interdisciplinar só pode ocorrer num ambiente onde haja coparticipação, reciprocidade e 

mutualidade (2). Aspectos esses que ainda constituem um desafio a ser superado dentro 

dos cursos de saúde da Universidade Federal de Alagoas. Nesse contexto, a oferta da 

disciplina eletiva “Interprofissionalidade e Integralidade do cuidado em saúde” 

configurou uma estratégia que visa fomentar o processo de formação em saúde de 

maneira compartilhada. OBJETIVO: Relatar a experiência dos autores durante a 

condução da disciplina com grupo de alunos provenientes de diferentes cursos da área 

saúde, desenvolvida para estimular o interesse pelo trabalho colaborativo nos discentes. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A oferta da disciplina foi uma iniciativa conjunta 

de professores dos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia da 

Universidade Federal de Alagoas. Essa iniciativa surgiu durante as atividades do projeto 

PET-Saúde Interprofissionalidades. Apesar das vagas terem sido disponibilizadas de 

maneira independente por cada unidade acadêmica, a disciplina está sendo ofertada de 

forma integrada. As atividades tiveram início no dia 20 de outubro de 2020 e serão 

desenvolvidas durante 10 semanas de forma 100% virtual, contemplando uma carga 

horária total de 60 horas. Foram planejados encontros semanais síncronos, por meio da 

ferramenta Google Meet, e atividades assíncronas, disponibilizadas na plataforma 

Google Classroom. Durante os encontros síncronos serão discutidos temas como a 

importância da educação e do trabalho interprofissional para o cuidado integral em 

saúde e para o fortalecimento e consolidação do SUS, educação interprofissional além 

da sala de aula, construção de identidades interprofissionais, dentre outros. Além de 

aulas expositivas, nessas reuniões, estão sendo aplicadas metodologias ativas, capazes 

de trazer dinamicidade ao momento, como rodas de conversa, construção de nuvens de 

palavras e mapas mentais, além de discussão de casos. Para a realização das atividades 

assíncronas, os alunos foram divididos em 6 grupos multiprofissionais, nos quais 

trabalharão de forma interprofissional para a resolução das tarefas. Cada um desses 

grupos está sendo acompanhado e orientado por um monitor e um docente. Por fim, os 

discentes participarão paralelamente do curso de Interprofissionalidade, ofertado 

gratuitamente pelo AVASUS. ANÁLISE CRÍTICA: A oferta dessa disciplina eletiva é 

uma atitude inovadora na Universidade Federal de Alagoas, onde os cursos de saúde 

ainda são pouco colaborativos. Um dos obstáculos a serem superados na construção da 

educação interprofissional é a rigidez burocrática que, por sua vez, foi flexibilizada pela 

pandemia do COVID-19, que desencadeou o Período Letivo Excepcional, cujo caráter 

emergencial permitiu às unidades acadêmicas apresentarem disciplinas independentes 

dos projetos pedagógicos de curso vigentes. O fato do PET-Saúde 

Interprofissionalidades ter sido o gatilho motivador para a concepção dessa disciplina 

reforça a importância do projeto como espaço de construção de conhecimento 
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interdisciplinar. A estratégia vem permitindo o contato virtual entre alunos e professores 

de diferentes cursos da área de saúde, e vem aprofundando a discussão sobre a 

importância da interdisciplinaridade no cuidado em saúde. As metodologias escolhidas 

vêm permitindo a construção do saber de forma compartilhada, promovendo constantes 

reflexões sobre a realidade. Ainda, considerando o contexto virtual no qual a disciplina 

ocorre, a divisão dos alunos em equipes menores para resolução das atividades 

assíncronas está facilitando a comunicação, pois nesses grupos reduzidos existe maior 

facilidade de diálogo, levando a uma aproximação mais estreita entre seus componentes. 

Após o fim do isolamento social, frente à possível incorporação da disciplina à grade 

regular dos cursos de saúde da instituição, planeja-se a inserção de aulas práticas em 

serviços de saúde nos três níveis de atenção à saúde em Maceió, como estratégia para 

desenvolver de maneira acentuada o trabalho colaborativo. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O desenvolvimento da disciplina está permitindo a interação, ainda que por 

meio digital, de alunos e profissionais de diferentes cursos de saúde da Universidade 

Federal de Alagoas. A experiência tem-se mostrado promissora por ser capaz de 

promover reflexões em equipe que, por sua vez, tem se mostrado disposta a trabalhar de 

forma articulada e integrada para promover a integridade do cuidado em saúde de 

pacientes e comunidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas interdisciplinares; Educação interprofissional; 

Educação a distância. 
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O TRABALHO DO ORIENTADOR CLÍNICO-PEDAGÓGICO NA 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA: 

ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO PARA O SUS EM TERRITÓRIO 

 

Sísia Valeska de Melo Silva1, Vanessa Alves de Souza2, Vilma Dornelas da Silva3 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com ênfase em 

gestão de redes (PRMSC – Redes) tem como instituição formadora a Escola de Governo 

em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE). Suas atividades práticas e teórico-práticas 

são realizadas em oito Gerências Regionais de Saúde (GERES) do estado de 

Pernambuco e de preferência em seus municípios sede: Caruaru (IV GERES), 

Garanhuns (V GERES), Arcoverde (VI GERES), Salgueiro (VII GERES), Ouricuri (IX 

GERES), Afogados da Ingazeira (X GERES), Serra Talhada (XI GERES) e Goiana (XII 

GERES) com isto suas principais características ancoram no fato de ser descentralizada 

e regionalizada. Este modelo de organização necessita de articulação para que a 

formação esteja alinhada com o que preconiza o Projeto Político Pedagógico PRMSC – 

Redes, cuja equipe de coordenação e tutoria situam-se na Sede da ESPPE em Recife. 

Isto posto, encena a figura do orientador clínico-pedagógico (OCP), que fica 

responsável por realizar a articulação deste processo de formação (de sanitaristas) para o 

SUS em cada território. OBJETIVO: Descrever experiência vivenciada como 

Orientadora Clínico-Pedagógica (OCP) do Programa de Residência Multiprofissional 

em Saúde Coletiva, com ênfase em gestão de redes de atenção a saúde (PRMSC – 

Redes). DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: As principais atividades de OCP, 

desenvolvidas na V Gerencia Regional de Saúde -V GERES, trata-se das articulações 

com gestores e/ou preceptores para que o PPP do PRMSC – Redes seja transmutado no 

cenário de prática que os residentes vivenciam em diferentes espaços e setores da gestão 

regional e municipal. Para tanto, participamos da elaboração dos planos de estágio junto 

à ESPPE e facilitamos momentos de diálogos acerca destes planos nos locais de prática, 

junto aos residentes e/ou preceptores. Buscamos realizar monitoramento e avaliação de 

forma processual e contínua no cotidiano da atenção e gestão em saúde. Temos como 

base de nossa atuação nas metodologias ativas, que constituem uma estratégia de 

ensino-aprendizagem abalizada na problematização, analisamos e refletimos acerca de 

dada situação, favorecendo o envolvimento ativo no processo de formação para o SUS 

(ARAUJO, 2015). Em nosso cotidiano, buscamos programar estratégias pedagógicas 

que favoreçam o debate entre os saberes teóricos e as atividades práticas, promovendo a 

articulação ensino-serviço-comunidade, de modo a proporcionar a aquisição das 

competências previstas no PPP do Programa articuladas com as vivências práticas dos 

cotidianos dos serviços de saúde. Periodicamente, realizamos encontros junto aos 

gestores, preceptores e residentes, onde recorremos a Educação Permanente em Saúde 

(EPS), que para Campos (2006) pretende inaugurar um novo paradigma sob a 

compreensão de que a formação acontece no cotidiano das instituições e dos serviços de 

saúde, com os usuários, situações e colegas de trabalho no processo de trabalho. 

Destacamos que a atuação como OCP perpassa os dois anos de vigência de cada turma 

do PRMSC – Redes, com as vivencias específicas de cada momento de formação. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: Ressaltamos o 

caráter pioneiro e inovador deste programa no Brasil, com este formato descentralizado 

e regionalizado, que demonstra a necessidade de um trabalho integrado entre as partes 

que o compõem. Para Passos e Carvalho (2015), potencializar e maximizar os processos 
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de formação reverberam na melhoria da qualidade dos serviços de saúde e possibilitam 

novas formas de lidar com as demandas cotidianas destes serviços SUS. Para esses 

autores, os processos de formação devem ser compreendidos como um recurso 

potencializador das dimensões ético-políticas do SUS na rede de saúde, possibilitando a 

formação de agentes sociais multiplicadores que se engajem no sistema. Vale trazer 

aqui o recorte do momento de Pandemia que estamos vivendo durante este ano de 2020, 

que nos mobilizou a adaptar nossas atividades teóricas, práticas e teórico-práticas. Para 

as atividades teóricas, adotamos o modelo remoto e estratégias tecnológicas 

diferenciadas para a construção da problematização, como: clube de revista, estudos de 

caso, árvore de problematização e nuvem de palavras como: clube de revista, estudos de 

caso, árvore de problematização e nuvem de palavras. Deste modo, consideramos o 

PRMSC – Redes como um modelo de formação que compreende que os processos 

educativos precisam ser coerentes com as mudanças sociais, culturais, históricas e 

psicológicas que emergem das demandas cotidianas dos serviços de saúde, articulados 

ao contexto e as problemáticas existentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim, 

percebe-se a relevância da inserção do OCP no PRMSC com referência para cada 

GERES, para proporcionar a descentralização e regionalização da formação dos 

trabalhares residentes, garantindo uniformidade e unicidade do programa, por meio de 

sua atuação, enquanto um elo articulador entre os residentes e gestão local. Com vistas a 

efetivação da programação da Residência dentro dos territórios onde está inserido.  

Desta forma, ressaltamos a importância de compreender e fortalecer o trabalho do OCP 

na formação dos sanitaristas comprometidos e engajados com o SUS. 

PALAVRAS-CHAVE: Residência Multiprofissional; Formação para SUS; Território.  
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O USO DA LITERATURA DE CORDEL COMO INSTRUMENTO 

SENSIBILIZADOR PARA A EIP 

Projeto 25 

 

Andréia Nascimento², Gabriel Ribeiro do Valle3, Renata Kazumi Oshiro Távora4, 

Patrícia Escalda5. 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Um dos desafios da Educação Interprofissional (EIP) é a 

sensibilização do acadêmico, de forma que ele compreenda que a formação puramente 

tecnicista e de caráter uniprofissional deve dar espaço para um atendimento integral e 

centrado no usuário, sob a perspectiva da interprofissionalidade. O Campus da FCE-

UnB está situado em Ceilândia (DF), demograficamente caracterizada por grande 

número de nordestinos, e é responsável pela formação de profissionais de seis cursos da 

área da saúde (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Saúde Coletiva e 

Terapia Ocupacional), com característica no seu plano político pedagógico que favorece 

a formação interprofissional. Logo, foi adotado o gênero popular da literatura de Cordel 

para destacar os benefícios da EIP na disciplina de Seminários Integrativos (SI) que é 

ministrada por meio de metodologia não convencionais e em cada edição discute um 

tema transversal à saúde. OBJETIVO. Apresentar conceitos básicos da EIP por meio 

de Literatura de Cordel para o acadêmico. Objetivos específicos: a) sensibilizar o 

acadêmico para a EIP; b) valorizar manifestações culturais e artísticas brasileiras para a 

formação do profissional, destacando o uso de metodologias ativas para a abordagem da 

EIP. METODOLOGIA OU DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O Grupo Tutorial 3 

do PET-Saúde da FCE-UnB/ESCS elaborou um material para ser utilizado pelos 

estudantes matriculados nas disciplinas dos SI  intitulado “UnB Integrativa”, na 

modalidade audiovisual, que contou com um cordel que trata sobre conceitos básicos 

sobre Interprofissionalidade e Trabalho Colaborativo.  RESULTADOS OU ANÁLISE 

CRÍTICA: A Literatura de Cordel é uma manifestação popular da Região Nordeste do 

Brasil e tem a potencialidade de abordar temas complexos de forma simplificada. Seu 

formato prende a atenção do ouvinte e pode ser um instrumento facilitador para 

abordagens temáticas diversas. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

Literatura de Cordel mostra-se como ferramenta de apresentação de conceitos teóricos 

sem a necessidade de uma aula expositiva, explicando de forma simplificada e lúdica 

conceitos complexos e sem a necessidade de linguagem rebuscada. Por outro lado, 

deve-se deixar claro que este instrumento não visa esgotar o tema, mas sim introduzi-lo 

para despertar o interesse do acadêmico. 

PALAVRAS-CHAVE: Cordel; EIP; Educação Interprofissional em Saúde; 

Interprofissionalidade. 
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O USO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO METODOLOGIA NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM 

SAÚDE 

PROJETO 038 

 

Marília Pereira da Silva1, Gabrielle Silva de Carvalho2, Michelline Joana Tenório 

Albuquerque Madruga Mesquita3, Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira4, Sara 

Fiterman Lima5, Carlos Eduardo Neves Amorim6 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A inserção de metodologias ativas na formação em saúde vem 

corroborando no processo ensino-aprendizagem. A utilização de novas tecnologias que 

contribuem positivamente na transformação do conhecimento, ampliando habilidades e 

comportamentos dos futuros profissionais em saúde, torna o mesmo protagonista 

principal desse processo, desenvolvendo autonomia e capacidade de aprender, 

evoluindo nas competências especificas, comuns e colaborativas. Os serviços de saúde é 

um dos setores que requerem atualizações constantemente, uma vez que, as demandas 

sociais passam por modificações ao decorrer do tempo, desde modo, necessitando de 

profissionais mais aptos a adequações de novos contextos.(1),(2) A utilização de 

simulações realísticas tem papel fundamental de aprimoramento na formação, pois 

capacita o olhar crítico e reflexivo auxiliando na tomada de decisões.(3) Esta prática 

aproxima o discente a cenários reais, onde é aceitado errar, tendo possibilidade de 

repetir procedimentos, fazendo com que aprimorem o atendimento livre de riscos, 

contribuindo para uma comunicação adequada, resultando em uma assistência mais 

humanizada e preparada.(4) Além do mais, a Educação Interprofissional (EIP) permite 

maior aderência nesse seguimento, possibilitando contato entre estudantes e 

profissionais de diferentes áreas a trabalharem em conjunto, visando a melhoria da 

assistência nos serviços de saúde.(5) Todavia, faz com que fortaleza o Sistema Único de 

Saúde (SUS), aumentando o engajamento pelos princípios da colaboração na produção 

dos serviços, desenvolvendo profissionais comprometidos com efetivo trabalho em 

equipe.(6) OBJETIVO: Relatar a experiência do uso da simulação realística na 

formação ensino-aprendizagem em EIP. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Este 

relato de experiência vivenciado por acadêmicas do curso de Enfermagem da 

Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, durante Workshop de Simulação 

em Atuação Interprofissional Aplicada. A vivência ocorreu no mês de outubro de 2019, 

no município de Pinheiro, MA. As simulações aconteceram através do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) onde conta com subgrupos que 

abrangem: Saúde da população LGBT, Imunização, Práticas integrativas e 

complementares em saúde, Controle da hanseníase e Saúde da mulher. Foram 

preparados 5 cenários distintos, com seguintes temáticas: abordagem interprofissional 

sobre transfusão sanguínea e população LGBTQIA+, equipe interprofissional na 

formação de hipóteses para conter surto de sarampo, atendimento interprofissional 

voltado para uso das PICs, atendimento interprofissional de pacientes com hanseníase 

e acolhimento interprofissional à gestante.  As simulações contaram com a participação 

de alguns integrantes de cada subgrupo e de alguns ouvintes que não participavam do 

PET. Durante as simulações os discentes de diversos cursos e os presentes nas reuniões 

tiveram a oportunidade de vivenciar na prática um pouco da realidade do atendimento à 

saúde e ensinar os presentes alguns parâmetros importantes desse atendimento. Bem 

como ter a oportunidade de repensar suas condutas como futuro profissional de saúde. 
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ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: O uso de 

metodologias inovadoras é um grande aliado no processo de formação, a realização do 

workshop apesar de ter contribuído bastante, teve algumas limitações, quanto a 

organização do cenário que fizesse se tornar a simulação o mais real possível e a 

disponibilidade dos alunos a se voluntariar para serem simuladores. Apesar disso, 

proporcionou maior segurança para execução do trabalho em equipe, resolução de 

conflitos e comunicação interprofissional, fortalecendo as práticas colaborativas em 

saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, é de fundamental importância a 

introdução de metodologias de ensino pautadas em EIP, que estimule o senso crítico dos 

alunos, melhore a colaboração e a qualidade à saúde, possibilitando proximidade com a 

realidade e a segurança do paciente. 

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento por Simulação; Educação Interprofissional; 

Práticas Interdisciplinares. 
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O USO DE FILMES COMO CENÁRIO DE APRENDIZAGEM 

INTERPROFISSIONAL NO PERÍODO DA PANDEMIA POR COVID-19 

Projeto 038 

 

Beatriz Fontenelle Costa², Laana Késia Ribeiro Muniz³, Andresa Alves de Lima 

Galvão4, Mayara Soares Cunha Carvalho5; Débora Luana Ribeiro Pessoa6 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Em 2020, as instituições de ensino precisaram buscar e se adaptar a 

novas formas de disseminar o conhecimento, uma vez que o cenário mundial foi 

acometido por uma pandemia. Neste contexto, a educação interprofissional (EIP) se 

mostrou ainda mais indispensável, sendo ela crucial para o desenvolvimento de 

profissionais mais resolutivos. Tal método de aprendizagem insere o indivíduo em um 

contexto necessário para reflexão e evolução pessoal. O projeto PET-Saúde tem como 

pilar a interprofissionalidade e apresenta-se como um avanço no Brasil, país que ainda 

não tem tantos meios com esse aspecto qualificativo (1). Nesta perspectiva atual, a 

possibilidade da utilização de meios tecnológicos de informação e comunicação para 

manter o aprendizado à distância provocou motivação dos discentes. Esse cenário tem 

quebrado barreiras e paradigmas nos ambientes educacionais, mostrando grande valor e 

resultados positivos (2). Assim, embora haja resistência por parte de alguns alunos e 

professores com a implementação desta nova rotina educacional, a utilização de 

webconferências para dar continuidade ao indispensável ensino interprofissional, que é 

um método ativo de ensino, é um grande avanço oferecido pelo PET-Saúde (2). 

OBJETIVO: O presente relato de experiência objetiva tratar sobre o uso de filmes de 

forma remota para a discussão da educação interprofissional. METODOLOGIA OU 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A idealização dessa experiência no Ensino à 

Distância (EAD) surgiu devido a necessidade de obter novos meios de aprendizagem 

com o novo contexto de pandemia. O evento da apresentação de filmes, onde foram 

discutidos em encontros distintos,  “Extraordinário”, “O resgate do soldado Ryan”, 

“Coach Carter - Treino para a Vida” e “O homem que mudou o jogo”, foi organizado 

pelo grupo de Práticas Integrativas e Complementares, participantes do PET-Saúde da 

Universidade Federal do Estado do Maranhão - Campus Pinheiro, que possui estudantes 

dos cursos de graduação em Medicina, Educação Física e Enfermagem, preceptores da 

rede de saúde do município de Pinheiro - MA (enfermeiras, fisioterapeuta e odontóloga) 

e tutores, compostos por docentes da referida universidade. Tal acontecimento foi 

realizado com quatro webconferências no período de 21 de julho a 01 de setembro de 

2020, com duração de duas horas cada, por meio de um serviço de comunicação por 

vídeo, chamado “Google Meet”, de modo a apresentar partes do filme e slides acerca do 

conteúdo em Power Point. Esses eventos, direcionados pelos alunos responsáveis de 

cada filme, trouxeram ensinamentos a respeito das práticas colaborativas através de 

filmes comuns, os quais não tinham como foco o ambiente hospitalar. Em outra 

oportunidade, houve a expansão dessa discussão para todos os 5 grupos participantes do 

PET-Saúde, em parceria com o grupo Saúde da Mulher, com o documentário “A partida 

final”, evento denominado “PETFLIX”. Ocorreu no dia 23 de setembro de 2020 por 

aproximadamente duas horas, sendo realizada a apresentação do curta-metragem com a 

posterior discussão acerca dele. Esse debate girou em torno das competências 

colaborativas da interprofissionalidade, tema central abordado pelo programa de 

educação tutorial. Por meio de perguntas direcionadas aos participantes pelo moderador 

do evento, houve grandes reflexões referentes ao trabalho interprofissional em saúde, 
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exaltando o conhecimento das práticas colaborativas e sua essencialidade não só para 

uma melhor qualidade no atendimento ao paciente, mas também no trabalho realizado 

pelo profissional e suas relações trabalhistas. Por fim, realizou-se a Avaliação de 

Impacto desse evento mediante documento gerado no Google Forms, com perguntas 

como “O objetivo da discussão foi atendido?” e “Você levaria as experiências 

apresentadas para a prática profissional?”, respondido por 58 pessoas. ANÁLISE 

CRÍTICA: A discussão sobre interprofissionalidade por meio dos filmes e do 

documentário “A Partida Final” foi muito proveitosa, uma vez que tratou sobre a 

realidade brasileira da saúde, na qual todos os participantes da reunião já tiveram a 

experiência, pois são estudantes e profissionais da área da saúde. Vale ressaltar que essa 

atividade foi realizada em um grupo de pessoas as quais tinham um conhecimento 

prévio sobre interprofissionalidade no contexto brasileiro, devido à participação no 

PET-Saúde, no qual são trabalhados assuntos como trabalho em equipe, liderança 

colaborativa, atenção centrada no paciente e resolução de conflitos, temas que geraram 

grandes resultados na educação dos participantes. Em contrapartida, um dos agentes 

limitantes dessa reunião foi a quantidade de pessoas presentes na sala. Outra dificuldade 

se concentrou na falta da diversidade de posicionamentos, pois o tempo impossibilitava 

a divisão em grupos menores, o que melhoraria a discussão. De forma positiva, no 

contexto do ensino remoto, a utilização do aplicativo de vídeochamada foi uma 

excelente alternativa, porquanto, com a reprodução de slides explicativos e do 

documentário para todos os presentes, pode-se levar o acesso ao conteúdo audiovisual, 

efetivando a equidade. Outrossim, com a utilização do “chat”, houve a possibilidade de 

mais perguntas pelos participantes, proporcionando otimização do tempo e 

esclarecimento dos questionamentos. Logo, a atividade foi avaliada de maneira positiva 

pelos participantes, os quais 91,4% responderam que o objetivo da discussão foi 

atendido e 76,8% relataram que levariam as experiências à prática profissional. Assim, 

foi possível propagar a interprofissionalidade para os acadêmicos de saúde da 

Universidade Federal do Maranhão, tal como para os profissionais inseridos no mercado 

de trabalho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A discussão dos filmes e do documentário 

no evento “PETFLIX” fomentou o debate a respeito do interprofissionalismo dentro do 

contexto de saúde brasileira por meio do ensino remoto. Neste sentido, os encontros 

demonstraram resultados e reflexões positivas. Observa-se que essas reuniões virtuais 

incentivaram o crescimento pessoal, acadêmico e profissional dos estudantes em relação 

às práticas colaborativas no contexto de saúde. Dessa forma, houve debates sobre 

trabalho em equipe, modelo biomédico e construção da cultura de trabalho 

interdependente. Assim, os objetivos do momento de discussão, mesmo com as 

limitações encontradas, foram atingidos com sucesso. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; Interprofissionalidade; Webconferência; 

Filmes. 
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: Relato de Experiência 
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Souza Pereira³, Débora Luana Ribeiro Pessoa4, Mayara Soares Cunha Carvalho5 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A técnica de relato com fotos, conhecida como “Photovoice” tem 

suma importância pois é concebida como um método de pesquisa flexível. Tal técnica 

demonstrou a percepção de cada pessoa a respeito das atividades individuais e 

coletivas¹. Esse método é útil para facilitar o entendimento das perspectivas e vivências 

dos indivíduos por meio de fotos, que funcionam como um resgate do momento em que 

a mesma foi retirada. O relato dos alunos também possibilitou que os membros da 

equipe descrevessem se e como o PET Saúde interprofissionalidade havia mudado 

alguma prática em sua vida e a sua visão sobre interprofissionalidade antes e depois de 

fazer parte do PET. OBJETIVOS: Relatar as experiências dos alunos participantes do 

PET Saúde interprofissionalidade sobre suas vivências no projeto e como este 

modificou algum aspecto de sua vida.  DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Os relatos 

aconteceram durante uma reunião chamada de “Photovoice” do grupo de Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs) do PET Saúde Interprofissionalidade, em agosto 

de 2020, onde foi proposto que cada participante apresentasse uma foto com um 

determinado significado para ele em relação a sua vivência no programa, e que, durante 

a exibição da fotografia, o membro falasse sobre o momento da foto e sua 

representatividade. A partir desses relatos foi observado o quão importante é o PET para 

a formação de cada pessoa que está ligada a ele. O encontro foi organizado via 

aplicativo de comunicação “WhatsApp” por conta do período de isolamento social 

provocado pela pandemia do COVID-19, sendo realizado pela plataforma “Google 

Meet”. Pra tanto, contou com a presença da coordenadora do grupo, tutores, preceptores 

e alunos. Algumas fotos apresentadas foram sobre a feira de profissões, onde foi 

relatada a importância das competências colaborativas e apresentados os conceitos de 

interprofissionalidade a estudantes do ensino médio do município de Pinheiro - 

Maranhão, visitantes da feira. Também foram apresentadas fotos de atividade de 

simulação de atendimento realizada pelo grupo, além de atividades sobre 

interprofissionalidade na recepção aos calouros. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES 

E POTENCIALIDADES: O método photovoice é capaz de identificar as percepções 

individuais e coletivas, sendo tal metodologia muito efetiva e necessária para identificar 

os pontos positivos do projeto e corrigir eventuais falhas. Alguns relatos dos membros 

no momento da realização da atividade foram a importância da interação entres os 

colegas no “fortalecimento de laços” entre os cursos, o que está diretamente relacionado 

com a prática interprofissional. Também ao ser exposta uma foto de pessoas mostrando 

as mãos dadas foi relatado por uma discente que o PET Saúde interprofissionalidade 

traz a perspectiva de que todos estão conectados onde “um dá forças ao outro”, mesmo 

em um momento remoto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A utilização do método 

photovoice foi muito proveitosa e esclarecedora, pois permitiu que experiências, 

reflexões e análises sobre a vivência no PET fossem compartilhadas entre os membros 

do grupo, além disso competências colaborativas como a comunicação interprofissional 

foram trabalhadas na dinâmica, possibilitando que os alunos vivenciassem, na prática, 

tal habilidade.  
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O USO DE WEBNÁRIO NA CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL E DO CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Raquel Araújo Salvador¹, Nathaly Vitoria Portela Santos¹, Sara Fiterman Lima², Bruno 

Luciano Carneiro Alves de Oliveira², Carlos Eduardo Neves Amorim³ 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A pandemia da COVID-19 trouxe inúmeros desafios ao Brasil e ao 

mundo, principalmente, no que tange ao setor educacional, uma vez que, com a 

promoção do isolamento social como medida de contenção da doença, as atividades de 

muitas instituições educacionais foram suspensas, o que suscitou o desenvolvimento e a 

inovação de novas metodologias de aprendizagem no ambiente online.  Frente a esse 

cenário, o Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) vinculado à 

Universidade Federal do Maranhão - Campus Pinheiro se remodelou, trazendo 

abordagens dos seus principais pilares, a educação interprofissional (EIP) e o cuidado 

em saúde, através de metodologias ativas, como os webnários. Essa tecnologia 

inovadora proporcionou discussões entre profissionais da saúde e discentes acerca de 

assuntos relevantes, contribuindo para a formação interprofissional e humanizada desses 

indivíduos(1), possibilitando o conhecimento e troca de saberes de outras realidades 

sociais, partindo do pressuposto do cuidado integral em saúde. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência de um grupo tutorial do PET-Saúde/Interprofissionalidade no que diz 

respeito à aplicação de webnários com foco no ensino de saúde à distância, durante o 

cenário pandêmico da COVID-19 e de suspensão das atividades acadêmicas. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Num cenário pandêmico em que as atividades 

presenciais e acadêmicas estavam suspensas frente ao coronavírus, outras metodologias 

de ensino e aprendizagem precisaram ser utilizadas. A partir disso, o subgrupo Saúde da 

População LGBTQIA+ na Atenção Primária do PET-Saúde vinculado a UFMA - 

Campus Pinheiro organizou uma série de webnários durante o período de junho a 

agosto, trazendo discussões pertinentes às realidades não abordadas durante a graduação 

dos cursos da saúde, entre elas pode-se citar a saúde mental LGBTQIA+ e isolamento 

social; a população negra e covid-19; a saúde da população indígena e covid-19; o uso 

de álcool, drogas, pandemia e populações vulneráveis; e a saúde da população 

LGBTQIA+ no contexto da atenção primária. A execução dessas atividades se deu a 

partir de mesas redondas moderadas por membros do subgrupo citado e profissionais da 

saúde espalhados pelo Brasil, os quais, usando-se de suas experiências profissionais, 

construíram brilhantes e reflexivas discussões sobre a realidade de populações 

vulneráveis antes e durante a COVID-19, contribuindo não só com a disseminação de 

conhecimentos técnicos, mas também com a formação de futuros profissionais da saúde 

e na mudança de posturas essenciais à promoção de um cuidado em saúde integral e a 

EIP com base em competências colaborativas. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES 

E POTENCIALIDADES: As discussões dos assuntos citados por diferentes 

profissionais da saúde (médicos, enfermeiros e psicólogos) foram muito proveitosas, 

uma vez que os contribuintes puderam expor suas vivências em campo; apresentar 

outras realidades sociais e suas especificidades, muitas das quais nem chegam a ser 

abordadas na estrutura curricular dos cursos da saúde; evidenciar os principais desafios 

a serem enfrentados; e estimular uma abordagem interprofissional e colaborativa. Além 

disso, essa metodologia auxiliou a construção de profissionais mais críticos-reflexivos, 

capazes de transformar realidades e minimizar injustiças e desigualdades(2), 
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proporcionando melhorias na qualidade da saúde para população. Pode-se dizer ainda 

que a abordagem modifica o ensino, já que as discussões não são centradas apenas em 

um conferencista ou professor, tornando partícipe do processo os internautas(2), 

graduandos em sua maioria, o que estimula o aprendizado e  valoriza o indivíduo.(3) Em 

contrapartida, há algumas limitações quanto a falhas de conexão e dificuldades com o 

som, as quais prejudicam, de certa forma, o acompanhamento e a compreensão. Quanto 

a indisponibilidade de horário de alguns interessados nos assuntos, as sessões foram 

devidamente gravadas e disponibilizadas no Youtube para acesso de todos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dessa forma, são incontáveis as mudanças que a 

pandemia da COVID-19 e o isolamento social trouxeram para a sociedade.  Nesse 

contexto, escolas e faculdades foram afetadas, de forma que os docentes e alunos 

tiveram que procurar novos métodos de aprendizado que se adaptassem ao momento de 

distanciamento social. Assim, apesar das dificuldades inerentes ao momento e as 

particularidades de cada indivíduo participante, o grupo tutorial do PET-Saúde 

Interprofissionalidade conseguiu continuar com suas atividades ao promover momentos 

de mesa redonda online entre profissionais e alunos, de forma eficaz e notória, através 

dos métodos tecnológicos disponíveis e o uso dos webnários como ferramentas a fim de 

engrandecer a formação de futuros profissionais da saúde, fomentar a percepção de 

novas realidades sociais e sanar o problema da falta de encontros presenciais.  

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; Educação Interprofissional; Metodologia. 
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PET-SAÚDE COMO INSTRUMENTO PARA CONEXÃO ENTRE 

ACADÊMICOS E PRECEPTORIA 

Projeto 96¹ 

 

Darciane da Silva Ferreira², Stefanny Jennyfer da Silva Pacheco³, Sandro Pinheiro da 

Costa⁴, Leticia Lima Ferreira da Cunha⁵, Eduardo Felipe Barbosa de Oliveira ⁶, Marina 

Moreira Freire⁷, Joelma de Rezende Fernandes⁸ 
 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Programa Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) e o 

Centro Educacional Serra dos Órgãos, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Teresópolis tem como território para sua prática a Fazenda Ermitage. Caracterizado 

por ser um local onde moram atualmente os sobreviventes da catástrofe natural que 

atingiu Teresópolis no ano de 2011. A inserção de profissionais e acadêmicos da área da 

saúde neste cenário de prática do Sistema Único de Saúde (SUS), buscou a integração, 

educação e o trabalho em saúde, proporcionando uma formação mais completa e 

incorporando o estudo com o cenário de prática no cuidado em saúde, com o objetivo de 

aprender entre si, com os outros e sobre os outros para uma efetiva educação 

interprofissional. OBJETIVO: O presente relato tem a finalidade de apresentar a 

experiência vivenciada aluno/preceptor criando uma conexão no ambiente de trabalho, 

articulado à formação em Saúde. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Durante os 

encontros, nos foi proposto desenvolver um estudo observacional populacional, 

buscando descrever os dados sócios demográficos e indicadores de saúde observados 

através das fichas previamente cadastradas do Sistema e-SUS do Ministério da Saúde. 

As fichas foram separadas de acordo com os blocos do Condomínio. Não foi fácil 

elaborar a proposta, uma vez que muitas fichas não continham informações completas. 

Neste momento então, a equipe teve a percepção de definir a construção/reconstrução 

de novas alternativas; o preceptor conduziu pequenos grupos de indivíduos em 

formação, estimulando o raciocínio e então optamos por fazer relações entre hábitos de 

vida e doenças crônicas. O conhecimento prévio do profissional e do profissional em 

formação fortaleceu o desenvolvimento do trabalho. ANÁLISE CRÍTICA DOS 

LIMITES E POTENCIALIDADES: Os desafios propostos, do reconhecimento do 

território vivo, as pessoas, seus estilos de vida, necessidades e desejos, nos chamaram 

atenção para a experiência do PET, uma vez que para realizar todos, se fez necessário 

ações colaborativas. É imprescindível saber, buscar e compreender. Vivenciar essa 

experiência juntos, entre o aluno e preceptor, nos faz perceber que aprender junto é uma 

alavanca estruturante para o aprendizado dinâmico entre ambos para um efetivo 

trabalho colaborativo e o serviço interprofissional. CONCLUSÃO: O PET-saúde nos 

propicia diferentes momentos de aprendizagem, onde os alunos trazem mudanças para o 

cenário de prática exigindo atenção dos profissionais e contribuindo com seus 

conhecimentos. Os profissionais são movidos por uma necessidade de buscar noções 

pedagógicas não estudadas em seus cursos de graduação, além de se aperfeiçoarem em 

seu campo de prática trazendo um estreitamento na relação aluno/preceptoria, onde 

vinculamos nossos conhecimentos, dividimos nossas tarefas e aumentamos a 

capacidade dos nossos resultados. O acadêmico leva um pouco do preceptor, e o 

preceptor leva um pouco do acadêmico. Relevantemente, aprendemos. 

PALAVRAS-CHAVE: educação inteprofissional; Formação Saúde; Preceptoria. 
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POPULAÇÕES VULNERÁVEIS & COVID-19: APRENDIZADO 

INTERPROFISSIONAL NA QUARENTENA ATRAVÉS DE LIVES MEDIADAS 

POR ALUNOS DO PET 

Projeto 038 

 

Eriko Bruno Costa Barros1, Marília Pereira da Silva2, Sara Fitterman Lima3 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou como 

coronavirus 2019 – “COVID-19” – a Síndrome respiratória Aguda Grave causada pela 

infecção por SARS-Cov2 e declarou seu status pandêmico em 11 de março de 2020.¹ 

Até 05 de Outubro de 2020, a OMS registrava 35.109.317 casos de COVID-19 

confirmados no mundo (294.763 novos em relação ao dia anterior) e 1.035.341 mortes 

(4.526 novas em relação ao dia anterior). O Brasil confirmava 4.927.235 casos e 

146.675 mortes.² A disseminação do vírus e transmissão da doença ocorre através do 

contato próximo com pessoa infectada, superfícies contaminadas e à exposição a tosse, 

espirros ou gotículas respiratórias dispersas, que ficam suspensas no ar por até 3h em 

forma de aerossóis.3 O número de infectados cresceu vertiginosamente à medida que o 

vírus se espalhou rapidamente pelo mundo e gerou a imposição de estratégias modernas 

de quarentena em diversos países, na tentativa de conter a propagação da doença: as 

recomendações de distanciamento social incluíram toque de recolher voluntário em 

casa, restrição à reunião de grupos de pessoas, cancelamento de eventos sociais e 

públicos planejados, fechamento de sistemas de transporte de massa, escolas e 

universidades, comércio e restrições de viagem.4 Essas restrições causaram perturbações 

significativas em todo o mundo e a indivíduos, famílias, comunidades e países inteiros, 

gerando impactos que ainda estão sendo compreendidos.5 As alterações drásticas 

recentemente vividas alteraram abruptamente a vida diária de muitas pessoas e, para 

alguns, a rotina "normal" foi suspensa indefinidamente.6 Dentro desse panorama, o 

contexto educacional se deparou com a demanda inadiável de adaptações de modo a 

tornar possível o andamento de suas atividades. O processo de ensino-aprendizagem 

precisou ser reavaliado e as tecnologias da informação e comunicação (TICs) e a 

internet acabaram sendo ferramentas que permitiram atenuar minimamente o impacto já 

causado na atual conjuntura. Dentro desse contexto, o trabalho desenvolvido pelo PET 

se viu imbuído da responsabilidade de reinventar-se e continuar o processo de ação 

interprofissional ao qual vinha se dedicando. OBJETIVO: Por meio de 

webconferências abertas, realizadas em tempo real (lives) através da plataforma Google 

Meets e divulgadas previamente através de perfis em mídias e plataformas sociais, o 

grupo de trabalho PET LGBTQIA+, umas das cinco iniciativas PET do Campus V da 

Universidade Federal do Maranhão, objetivou dar protagonismo aos alunos na 

concepção e condução de mesas redondas virtuais que versavam sobre os desafios no 

acesso a saúde que a pandemia de COVID-19 escancarou, principalmente no contexto 

de populações já normalmente invisibilizadas e marginalizadas. DESCRIÇÃO DA 

EXPERIÊNCIA: Foram 5 conferências realizadas entre 11 de junho a 12 de agosto, 

moderadas por alunos de graduação dos cursos de Medicina e Enfermagem do Campus 

V da Universidade Federal do Maranhão, participantes do grupo de trabalho PET 

LGBTQIA+. O grupo é constituído por alunos da graduação de Medicina, Enfermagem, 

Educação Física, profissionais da rede de Atenção Primária a Saúde em Pinheiro, além 

de Professores dos cursos de graduação previamente citados, no papel de orientadores. 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46718-brasil-registra-23-430-casos-confirmados-de-coronavirus-e-1-328-mortes
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46718-brasil-registra-23-430-casos-confirmados-de-coronavirus-e-1-328-mortes
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A concepção e temas das conferências surgiram através de discussões nas reuniões de 

trabalho quinzenais do grupo, que vinham acontecendo desde março de 2020 também 

de forma virtual, e foram guiadas pela necessidade do grupo de se aprofundar na 

discussão sobre contextos de vulnerabilidade que interagiam de forma interseccional 

com a diversidade sexual e de gênero ao determinar a saúde dos indivíduos, tema que 

orienta o desenvolvimento do trabalho interprofissional do grupo PET LGBTQIA+. Os 

convidados foram recrutados pelos alunos de graduação membros do PET LGBTQIA+, 

que viram na proposta do debate virtual uma oportunidade de se aproximar de 

profissionais de contextos e vivências diversas. Dessa forma, não só as conferências 

virtuais trouxeram profissionais de formação, atuação e especialidades distintas como 

também puderam aproximar os alunos de Pinheiro de profissionais que atuam na APS 

em diferentes cenários do país. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E 

POTENCIALIDADES: O cenário de restrições imposto pela pandemia exigiu a 

adaptação do contexto educacional, que se voltou principalmente ao uso das TICs, 

popularizando seu uso e acelerando uma tendência já existente de digitalização do 

processo de ensino-aprendizagem; essa celeridade pegou de surpresa quem ainda não 

tinha domínio pleno dessas ferramentas e a falta de familiaridade com devices 

eletrônicos e com as plataformas virtuais usadas acabou constituindo desafio para 

alguns convidados durante a realização das conferências assim como para alguns 

membros do PET acompanhando as lives. A qualidade da transmissão de dados via 

internet, oferecida de forma heterogênea no país, por muitas vezes também foi limitação 

importante tanto para convidados quanto para audiência. Apesar dessas limitações, os 

diálogos propostos de forma alguma foram impactados; a iniciativa oportunizou o 

contato com profissionais de formação diversa e de diferentes regiões do Brasil, 

tornando o debate amplo e plural e as discussões promovidas pelo PET LGBTQIA+ 

apontaram como a pandemia de COVID-19 acirrou desigualdades sócio-econômicas e 

potencializou a vulnerabilização de camadas da sociedade que já tinham seu desamparo 

institucionalizado; o intercâmbio de experiências frutificou reflexões importantes sobre 

o quanto uma atuação profissional pautada em diversidade e engajada em atenuar as 

inequidades em saúde são elementos importantes na superação de desigualdades. O fato 

das lives terem sido abertas também ajudou a projetar a atuação do PET UFMA para 

além dos muros do campus e dos limites da cidade de Pinheiro. CONCLUSÃO: Os 

debates refletiram a necessidade de uma formação e consequentemente atuação do 

profissional de saúde em consonância com as reais necessidades dos grupos 

invisibilizados, de modo a reiterar seus direitos à saúde. É imprescindível destacar que o 

ensino e cuidado em saúde devem se pautar na diversidade e diminuição das 

inequidades em saúde, de modo a contribuir para o melhor preparo dos profissionais. 

No que tange à prática de estratégias pedagógicas dependentes da internet e das 

tecnologias de informação e comunicação, houve limitações e fragilidades 

principalmente decorrentes da heterogeneidade da qualidade de transmissão de dados 

pela internet em nosso país. Contudo, iniciativas como estas postas em ação pelo PET 

são importantes para que se considerem novas possibilidades pedagógicas, mesmo que 

em caráter provisório. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação superior; Pandemia; Covid-19; Inequidades; 

Vulnerabilidade. 
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PRODUÇÃO DE MAPAS MENTAIS NO ESTUDO DE COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

EM SAÚDE1 

Projeto 038 

 

Carine Freitas Galvão Vieira2, Heloisa Ferreira de Sousa3, Luís Felipe Castro Cardoso4, 

Amanda Namíbia Pereira Pasklan5, Mayara Cristina Pinto da Silva6. 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O conceito amplo de saúde é relativamente recente. Essa concepção 

surge com o desenvolvimento da Saúde Pública no início do século XX e é reafirmado 

pela posição da Organização Mundial da Saúde (OMS) que define saúde como um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social. Para permitir um trabalho coeso e 

integrado entre as mais diferentes áreas da saúde foi necessário desenvolver um modelo 

de educação que integrasse desde a graduação as mais distintas profissões da saúde, 

surge então a educação interprofissional (EIP)¹. A educação interprofissional consiste 

em duas ou mais profissões que aprendem sobre os outros, com os outros e entre si para 

a efetiva colaboração e melhora dos resultados na saúde². Diante da demanda exigida 

pelo mercado de trabalho a EIP está cada vez mais no âmbito das discussões. Isso 

ocorre pois observou-se um anseio urgente para a reorganização dos serviços de saúde, 

na qual observa-se um cuidado mais efetivo, integral, resolutivo, reduzindo os custos e 

os erros e desse modo, centrado no paciente³. A educação interprofissional apresenta 

três eixos principais de competências, as específicas, as comuns e as colaborativas. As 

competências específicas, por sua vez, são aquelas habilidades exclusivas de cada 

profissão. Assim, conhecê-las é indispensável tanto para se respeitar o papel, a função e 

o espaço de cada profissional quanto para iniciar o pensamento interprofissional, pois é 

a partir dela que constrói-se as pontes para as competências comuns, que são 

competências que devem ser desenvolvidas por todos os profissionais, e colaborativas, 

que são as que melhoram as relações interprofissionais4. Os mapas mentais são 

ferramentas de ensino-aprendizagem que permitem a exteriorização dos pensamos e são 

uma forma de usar amplamente as capacidades mentais. Estes são construídos em torno 

de uma informação central e a partir dela desenvolvem-se tópicos com conteúdo, 

palavras, signos e cores5. OBJETIVO: Relatar a experiência com a realização de mapas 

mentais como instrumento para a aprendizagem das competências específicas dos 

profissionais da Atenção primária em Saúde. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

Visando praticar a EIP, o Grupo tutorial de imunização do PET Saúde - 

Interprofissionalidade da UFMA – Campus Pinheiro foi estimulado, durante os meses 

de agosto e setembro, a desenvolver mapas mentais abordando as competências 

específicas dos profissionais médicos, enfermeiros, odontólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais e psicólogos. 

Nessa atividade, entrou-se em contato com os mais diversos profissionais da saúde que 

atuam na rede do município de Pinheiro, Maranhão. Cada profissional foi orientado 

para falar, por meio de um vídeo, a respeito das habilidades exclusivas da profissão que 

realizam, em especial na Atenção Primária. A partir desses vídeos iniciou-se uma 

discussão na reunião do Grupo tutorial 02- Atenção primária em imunização (GT-02) e 

individualmente desenvolvia-se o mapa mental que seria apresentado na semana 

seguinte para todos, explanando sobre as competências específicas do profissional em 

questão. ANÁLISE CRÍTICA: Durante as reuniões semanais do GT-02, eram 
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realizadas a apresentação dos mapas mentais construídos e foi perceptível que cada 

participante desenvolvia um mapa mental com características distintas, alguns 

abordando aspectos mais gerais e outros mais específicos, fato que reforça a ideia de 

que o mapa mental é intimamente dependente da forma como o pensamento é 

desenvolvido e estruturado. Nesse ponto, alguns alunos relataram dificuldade em 

elencar de forma reduzida as especificidades, mas durante o debate com o grupo, essas 

objeções foram sanadas. Utilizar os mapas como ferramenta de fixação, proporcionou 

ao grupo melhor compreensão das competências específicas, fato que permitiu ao grupo 

conhecer mais a atuação individualizada dos atores envolvidos na Atenção Primária. O 

aproveitamento da ferramenta foi positivo, principalmente por permitir a memorização 

eficaz do conteúdo abordado se mostrando totalmente eficiente em sua proposição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A construção de mapas mentais mostrou-se uma 

alternativa eficiente para o aprendizado sobre as competências específicas dos 

profissionais de saúde que fazem parte da Atenção Primária, impactando na formação 

dos estudantes na perspectiva interprofissional, bem como dos preceptores que já atuam 

na rede saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Aprendizagem Baseada na 

Experiência; Atenção Primária em Saúde. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO COMO FERRAMENTA DO TRABALHO 

INTERPROFISSIONAL NO SUS1 

 

Kelli Coelho dos Santos2, Alessandra Marques Cardoso3 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A integração entre a teoria e a prática, bem como entre o mundo do 

trabalho e da aprendizagem, é um importante eixo educacional de currículos orientados 

por competência e baseados em metodologias ativas de ensino-aprendizagem. O 

desenvolvimento de capacidades para intervenção e transformação da realidade geram 

projetos que se denominam “Projetos Aplicativos (PA)”.  Essa atividade curricular visa 

produzir inovações ou apoiar a transformação de práticas, processos ou produtos na área 

da saúde e no contexto do sistema de saúde brasileiro. É nessa perspectiva que deve ser 

compreendida a dimensão educacional na construção dos projetos de intervenção. 

OBJETIVO. Adotar, por meio das grades curriculares dos cursos ofertados aos 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de Goiás, a formação para o 

desenvolvimento de Projetos de Intervenção e despertar o espírito crítico dos discentes 

para atender as diferentes demandas de transformação e desafios diários do campo de 

trabalho. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A ideia de inserir as Oficinas para o 

desenvolvimento de Projetos de Intervenção (PI) nas grades dos cursos de Pós-

graduação ofertados por uma escola de saúde de Goiás, para capacitação dos 

profissionais do Sistema Único de Saúde no Estado, surgiu com a necessidade de 

trabalhar a interprofissionalidade como um instrumento fundamental para o 

fortalecimento do SUS no Estado. Diante disso, inicialmente foi escrito um projeto que 

previu a oferta de cinco Oficinas baseadas no planejamento estratégico situacional 

(PES) com conteúdo programático direcionado às diretrizes para a elaboração de 

projetos de intervenção, com incentivo à sistematização e implementação de ações para 

resolução de problemas relacionados aos processos de trabalho locais. As estratégias e 

ações educacionais desenvolvidas em cada Oficina tiveram como pressupostos o 

respeito aos tempos de aprendizagem e às singularidades locais, ou seja, o discente do 

curso vivenciava em sala de aula cada etapa da construção do seu projeto de 

intervenção, e replicava com sua equipe de saúde local a mesma dinâmica vivenciada 

em sala de aula, com o objetivo de identificar problemas relacionados a sua prática 

profissional, priorizar o problema que seria o objeto de intervenção, identificar os atores 

sociais envolvidos, buscar a explicação para esse problema, propor a intervenção (ões) 

para solucionar o problema, avaliar a viabilidade do plano de ação e planejar a gestão do 

plano de intervenção. Os discentes do Curso de Especialização em Saúde Pública foram 

os primeiros discentes a experimentarem essa nova formação e foram avaliados tanto no 

processo quanto na produção do produto de modo formativo e somativo, considerando 

os seguintes aspectos: compromisso na construção; contextualização; postura aberta, 

pactuação com a equipe de seu território e pensamento estratégico. Ambas foram 

analisadas como co-requisitos, sendo necessário que cada participante alcançasse o 

critério satisfatório nas duas avaliações (processo e produto) para alcançar o conceito 

satisfatório na Atividade Curricular. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E 

POTENCIALIDADES: As dificuldades foram motivadas no âmbito do ambiente 

escolar por dificuldades conceituais, especialmente relacionadas aos conceitos de 

problema, causa e consequências. No período de dispersão realizado entre cada Oficina, 

momento em que o discente replicava a Oficina vivenciada na sala de aula no seu 

território de atuação, foram apontadas dificuldades em conseguir um horário protegido 
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para que a equipe pudesse realizar o planejamento estratégico situacional do seu 

território de atuação. Apesar disso, muitos PI foram construídos e ficaram prontos para 

serem implementados efetivamente, por meio da participação da equipe de saúde do 

território do discente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A proposta de intervenção 

baseada no planejamento estratégico situacional capacita os discentes para atuação 

interprofissional com foco no pensamento estratégico, para uma análise qualificada dos 

contextos que envolvem as práticas de saúde e, particularmente, o mundo do trabalho de 

forma colaborativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde; Educação interprofissional; Planejamento 

estratégico. 
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PROMOVENDO EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO 

ONLINE: INTEGRANDO SABERES NAS REDES SOCIAIS POR MEIO DA 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA INTERPROFISSIONAL 

 

João Paulo dos Santos Leite1, Eralina de Lima Ferreira2, Pedro Cadidé de Souza3, 

Samella dos Santos Vieira de Menezes4, Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro5 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O presente resumo aborda a experiência extensionista do projeto 

“Saúde Mental em Foco”, vinculado ao colegiado de psicologia da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), que procura disseminar Educação em 

Saúde de forma interprofissional com foco na Saúde Mental. O conceito de Educação 

em Saúde trata de ações que compreendem o princípio de participação popular 

(coparticipação) do Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando a comunicação como 

principal estratégia para promover saúde e possibilitar a autonomia dos usuários. A 

educação em saúde, assim, compreende estratégias que visam a efetivação dos 

princípios dispostos no Art. 7º da Lei 8080/90: III - preservação da autonomia; VI - 

divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 

pelo usuário e VIII - participação da comunidade, podendo ser aplicada sobre qualquer 

nível de complexidade e quaisquer temáticas envolvendo o processo saúde-doença1. Isto 

posto, compreende-se que a psicoeducação é uma possível e valorosa ferramenta no 

processo de Educação em Saúde. O termo psicoeducação pode ser entendido enquanto 

uma abordagem de cunho terapêutico que visa, através do acesso a informações 

didáticas e estruturadas, conscientizar e implicar indivíduos e grupos sobre os processos 

saúde-doença2. O trabalho de psicoeducação se coloca como uma estratégia não 

farmacológica de combate à proliferação dos transtornos mentais, utilizando tecnologias 

leves na prevenção e posvenção das mais diversas demandas de saúde mental, tendo 

como foco de intervenção a propagação de conhecimentos acerca dos transtornos 

psicológicos pelo usuário/família, fator que contribui para uma maior adesão ao 

tratamento, coparticipação, desestigmatização daqueles que possuem transtornos 

psicológicos, redução da sobrecarga familiar no tratamento e uma maior associação 

entre pacientes/família/profissionais que lidam com Saúde Mental3. Dessa forma, 

visando se adequar às medidas de prevenção ao coronavírus adotadas pelos estados e 

municípios, buscou-se disponibilizar no acesso às redes sociais uma ferramenta de 

contato com o público, promovendo a participação popular, instigando a interação e 

difundindo informações acuradas e pertinentes em Saúde Mental. Em outros estudos e 

ações, as redes sociais já se mostraram espaços propícios para a propagação de 

informações em saúde, facilitando a realização de ações de promoção de saúde online4,5. 

OBJETIVO: A primeira parte do projeto, compreendendo os seis primeiros meses de 

duração, teve como objetivo promover conhecimento cientificamente acurado sobre 

Saúde Mental, com foco no protagonismo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

nos profissionais de Saúde Mental inseridos nesses serviços, nas ações de autocuidado e 

na desmistificação de tabus e estigmas que cercam a Saúde Mental. Para isso, tem-se a 

conta no Instagram: @s.mentalemfoco, como o centro das ações extensionistas, 

realizando publicações semanais pertinentes em Saúde Mental. Além disso, objetivou-se 

produzir e distribuir, em domínio público, cartilhas informativas com conhecimentos 

em Saúde Mental, podendo ser revisitadas e consultadas em ambiente doméstico. Todas 

as ações foram planejadas, discutidas e executadas de forma interprofissional pelos 

discentes com as recomendações das coordenadoras em reuniões semanais, garantindo a 
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pluralidade de conhecimentos sobre os vários fenômenos que englobam a Saúde 

Mental, incrementando, por conseguinte, o processo de Educação em Saúde para a 

população, expandindo seus conhecimentos sobre atenção à saúde, bem como sobre os 

papéis dos profissionais e serviços que o ofertam cuidado de forma efetiva e integral. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: As principais ações feitas foram: postagens 

semanais de temáticas relacionadas à Saúde Mental; testes de conhecimento ao fim de 

cada semana; diálogo com seguidores através de caixas de perguntas; indicações de 

material complementar como filmes e livros, etc. Para facilitar a inclusão, adotou-se o 

texto alternativo como ferramenta de acessibilidade, recurso é sinalizado pela hashtag 

#paratodoslerem. Os temas abordados até o presente momento foram: Saúde Mental 

(definição de Saúde Mental, abordar determinantes e condicionantes e informar 

estratégias de autocuidado); Rede de Atenção Psicossocial (estrutura da RAPS, 

profissionais da RAPS, mitos e estigmas em Saúde Mental e Política Nacional de Saúde 

Mental); Saúde Mental nas diferentes fases da vida (infância, adolescência e velhice); 

Saúde Mental em populações específicas (população negra, LGBTQIA+, pessoas com 

deficiência, mulheres e homens); Transtornos Mentais Comuns (ansiedade, depressão e 

esquizofrenia); Saúde Mental e suícidio; Transtornos por Uso de Substâncias (álcool, 

cafeína, tabaco e Cannabis). Além das postagens semanais, o Instagram do projeto 

também disponibiliza pesquisas pertinentes em Saúde Mental e serviços de cuidado 

disponíveis, stories especiais para comemorar datas específicas relativas à saúde 

biopsicossocial e disponibilizar acesso à pesquisas e às cartilhas desenvolvidas pelos 

extensionistas. ANÁLISE CRÍTICA: Com aproximadamente 6 meses de atividade 

obtiveram-se mais de 340 seguidores, sendo a maioria mulheres (62%), residentes do 

Vale do São Francisco (56%) e na faixa etária entre 18 a 35 anos. Além disso, quatro 

cartilhas informativas foram disponibilizadas ao público, falando respectivamente sobre 

transtornos mentais comuns, depressão, ansiedade e prevenção do suícidio. Aspectos 

importantes devem ser repensados para conseguir maior alcance junto ao público alvo, 

principalmente as limitações das mídias sociais para pessoas com mais vulnerabilidade 

social ou sem domínio de redes sociais. Ademais, o projeto foi construído com foco na 

acessibilidade digital, um aspecto importante para garantir a adesão de maior número de 

pessoas. Os resultados preliminares evidenciam a importância de maiores investimentos 

do Estado em Políticas Públicas que sejam avaliadas sistematicamente a partir do viés 

das Práticas Baseada em Evidências (PBE), garantindo a oferta do melhor cuidado 

disponível ao usuário. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As ações extensionistas indicam 

que atividades voltadas à propagação de informações acuradas e pertinentes em saúde 

são bastante benéficas à população em geral, na medida em que informam nuances 

biopsicossociais do processo saúde-doença e a importância do tratamento com 

profissionais qualificados. A utilização de redes sociais proporcionou a adesão de um 

número significativo de pessoas, favorecendo o cumprimento das medidas de prevenção 

ao novo coronavírus. Ademais, a interprofissionalidade do corpo extensionista 

propiciou a ampla diversidade de temáticas e ações no processo de Educação em Saúde, 

sendo um importante fator na garantia da qualidade do material produzido até então. 

Conclui-se que a extensão universitária interprofissional é uma importante ferramenta 

no processo formativo do ensino superior, possibilitando retorno à sociedade e 

capacitação interprofissional aqueles que constroem as ações. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Saúde Mental; Redes Sociais Online; 

Educação Interprofissional.  

 

 

 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 
92 

REFERÊNCIAS  

1. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 19 set. 1990a. Seção 1. 

2. LEMES, Carina Belomé; ONDERE NETO, Jorge. Aplicações da psicoeducação no 

contexto da saúde. Temas psicol., Ribeirão Preto, v. 25, n. 1, p. 17-28, mar. 2017. 

3. YACUBIAN, Juliana; NETO, Francisco Lotufo. Psicoeducação familiar. Família, 

Saúde e Desenvolvimento, v. 3, n. 2, 2001. 

4. GARBIN, Helena Beatriz da Rocha; GUILAM, Maria Cristina Rodrigues; PEREIRA 

NETO, André Faria. Internet na promoção da saúde: um instrumento para o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais. Physis: Revista de saúde coletiva, 

v. 22, n. 1, p. 347-363, 2012. 

5. MORETTI, Felipe Azevedo; OLIVEIRA, Vanessa Elias de; SILVA, Edina Mariko 

Koga da. Acesso a informações de saúde na internet: uma questão de saúde 

pública? Revista da Associação Médica Brasileira, v. 58, n. 6, p. 650-658, 2012. 

 
1 Colegiado de Psicologia (UNIVASF). joao96santos.l@gmail.com. 
2 Colegiado de Psicologia (UNIVASF). eralinalima@gmail.com. 
3 Colegiado de Medicina (UNIVASF). pedrokadide@gmail.com. 
4 Colegiado de Psicologia (UNIVASF). samella.vieira@hotmail.com. 
5 Colegiado de Ciências Farmacêuticas (UNIVASF). fernandapires@univasf.edu.br. 

 

 

  



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 
93 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: INFLUÊNCIA DO PET- SAÚDE NO OLHAR 

CRÍTICO E REFLEXIVO DE UMA EQUIPE INTERPROFISSIONAL 

Projeto 961 

 

Leticia Lima Ferreira da Cunha2, Sandro Pinheiro da Costa3, Marina Moreira Freire4, 

Joelma de Rezende Fernandes5, Shaiene Leal Melo6, Stefanny Jennyfer da Silva 

Pacheco7 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: No âmbito da atenção à saúde a interação dos profissionais, permite 

uma intervenção englobando os diversos saberes do cuidado humano, e permite que o 

profissional de saúde considere o indivíduo como um todo, sua história de vida e 

contexto social. O Programa Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) 

Interprofissionalidade da UNIFESO aborda a referida proposta através da inserção de 

alunos, coordenadores, tutores e preceptores, na Fazenda Ermitage, território para a 

prática interprofissional, tornando mais concreta a aprendizagem. OBJETIVO: Neste 

relato, vamos trazer a experiência de uma equipe interprofissional, pautada no olhar 

crítico e reflexivo construído através do PET- Saúde. DESCRIÇÃO DA 

EXPERIÊNCIA: Para um maior reconhecimento das necessidades do território, foi 

proposto uma análise das fichas cadastrais dos moradores da Fazenda, realizadas pelo 

Sistema e-SUS. Esse levantamento epidemiológico propiciou observar, um número 

considerável de idosos, portadores de doenças crônicas e usuários de plantas medicinais 

na Fazenda Ermitage. Deste modo, a equipe interprofissional, formada por 2 preceptores 

Farmacêuticos, 1 preceptora Enfermeira, 1 tutora Biomédica, 1 coordenadora 

Enfermeira, e estudantes dos cursos de: Enfermagem, Medicina, Odontologia e 

Fisioterapia, a fim de propiciar uma melhoria na saúde e bem estar desses moradores, 

teve a iniciativa de elaborar informativos, contendo instruções quanto ao uso das plantas 

medicinais, o cuidado das pessoas com doenças crônicas, além de discutir sobre 

alternativas para os idosos residentes nos últimos andares do prédio. ANÁLISE 

CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: Durante a análise foi possível 

observar com mais atenção o cenário de prática, e entender que para a elaborar 

estratégias para melhoria da saúde dos moradores não cabia o conhecimento de uma 

única formação, sendo necessária articulação de diferentes saberes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O PET- Saúde Interprofissionalidade propiciou viver a 

interação com diversos profissionais e profissionais em formação de diferentes áreas, 

possibilitando transformar o conhecimento científico em condutas profissionais e 

pessoais, deixando de lado o olhar individualizado, característico de cada profissão, 

pensando na saúde como um todo, em suas possíveis funcionalidades, contribuindo 

valiosamente com o posicionamento crítico e reflexivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Pet-saúde; Interprofissionalidade; 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: UM OLHAR EDUCATIVO SOBRE A SAÚDE 

DA MULHER1 

 

Túlio Gabriel de Lima Cavalcanti Torres2, Ilka Letícia Barros Silva3, Erica Santos 

Rocha4, Edson Rubens Costa5, Alice Costa Moura Nunes6, Cintia Daniele Machado de 

Morais7, Sara Fiterman Lima8, Anne Karine Martins Assunção9 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: As mulheres são a maioria da população brasileira e as principais 

usuárias do Sistema Único de Saúde1. A atenção integral à saúde feminina surge como 

um processo resultante de fatores biológicos, sociais, econômicos, culturais e históricos 

e implica em afirmar que o perfil de saúde e doença varia no tempo e no espaço, de 

acordo com múltiplos fatores, destacando, assim, a importância da Educação em saúde2. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada na Feira das Profissões pelo grupo 

Saúde da Mulher, com estudantes do Ensino Médio de Pinheiro-Maranhão, no ano de 

2019. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O evento foi realizado no dia 16 de 

novembro de 2019 na Universidade Federal do Maranhão visando apresentar aos alunos 

do Ensino Médio os cursos da UFMA, e contextualizá-los quanto ao cenário atual que 

os jovens estudantes encontrarão disponíveis no Campus, buscando uma abordagem 

prática das carreiras. Nesse contexto, o Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET), atuou recrutando seus grupos de trabalhos e estratégias para apresentar 

suas atividades e ações, trazendo aos jovens a realidade de participação social e 

educacional. O grupo Saúde da Mulher disponibilizou aos visitantes um stand para 

apresentar os múltiplos olhares da Saúde da Mulher e a necessidade das diversas 

profissões e empenho mútuo na construção de uma assistência em saúde adequada a 

essa população. Foi feita aos estudantes uma apresentação anatômica do corpo feminino 

reforçando os múltiplos aspectos que devem ser englobados na sua saúde como: a saúde 

sexual, reprodutiva, a atenção aos principais sítios de atenção a assistência preventiva. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: a experiência foi 

enriquecedora, apesar de pouco tempo, para os participantes e para os palestrantes, a 

interação com perguntas de ordem fisiológica, sobre as políticas de enfrentamento e leis 

de proteção à saúde da mulher, sobre o que é interprofissionalidade se fizeram 

presentes. Foram expostas as múltiplas profissões que atuam na saúde com suas 

competências específicas e a participação integral e coletiva de colaboração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Evento Feira das Profissões possibilitou um encontro 

enriquecedor, como também abriu novos horizontes sobre a necessidade da 

interprofissionalidade como ferramenta na construção de uma saúde coletiva eficaz.   

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Integral à Saúde da Mulher. Atendimento Integral à 

Saúde. Educação Interprofissional. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DAS TECNOLOGIAS REMOTAS PARA A 

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Projeto 961 

 

Sandro Pinheiro da Costa2, Stefanny Jennyfer da Silva Pacheco3, Leticia Lima Ferreira 

da Cunha4, Shaiene Leal Melo5, Marina Moreira Freire 6, Joelma de Rezende 

Fernandes7 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A interprofissional pode ser utilizada como estratégia na orientação 

do uso consciente das plantas medicinais, através da informação e qualidade da atenção 

em saúde utilizando as tecnologias da informação e comunicação (TIC) com 

ferramentas remotas no isolamento social decorrente da pandemia. Torna-se 

imprescindível o fortalecimento da interprofissionalidade, por meio dos conhecimentos 

das competências do próximo tornando possível a efetividade do serviço, gerando o 

panorama e dados da disseminação do contagio da doença pandêmica1-3. OBJETIVO: 

O relato de experiência busca evidenciar e conscientizar a prática do uso de plantas 

medicinais de forma segura pela interprofissionalidade através da utilização das TIC’s 

no período de distanciamento social. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O grupo de 

trabalho 3 (GT3) do PET-Saúde interprofissionalidade desenvolve suas atividades no 

Condomínio Hortênsias, do Conjunto Habitacional Parque Ermitage, Teresópolis, RJ. 

Através do mapeamento e territorialização por visitação in loco aos moradores, antes do 

distanciamento social. Dessa forma, foi realizado avaliação de fichas cadastrais e-SUS, 

possibilitando a avaliação do perfil sociodemográfico e o uso de plantas medicinais. Em 

seguida foi realizado um levantamento e tabulação de informações sobre o 

conhecimento tradicional do uso de plantas medicinais através da problematização 

utilizando o Arco de Maguerez para observação da realidade. ANÁLISE CRÍTICA: O 

isolamento social possibilita a intensificação, prática e experiências por meio das TIC’s 

potencializando a interseção dos saberes e competências colaborativas, como um pilar 

para conscientização e uso seguro das plantas medicinais decorrente da realização de 

encontros virtuais, webinar intergrupo e folder para mídias sociais afim da comunicação 

efetiva entre as profissões e fortalecimento do uso das PIC’s ao cuidado integral pela 

trocas de saberes, bem como a elaboração de estratégias e criação de planos de cuidado 

integralizado, por essas ações desenvolvidas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, 

uma vez que conseguimos a concepção dialógica, com orientações com 

intencionalidade e por meio das competências do trabalho interprofissional, baseada na 

ampliação dos saberes, percebemos as necessidades para um cuidado integral à partir 

das PIC’s. A experiência exitosa enriquecedora, possibilita a percepção da necessidade 

de rearranjos correspondentes de modo a ver um cuidado físico e mental de suas 

demandas pela capacidade de resposta. 

PALAVRAS-CHAVE: educação inteprofissional; Práticas Complementares e 

Integrativas; plantas medicinais 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL DA UNIVERSIDADE COMO MEIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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Bezerra³, Amanda Menezes Oliveira4, Kátia Ferreira Costa Campos5, Solange Cervinho 

Bicalho Godoy6, Vanessa de Almeida Guerra7 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: As universidades têm o papel de promover um centro de criatividade 

e inovação, para além da aprendizagem e ações em educação, treinamento e pesquisa. 

Mas também, na aplicação do conhecimento e na compreensão interdisciplinar, 

fomentando benefícios sociais em prol da sociedade1. Em 2015, as Nações Unidas 

criaram a Agenda 2030 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)2. 

Diante disso, as universidades devem inserir como prioridade a promoção da 

Sustentabilidade que gera benefícios à sociedade. Em 2017, a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), aderiu à proposta de ser uma Universidade Promotora da Saúde, 

assumindo responsabilidade em promover a saúde. OBJETIVO: Nesse contexto, o 

presente estudo tem como objetivo articular ações da Responsabilidade Social da 

UFMG, nas ações de ensino, pesquisa e extensão visando relacionar aos ODS, para 

promover a Sustentabilidade, a saúde pública e a educação interprofissional. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo utilizando banco de dados da 

UFMG. Estão sendo mapeadas ações de ensino, pesquisa e extensão, considerando os 

ODS e incorporando a meta de criar quatro redes; Social, Urbano/Ambiental, 

Economia/Meios de Implementação e Governança na comunidade acadêmica, visando 

integrar ações com objetivos comuns, potencializando os impactos positivos. Os 

critérios de inclusão para este estudo são ações ativas, projetos e programas. Após a 

consolidação das redes será criado um observatório online para divulgar as atividades da 

UFMG relacionadas aos ODS. RESULTADOS: Os resultados preliminares referem- se 

às ações de extensão. Foram mapeadas 1.702 ações e a identificação foi por palavras 

chaves relacionadas aos ODS, a citar: pobreza; segurança alimentar, Promoção da 

Saúde, educação, gênero, desenvolvimento sustentável, energia Renovável, geração de 

renda, desigualdade social, desmatamento, entre outras.  Com os critérios de inclusão, 

foram selecionados 756 projetos e programas envolvendo os ODS.  Nota- se que a 

maioria das ações estavam relacionadas aos ODS 4 e ODS 3. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Espera-se contribuir para a divulgação de conhecimento sobre as atividades 

universitárias como recurso, a fim de ampliar o papel social da Universidade e a 

educação interprofissional com o Desenvolvimento Sustentável em seus 3 aspectos: 

econômico, social e ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Responsabilidade 

Social; Educação Interprofissional. 
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TENDA DO CONTO COMO DISPOSITIVO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E 

FORTALECIMENTO DO TRABALHO COLABORATIVO NA ATENÇÃO 

BÁSICA NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO 

Projeto 771 

 

Isadora Amorim2, Barbara Cabral3, Seldon Almeida4 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O modelo biomédico, ainda hegemônico, fragmenta a compreensão 

do sujeito, reduzindo-o a aspectos biológicos e desvalorizando a sua experiência de 

adoecimento. A atuação de profissionais de saúde reproduz essa racionalidade, 

introduzida desde formação (BARROS, 2020). Contudo, existe contemporaneamente a 

compreensão de que a formação em saúde precisa incorporar outras racionalidades de 

cuidado, extrapolando a perspectiva de formar profissionais para simplesmente ocupar 

postos de trabalho, mas sim, produzir cuidado em saúde eticamente implicado. O 

trabalho em saúde requer escuta, diálogo, acolhimento, produção de vínculo, 

incorporação do/a usuário/a na construção de projetos terapêuticos. A Educação 

Permanente em Saúde/EPS surge como uma via potente para qualificar a produção de 

cuidado em ato (CECCIM e FEUERWERKER, 2004). A Tenda do Conto surge como 

um dispositivo de cuidado na Atenção Básica, que valoriza o foco na coletividade, pelo 

compartilhamento de histórias (LIMA, 2018). OBJETIVO: Este relato de experiência 

tematiza o uso da Tenda do Conto como dispositivo de EPS em um município do 

semiárido pernambucano, pondo em perspectiva o exercício do trabalho 

interprofissional. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A Tenda foi utilizada em 

encontros com equipes de Saúde da Família, mediante um convite da equipe PET-

Saúde/Interprofissionalidade de que os trabalhadores levassem um objeto ligado à sua 

trajetória formativa em saúde. O cenário foi montado com uma cadeira ao centro e uma 

mesa, que foi se ornando com os objetos levados. Cada participante do encontro teve a 

oportunidade de sentar na cadeira e contar algo de sua formação, tendo como mote seu 

objeto. Aconteceu um compartilhamento de experiências, por meio de que se 

evidenciou a potência do acolhimento, do encontro, da produção coletiva. ANÁLISE 

CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: Pelas narrativas, a experiência 

de ser trabalhador/a de saúde foi comunicada e elaborada, construindo-se novos sentidos 

para o próprio trabalho em equipe, pelas conexões produzidas. Operou-se um encontro 

instigante, com circulação de afetos, de vida. A Tenda operou como ponte, produtora de 

conexões, identificações, reconhecimento, pertencimento. Nos encontros, petianos/as 

provocavam trabalhadores/as sobre a potência da ferramenta para encontros com a 

comunidade – pela experiência vivida, poder pensar sobre seus usos no próprio trabalho 

cotidiano. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim, avalia-se a Tenda do Conto como 

dispositivo de formação, via EPS, e de cuidado. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Profissional; Atenção Básica; Narrativa Pessoal. 
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VAMOS DIALOGAR SOBRE INTERPROFISSIONALIDADE? 

RECEPÇÃO AOS CALOUROS DA SAÚDE – UFMA - CAMPUS PINHEIRO – 

MA – RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

Projeto 38 

 

Mauricio Bruno da Costa Corrêa2, Edson Rubens Costa3, Ilka Letícia Barros Silva4, 

Hiago Anthony Ferreira Almeida5, Cleice Ribeiro Gatinho6, Cintia Daniele Machado de 

Morais7, Sara Fiterman Lima8, Anne Karine Martins Assunção9 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O PET-SAÚDE é um programa que promove a interprofissionalidade 

e se mostra como a principal estratégia para formar profissionais aptos ao trabalho em 

equipe¹. A educação interprofissional (EIP) contribui para a formação dos profissionais 

de saúde e possibilita a eles uma melhor preparação para atuarem de forma integrada em 

equipe². OBJETIVO: Descrever a recepção aos calouros dos cursos da saúde do 

Campus UFMA Pinheiro – MA, com o intuito de apresentá-los à EIP em saúde, com 

ênfase para a saúde da mulher. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Em 2020, o 

cronograma de recepção aos calouros contemplou a EIP. Inicialmente houve a acolhida 

aos calouros dos cursos Medicina, Educação Física e Enfermagem, no auditório, para a 

palestra de apresentação do PET-SAÚDE proferida pela Coordenadora do PET profa. 

Sara Fiterman. Em seguida, um representante de cada grupo tutorial apresentou seu eixo 

de trabalho, bem como os objetivos e atividades já realizadas. Após esses dois 

momentos, os calouros foram divididos em grupos para visitarem os estandes de cada 

grupo. No subgrupo Saúde da Mulher realizou-se uma roda de conversa, na qual 

relatou-se as atividades por meio de fotografias e opiniões sobre como é fazer parte do 

PET. Uma flor foi dada para cada aluno a fim de que respondessem perguntas e 

deixarem suas impressões relacionados a EIP e foi entregue como lembrança desse 

momento uma tag de agradecimento com um QR code para acesso a um artigo 

científico de EIP. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: A 

ação foi desenvolvida em apenas duas horas, caso fosse uma atividade mais prolongada 

os alunos poderiam adquirir mais aprofundamento acerca do assunto. Ressalta-se que a 

partir desta ação os alunos tiveram a oportunidade de conhecer precocemente sobre a 

educação e o trabalho interprofissional, tendo em vista que muitos alunos desconheciam 

esse termo e sobre essa forma de trabalho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sabe-se da 

importância da educação interprofissional na formação de futuros profissionais, logo se 

torna necessário ações integradas do PET-SAÚDE junto à graduação. Necessita-se 

reformular os métodos de ensino na graduação para inserção da visão integrada das 

profissões e formar profissionais capacitados e preparados para trabalhar em equipe. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Educação Superior; Ciências da 

Saúde. 
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WORKSHOP DE SIMULAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE 

APLICADA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

 

Gleydstone Teixeira Almeida2, Rafael Mendonça Fonseca3, Rayane Barros Pinto4, 

Thaís Pereira Amorim5, Karla Joanny Rodrigus dos Santos Oliveira6, Cintia Daniele 

Machado de Morais7, Sara Fiterman Lima8, Anne Karine Martins Assunção9 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET-Saúde 

propõe a mudança de currículo dos cursos da área da saúde e qualificação do processo 

ensino-serviço-comunidade de modo a promover a educação interprofissional (EIP)¹. 

Para a qualificação, diversas metodologias de ensino podem ser utilizadas, dentre elas a 

simulação realística (SR) com cenários interprofissionais (CIs) que possibilitam aos 

acadêmicos e profissionais da saúde aprendizado colaborativo eficiente e confiança na 

equipe2,3. Desta forma, o PET-Saúde da Universidade Federal do Maranhão – Campus 

Pinheiro realizou um workshop de simulação aplicada, afim de promover a EIP. 

OBJETIVOS: Aplicar a SR, em cenário de interprofissional, na garantia da 

aprendizagem teórico-prática. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A SR foi planejada 

pelo Grupo Tutorial-Saúde da Mulher, sendo os atores, alunos e preceptores. O público-

alvo foram os alunos da UFMA dos cursos de medicina, enfermagem e educação física 

(EF). O caso relatado era um atendimento a uma gestante adolescente que se descobre 

grávida após teste de farmácia, e que estava passando por problemas afetivos com o 

namorado e familiares. Ela procurou atendimento e foi encaminhada pelo Agente de 

Saúde à equipe da ESF de uma unidade básica de saúde. Para a tomada de decisão sobre 

a conduta correta, três alunos dos cursos da saúde foram convidados para interagirem no 

cenário e aos demais alunos, que assistiam à ação, foi solicitado que respondessem o 

debrifing, o qual reconheceram algumas falhas e foi observado pouca participação de 

estudantes de EF. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: 

Os limites observados foram os CIs da UBS em uma única sala, avaliação de estratégias 

de inserção de EF nesse contexto. Potencialidades identificadas: integração da 

comunidade acadêmica com a EIP, apresentação às competências colaborativas como 

trabalho em equipe, clareza dos papéis e uso das competências específicas na resolução 

do problema. CONCLUSÕES: Os CIs, proporcionados pelo workshop do PET-Saúde, 

facilitou o desenvolvimento de habilidades teórico-prática alinhadas aos conceitos 

interprofissionais com reflexo no aumento da confiança no atendimento dos pacientes. 

Estes ambientes simulados possibilitam uma melhora na comunicação interprofissional, 

conhecimento dos papéis, trabalho em equipe, liderança colaborativa e resolução de 

conflitos que se traduz em satisfação do usuário. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Treinamento por Simulação; 

Práticas Interdisciplinares. 
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A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL COMO FERRAMENTA PARA A 

PRÁTICA COLABORATIVA NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA1. 

Projeto 38 

 

 
Julyana Suelen Rodrigues Fonseca2, Adryemerson Pena Forte Ferreira3, Keyla Cristina 

Nogueira Durans4, Jundson Dias Brito5, Amanda Namíbia Pereira Pasklan6, Mayara 

Cristina Pinto da Silva7. 

 

RESUMO 

Introdução: O atual contexto da saúde apresenta uma carga de necessidades e 

problemas de saúde cada vez mais complexos. Tal cenário, marcado pelas ações de 

saúde fragmentadas, nos mostra que há a necessidade de mudar o perfil profissional 

existente.1 No Sistema Único de Saúde, a principal ordenadora do cuidado é a Atenção 

Básica que está organizada de acordo com a Estratégia de Saúde da Família, que tem 

como uma de suas diretrizes o trabalho em equipe.2 A Educação Interprofissional (EIP) 

pode contribuir para a aprendizagem conjunta e direcionada para a prática colaborativa 

entre as profissões. 1-2 Objetivos: Analisar a potencialidade da EIP como fortalecimento 

da prática colaborativa no processo de trabalho da Atenção Básica. Metodologia: Trata-

se de uma revisão integrativa da literatura, com artigos de periódicos científicos 

indexados na Scientific Electronic Library Online (SciELO) e no LILACS ( Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), na língua portuguesa, com textos 

completos e gratuitos disponíveis na íntegra, publicados entre 2015-2020, com a 

exclusão de teses, dissertações e revisões de literatura. Foram utilizados os seguintes 

descritores: Educação Interprofissional, Comunicação em Saúde, Atenção Básica à 

Saúde, acrescidos de “AND” como operador boleano. Foram encontrados 15 artigos 

durante a busca e 9 foram selecionados para análise, mediante critério de exclusão. 

Resultados: A maioria dos artigos publicados foi de 2016-2020, com uma crescente no 

ano de 2018. A análise demonstrou que dinâmica da Atenção Básica está organizada 

com base no trabalho em equipe, o que favorece os processos colaborativos. A EIP 

fortalece ainda mais essa prática, contribui para o fortalecimento de vínculos entre os 

profissionais, facilitando a interação, confiança e respeito, pontos que são essenciais 

para a prática colaborativa; embora em alguns casos ocorra situações conflituosas, o que 

é inerente a qualquer relação, a presença de um líder colaborativo contribui para impedir 

tais situações. A prática colaborativa resulta na interação entre profissionais, e fortalece 

as ações voltadas aos usuários, melhorando a qualidade da atenção prestada.3 

Conclusão: A EIP contribui para a prática colaborativa no espaço da Atenção Básica, 

criando espaços favoráveis ao diálogo entre profissionais e usuários, fortalecendo as 

relações interpessoais.     

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Comunicação em Saúde; Atenção 

Básica à Saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES 

INTERNADOS COM A COVID-19 

 
Willams Costa de Melo1, Messias de Lima Macedo2, Beatriz Ferreira Monteiro3, 

Esmeralda Chaves Martins4, Sula Francisca França Costa5, Katia Regina 6, Wagner 

Ferreira Monteiro7 

 

RESUMO  
Introdução:  Estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, o SARSCoV-2, vírus que 

já ceifou milhares de vidas pelo mundo todo. O primeiro caso da doença surgiu em 

dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Em janeiro de 2020, a OMS 

declarou que o surto da Covid-19 era uma emergência de saúde pública mundial, e 

países com sistemas de saúde vulneráveis seriam os mais atingidos pelo novo corona 

vírus. Os sinais e sintomas até hoje sofrem modificações, o que torna o vírus um 

verdadeiro quebra cabeça, sendo primordial a união dos profissionais da saúde, em suas 

diversas áreas de conhecimento e atuação sendo peças chaves ao cuidado do paciente 

internado com a Covid-19. Objetivo: Abordar a importância da assistência 

multiprofissional ao cuidado do paciente internado vítima da Covid-19. Metodologia 

ou Descrição da Experiência: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a partir de uma revisão 

bibliográfica, utilizando um total de três artigos, com o ano de publicação em 2020, através das 

bases de dados: Portal Capes e LILACS. Resultados: A importância da equipe 

multiprofissional é de extrema importância para articulação de ações e cooperação 

multa com foco em um objetivo comum, restaurar a saúde do paciente. Portanto cada 

profissional tem o seu papel indispensável frente ao combate ao novo corona vírus. 

Pode-se ainda dizer que, com a identificação de desafios e situações problemas no 

cenário apresentado, a equipe consegue, em conjunto, traçar objetivos, realizar 

planejamento e promover resolução de problemas, o que irá facilitar e dinamizar o 

atendimento prático, a atuação conjunta desses profissionais, em prol da melhora do 

quadro, do bem estar e da qualidade de vida do paciente, tendo como resultado uma 

evolução mais rápida e significativa da saúde do adoentado. Visto que há um 

crescimento exponencial de pacientes com esse quadro que precisam de uma atuação de 

qualidade por parte da equipe. Conclusão ou Considerações Finais: Diante dos 

acometimentos torna-se indispensável a presença de uma equipe multiprofissional no 

combate a Covid-19, fazendo-se necessário a revisão da prática, processo e protocolo 

assistenciais para garantir a qualidade e segurança dos clientes e profissionais nas áreas 

de saúde de todo o mundo.  

PALAVRAS-CHAVE: Multiprofissional; Covid-19; Assistência.  
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A IMPORTÂNCIA DO SETEMBRO ROXO NA DIVULGAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO DA FIBROSE CÍSTICA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS 

BASEADAS EM BIG DATA 
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RESUMO 

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva e 

multissistêmica, caracterizada pela disfunção do gene CFTR (cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator). Objetivos: Analisar o perfil de buscas na web, 

no Brasil, sobre o setembro roxo e sua importância na divulgação da fibrose cística. 

Metodologia: Trata-se de estudo de ciência de dados, com big data. Os dados de busca 

na web foram coletados por meio da ferramenta Google Trends (que varia de 0 a 100), 

utilizando os termos “setembro roxo” e “fibrose cística”, no Brasil, entre 1º a 6 de 

setembro de 2020. Resultados: Observou-se maior busca pelo termo “fibrose cística” 

(n=71), que pelo termo “setembro roxo” (n=46). A maior busca, pelo termo “setembro 

roxo”, ocorreu nos estados do Rio Grande do Sul (100,0%) e da Bahia (100,0%), 

enquanto, para o termo “fibrose cística”, essa quantidade foi maior no Espírito Santo 

(100,0%), Pernambuco (100,0%), Santa Catarina (100,0%) e Minas Gerais (100,0%). 

Em 05 de setembro, é comemorado o dia nacional de conscientização e divulgação da 

fibrose cística. A data foi instituída com o objetivo de conscientizar a população 

brasileira, sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da FC 

e divulgar a acessibilidade aos serviços públicos de saúde e aos medicamentos 

indicados para o tratamento. Conclusão: A difusão acerca da FC, na população 

brasileira, possibilita acesso à informação em saúde, auxilia no diagnóstico precoce e no 

tratamento adequado, aumentando assim a sobrevida, prevenindo as internações e/ou 

outras comorbidades, além de proporcionar melhor qualidade de vida à pessoa com FC.   

PALAVRAS-CHAVE: Big Data; Conscientização; Doenças Raras; Fibrose Cística.  
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RESUMO 

Introdução: A campanha setembro verde objetiva a prevenção do câncer de intestino e 

o estímulo à doação de órgãos e tecidos. Objetivos: Analisar o perfil de buscas na web, 

no Brasil, sobre o setembro verde e sua importância na prevenção ao câncer de intestino 

e no incentivo à doação de órgãos e tecidos. Metodologia: Estudo de ciência de dados, 

por big data. Os dados de busca na web foram coletados pela ferramenta Google Trends 

(com pontuações de 0 a 100), utilizando os termos “setembro verde”, “doação de 

órgãos” e “câncer de intestino”, no Brasil, entre 1° e 6 de setembro de 2020. 

Resultados: Houve maior interesse nas buscas pelo termo “setembro verde” (74 

pontos), seguido de: “câncer de intestino” (16 pontos) e “doação de órgãos” (10 pontos). 

Alagoas, Piauí e Rondônia foram os estados que mais pesquisaram (100 pontos) o termo 

“setembro verde”. O termo “câncer de intestino” foi mais pesquisado no Pará (100 

pontos) e o termo “doação de órgãos”, no Espírito Santo (65 pontos). A campanha 

“setembro verde” objetiva alertar e incentivar a população quanto à importância da 

doação de órgãos e da prevenção do câncer de intestino. Conclusão: As campanhas de 

incentivo à doação de órgãos e de prevenção ao câncer de intestino, além de difundir o 

conhecimento e a informação em saúde na população, são capazes de estimular a 

melhora dos hábitos de vida, proporcionando: redução da morbimortalidade, pelo câncer 

em questão, e redução na fila de espera por um transplante de órgão.  

PALAVRAS-CHAVE: Big Data; Conscientização; Neoplasias Intestinais; Obtenção 

de Tecidos e Órgãos.   
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A INTEGRALIDADE DO CUIDADO GESTACIONAL ATRAVÉS DA 

PRÁTICA COLABORATIVA NO PRÉ-NATAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

Introdução: O pré-natal tem papel fundamental na promoção da saúde, prevenção e 

detecção precoce de doenças que possam acometer tanto a mãe quanto o bebê durante a 

gestação, além de prepará-la para a maternidade. O Sistema Único de Saúde preconiza 

que sejam realizadas no mínimo 6 consultas de pré-natal alternando entre enfermeiro e 

médico, preferencialmente. Dessa forma, o pré-natal ocorre, rotineiramente, de forma 

uniprofissional. Objetivo: relatar a experiência de um grupo de PET/Saúde-

Interprofissionalidade no pré-natal na Atenção Primária à Saúde . Metodologia ou 

Descrição da Experiência: em novembro de 2019, uma equipe do PET/Saúde-

Interprofissionalidade realizou uma ação educativa em um Centro de Saúde da Família 

(CSF) de Sobral-CE, dos quais estavam presentes os profissionais da equipe mínima, 

Nasf e Residência Multiprofissional de Saúde da Família, abordando a importância da 

prática colaborativa e interprofissionalidade para a assistência eficaz ao paciente. Na 

ocasião, foi sugerida a formação de equipes multiprofissionais para atuarem nos 

serviços oferecidos pelo CSF, dentre eles o pré-natal. Para tal, foi formada uma equipe 

composta por uma enfermeira, profissional de educação física e acadêmica de medicina. 

Resultados ou Análise crítica: foram realizados quatro pré-natais nesse formato, com 

interação entre os conhecimentos de cada profissional e feitas orientações e condutas de 

acordo com a expertise de cada um. Conclusão ou Considerações Finais: foi possível 

observar que os atendimentos demandaram mais tempo, visto que cada profissional fez 

sua contribuição e interagiram os saberes, prolongando-se por aproximadamente ⅓ a 

mais de tempo comparado ao atendimento uniprofissional. Por outro lado, a experiência 

da prática colaborativa trouxe resultados promissores, visto que as gestantes receberam 

diversas orientações e tiraram dúvidas, garantindo qualidade e a integralidade em saúde 

para essas mulheres. Para os profissionais, foi igualmente positivo, dado que a prática 

colaborativa permite a integração de conhecimentos e a comunicação eficaz. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde; Cuidado Pré-Natal; Integralidade 

em Saúde. 
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RESUMO 

Introdução: A Educação Interprofissional é um modo de aprendizagem que 

potencializa o desenvolvimento de competências colaborativas para o trabalho em 

equipe de qualidade e é vem sendo adotada por muitas instituições de ensino. No Brasil, 

os cursos de graduação em sua maioria continuam estruturados por disciplinas e de 

forma uniprofissional. Sendo assim, prevalecendo a formação com saberes específicos 

da sua categoria profissional, o que contribui com concepções estereotipadas e 

desconhecimento dos papéis dos demais profissionais da saúde, tendo por consequência 

uma assistência fragmentada1,2,3. Objetivo: Descrever a vivência dos alunos do PET-

Saúde UFMA Pinheiro-MA no acompanhamento de profissionais da saúde de área não 

correlata à sua graduação de modo a identificar as competências colaborativas e 

específicas presentes. Descrição da experiência: A atividade foi desenvolvida em 

unidade hospitalar e em Unidade Básica de Saúde localizadas nos estados do Maranhão, 

Tocantins e Pernambuco. Cada aluno acompanhou um profissional diferente do seu 

curso de graduação para conhecer suas competências especificas. Os profissionais que 

fizeram parte da atividade foram Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos e 

Fisioterapeutas. Autorização das chefias foi solicitada previamente. Como estratégia de 

registro foram utilizadas fotografias dos espaços laborais, vídeo-diário dos alunos, 

relato das práticas e procedimentos desenvolvidos pelos profissionais. Verificou-se que 

os profissionais compreendem suas funções e as dos outros, porém não há o trabalho 

interprofissional. Observou-se a ausência de algumas competências colaborativas como 

a comunicação interprofissional e o funcionamento da equipe de saúde. Os alunos 

puderam identificar práticas que estão relacionadas apenas com as competências 

específicas. Análise crítica dos limites e potencialidades: Como limitações ausência 

de mais categorias profissionais. Como pontos positivos contatou-se que o 

acompanhamento realizado, 10hs semanais, foi um período satisfatório para 

compreender a função do outro e identificar as competências colaborativas presentes e 

ausentes em sua rotina e os profissionais foram colaborativos no processo de ensino-

aprendizagem e mostraram-se interessados em aprender sobre a interprofissionalidade. 

Conclusão: Evidenciou-se a necessidade de ações e capacitações voltadas para o 

esclarecimento da importância da interprofissionalidade para um serviço de qualidade e 

efetivo trabalho em equipe. Iniciativas como o PET-SAÚDE aproximam, precocemente, 

outras profissões no ambiente acadêmico para a garantia da formação integral. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Área da Saúde; Ocupações em 

Saúde.  
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RESUMO 

Introdução: A violência doméstica contra a mulher (VDCM) diz respeito a qualquer 

ataque à integridade física, sexual, ou psicológica à mulher, que tem maior 

vulnerabilidade.1 No Brasil, a VCDM é um grave problema de saúde pública, em 2017, 

a taxa era de 4,8 homicídios/100 mil mulheres e ocupar a 5ª posição no ranking global.1 

No entanto, profissionais de saúde sentem-se despreparados para combater casos de 

violência, por receberem abordagem superficial sobre o tema na graduação e por falta 

de qualificação.2 Objetivos: Relatar o uso da metodologia PBL, sobre violência 

doméstica, em profissionais de saúde de uma UBS de Pinheiro-MA. Descrição da 

experiência: O GT Saúde da Mulher elaborou e aplicou um PBL (problem based 

learning) para trabalhar as competências funcionamento da equipe e atenção centrada 

no usuário, em uma equipe composta por uma médica, uma dentista, duas enfermeiras e 

uma auxiliar de saúde bucal para discussão sobre VDCM. Através do PBL houve  

debate de ideias por meio de questionamentos-chave e propostas de soluções referentes 

à assistência e importância da interprofissionalidade na resolução dos casos de 

violência. Observou-se na aplicação algumas fraquezas: medo de notificar por falta de 

anonimato; período extenso entre o conhecimento do caso e início da intervenção e falta 

de preparo adequado das equipes de saúde. Quanto as potencialidades: empenho dos 

profissionais na condução dos casos, acolhimento efetivo e desejo de mudança na 

realidade dos altos índices de VDCM. Análise crítica dos limites e potencialidades: 

Notou-se como pontos limitantes o despreparo dos profissionais na condução dos casos 

de violência e pouca aplicação das competências colaborativas nas condutas propostas. 

O tempo de discussão foi limitado por ter sido realizada no final do expediente da 

equipe. Porém, os profissionais contribuíram ativamente na experiência, foi um 

momento oportuno para aquisição de conhecimento, reunião da equipe e discussão dos 

casos, que são tão comuns no município. Considerações finais: Faz-se necessário 

preparar os profissionais com postura ética, acolhimento e no uso dos pressupostos da 

interprofissional na abordagem dos casos de VDCM, para que venham à conhecimento 

dos Órgãos de Proteção à Mulher, mais mulheres venham ter proteção e os agressores 

sejam penalizados. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica, Violência contra à mulher; Assistência à 

saúde. 
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ATENDIMENTO INTERPROFISSIONAL À HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 

NA UBS SANTO ANTÔNIO DOS CARVALHOS DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Adriano Tavares Santos¹, Hugo Dionardo Marques Costa², Laiany Caroline dos Santos 

Silva³ 

 

RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) acomete aproximadamente 35% da 

população brasileira¹, e juntamente com o diabetes mellitus (DM) são classificadas 

como as doenças crônicas mais comuns e em constante progressão no cenário nacional, 

se tornando assim um problema de saúde pública², nesse contexto complexo é 

substancial uma abordagem  e colaboração entre os profissionais da saúde, visando o 

cuidado centrado no usuário tornando intervenções mais resolutivas³, e somado  à isso, a  

Atenção Primária à Saúde (APS) corresponde ao contato inicial e preferencial desses 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)4, e portanto, se torna uma via essencial no 

atendimento  precoce ou mesmo preventivo à essas Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT)5. Objetivo: Explanar sobre a conduta interprofissional, bem 

como as medidas que foram adotadas para o atendimento a esses usuários do sistema de 

saúde portadores de tais comorbidades. Metodologia: Este artigo trata-se de um relato 

de experiência sobre os atendimentos à hipertensos e diabéticos na Unidade Básica de 

Saúde (UBS) Santo Antônio dos Carvalhos (SAC), em Pinheiro – Maranhão, durante a 

pandemia da COVID-19 (causada pelo novo coronavírus – SARS-CoV-2), realizado a 

partir do mês de março à setembro de 2020.  Descrição da Experiência: Inicialmente, 

assim que o novo coronavírus foi notificado no estado do Maranhão, a comunidade do 

povoado SAC foi informada pela equipe de saúde das medidas protetivas que seriam 

empregadas, sendo estas preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), como uso obrigatório de máscara, 

distanciamento social, lavagem rotineira e correta das mãos e, quando possível o uso de 

álcool 70% para a desinfecção das mãos6. Na UBS os atendimentos passaram a ser 

agendados, com prioridade aos atendimentos de urgência. Por conseguinte, foi 

observada uma diminuição significativa pela procura aos atendimentos por parte desses 

usuários, o que pode ter sido ocasionado pelo isolamento social e medo da transmissão 

do vírus, pois os mesmos faziam parte do grupo considerado de risco ao contágio pela 

COVID-19. Dessa forma, a equipe de saúde adotou algumas medidas para garantir a 

assistência aos usuários que não compareciam à UBS, tais como enviar os agentes 

comunitários de saúde (ACS) para verificar o estado de saúde geral e sinais vitais, como 

a aferição de pressão arterial, temperatura, glicemia capilar, assim como esclarecer 

sobre o uso correto das medicações prescritas. Com essas informações adquiridas pelos 

ACS, a equipe de saúde (médico, enfermeiro, odontólogo e técnico de enfermagem) 

avaliaram a situação e possíveis intervenções em alguns casos, e assim, se deslocando a 

residência do usuário,  todos fazendo uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 

nessas visitas os atendimentos foram feitos de forma interprofissional, a fim de alcançar 

melhor resolutividade dos casos, quando necessário um procedimento mais invasivo o 

qual demandasse equipamentos localizados somente na UBS, a exemplo dos aparatos 

odontológicos, essas pessoas eram direcionadas a unidade, sendo todos os cuidados 

postos em prática, como horários diferentes de atendimentos, evitando-se assim 

aglomerações. Considerações Finais: Portanto, práticas colaborativas entre a equipe de 

saúde foram realizadas durante a pandemia da COVID-19, em vista de diminuir 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

121 

possíveis agravos à saúde dos hipertensos e diabéticos, e prestar um serviço humanizado 

e seguro. 

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão Arterial Sistêmica; Diabetes Mellitus; Relações 

Interprofissionais; Atenção Primária à Saúde; Saúde Pública. 
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ATIVIDADE LÚDICO-EDUCATIVA NA PREVENÇÃO DA HANSENÍASE EM 

UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA BAIXADA MARANHENSE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE1 
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RESUMO 

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa provocada pelo 

microrganismo Mycobacterium leprae e com repercussões dermatoneurológicas. A taxa 

de detecção dessa doença na população abaixo de 15 anos representa um indicador de 

casos ativos de hanseníase, bem como permite a mensuração de transmissibilidade 

presente em uma comunidade (SCHNEIDER; 2017). No contexto das comunidades 

quilombolas, a hanseníase ainda causa muitos obstáculos sociais e está associada à falta 

de adesão ao serviço de saúde, causa enfrentada também pelos indivíduos menores de 

15 anos acometidos pela doença (CRISTINI TM et al.; 2015). Objetivo: Relatar a 

experiência da aplicação de atividade lúdico-educativa em uma comunidade quilombola 

da Baixada Maranhense. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de 

experiência da aplicação de uma atividade de educação em saúde, organizada por 

coordenadores, preceptores e acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Educação Física e 

Medicina que integram o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde/Interprofissionalidade) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus 

Pinheiro. A ação foi realizada na comunidade quilombola Santana dos Pretos, com 

público-alvo de 76 crianças e adolescentes menores de 15 anos, acompanhados de seus 

pais e responsáveis, em fevereiro de 2020. Foi composta por duas etapas: educação em 

saúde e atividade lúdica. A primeira parte incluiu explicações acerca do PET-Saúde e 

sobre a hanseníase, já na segunda trabalhou-se atividades físicas, competições com 

entrega de prêmios e distribuição de lanches. Análise crítica: A dificuldade de acesso à 

comunidade e a resistência de alguns pais em aceitarem a participação de seus filhos 

foram os principais limites. Como potencialidades, observou-se a possibilidade de 

aplicação de competências específicas e colaborativas; o desempenho de trabalho em 

equipe dos membros do PET; a integração ensino-serviço-comunidade, e a publicidade 

das ações realizadas pela UFMA à comunidade, aproximando essa população ao 

ambiente universitário e abrindo portas para novas parcerias. Conclusão: A atividade 

realizada possibilitou a conscientização acerca da importância do diagnóstico e do 

tratamento precoce para o controle da hanseníase e a prevenção de incapacidades. A 

aplicação desta ação foi facilitada em decorrências dos conceitos de 

interprofissionalidade aprendidos através do programa PET-Saúde. 
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COMUNICAÇÃO E HANSENÍASE1 
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RESUMO  

A comunicação é uma das principais habilidades a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas 

para uma boa dinâmica entre o grupo, além disso, a comunicação eficaz é capaz de 

dirimir as necessidades da comunidade. No contexto do trabalho em equipe, a 

comunicação tornou-se uma exigência para a formação e atuação dos profissionais de 

saúde, visto que é uma competência transversal no trabalho em saúde. Dentre as ações 

realizadas no âmbito da Atenção Básica, o atendimento ao portador de hanseníase ainda 

é um desafio para profissionais e os sistemas de saúde, e é neste cenário que o trabalho 

colaborativo da equipe, ao ser implementado, pode contribuir para um cuidado mais 

integral ao paciente hansênico, pois evita desagravos, estresses e abordagens excessivas, 

o que prioriza seu bem estar. Com o objetivo de identificar evidências científicas que 

relacionem comunicação e hanseníase no contexto interprofissional de educação e 

prática das equipes de saúde, o estudo utilizou as bases de dados Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Literatura 

Latino-americana e do Caribe em  Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online-MEDLINE) e Google 

Acadêmico para levantar publicações na língua portuguesa, no período de 2003 a 2017, 

empregando-se palavras-chave como comunicação e hanseníase combinados pelo 

booleano AND. Quanto aos aspectos representativos da hanseníase, a discriminação em 

relação à doença ainda é uma problemática atual que repercute, inclusive, no tratamento 

dos pacientes. Assim, estratégias de comunicação dos diversos profissionais de saúde se 

configuram como instrumentos de educação e sensibilização da comunidade, além do 

implementar o cuidado interprofissional equitativo e integral da equipe. A hanseníase, 

sendo uma doença infecciosa, crônica e de grande impacto nos sistemas de saúde, tem 

na comunicação uma importante ferramenta no atendimento às necessidades de manejo 

da doença, portanto, representa uma virtude para a equipe interprofissional. Desse 

modo, os dados coletados nos artigos selecionados corroboram para a importância da 

comunicação efetiva no processo de formação e atuação interprofissional.  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Hanseníase; Equipe; Interprofissional; Saúde. 
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DESAFIO DO AUTOCUIDADO: ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO AO 

SUICÍDIO EM MÍDIA SOCIAL ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL1 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO A prevenção ao suicídio é fortemente discutida durante o mês de 

setembro no mundo inteiro. O suicídio é uma triste realidade que afeta principalmente 

os jovens. São registrados cerca de 12 mil casos por ano no Brasil e mais de 1 milhão no 

mundo. Nesse sentido, durante o mês de setembro promoveu-se através das mídias 

sociais do projeto PET Saúde Interprofissionalidade- Sobral-CE, atividades reflexivas e 

de autoconhecimento como estratégia de autocuidado e consequentemente de prevenção 

ao suicídio. OBJETIVO A proposta denominada de “DESAFIO DO 

AUTOCUIDADO”, teve como intuito incentivar o público a realizar uma reflexão sobre 

a vida e o suicídio. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA Através de uma série de 

atividades que foram  publicadas diariamente, o desafio propôs aos seguidores uma 

reflexão sobre suas vidas, com vistas ao desenvolvimento da autoestima, 

autoconsciência e confiança. As atividades propostas foram acompanhadas pelos 

integrantes do projeto, que interagiam através das mídias sociais e também se 

disponibilizaram para realizar orientações em situações mais específicas em que os 

usuários necessitavam de suporte, acolhida e cuidado. ANÁLISE CRÍTICA DOS 

LIMITES E PON-TENCIALIDADES A compreensão do fenômeno do suicídio é 

perpassada por diversos fatores, de tal modo pretendeu-se revelar a importância da 

colaboração interprofissional para o manejo de situações limites, destacando o 

comportamento suicida. Acredita-se na potencialidade da escrita terapêutica, estratégia 

capaz de ajudar as pessoas a ressignificarem positivamente as diversas experiências 

vividas. Tal ação se insere nas estratégias de prevenção ao suicídio além de 

proporcionar a interação entre os colaboradores do PET e seus seguidores nas rede 

sociais. CONSIDERAÇÕES FINAIS A experiência possibilitou aos participantes 

colaborar com transformações positivas no acolhimento à situações de expressão de 

sentimentos e revelou os desafios para condução de um plano de cuidados que envolva 

profissionais de diversas categorias. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO 

OUTUBRO ROSA1 

Projeto 38 

 
Thaís Pereira Amorim2, Edson Rubens Costa3, Erica Santos Rocha4, Túlio Gabriel de Lima 

Cavalcanti5, Karla Joanny Rodrigues dos Santos Oliveira6, Cintia Daniele Machado de Morais7, 

Sara Fiterman Lima8, Anne Karine Martins Assunção9 

 

RESUMO 

Introdução: Anualmente é celebrado o Outubro Rosa, dedicado ao compartilhamento 

de informações e promoção da conscientização sobre o câncer de mama visando 

diminuição da mortalidade.¹ A educação em saúde é um processo didático que capacita 

a população e profissionais da saúde de forma a aderir às práticas de promoção e 

prevenção além de estimular a mudança de comportamento pessoal em relação a própria 

saúde.2 Objetivos: Atualizar os agentes comunitários de saúde (ACS) sobre o câncer de 

mama e esclarecer os papéis dos diferentes profissionais da saúde diante do cenário 

envolvendo a interprofissionalidade.  Descrição da experiência: O subgrupo PET – 

Saúde da Mulher e a Secretaria de Saúde do município de Pinheiro-MA organizaram 

uma oficina com foco na temática do outubro rosa voltada a interprofissionalidade, 

tendo como público alvo os ACS. Dentre os temas escolhidos que foram trabalhados na 

oficina estavam: “Finalidade do Outubro Rosa? ”, “Os problemas relacionados a 

mama”, “A prevenção e promoção da saúde da mulher”, “Os benefícios da atividade 

física para o sistema cardiorrespiratório”, “Estudo de caso com conduta 

interprofissional” e “Ação educativa do autoexame da mama”. A oficina ocorreu em 23 

de outubro de 2019, contou com a participação de 30 ACS que dialogaram e interagiram 

durante toda a oficina através de relatos do dia a dia. Os alunos e preceptores do PET 

esclareceram o que é interprofissionalidade e destacaram a importância nas abordagens 

em saúde pela conduta do trabalho em equipe através da clareza dos papéis de cada 

profissão e atenção centrada ao usuário. Análise crítica dos limites e potencialidades: 

Dentre os principais limites podemos destacar o pouco tempo para abordar uma 

temática extensa, o cansaço dos profissionais que estavam vindo de um turno de visitas 

domiciliares. E entre as potencialidades estão a troca de experiências, os relatos de 

satisfação dos participantes e o ineditismo em conhecer o que é a interprofissionalidade, 

já que nenhum ACS havia conhecido anteriormente esse conceito. Considerações 

finais: Educar os profissionais aproxima a teoria da prática, aumenta as chances de 

sobrevida diante de uma boa orientação e de uma equipe bem relacionada e que entende 

o papel de cada um. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação interprofissional; Assistência Integral à Saúde da 

Mulher; Educação em Saúde. 
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E SUA REPERCUSSÃO NO CUIDADO 

DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Larissa Oliveira Rocha Pereira¹, Beatriz Santos Pereira². 

 

RESUMO 

Introdução: A educação interprofissional é uma atividade que envolve dois ou mais 

profissionais que aprendem juntos de modo interativo para melhorar a colaboração e 

qualidade da atenção à saúde. No entanto, alguns estudos apontam dificuldades 

encontradas pelos profissionais de saúde na coordenação e colaboração interprofissional 

o que impacta na qualidade e segurança do cuidado de saúde. Sendo assim, é notório a 

necessidade de trabalhar com educação interprofissional desde as universidades 

engajando professores para o aprendizado compartilhado entre profissões de saúde e 

assistência social. Objetivo. Identificar as repercussões que educação interprofissional 

possui no cuidado de saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, 

realizada nas bases de dados BVS, LILACS e SciELO. Elencando-se seguintes 

descritores cruzados com o marcador booleano “and”: educação interprofissional; 

colaboração; cooperação; relações interprofissionais e segurança do paciente. 

Considerando critérios de inclusão: texto completo disponível em português, referente 

período 2015 a 2020. Foram encontrados 57 artigos, após leitura criteriosa dos títulos e 

resumos e duplicação de artigos, um total de 6 artigos foram inclusos nesse estudo. 

Fazendo uso da pergunta norteadora: Quais as repercussões que a educação 

interprofissional atribui ao cuidado de saúde? Resultados: Em 83,3% da pesquisa foi 

identificado que o modelo de formação em saúde no Brasil acontece de forma 

hegemônica, focado na fisiopatologia, não favorecendo o trabalho em equipe, tendo 

impacto negativo no cuidado de saúde. Com isso, em 4 artigos (66,6%) do estudo 

sugere uma educação interprofissional com mudanças curriculares e estratégias 

metodológicas ativas. Já um outro artigo propõe educação permanente e matriciamento. 

Ambas propostas para que o profissional adquira competências colaborativas. Sendo 

identificado em 3 artigos tais competências colaborativas: valores/ética para a prática 

interprofissional, clareza dos papeis profissionais, comunicação interprofissional e 

trabalho em equipe, cuidado centrado no paciente, cliente e família, resolução conflitos 

interprofissionais e liderança colaborativa interprofissional. Repercutindo positivamente 

na segurança da assistência, no acolhimento prestado e integralidade da atenção. 

Conclusão: A educação interprofissional é benéfica para prestação de uma assistência 

de qualidade e prevenção de danos ao indivíduo, dessa forma deve ser vista como 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento do cuidado de saúde, garantindo 

competências colaborativas e melhorias no cuidado de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: educação interprofissional; colaboração; cooperação; relações 

interpessoais; segurança do paciente. 
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O CUIDADO INTEGRAL NO CONTEXTO DA EQUIPE 

INTERPROFISSIONAL DE SAÚDE 
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Santos Rodrigues4, Larissa Dias Parga5, Rafaella Lopes Ferreira6, Sanny Pinheiro 

Oliveira7, Lidiane Andréia Assunção Barros8, Ariane Cristina Ferreira Bernades9 
 

RESUMO 

Introdução: A integralidade se estabelece para promover ações de saúde seja pela 

definição de estratégias para expansão dos serviços de saúde seja pelas mudanças no 

modelo assistencial e de suas práticas1. A integralidade, quando centrada nas 

necessidades e expectativas do sujeito, torna-o objeto da atenção de serviços e 

profissionais, e fomenta a discussão de questões transversais às ações de saúde como a 

efetividade, continuidade e terminalidade do cuidado ofertado. Além disso, dá relevo às 

relações entre os sujeitos envolvidos no projeto cuidado e, por conseguinte, abre o 

cenário dos serviços e das práticas para o diálogo entre diferentes saberes 2,3. Objetivo: 

Levantar evidências científicas acerca do cuidado integral no contexto da equipe 

interprofissional. Metodologia: Buscaram-se publicações indexadas nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Sistema 

Online de Busca e Analise de Literatura Médica (MEDLINE), sendo utilizados os 

descritores: integralidade, cuidado, interprofissionalidade, combinados entre si pelo 

booleano AND. Como critérios de inclusão, utilizou-se publicações em português e 

inglês, disponíveis no período de 2010 a junho de 2020 e que abordavam a temática 

integralidade no atendimento interprofissional de saúde, assim, após leitura de títulos e 

resumo, foram obtidos 23 artigos. Destes, foram removidas 16 publicações, 

disponibilizados em data anterior ao período determinado, artigos que não estivessem 

disponíveis na integra e que não tratar da temática pré-definida no texto. Resultados: 

Os 7 artigos remanescentes apontaram para a prática profissional de forma integrada; 

planejamento de intervenções de promoção, prevenção e reabilitação à saúde 

configurando atenção integral aos indivíduos, famílias e comunidades; responsabilidade 

pela qualidade da assistência/cuidado na perspectiva da intregralidade na assistência; e 

ainda a interprofissionalidade que permite as ações em saúde se tornarem mais efetivas. 

Conclusão: Compreender e atender aos aspectos sociais, psicossomáticos e biológicos 

das pessoas proporciona interação, reduzindo efeitos danosos e favorece o bem-estar de 

todos os envolvidos. O apoio social é também um aspecto considerado fundamental na 

atenção à saúde e, portanto, contribui para a atenção integral. 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado integral; Saúde, Interprofissionalidade. 
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O DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA 

INTERPROFISSIONALIDADE NO MANEJO DE PACIENTES EM 

CUIDADOS PALIATIVOS 

PROJETO 0381  
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Miranda4, Rafael Lima Soares5, Camila Alves de Melo6, Mayara Cristina Pinto da 

Silva7, Sara Fiterman Lima8, Amanda Namíbia Pereira Pasklan9 

  

RESUMO 

Introdução: Os cuidados paliativos consistem em estratégias que objetivam melhorar a 

qualidade de vida de pessoas e suas famílias diante de uma doença que não responde 

mais a tratamentos curativos.1 Nesse contexto, é indispensável o trabalho compartilhado 

entre os profissionais. Entretanto, a falta de diálogo e colaboração entre a equipe leva o 

profissional a agir de forma isolada, dificultando a prática interprofissional.2 Objetivo: 

Analisar a interprofissionalidade no âmbito dos cuidados paliativos e identificar seu 

principal desafio nesse cenário. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, com 

artigos de periódicos científicos indexados nas bases de dados LILACS e SciELO. 

Como critérios de inclusão, utilizou-se publicações completas disponíveis na integra, na 

língua portuguesa, publicadas entre 2015-2020. Excluiu-se teses, dissertações e revisões 

de literatura. Empregou-se os descritores: Interprofissionalidade, Equipe 

Interprofissional, Cuidados Paliativos, acrescidos de “AND” como operador boleano. 13 

publicações foram encontradas na busca e dessas, selecionou-se 9 para análise, mediante 

critérios de exclusão. Resultados: A partir de uma análise atenta, observou-se que os 9 

artigos ressaltaram que o trabalho interprofissional acrescenta benefícios aos cuidados 

paliativos. Notou-se também que uma das principais dificuldades enfrentadas pelas 

equipes de cuidados paliativos era a falta de comunicação, citada por 4 autores. Para 

Jesus et al.2, embora haja a presença de vários profissionais envolvidos nos cuidados 

paliativos, a falta de comunicação efetiva e clareza de papeis entre eles dificulta a 

implementação da interprofissionalidade nesses ambientes, implicando negativamente 

no cuidado com o paciente. Outra adversidade observada nessas publicações foi a falta 

de um protocolo, mencionada em 3 artigos. Souza et al.3 ressalta que a ausência de um 

protocolo é um fator que dificulta a comunicação da equipe, o que atrapalha na tomada 

de decisões. Conclusão: Constatou-se que apesar de a literatura enfatizar a relevância da 

colaboração interprofissional nos cuidados paliativos, ainda não há de fato uma 

implementação na prática. Isso visto que a comunicação efetiva, que é um dos principais 

pilares da interprofissionalidade, mostrou-se um problema frequente entre os estudos 

analisados. Recomenda-se, desse modo,  a intensificação da Educação Interprofissional 

continuada entre os profissionais envolvidos nos cuidados paliativos. Sugere-se ainda 

novos estudos para conhecer melhor a realidade.     

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos; Equipe Multidisciplinar; Comunicação; 

Educação Interprofissional; Revisão.   
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O PAPEL DA EQUIPE ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ESF) AO 

IDOSO VITÍMA DE VIOLÊNCIA FISICA 

 
Thalia Samanda dos Santos1, Rodrigo de Sousa Santos2, Anne Karine Martins 

Assunção3 

 

 

RESUMO  

Introdução: Compreende-se por violência para com o idoso, quaisquer ataques físicos, 

ditos, afetivos ou psicológicos1. Os dados de subnotificação mascaram os dados reais de 

incidência e prevalência de maus-tratos aos idosos. Os profissionais da saúde devem 

estar atentos aos idosos que procuram o serviço de saúde pois pode ser uma 

oportunidade de detectar violências e também trabalhar a prevenção na 

comunidade2.Objetivos: Compreender o papel da Estratégia de Saúde da Família frente 

à detecção e prevenção aos maus tratos do idoso. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica feita nas bases de dados virtuais SCIELO, PubMed e LILACS, na qual 

utilizou-se artigos publicados no período de 2010 a 2019. Utilizou-se os descritores: 

equipe multiprofissional, maus tratos ao idoso e direitos dos idosos. Resultados: Por 

meio da associação dos descritores identificados neste estudo, obteve-se o número de 

464 artigos na base de dados LILACS, 15 na PubMed e 28 no SCIELO, destes foram 

selecionados 15 para compor a versão final do estudo, tais quais abordaram que os 

profissionais que atuam na Atenção Básica e na Atenção Domiciliar têm grande 

potencial para identificar e prevenir estes tipos de violência por estarem nos domicílios 

e pela possibilidade de vínculos com a família. Entre os profissionais, destaca-se o 

Agente Comunitário de Saúde e o Enfermeiro, pelo contato e processo de trabalho junto 

às famílias. E ressaltam a importância que o responsável da área da saúde, conseguir 

identificar as circunstâncias de maus tratos contra o idoso e saiba como se portar frente 

a esses casos, fazer exame físico, registrar e comunicar, encaminhar o paciente para a 

assistência social e psicológica. Conclusão: O atendimento à pessoa idosa precisa ser 

interdisciplinar e multiprofissional, valorizando a individualidade, evidenciando 

humanização no atendimento, acolhimento, avaliação integral, entre outras 

intervenções. Alguns profissionais são essenciais nesse cuidado a pessoa idosa, como é 

o caso do profissional de enfermagem, que deve estar qualificado para receber/abrigar 

os idosos do melhor modo possível, bem como a necessidade de ações e treinamento 

voltada para os profissionais de atendimento direto, pois para enfrentar e combater a 

violência contra a pessoa idosa é fundamental envolvimento de toda a equipe.  

PALAVRAS-CHAVE: Equipe multiprofissional, maus tratos ao idoso e direitos dos 

idosos. 
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OBSTÁCULOS E DESAFIOS ENCONTRADOS NA FORMAÇÃO DO 

TRABALHO EM EQUIPE INTERPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

A SAÚDE1 

Projeto 038 

 
Iandra Lara Guterres Soares2, Keyla Cristina Nogueira Durans3, Julyana Suelen 

Rodrigues Fonseca4, Sara Fiterman Lima5, João de Jesus Oliveira Jr6, Mayara Cristina 

Pinto da Silva7 Amanda Namibia Pereira Pasklan8 

 

RESUMO 

Introdução: O trabalho em equipe é de suma importância para um bom 

desenvolvimento na qualidade e formação de saúde, a partir dele podem ser avaliados os 

problemas que se encontram no meio das práticas interligadas entre os profissionais. 

Objetivo: Descrever o processo de trabalho em equipe interprofissional como meio de 

melhor perspectiva na atenção primária a saúde, identificando as maiores dificuldades e 

limitações no âmbito de serviço. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, com 

artigos de periódicos científicos indexados no LILACS (Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

na língua portuguesa, texto completo disponíveis na integra, publicados entre 2015-

2020, excluindo-se teses, dissertações e revisões de literatura. Foram utilizados os 

seguintes descritores: Interprofissionalidade, Trabalho em equipe, acrescidos de “AND” 

como operador boleano. Durante a busca foram encontradas 12 publicações e 

selecionados 6 para análise, mediante critérios de exclusão.  Resultados: Alguns relatos 

apontaram que a colaboração interprofissional está relacionada com a colaboração 

interinstitucional, ou seja, o trabalho em rede.1 O compartilhamento de informações e a 

interação dependem da reciprocidade comunicativa, em um processo de interlocução, 

com a participação ativa dos sujeitos envolvidos, para que haja o entendimento.2 A 

superação dos limites impostos à concretização da interdisciplinaridade por meio da 

intervenção interprofissional implica o enfrentamento de alguns desafios. Um deles diz 

respeito à lógica da profissionalização, tornando necessário encarar o antagonismo entre 

o modelo da lógica profissional e o modelo de colaboração interprofissional.3 

Conclusão: A equipe interprofissional precisa conduzir suas práticas para reflexões 

conjuntas, em que a colaboração da equipe possa reconhecer as lacunas na perspectiva 

do trabalho interprofissional e que, efetivamente, haja uma interpenetração das 

‘disciplinas’ e integração entre as práticas profissionais, auxiliando o processo de 

construção da Interprofissionalidade na saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Estratégia Saúde da Família; 

Atenção Primária a Saúde. 
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ÓLEOS ESSENCIAIS PARA AUMENTAR A IMUNIDADE E SE PROTEGER 

CONTRA O CORONAVÍRUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Projeto 38 

 

Maria da Conceição Coelho da Hora², Tays Campos Ribeiro³, Jamilla Pires Ribeiro4, 

Henrique Morais Chagas5; Mayara Soares Cunha Carvalho6, Débora Luana Ribeiro 

Pessoa7 

 

RESUMO 

Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) compreendem um 

conjunto de métodos que buscam estimular por meio de recursos não farmacológicos, a 

prevenção e a promoção da saúde¹. Vários benefícios são evidenciados com o uso das 

PICs, um deles é o fortalecimento do sistema imunológico². Considerando as portarias 

que aprovam o uso das Práticas Integrativas e Complementares em saúde; a Lei nº 8.080 

de 19 de setembro de 1990; e baseado em evidências científicassobre o uso dessas 

práticas neste momento de pandemia, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), a recomendação nº 041, de 21 de maio de 2020, quepropõe a inclusão e 

divulgação do uso das práticas integrativas e complementares durante a pandemia da 

Covid-19³. Objetivo: Orientar sobre o modo de uso dos Óleos essenciais na prevenção 

contra a Covid-19. Descrição da experiência: Em abril de 2020, o grupo tutorial PICs 

criou um cartaz informativo para as redes sociais. O tema abordado foi “Óleos 

essenciais para aumentar a imunidade e se proteger contra o Coronavírus”. No cartaz 

foram abordados quatro óleos essenciais: malaleuca, eucalipto, tomilho e limão 

siciliano, bem como os seus benefícios, modo de usar e contraindicações. Durante a 

confecção do cartaz, pode-se perceber algumas práticas colaborativas como o trabalho 

em equipe e clareza de papéis, em que cada membro do grupo contribuiu para a 

realização desta atividade também esteve presente a liderança colaborativa e a gestão de 

conflitos. Análise crítica dos limites e potencialidades: Os óleos essenciais, 

historicamente já eram usados em hospitais, com o intuito de diminuir o risco de 

infecção e mostraram-se úteis em casos de epidemias, como a da gripe. Esta atividade 

possibilitou a pesquisa sobre o uso da aromaterapia no sentido de aumentar de 

imunidade, antissepsia, antimicrobiano e na prevenção de doenças respiratórias. 

Também contribuiu para a construção de novos conhecimentos, como o uso da 

aromaterapia na prevenção de uma doença nova como a Covid-19. Considerações 

finais: O trabalho mostrou o quanto os óleos essenciais são eficazes para o tratamento 

ou prevenção de algumas patologias, atuando no aumento da imunidade contra o 

coronavírus (Covid-19). Foram destacados óleos essenciais de malaleuca, eucalipto, 

tomilho e limão siciliano, que por sua vez destacaram a eficiência das PICs no 

tratamento e prevenção da Covid-19. No entanto, é preciso destacar que muitos estudos 

ainda precisam ser realizados evidenciando o uso das PICs na Covid-19. 

PALAVRAS-CHAVE: PICs; Aromaterapia; Prevenção; Covid-19. 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: SUA 

IMPLEMENTAÇÃO NO SUS E OS DESAFIOS NA PRÁTICA.1 

Projeto 38 

 
Fabiana da Ascenção Monteiro Ferreira2, Débora Luana Ribeiro Pessoa3, Mayara Soares 

Cunha Carvalho4 

 

 

RESUMO 

Introdução: No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs) cooperam no aumento de oferta dos cuidados em saúde¹. No 

Brasil, o debate para incorporação das PICs iniciou-se na década de 1980, enfatizando a 

VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986². Com a participação popular e 

descentralização, houve uma crescente autonomia para elaboração de políticas em 

saúde, voltadas ao público, favorecendo o surgimento de ações pioneiras a sua 

regulamentação³. Entretanto a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares (PNPIC) aconteceu apenas em 2006, com a portaria GM/MSn°971. 

Orienta-se a prática nos serviços de Atenção Básica podendo ofertá-la em outros 

âmbitos da saúde, no território nacional, entretanto, sua aplicação enfrenta inúmeras 

adversidades. Objetivo. Compreender as PICS quanto à prática observando à 

importância da interprofissionalidade em sua implementação no acesso a saúde e os 

desafios encontrados. Metodologia: Desenvolveu-se uma revisão de literatura de 

artigos com a temática voltada para as PICS e sua origem no SUS, no site oficial 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Tendo os seguintes descritores: “práticas 

integrativas”, “SUS” e “saúde”. Foram encontrados 10 artigos e selecionados 3 deles. 

Quanto ao critério de inclusão optou-se por artigos a partir do ano de 2016, com título 

voltado as práticas integrativas no SUS, independente dos contextos. Sendo excluídos 

aqueles que fugissem da temática sugerida ou publicados em períodos anteriores ao ano 

demarcado. Resultados: As publicações abordam principalmente as PICS como ponto 

ardiloso no cuidado integral e os desafios encontrados pelos profissionais para reunir 

conhecimentos distintos e realizar atividades em conjunto. Observou-se, ainda uma 

visão sobre as PICs, como forma de prevenção e promoção da saúde, sendo um 

estímulo de ações interprofissionais para um cuidado mais pleno dos indivíduos. 

Conclusão: No contexto histórico, as PICs são recentes, necessitando ainda de reparos 

para superar desafios que parecem simples de serem desempenhados, mas que 

necessitam de esforços dos atuantes. Neste caso, observa-se a importância do 

apriomoramento interprofissional, objetivando a manutenção das atividades, colocando-

as em prática e buscando ajustá-las, a partir dos diversos conhecimentos profissionais da 

saúde, bem como recursos financeiros que contribuem diretamente para sua realização.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Terapias Complementares; SUS.  
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REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EM DUAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE EM PINHEIRO, MARANHÃO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA1 

 
Gleydstone Teixeira Almeida2, Érica Santos Rocha3, Thayna Rocha Coimbra4, Thaís 

Pereira Amorim 5, Ilka Letícia Barros Silva6, Cintia Daniele Machado de Morais7, Sara 

Fiterman Lima8 e Anne Karine Martins Assunção9 

 

RESUMO 

  

Introdução: o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET-Saúde propõe 

inserir a Educação Interprofissional nos currículos dos cursos da saúde e a abordagem 

das Práticas Colaborativas nos serviços em saúde¹. O PET-Saúde da Universidade 

Federal do Maranhão – Campus Pinheiro através de seus cincos grupos tutoriais (GT), 

desenvolve atividades compartilhadas pelos acadêmicos dos cursos de Medicina, 

Enfermagem e Educação Física, preceptores, tutores e coordenadores afim de alcançar 

tais metas. E para isso faz-se necessário conhecer os aspectos dos serviços da Atenção 

Básica (AB) ofertados à comunidade. Objetivos: descrever as potencialidades e 

fragilidades do serviço de saúde da AB em Pinheiro, MA com registro de informações 

sobre duas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Descrição da Experiência: o GT Saúde 

da Mulher elaborou um instrumento de coleta de dados para o diagnóstico situacional 

das UBS com perguntas fechadas e abertas acerca da estrutura física, serviços ofertados 

e assistência à saúde da mulher. Durante a aplicação do instrumento nas UBS foi 

observado as seguintes fraquezas: irregularidades na estrutura física, alta demanda de 

atendimento, a ausência de escuta qualificada para vítimas de violência doméstica, de 

fluxo de atendimento e falta de classificação de risco para a gestante. As potencialidades 

identificadas  foram: a disponibilidade da coordenação da UBS e dos demais 

profissionais presentes, o acolhimento existente, embora deficiente e programas 

voltados para o atendimento das gestantes. Análise crítica dos limites e 

potencialidades: os limites observados foram a ausência de médico nas entrevistas, 

restrição a apenas duas UBS no município e poucas horas de acompanhamento. 

Ressalta-se que os funcionários contribuíram para as respostas bem como  

os acadêmicos relataram suas impressões. Observou-se a realização de reuniões 

multiprofissionais após atendimento aos pacientes. Foi possível compreender as 

competências específicas das áreas da saúde na AB. Considerações Finais: a 

integração do ensino-serviço-comunidade proporcionada pelo PET, amplia a visão dos 

atores envolvidos através de práticas colaborativas, o que gera benefícios aos usuários. 

Apesar dos pontos positivos, ainda é necessário ampliar as ações como o acolhimento, a 

estrutura adequada aos serviços, informatização da unidade e treinamento da equipe 

pautado na interprofissionalidade para assim atingir o nível máximo de satisfação do 

usuário. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica de Saúde; Educação Interprofissional; 

Satisfação do Usuário. 
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SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA1 

 
Vanessa Raquel Martins Campos2, Sara Fiterman Lima3, Lidiane Andréia Assunção 

Barros4 

 

RESUMO  

Introdução: o Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET/Saúde 

Interprofissionalidade proposto pelo Ministério da Saúde vislumbra mudanças na 

formação acadêmica dos cursos da saúde e a integração ensino-serviço-comunidade 

com base nos conceitos de interprofissionalidade e intersetoriedade.1  Nesse sentido, o 

aprendizado com técnicas de simulação é uma boa alternativa para o aprendizado 

interprofissional compartilhado entre os atores (acadêmicos, tutores, preceptores, 

professores e usuários), buscando-se melhorar a satisfação dos pacientes.2 Objetivos: 

descrever a aplicação de simulação realística (SR) para sensibilizar os profissionais para 

o trabalho colaborativo no contexto da atenção primária. Descrição da Experiência: o 

subgrupo hanseníase realizou uma SR na UBS João Castelo, em Pinheiro, MA, onde os 

atores assumiam papel fictício no atendimento a um paciente transsexual portador de 

hanseníase. A equipe discutiu qual intervenção que seria adotada, quais profissionais 

estariam contribuindo para o melhor atendimento ao paciente e como a equipe poderia 

agir diante do problema. A partir da discussão destacaram-se as competências 

colaborativas liderança, atenção centrada no paciente e o trabalho em equipe como 

pontos estratégicos para abordagem do paciente, a fim de implementar o tratamento da 

hanseníase e acompanhamento do quadro depressivo que estaria se desenvolvendo em 

decorrência do preconceito. Potencialidades e fragilidades: identificou-se a baixa 

adesão por parte dos profissionais e SR em evento único na UBS. A SR possibilitou 

desenvolver o trabalho em equipe e integrar os atores envolvidos, bem como propiciou 

o aprendizado sobre os conceitos de interprofissionalidade e competências 

colaborativas, fomentando a clareza de papéis, a atenção centrada no paciente e o 

planejamento participativo entre os participantes. A SR permitiu o aprendizado prático 

quanto aos procedimentos e o desenvolvimento cognitivo e comportamental de quem os 

realiza, o que ajuda na redução de estereótipos. Conclusões: o processo de ensino ainda 

está fragmentado em muitas instituições de ensino com atendimento limitado ao 

paciente, enfoque na atuação individual e muitos profissionais ainda desconhecem esse 

novo modelo de atendimento. A SR propicia melhor compreensão sobre o trabalho em 

equipe e as demais competências colaborativas e, desta forma, incorporar a 

interprofissionalidade em seu ambiente de trabalho, repercute em melhor atendimento 

ao paciente.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Simulação; Atenção Básica de 

Saúde. 
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TENDÊNCIAS DE BUSCAS POR MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS NO 

CONTEXTO DA COVID-19: EVIDÊNCIAS BASEADAS EM BIG DATA 

  

Liliane Emilly dos Santos Sousa 1; Jacqueline Andréia Bernardes Leão-Cordeiro 2; 

Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva 3 

 
1 Acadêmica de Biomedicina, Universidade Paulista (UNIP), Instituto de Ciências da Saúde 

(ICS), Goiânia, Goiás. 
2 Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de 

Enfermagem e Nutrição (FEN), Goiânia, Goiás. 
3 Docente do curso de Medicina, Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), 

Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas (EMFB), Goiânia, Goiás. 

 

RESUMO 

Introdução: Em dezembro de 2019, os primeiros casos de pneumonia com causa 

desconhecida foram relatados em Wuhan, China. O novo patógeno, chamado SARS-

CoV-2, foi isolado de amostras do trato respiratório de pacientes infectados e a doença 

resultante foi denominada de COVID-19 (Doença do Coronavírus, 2019). O SARS-

CoV-2 se espalhou rapidamente, atingindo nível de doença pandêmica. A COVID-19 

pode afetar diferentes sistemas orgânicos, incluindo a pele. Entretanto, há poucas 

descrições das manifestações cutâneas da COVID-19 que necessitam ser 

exploradas. Objetivos: Avaliar as tendências de buscas na web acerca do envolvimento 

cutâneo (pele) na COVID-19, com o auxílio da ferramenta 

Google Trends. Metodologia: Estudo descritivo, de ciências de dados com Big Data, 

por meio do Google Trends, referente às tendências de buscas, no Brasil, pelos termos 

na web, presentes na categoria saúde: “Pele e COVID-19” e “Pele e Coronavírus”, 

situado entre 28 de fevereiro e 25 de maio de 2020, com a consulta dos dados em 28 de 

maio. Resultados: Foram estimados 1.233 pontos totais, durante esse período, onde, os 

descritores “Pele e COVID-19” representaram 11,2% (n=138) dos pontos obtidos, e, os 

termos “Pele e Coronavírus”, 88,8% (n=1.095). As buscas se mantiveram na média de 

12 pontos para as expressões “Pele e Coronavírus” e de 2 pontos para os termos “Pele e 

COVID-19”. Essas informações indicam que as palavras “Pele e Coronavírus” 

apresentaram maior notoriedade e foram alvo de maior interesse dentro do recorte 

temporal. Conclusão: Esses dados permitem mensurar a magnitude e o impacto das 

pesquisas na web, pela população brasileira, acerca da relação entre a infecção 

pelo coronavírus e o envolvimento cutâneo (pele). Embora os dois termos sejam 

similares, houve maior notoriedade do descritor “Pele e Coronavírus”. Dessa maneira, o 

comprometimento da homeostase de diversos órgãos, como a pele, precisa ser 

amplamente investigado, tanto na área da dermatologia, como nas demais áreas, visto 

que, a doença apresenta-se como importante problema de saúde pública, no Brasil e no 

mundo.  

PALAVRAS-CHAVE: Big Data; Infecções por Coronavírus; Manifestações Cutâneas. 
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USO DO PODCAST COMO ORIENTAÇÃO PARA DIABETICOS EM CENTRO 

ESPECIALIZADO: RELATO DE EXPERIENCIA DO PET-SAÚDE 

INTERPROFISSIONALIDADE/UEFS1 

Projeto 08 

Tamile Rios Oliveira Almeida2, Igor Vasconcellos Nunes3, Isabela Machado Sampaio 

Costa Soares4, Ivana Conceição Oliveira da Silva5, Andreia Santos de Jesus Silva6, 

Erica Maria Granjeiro7, Thais Moreira Peixoto8, Jamilly de Oliveira Musse9 

 

RESUMO  

Introdução: A ferramenta podcast é considerada como um recurso de mídia áudio 

digital que surge como uma possibilidade de transmissão de uma ideia ou informações 

em diversas áreas, inclusive na saúde, possibilitando ao usuário informações rápidas e 

acessível sobre determinado assunto, podendo ser conectado a qualquer tempo. Tem 

sido utilizado com diferentes finalidades tais como: apresentar definições, dar feedback, 

instruções/orientações, recomendações, propor trabalhos, realizar revisões, sínteses, 

convites para uma reflexão, dentre outros. Objetivo: relatar o uso da ferramenta podcast 

como informação para usuários diabéticos de centro especializado, durante a pandemia 

por Covid-19, por grupo tutorial do Pet Saúde Interprofissionalidade, vinculado à 

Universidade Estadual de Feira de Santana-Bahia. Descrição da Experiência: Trata-se 

de um relato de experiência produzido pelo grupo tutorial 4 do Pet-

Saúde/Interprofissionalidade/UEFS sobre a produção de um podcast com a finalidade 

de orientação para usuários do serviço especializado de diabéticos, sendo o mesmo 

gravado com a utilização do aplicativo Anchor mobile. Inicialmente foi construído um 

texto sobre a temática, cujas fontes de informação foram construídas através de artigos e 

documentos oficiais da área e gravado com auxílio do aplicativo. O podcast foi 

transmitido via lista de transmissão do whatsaap para os usuários do serviço, contendo 

informações referentes sobre a importância da continuidade do tratamento e as 

alterações implementadas na dinâmica da unidade durante a pandemia e teve 17 minutos 

e 21 segundos de gravação. Análise crítica dos limites e potencialidades: Em cenários 

de pandemia, diversificar a forma de transmissão das informações pela utilização das 

redes sociais, torna-se um recurso importante para esclarecimento de dúvidas dos 

usuários e proteção da equipe e população assistida, exigindo dessas protagonistas 
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Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital nº 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 
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2 Bolsista no PET. Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: tamilerios11@gmail.com 
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mailto:musse_jo@hotmail.com


 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

150 

adaptações à nova situação. Não houve dificuldade para elaboração da mídia, tendo em 

vista que o grupo tutorial já conhecia o aplicativo e as adaptações do serviço que 

vinham sendo implementadas e acompanhadas pelo mesmo. Considerações Finais: A 

utilização do podcast para difusão de informação entre usuários diabéticos do centro 

especializado funcionou como uma ferramenta importante de comunicação entre o 

serviço e a clientela durante a pandemia por Covid-19, principalmente por serem grupo 

de risco e necessitarem de cuidado contínuo. 
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A INTERPROFISSIONALIDADE NO PROCESSO DE TRABALHO DA 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: RELATOS DE 

EXPERIENCIA EM PRECEPTORIA 

 
Sísia Valeska de Melo Silva1, Vanessa Alves de Souza2 

 

RESUMO  
Introdução: Em 2004 foi instituído o Subsistema de Vigilância Epidemiológica em 

Âmbito Hospitalar e criada a Rede Nacional de Hospitais de Referência, com os 

Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (BRASIL, 2004), e posteriormente, 

reorganizado como Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Interesse 

Nacional (REVEH). A rede tem por objetivo detectar, de modo oportuno, as doenças 

transmissíveis e os agravos de importância nacional ou internacional, bem como a 

alteração do padrão epidemiológico em regiões estratégicas do país, desenvolvida em 

estabelecimentos de saúde hospitalares. Embora seja mais presente a categoria de 

enfermagem como força de trabalho nas VEH, é essencial a interdisciplinaridade na 

execução de ações que são profundamente ligadas as políticas públicas de saúde 

(MEDEIROS et al., 2015). Posta a relevância deste setor para a instituição hospitalar, 

destacamos sua inserção como cenário de pratica para profissionais residentes de 

distintos programas e diversas categorias profissionais, como: nutricionista, enfermeiro 

(a), fisioterapeuta, psicólogo (a), farmacêutico (a), terapeuta ocupacional e assistente 

social Objetivo. Descrever a experiência em preceptoria de equipe interprofissional no 

processo de trabalho da Vigilância Epidemiológica Hospitalar (VEH). Descrição da 

Experiência: Trata-se de um relato de experiência a partir da vivência como preceptor 

(a) de programas de Residência Multiprofissional em Saúde, que adentram a instituição 

hospitalar para o desenvolvimento de atividades práticas no agreste pernambucano. 

Análise crítica dos limites e potencialidades: O setor de VEH do hospital do estudo 

recebe profissionais de várias categorias profissionais que contribuem, de maneiras 

diferentes, para a implementação, implantação e consolidação das ações de controle de 

doenças e agravos no ambiente hospitalar. Recebemos os (as) residentes em grupos – 

sempre comtemplando a interprofissionalidade -  e observamos que a relação dialética 

que se constrói no cotidiano do serviço é um elemento relevante para a nossa prática 

como profissional/preceptor (a), como também para o processo de construção de 

conhecimento das pessoas em formação.  A partir da vivência dessa preceptoria, foi 

possível visualizar a importância da presença destas categorias no processo de trabalho 

da vigilância epidemiológica, onde a contribuição trouxe produtos de grande impacto 

nas ações implantadas. A maioria destes profissionais, ao iniciar o estágio, relata a falta 

de conhecimento sobre o tema e não visualizam de que forma podem atuar nas ações 

diariamente realizadas pela VEH, até que ao ser inserido no processo, percebem o 

quanto sua função contribui como estratégia para descentralização das ações, visando o 

fortalecimento do nível local, apoio técnico a gestão, percepção do envolvimento dos 

mesmos como fonte de notificação e organização de informações sobre doenças e 

agravos (MENDES, et al., 2004). A equipe do setor em questão, também percebe o 

quanto a visão de cada categoria é importante no planejamento e decisão de ações, na 

percepção dos problemas elencados, na construção da melhoria de qualidade de dados, 

no enfrentamento da sensibilização dos atores envolvidos que fazem parte da instituição 

e na avaliação das ações realizadas. Percebe-se que a outra relevância que pode ser 

destacada a partir desta vivência é o fato de que a formação em nível de graduação não 

contemplar suficientemente a referida temática. As falas e construções teórico-práticas 
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esboçadas pelos profissionais residentes levam a crer empiricamente que o 

conhecimento atrelado a esse rodízio contribui com a formação para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) que o programa de residência preconiza.  Conclusão ou Considerações 

Finais: Fica evidenciado, que a possibilidade do êxito das ações da VEH pode estar 

relacionado à atuação interprofissional com o estabelecimento de saberes 

complementares na realização das ações direcionadas de acordo com cada 

conhecimento específico, que ao ser compartilhado, maximiza as possibilidades de 

sucesso nas ações empreendidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Serviços de Vigilância Epidemiológica; Equipe Interdisciplinar 

de Saúde. 
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AS COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS E O TRABALHO 

INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA BRASILEIRA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA1 

 
Augusto José Bezerra de Andrade2, Maria Micaely de Souza Freitas3, Angélica Pereira 

da Cruz4, Júlio César Guimarães Freire5, Pâmela Karine Bravin6, Geraldo Eduardo 

Guedes de Brito7.  

 

RESUMO 

Introdução: Os Sistemas de Saúde globais enfrentam o desafio de atenderem as 

dinâmicas e complexas necessidades de saúde, sendo necessário romper com o modelo 

fragmentado e multiprofissional visando a lógica colaborativa interprofissional1,2. 

Entende-se como prática interprofissional em saúde a colaboração entre duas ou mais 

profissões. Evidências apontam que essa prática demonstra melhores resultados, maior 

nível de segurança, reduzindo erros e custos3. A Atenção Primária à Saúde (APS) 

apresenta-se como espaço potente para a efetivação desse novo paradigma assistencial. 

Visando nortear as práticas interprofissionais o Canadian Interprofessional Health 

Collaborative – CIHC4 propôs um grupo de competências (comunicação 

interprofissional; atenção centrada no paciente; clareza de papéis; dinâmica de trabalho 

em equipe; liderança compartilhada; resolução de conflitos), que devem ser aplicadas a 

todas as profissões da saúde com o objetivo de promover a efetivação da colaboração 

interprofissional na saúde. Objetivo. Esse trabalho visa analisar a produção cientifica 

brasileira a respeito das competências interprofissionais em saúde na APS. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, norteada pela pergunta: 

“qual o perfil das publicações brasileiras acerca das competências interprofissionais?”, 

realizada nas bases de dados BIREME e SciElo, utilizando-se dos descritores: relações 

interprofissionais; comportamento cooperativo; equipe de assistência ao paciente, 

combinados com o operador boleano AND aos termos atenção primária à saúde; 

estratégia saúde da família; saúde da família; programa saúde da família e atenção 

básica. Obtendo-se o total de 1384 documentos, que foram salvos e organizados no 

gerenciador de referências online EndNote, os quais foram excluídos os duplicados, e 

publicações do tipo: trabalho de conclusão de curso, revisões e ensaios teóricos, 

restando 442 artigos, os quais foram submetidos aos critérios de inclusão: ter como 

objeto de estudo a ESF ou NASF-AB, abordar as temáticas “trabalho em equipe”, 

“processo de trabalho”, “colaboração ou interprofissionalidade” e estar disponível 

gratuitamente na íntegra. A seleção final dos artigos deu-se pela leitura de títulos e 

resumos, restando 54 artigos, dos quais após a leitura completa, buscando identificar, 

em seus resultados, pelo menos uma das seis competências que definem o trabalho 

interprofissional colaborativo (CIHC4), chegou-se ao n de 36 artigos para compor este 

estudo. Ressalta-se que não foi estipulado um recorte temporal para a busca, sendo 

encontrados artigos entre os anos de 2001 e 2019. A busca original ocorreu no mês de 

agosto de 2019, o processo de avaliação dos artigos se deu por dois pesquisadores 

devidamente treinados, através de processo duplo cego. Resultados: Dos 36 artigos 

incluídos nessa revisão integrativa, 27 possuíam como objeto de estudo a ESF, três o 

NASF/AB e seis a ESF e o NASF/AB em conjunto. A maioria dos estudos utilizou a 

metodologia qualitativa (n=35) sendo apenas um com método misto. Dos artigos 

incluídos nesse estudo, 35 foram publicados em periódicos brasileiros e um em 

internacional. Nenhum estudo abordou todas as seis competências propostas pelo 

CIHC4 juntas. A competência mais frequente nos estudos foi a dinâmica de trabalho em 
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equipe (n=27), seguida de clareza de papéis (n=15), comunicação interprofissional 

(n=13) e liderança compartilhada (n=12). As com menor frequência foram atenção 

centrada no usuário (n=10) e resolução de conflitos (n=8). Discussão: Verificou-se que 

as competências definidas pelo CIHC4 foram objeto de estudo no contexto da APS 

brasileira, no entanto, isoladamente de maneira expressiva na ESF e incipiente nos 

NASF-AB, sugerindo uma lacuna na produção do conhecimento. Houve ampla 

utilização da metodologia qualitativa nos estudos. Uma possível justificativa para tal 

decisão metodológica seja o fato de que o processo de trabalho em saúde é permeado 

por importantes questões subjetivas. Ademais, identificou-se pouca internacionalização 

das publicações, o que pode comprometer a visibilidade da APS brasileira em outros 

países.  O fato da competência dinâmica de trabalho em equipe ser a mais frequente 

pode ser atribuído à expressiva atenção dada a estudos sobre o processo de trabalho das 

equipes de maneira geral. Com isso, as competências não serem abordadas em conjunto 

sugere duas questões: a não utilização das competências do CIHC4 como referencial 

teórico e uma possível incompreensão do conceito de interprofissionalidade. 

Frequentemente termos como interdisciplinar, multidisciplinar, multiprofissional são 

usaados indiscriminadamente como sinônimos de interprofissional, sendo necessário 

realizar uma distinção entre estes termos, já que os mesmos não refletem a real noção de 

trabalho colaborativo2,3. Cabe destacar que as competências que promovem a 

colaboração interprofissional dependem de uma série de fatores contextuais que 

permitem (ou impedem) os indivíduos de realmente as exercerem. Mecanismos de 

comunicação que permitam a troca e integração de saberes e fazeres, um clima de 

equipe positivo e conhecimento mutuo entre os profissionais favorecem as 

competências. No entanto, fatores organizacionais como pressões para cumprimento de 

metas, burocratização do trabalho e a falta de priorização para aprendizagem 

interprofissional, através de educação permanente, por exemplo, fragilizam as 

competências colaborativas5,6. Conclusão: Os achados desta revisão demonstram 

proximidade com a proposta das seis competências para o trabalho interprofissional 

colaborativo. Portanto, assim verificou-se que elas foram abordadas isoladamente, 

quando na verdade devem ser trabalhas de forma integrada, já que são interdependentes 

e complementares. Nesse sentido é necessária uma maior divulgação, bem como um 

melhor esclarecimento acerca destas, já que se configuram como um referencial 

reconhecido mundialmente como base para a mudança do processo de trabalho em 

saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: Equipe de Assistência ao Paciente; Atenção Primária à Saúde; 

Prática Integral de Cuidados de Saúde.  
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ATUAÇÃO DE RESIDENTES DA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM EM 

PACIENTES VÍTIMAS DE TRAUMA RAQUIMEDULAR: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Tatiane Pereira de Moraes1, Diana Pache Rogrigues2, Taci Ana César Andrade3, Thaila 

Beatriz Araujo Souza4, Roberta Salles Orosco Nunes5, Susan dos Santos Araújo Ribeiro 

Valadares6, Wandriane de Vargas7 

 

RESUMO  

Introdução: A lesão medular por trauma possui uma incidência de até 40 casos a cada 

um milhão de habitantes no Brasil. Geralmente, o perfil da população acometida são 

homens, com mecanismos de trauma como acidentes automobilísticos, quedas e 

acidentes esportivos, atingindo com mais frequência a coluna cervical.  Com isso, esses 

pacientes possuem uma série de alterações sistêmicas, demandando um longo processo 

de reabilitação e cuidados, em que a abordagem multidisciplinar é de extrema 

importância. Objetivo: Relatar a vivência dos profissionais fisioterapeutas e 

enfermeiros nos cuidados e manejo de pacientes vítimas de Trauma Raquimedular 

(TRM). Descrição da Experiência:  Na rotina de trabalho e estudo, na residência 

multiprofissional, observamos casos que só são possíveis de ser tratados sob a ótica da 

interdisciplinalidade, assim a equipe multiprofissional torna-se imprescindível os 

cuidados de pacientes com diversos tipos de acometimentos. No caso do TRM, existe 

mudança no quadro de funcionalidade, sensibilidade e autonomia, causando efeitos 

físicos e psicológicos que influem em sua recuperação. O fisioterapeuta trabalha 

baseado nos seus objetivos cinéticos funcionais que podem ser evitar deformidades, 

melhorar força muscular respiratória, trabalhar força muscular acima do nível 

acometido, ganhar algum grau de funcionalidade, independente do nível de lesão, assim 

atribui diversas condutas visando a funcionalidade. Assim como realizar vigilância 

respiratória e atentar-se a fraqueza muscular respiratória, presente em certos níveis de 

lesão, utilizando tecnologias que contribuirão para a recuperação do usuário de saúde, 

como o treino de musculatura inspiratória. Aos profissionais de enfermagem compete 

realizar determinados procedimentos no  que se refere ao posicionamento no leito, as 

mudanças de decúbito, manuseio com aparelhos de tração, educação esfincteriana e 

orientações direcionadas para o autocuidado nas atividades da vida diária, entre outros. 

Devido o paciente de TRM ficar imobilizado apresenta incontinência urinária e fecal, 

perda de sensibilidade, alterações no turgor e na elasticidade da pele e circulatórias e 

pode desenvolver LPP (lesões por pressão), nas áreas em que há pressão contínua e na 

qual a circulação periférica é inadequada. Além disso, lidar com as questões como 

expectativa do paciente e familiares, também faz parte da conduta diária desses 

profissionais e merece atenção. Análise crítica dos limites e potencialidades: Para um 

atendimento integral e humanizado é necessário que toda a equipe cumpra com além 

dos seus deveres instrumentais, mas, atue fazendo uso de práticas como a comunicação 

interprofissional, escuta qualificada e integração. Considerações finais:  Faz-se 

necessário que haja apoio e atuação em equipe para o paciente de TRM,  suas demandas 

e necessidades, assim poderá ser compreendido como único, não definido por 

incapacidades ou acometimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Traumatismos da medula espinal, Equipe Interdisciplinar de 

Saúde, Residência Hospitalar 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

E PRÁTICA INTERPROFISSIONAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA 

COVID-191 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET Saúde /Interprofissionalidade 

– Campina Grande/PB  

 

Allany Kaline Nascimento Gomes2; Gabriela Stéfany Alves de Lima3; Rodrigo Pinheiro 

Fernandes de Queiroga4 

 

 

 

Introdução: A pandemia do novo coronavírus se revela como uma emergência de 

saúde pública, ao acometer, até o momento, mais de 38 milhões de pessoas no mundo, 

levando mais de 1 milhão a óbito, de acordo com The Johns Hopkins Coronavirus 

Resource Center (2020). As medidas de prevenção e de controle do contágio do novo 

coronavírus e sua doença resultante, a COVID-19, repercutiram nos modos de 

organização social, causando um contexto conturbado e altamente estressor com efeitos 

no bem-estar dos indivíduos bem como nas ações em saúde (Linhares e Enumo, 2020). 

Mesmo diante  desse contexto desfavorável, foram realizadas tentativas de  a 

continuidade da Educação e Prática Interprofissional em saúde de forma remota 

promovidas pelo Programa de Educação para o Trabalho / PET-Saúde, tendo em vista 

que através da Interprofissionalidade é possível o encontro entre dois ou mais 

profissionais que aprendem juntos, uns dos outros e sobre os outros, para reestabelecer 

colaboração e qualidade do cuidado (COSTA, 2016). Objetivos: Relatar a experiência 

das ações desenvolvidas no PET-Saúde Interprofissionalidade na  transição  da 

modalidade presencial para a remota no contexto de pandemia da COVID-19. 

Descrição da Experiência: No início de 2020, em decorrência da pandemia da 

COVID-19 e o isolamento social instituído, o PET-Saúde Interprofissionalidade 

vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de 

Campina Grande – CCBS/UFCG adaptou suas atividades presenciais para a modalidade 

remota. O Grupo de Trabalho 3 (GT 3), constituído por acadêmicos dos cursos de 

enfermagem, medicina e psicologia, docentes do CCBS e por profissionais da Atenção 

Primária à Saúde (APS) desenvolve suas atividades em três Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do município de Campina Grande – PB. A princípio, o GT3 teve como demanda 

principal a maturação de estratégias que pudessem promover a continuidade do vínculo 

e do trabalho interprofissional com a equipe e a comunidade mesmo que de forma 

remota. Sendo assim, entre as atividades, destaca-se a realização de reuniões de 

planejamento e monitoramento com os integrantes do PET e com a equipe de saúde, por 

meio da plataforma do Google Meet; encontros virtuais  para o diálogo e reflexão acerca 
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Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital nº 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 
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de temas relacionados à saúde no canal do YouTube do PET - com participação de 

profissionais e usuários de diversas regiões do Brasil; criação de redes sociais para as 

UBS; postagens nas redes sociais e divulgação do novo modelo de intervenção; 

realização de cursos on-line. Análise crítica dos limites e potencialidades: No 

processo de transição da modalidade presencial para a remota, foram identificadas 

fragilidades relacionadas ao acesso às ações por parte da equipe de saúde e da 

comunidade, sendo relatada dificuldade de conexão e/ou falta de internet. Além disso, 

os profissionais relataram sobrecarga de trabalho devido a grande demanda presencial 

nos serviços de saúde (em decorrência da pandemia) atrelada às atividades remotas, 

como também insegurança no manejo de mídias sociais criadas. A exposição excessiva 

às telas foi uma queixa geral por parte dos discentes, docentes e profissionais do PET, 

gerando cansaço e, por vezes, desestímulo. Como potencialidades,  a realização de 

encontros virtuais com debates acerca de temas relevantes para a Educação 

Interprofissional (EIP) e sobre saúde de forma geral, incluindo  profissionais e  usuários 

é uma intervenção potente para de potencializar a interprofissionalidade, pois é 

oportunizado o conhecimento de temas sob ótica de distintos atores e de forma ampla, 

bem como há efetivação do trabalho colaborativo. Com o trabalho remoto, também foi 

possível adaptar algumas das tecnologias das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) para a utilização em facilitações grupais entre os componentes do próprio PET e 

com população geral, como na acolhida em eventos on-line, o que possibilita a 

ampliação do cuidado nesse momento atípico. Além disso, alguns grupos que ocorriam 

de forma presencial com os usuários das UBS tiveram continuidade de forma exitosa na 

modalidade remota. Ainda, foi mobilizado pelos membros do PET-Saúde em conjunto 

com as equipes das UBS a produção de conteúdos  didáticos, interativos, variados e 

com base científica, visando informar a população , mas de modo que não gerasse 

sobrecarga de notícias. Do mesmo modo, também foram propiciadas  capacitações 

voltadas para o manejo e uso de ferramentas virtuais para os profissionais das equipes 

de saúde que não estavam habituados com a tecnologia, pretendendo o desenvolvimento 

da autonomia para que os mesmos contribuam e deem continuidade com as mídias 

sociais após a vigência do PET. Além disso, foram realizadas capacitações voltadas para 

a pesquisa e redação  científica ofertada para os integrantes do GT3. Ademais, estão 

sendo organizadas novas atividades com a pretensão da criação da Rádio comunitária do 

PET Saúde, que visa alcançar ainda mais a comunidade, principalmente os que não 

possuem internet. Considerações Finais:  A Educação e a Prática Interprofissional 

ocorrem na realidade, no dia a dia das aulas e/ou nas ações no contexto da saúde. 

Mesmo frente à pandemia, a Interprofissionalidade foi possível, visto que houve o 

envolvimento dos profissionais e estudantes com as ações desenvolvidas de forma 

remota. É importante salientar que executar a EIP, a Prática Interprofissional e as PICs 

no ambiente virtual instiga e difunde uma nova forma  de entender o processo saúde-

doença e de intervir sobre os problemas identificados. A pandemia da COVID-19 

desvelou e intensificou fragilidades sociais e dos serviços de saúde, no entanto, 

possibilitou micro intervenções de forma remota, reinventando e viabilizando o cuidado 

em saúde. Sendo assim, as ações do PET-Saúde Interprofissionalidade , realizadas de 

forma remota,  têm se mostrado desafiadoras, , mas viáveis ao contribuir com a 

formação discente e com a assistência à saúde da população. 

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Educação Interprofissional; Atenção Primária à 

Saúde; Saúde Pública. 
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EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 

ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 

 

Jorlan Abreu Souza, Suely Rose Amâncio e Carlos Eduardo Neves Amorim. 

 

RESUMO 

Introdução: A Atenção Primaria à Saúde (APS) é a porta de entrada para todos dos 

serviços de saúde, que compõem a Rede de Assistência à Saúde (RAS), é através dela, 

que o indivíduo tem o primeiro contato como os serviços de assistência à saúde. Nela 

estão contemplados, ações de prevenção, promoção e reabilitação dos agravos a saúde, 

da pessoa e comunidade(1). A EIP apresenta-se atualmente como a principal estratégia 

para formar profissionais aptos para o trabalho em equipe, prática essencial para a 

integralidade no cuidado em saúde. Partimos dos pressupostos de que, para entendermos 

a EIP, é necessário resinificarmos dois conceitos essenciais – o de educação e o de 

saúde (2). Neste contexto, é de extrema relevância, que tais profissionais reconheçam 

seu papel e o dos demais integrantes da equipe, tendo a educação Interprofissional 

(EIP), como ferramenta fundamental, para a implementação da assistência em saúde na 

APS. Objetivos: o objetivo deste trabalho é relatar experiências vivenciadas, pelos 

profissionais de saúde, durante o dia a dia, das ações de saúde desenvolvidas pela 

equipe de saúde, no contexto da Educação Interprofissional. Descrição da experiência: 

quando o usuário procura o serviço de saúde, ele idealiza uma assistência eficaz, para o 

motivo, que o levou a procurar os serviços da Unidade de Saúde. O que se observa é 

que em grande parte dos usuários, as suas necessidades não são atendidas de maneira 

sistemática e em sua integralidade, em grande parte das vezes por falta de comunicação 

eficaz, entre os membros da equipe e deste, com os usuários do serviço. Favorecendo a 

repetição de procedimento e condutas, que poderiam ser evitadas caso houvessem, 

incorporação da EIP dentro do serviço de saúde. Tivemos um caso em particular, que 

chamou muito a atenção da nossa equipe. Uma jovem paciente de 32 anos com 

transtorno mental, que morava no município de Arame no Maranhão e veio morar em 

Pinheiro, residindo na área de cobertura da nossa Unidade Básica de Saúde. Ela sofria 

maus tratos pelo companheiro, com agressões físicas e verbais, então, nós da equipe 

(Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Agente Comunitário de Saúde, Assistentes Sociais do 

CRAES e CREAS), nos reunimos, para traçarmos o melhor plano terapêutico para a 

paciente. Entre assistência médica, psicológica, CAPS, internações hospitalares e depois 

de conseguir controlar os surtos psicóticos, conseguimos que a mesma aderisse a 

terapias em oficinas de artesanato, na qual ela pôde desenvolver novas habilidades e 

aumentando sua interação social, produzindo e ganhando sua própria renda, longe do 

agressor. Hoje se encontra de volta à sua cidade, junto aos seus filhos, com seu 

problema de saúde controlado e trabalhando com sua arte, que lhe dá prazer de viver. 

Analise crítica dos limites: Nos âmbitos da APS, as equipes são formadas por diversos 

profissionais, que estão a serviço do usuário, para atendê-los em suas necessidades. O 

que se observa dentro do serviço, é que apesar das equipe serem compostos por diversos 

profissionais, de várias especialidades, há pouca comunicação interpessoal entre estes, 

quando se trata da assistência prestada ao paciente/usuário, dificultando a continuidade 

da assistência, assim como, promovendo a prática de procedimentos desnecessários ou 

repetitivos. Potencialidades: A Atenção Primaria à Saúde, é um excelente campo, para 

incorporar a EIP, pois nela, podemos trabalhar tanto as competências comuns e 

específicas de cada profissão, assim como, fortalecer a interação e comunicação entre os 

membros da equipe interdisciplinar, para melhor atender as necessidades como um 
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todos dos usuários, que procuram os serviços, da Atenção Primaria à Saúde. 

Considerações finais: percebe-se, que a Educação interprofissional, mostra uma 

realidade, que deve ser incorporada no contexto da Atenção Primaria à Saúde, a fim de 

preencher lacunas importantes, no atendimento das necessidades do indivíduo e 

comunidade, com o intuito de propiciar uma assistência, mais eficaz e satisfatória ao 

usuário da APS. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Atenção Primaria à Saúde; 

Trabalho em equipe. 
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PRINCIPAIS IMPRESSÕES DOS ALUNOS SOBRE A RODA DE CONVRESA 

COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA1 

Projeto 38 

 

Hiago Anthony Ferreira Almeida2, Beatriz Goncalves Barbosa da Fonseca3, Thaís 

Pereira Amorim4, Karla Joanny Rodrigues dos Santos Oliveira5, Ilka Letícia Barros 

Silva6, Cintia Daniele Machado de Morais7, Sara Fiterman Lima8, Anne Karine Martins 

Assunção9 

 

RESUMO 

Introdução: A pandemia de COVID-19 desafiou os profissionais de saúde tanto 

fisicamente como mentalmente. Por inúmeros fatores os profissionais de saúde 

passaram e ainda passam por questões desafiadoras. Além das responsabilidades 

rotineiras, eles tiveram que lidar com maiores jornadas de trabalhos, escassez de EPI’s, 

distanciamento dos seus familiares, perdas diárias de pacientes, colegas de trabalho e até 

mesmo de seus familiares e outrossim, os profissionais ainda tiveram que conviver com 

a incerteza que rondava, e ronda até hoje, sobre a COVID-191. Objetivo: Relatar a 

participação dos alunos PET, subgrupo Saúde da Mulher, como ouvintes, na roda de 

conversa com a temática de saúde mental dos profissionais de saúde, frente a pandemia 

de COVID-19 no município de Pinheiro-MA.  Descrição da Experiência: A 

idealização do projeto partiu do subgrupo de Imunização que o intitulou “Projeto de 

intervenção em saúde mental dos profissionais de saúde de Pinheiro-MA na pandemia 

do COVID-19”, tendo por objetivo desenvolver estratégias de promoção e prevenção 

em saúde mental nos profissionais de saúde do município. Assim, a cada quinze dias, os 

alunos fizeram um rodízio para a participação de todos, dos grupos tutoriais PET-

SAÚDE, estes colaboravam com os psicólogos na assistência e desenvolvimento da 

roda de conversa. Os alunos do PET realizaram as dinâmicas de abertura, na qual 

auxiliavam o entrosamento dos participantes com dinâmicas quebra-gelo para abertura à 

conversa. As rodas foram realizadas de forma virtual (remota), em virtude da pandemia, 

sempre às 18h00, utilizando o aplicativo “Google Meet”. Como estratégia de avaliação 

desse momento os alunos do subgrupo tutorial-Saúde da Mulher realizaram o 

preenchimento do diário de bordo, que consiste em um caderno digital na qual o aluno 

descreve com clareza e detalhes os acontecimentos e fatos ocorridos durante a roda de 

conversa. O diário de bordo foi alimentado pelo aluno participante da semana, formando 

assim um único documento. Foi possível observar um ambiente propício para um 

diálogo saudável, fomentando ainda mais a importância do trabalho interprofissional, 

sempre abrangendo o máximo de profissionais possíveis. As rodas de conversas 

abordaram temáticas diferentes dentre eles podemos citar: o distanciamento social dos 

familiares e pessoas significativas; O que é saúde mental; Sentimentos relacionados à 

pandemia; Apoio mútuo dos profissionais de saúdes; A interprofissionalidade como 

ferramenta para minimizar os efeitos da pandemia na saúde mental dos profissionais de 

saúde. Temáticas estas voltadas à saúde mental e trabalho interprofissional, sempre 

intercalando os psicólogos participantes. Foi notório nos cinco encontros realizados, até 

o momento, o quanto esses profissionais foram afetados psicologicamente e fisicamente 

durante a pandemia, observou-se que os profissionais se mostraram bem empolgados 

com o transcorrer das rodas, sempre acrescentando falas e acontecimentos do seu dia a 

dia, assim como seus respectivos medos e angústias que surgiram com a chegada da 

pandemia, salientamos também as mensagens positivas que os mesmos esperam para a 

pós-pandemia. Discussões como a importância da empatia, da interprofissionalidade se 
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fizeram presentes em todas as rodas e foram de grande preciosidade esses relatos, 

evidenciando ainda mais o quão importante é o cuidado além do físico, e o trabalho 

interprofissional afim de proporcionar melhores caminhos para uma assistência integral 

e de qualidade. Análise crítica dos limites e potencialidades: O espaço da roda de 

conversa possibilitou aos participantes o desenvolvam um olhar mais crítico e reflexivo 

sobre as temáticas discutidas fazendo com que os mesmos realizassem uma 

autorreflexão. Entretanto, como limite, temos a não inclusão de todos os profissionais 

de saúde do município, além do tempo de encontro ser apenas de 1h para cada roda, 

assim como o intervalo longo entre os encontros. A roda de conversa por 

videoconferência tem seus bônus, como a facilidade dos participantes mesmo distante se 

fazerem perto, mas, também, seus ônus como a não familiarização de todos com essas 

novas tecnologias. Considerações Finais: A realização da roda de conversa em saúde 

mental com os profissionais de saúde diante da pandemia de COVID-19 possibilitou aos 

profissionais se beneficiarem com este momento, ajudando-os a serem ouvidos, a 

saberem pedir ajuda, além de debater sobre as medidas de proteção e prevenção, 

buscando assim melhorar qualidade de vida, deixando evidente o quão significativo é o 

trabalho interprofissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência à Saúde Mental; Pandemias; Profissionais da 

Saúde; Ambiente de Trabalho; Educação Interprofissional. 
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A ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA PERSPECTIVA DE MINIMIZAR A 

JUDICIALIZAÇÃO NA GARANTIA DE MEDICAMENTOS NO SUS1 

Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados – 

Área de concentração: Atenção à saúde do idoso (UFMS/HSJ) 

 
Letícia Almeida Rodrigues2, Eli Fernanda Lopes Brandão3, Nathalia Miranda Campos4, 

Estela Márcia Rondina Scandola5. 

 

RESUMO 

Introdução: A judicialização do acesso ao medicamento tem sido um debate cada vez 

mais atual na medida em que há um aumento do conhecimento dos direitos e há retração 

na sua garantia. A atuação interprofissional do assistente social e farmacêutico em uma 

Unidade Cuidados Continuados Integrados (UCCI) possibilita uma assistência integral à 

saúde e minimiza o número de casos judicializados. Objetivo: Descrever a experiência 

na atuação do Serviço Social e Farmácia durante a Residência Multiprofissional em 

Saúde nas situações em que os medicamentos não estão disponíveis. Descrição da 

Experiência: O PREMUS do HSJ/UFMS/ESP, Campo Grande- Mato Grosso do Sul 

têm no trabalho interprofissional um dos fundamentos da aprendizagem em serviço. 

Dentre os desafios está a garantia dos direitos dos usuários internados e seus cuidadores 

e, em especial o acesso aos medicamentos. No hospital de retaguarda a internação pode 

ser de longa duração e, além dos medicamentos utilizados internamente há que se 

garantir as condições pós-alta. Na pré-alta há um trabalho conjunto entre assistente 

social, farmacêutico, familiares, cuidadores e o próprio paciente avaliam o acesso aos 

medicamentos, especialmente os de alto custo. São levantadas as condições familiares, 

rede de apoio primária, rede de saúde local e os serviços que podem ser buscados. 

Acompanham-se e discutem-se alternativas visando a não judicialização, a 

universalidade no SUS e os serviços da Defensoria e Ministério Público. Análise crítica 

dos limites e potencialidades: O Serviço Social e Farmácia em conjunto podem 

assegurar aos sujeitos direitos garantidos na Constituição Federal por meio das ações 

educativas, apoio na busca dos serviços públicos e processo coletivo de tomada de 

decisões. O PREMUS facilita o trabalho interprofissional pois as instrumentalidades 

demandam essa prática no cotidiano. A judicialização é minimizada, pois os serviços de 

atenção à saúde existente no SUS a precedem. Considerações Finais: A judicialização 

como primeira alternativa de garantia de direitos prejudica não somente o SUS, mas à 

sociedade, focalizando os direitos e não garantindo universalidade. Há um aprendizado 

coletivo sobre a rede de garantia de direitos no SUS e em outras políticas sociais. O 

trabalho interprofissional permite a co-responsabilidade e o crescimento em cidadania 

para todos. 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Farmácia; Interprofissionalidade; SUS. 
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A EFETIVIDADE DO CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NO NASF EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MANAUS – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Willams Costa de Melo1, Messias de Lima Macedo2, Beatriz Ferreira Monteiro3, 

Esmeralda Chaves Martins4, Sula Francisca França Costa5, Katia Regina 6, Wagner 

Ferreira Monteiro7
 

 

RESUMO  
Introdução:  O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), criado em 2008, tem a 

finalidade de mudar o modelo de assistência da atenção básica de saúde, com a intenção 

de desenvolver um modelo anti-taylor. O NASF possui como escopo a efetividade do 

matriciamento, modelo de saúde onde equipes multiprofissionais trabalham em 

conjunto com o a intenção de prestar assistência interdependente, compartilhada, co-

gestão de ações e inter-relação entre níveis de assistência. Objetivo: Descrever as 

experiências vivenciadas na prática do Estágio Curricular II e do Estágio Curricular I, 

na Atenção Básica de Saúde do município de Manaus-AM. Metodologia ou Descrição 

da Experiência: Trata-se de um relato de experiência dos estágios curriculares de 

acadêmicos de Enfermagem do CEULM/ULBRA e do Estágio Supervisionado do 

acadêmico de Fisioterapia da UNINORTE. Desenvolvido no município de Manaus, em 

uma UBS de referência em Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Análise Crítica dos 

Limites e Pontencionalidades: O estágio foi desenvolvido nas Estratégias Saúde da 

Família trabalhando os programas do Ministério da Saúde. Os acadêmicos tiveram a 

oportunidade de conhecer e compreender a funcionalidade e efetividade do NASF na 

unidade em que foram realocados. Pode-se observar que o programa possui uma ampla 

diversidade de profissionais atuantes no programa, dentre eles enfermeiros, médicos, 

fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos. A cooperação desses profissionais uns 

com os outros através do atendimento multiprofissional e através do diálogo a cerca das 

melhores condutas a serem ofertadas aos pacientes da unidade, tem como retorno pra 

população, uma assistência que respeita os princípios básicos do SUS, e a legislação que 

rege o NASF. Segundo o relato dos próprios profissionais que atuam no programa, 

devido o apoio mútuo, conseguiu se atingir praticamente toda a população presente na 

territorialização que a unidade de saúde é responsável, ofertando assim um atendimento 

efetivo. Conclusão ou Considerações Finais: Conhecer na prática a realidade do 

NASF proporcionou vivências extremamente enriquecedoras para a formação 

profissional, uma vez que a oportunidade possibilitou aos acadêmicos conhecer a 

importância do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e compreender que o trabalho 

multiprofissional é fundamental pra ofertar uma assistência de qualidade a população.  

PALAVRAS-CHAVE: Multiprofissional; Atenção Básica; Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

169 

REFERÊNCIAS 
 

1BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010.  

Estabelece   diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 

Brasília, 31 de dezembro de 2010. 

2 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica:  diretrizes do NASF.  n.27.  Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. 

3 CAMPOS GWS. O anti-Taylor: sobre a invenção de um método para co-governar 

instituições de saúde produzindo liberdade e compromisso.  Cad.  Saúde Pública, 

14(4):  863-870, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

170 

APLICAÇÃO DA INTERPROFISSIONALIDADE EM UM BAZAR 

SOLIDÁRIO¹ 

 

Hugo Dionardo Marques Costa², Laiany Caroline dos Santos Silva³, Adriano Tavares 

Santos4, Lidiane Andréia Assunção Barros5
 

 

RESUMO 
INTRODUÇÃO: É necessário garantir educação interprofissional na formação dos 

profissionais de saúde, ocorrendo quando dois ou mais profissionais aprendem um com 

o outro, a partir e sobre o outro para melhorar a colaboração e a qualidade do cuidado¹. 

Deve-se considerar que os valores, compreensão do ser profissional e o histórico de vida 

são intrínsecos a cada indivíduo. Assim, são construídas relações interpessoais e 

desenvolvidas afinidades e a capacidade de negociação¹. OBJETIVO: Descrever a 

aplicação da interprofissionalidade durante a realização de um bazar para a arrecadação 

de fundos. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Trata-se de um relato de experiência 

do planejamento e execução de uma atividade, cujo cenário foi o Bazar Solidário PET – 

Saúde Interprofissionalidade, realizado em julho de 2019 em Pinheiro - MA. 

RESULTADOS: Durante a atividade houve a participação dos acadêmicos do curso de 

Educação Física, Enfermagem e Medicina, preceptores e coordenadores do PET – 

Saúde. A interação interprofissional tem muita importância ao possibilitar o 

conhecimento das competências de outros profissionais de saúde, agregando visões 

diferenciadas e permitindo assistência integral à população². Formaram-se equipes que 

ficaram responsáveis pela organização e venda das peças, financeiro e de apoio. Houve 

a interação direta dos estudantes dos diferentes cursos citados, realizando atividades 

diversas daquelas abordadas na universidade: atendimento ao público, tesouraria, 

transporte dos objetos a ser vendidos. Esse momento se mostrou muito enriquecedor 

pelo fato de possibilitar a organização de um grupo tão heterogêneo, com diferentes 

culturas e histórias de vida, que proporcionou aprendizado prático, desenvolvimento de 

habilidades comunicativas e comportamentais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O bazar 

solidário conseguiu arrecadar fundos suficientes, dessa forma, alcançou seu objetivo. 

Além disso, essa atividade proporcionou o trabalho em equipe, o desenvolvimento de 

habilidades comunicativas.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde; Saúde pública; Sistema Único de Saúde. 
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BAZAR SOLIDÁRIO: Experiência do grupo tutorial de Hanseníase do Projeto Pet 

Saúde Interprofissionalidade, Pinheiro-Maranhão1 

Projeto 038 
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Araújo4, Fernanda Bernadeth Monteiro Ferreira5, Josuel Carlos Oliveira6, Lidiane 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O método de ensino tradicional, comum na maioria das universidades 

brasileiras começou a perder espaço para novos modelos de aprendizado1-2. Surgiram 

assim, os métodos ativos de ensino-aprendizagem, nos quais, situações como um bazar 

solidário podem se transformar em ações propagadoras de conhecimento. 

OBJETIVOS: Descrever as ações do bazar solidário do PET Saúde de Pinheiro, que 

objetivava arrecadar doações e bens materiais para angariar fundos em prol da difusão 

da educação interprofissional. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O bazar do PET 

foi uma atividade de coleta de objetos e vestimentas para angariar fundos para promover 

atividades sobre a Educação Interprofissional no município de Pinheiro, que ocorreu 

nos dias 02 e 03 de julho de 2019. Tal atividade incentivou o trabalho colaborativo entre 

professores, tutores, profissionais da rede de saúde do município e alunos do Curso de 

medicina, enfermagem e educação física. Desde o planejamento até a execução da 

atividade trabalhou-se a prática de algumas competências colaborativas, como o 

trabalho em equipe, liderança colaborativa, clareza de papeis e resolução de conflitos. 

Todos os envolvidos na atividade conheciam suas atribuições específicas e comuns, o 

que proporcionou um trabalho em equipe, em um ambiente favorável para a efetiva 

comunicação entre os participantes, sanando as dificuldades e percebendo, assim, a 

interdependência entre todos os envolvidos. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E 

POTENCIALIDADES: A experiência se limitou em alguns pontos, pois a maior 

quantidade de roupas e outros objetos foram oriundos dos professores da universidade e 

de alguns discentes, não havendo tanta contribuição da população local. Além disso, o 

bazar ocorreu apenas em dois dias e em duas praças da cidade, não muito distantes. No 

entanto, houve muitos produtos angariados, bastante circulação de pessoas, o que 

ajudou na arrecadação de uma boa quantia de fundos, para suprir as demandas internas 

do PET-Saúde Interprofissionalidade de Pinheiro-MA. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Abordagens interdisciplinares como o bazar solidário, que foi fundamental para a 

manutenção de algumas atividades do PET-Saúde em Pinheiro, são imprescindíveis 

para difundir e por em prática, alguns conceitos de Educação Interprofissional e suas 

bases, que são as competências colaborativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Colaboração Intersetorial; 

Liderança. 
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RESUMO 
Introdução: A Mandala é uma ferramenta que se alicerça na Educação Permanente em 

Saúde, na avaliação apreciativa, na gestão e avaliação participativa, e não se configura 

como um protocolo ou norma rígida a ser seguida1.Objetivo: Relatar a experiência na 

construção de uma mandala, como forma de avaliação da aprendizagem, do processo e 

de resultados nas iniciativas de Educação Interprofissional (EIP)2. Descrição da 

experiência: Foi elaborada uma Mandala de Avaliação para ilustrar as práticas 

avaliativas utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto PET saúde 

Interprofissionalidade cuja população alvo são os idosos. Os dados foram coletados por 

meio de questionário eletrônico aplicado via Google forms. Responderam ao 

questionário 33 participantes.  No centro da mandala está o público-alvo do projeto, a 

população idosa. Para garantir a atenção adequada à saúde dos idosos é preciso 

desenvolver as competências gerais conforme recomendação das DCN dos cursos da 

área da Saúde1. Observou-se que a maioria dos participantes recebeu feedback (66,7%) 

das atividades; 84,8% deles referiram completamente envolvidos e 87,9% responderam 

que a participação do grupo foi muito boa. Quanto ao envolvimento de preceptores e 

tutores, 81,8% e 100%, respectivamente, responderam que estiveram completamente 

envolvidos. Em relação aos coordenadores e à Comissão Gestora, referiram que 

estavam muito envolvidos e completamente envolvidos no Projeto, 69,7% e 87,9% 

respectivamente. Análise crítica dos limites e possibilidades: A construção da 

mandala como estratégia pedagógica é pouco utilizada pelos docentes em saúde. Como 

técnica de ensino, possibilita representar o conhecimento e desvelar as experiências dos 

diferentes aprendizes em qualquer espaço de aprendizagem. A mandala emerge como 

um espaço de diálogos contínuos e flexíveis entre o docente e os alunos e entre alunos, 

incluindo as dimensões lúdica, artística e criativa3. Considerações finais: A mandala 

foi construída tendo como norte os processos e as ferramentas avaliativas em curso no 

Pet-Saúde/Interprofissionalidade, para compor plasticamente o cotidiano dos espaços e 

dos processos formativos e avaliação a partir das DCN dos cursos da saúde, referencial 

teórico da EIP e proposta de ensino ativo. Foi possível identificar os desafios ainda a 

serem enfrentados por todos na proposta de construção da educação e do trabalho 

interprofissional e colaborativo.  

PALAVRAS-CHAVE: Processo Avaliativo, Educação para a Saúde, Atenção Integral 

ao Idoso. 
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RESUMO  

Introdução: O Ensino de Fisiologia Humana, Parasitologia e da Saúde Coletiva (SC) 

tanto no Ensino Superior quanto na Escola Básica (EB) tem sido objeto de diversos 

debates acerca da necessidade de se buscar novas estratégias educacionais que garantam 

uma formação profissional adequada aos futuros profissionais de educação e saúde, 

garantindo qualidade assistencial à população. Objetivo: Contribuir com a educação 

interprofissional e intersetorial em saúde, trabalhando as competências colaborativas de 

uma equipe composta por docentes e discentes de cursos da Saúde e Educação da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), professores da EB e profissionais 

de Unidades de Saúde da Família (USFs). Descrição da Experiência: Inicialmente, foi 

realizado o diagnóstico situacional local de quatro setores distintos: uma EB e três 

comunidades carentes da cidade de Feira de Santana, Bahia. A seguir, nestes respectivos 

locais, foram elaboradas e aplicadas atividades pedagógicas diversas com foco na 

difusão do ensino de FH, Parasitologia e SC. Para o diagnóstico inicial, foram 

realizadas avaliações dos níveis lipídico-glicêmicos, cardiovasculares, índice de massa 

corpórea, exames parasitológicos, além de preenchido questionários relacionados à 

saúde, comportamentos preventivos, percepção sobre a condição e prioridade da saúde 

dos participantes. A partir dos resultados obtidos, os indivíduos detectados com 

patologias e/ou que apresentaram fatores de risco para as doenças cardiovasculares, 

endócrinas, parasitológicas, entre outras, foram encaminhados para a USFs locais mais 

próximas. Ademais, foram implementadas oficinas de caráter interdisciplinar, incluindo 

palestras dialogadas, demonstrações com modelos didáticos, murais educativos, aulas 

práticas com medidas cardiorrespiratórias, antropométricas e atividades lúdicas com 

apresentações teatrais e paródias. Análise crítica dos limites e potencialidades: 

Estabelecer estratégias de promoção da saúde e prevenção primária, por meio do 

diálogo entre Universidade, EB e USFs, apresenta-se como uma proposta pertinente e 

desafiadora, sendo imprescindível à formação do futuro profissional de educação e 

saúde, bem como para a prevenção e promoção da saúde das comunidades. 

Considerações Finais: Com base no diagnóstico inicial foi possível conhecer a 

realidade de saúde do público-alvo e por meio da aplicação das ações educativas com 

foco no ensino de FH, Parasitologia e SC, as competências colaborativas foram 

expressas pelos discentes nos relatos e nas ações em equipe. 
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Ensino.  
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RESUMO  

Introdução: Um dos mais expressivos obstáculos do processo de formação dos 

profissionais de saúde consiste em atender às complexas necessidades de saúde, tendo 

em vista que a atenção à saúde requer um processo sólido de reorientação do modelo de 

formação, de profissionais mais aptos à colaboração e com competências para a 

execução do efetivo trabalho em equipe, que é a Educação Interprofissional (EIP), 

começando a ser valorizada mundialmente [1, 2]. Objetivo. Relatar a experiência da 

Educação Interprofissional (EIP) na construção da carteira de serviços interprofissional 

junto aos profissionais de saúde do Centro de Saúde da Família (CSF) Vila União. 

Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por 

participantes do Programa de Educação para o Trabalho – PET-

Saúde/Interprofissionalidade. A experiência ocorreu no período de dezembro de 2019 a 

fevereiro de 2020 no CSF Vila União, no município de Sobral, Ceará. Primeiramente, 

houve a realização de uma EIP com o gestor e a equipe mínima e equipes de apoio 

multiprofissionais do CSF (NASF e Residência Multiprofissional em Saúde da Família), 

através de uma oficina que conseguiu nivelar conceitos a respeito da uni, multi ou 

interprofissionalidade. Por conseguinte, a equipe do PET-Saúde junto aos profissionais 

da unidade, categorizaram a carteira de serviço do CSF, entre atividades uni, multi ou 

interprofissionais, a fim de mapear potenciais iniciativas interprofissionais. Análise 

crítica: As ações de intervenção no CSF foram exitosas para aproximar os profissionais 

de saúde do conhecimento teórico-conceitual e metodológico da EIP, estímulando-os à 

participação e ao debate. Os conceitos de interdisciplinaridade e multiprofissionalidade 

são ainda fortes no diálogo destes profissionais, porém a intervenção em algumas 

atividades, como a categorização da carteira de serviços interprofissional, a longo prazo, 

contribuirá para uma compreensão mais ampliada sobre como a EIP pode auxiliar nas 

tomadas de decisões, na integralidade desta equipe, reconhecendo a importância de 

todos os profissionais no enfrentamento das atividades de forma colaborativa.  

Considerações Finais: O trabalho interprofissional e a prática colaborativa 

apresentaram-se como estratégias eficazes, por tornar o ambiente de trabalho mais 

consciente, participativo e eficiente, além de fortalecer o vínculo da equipe de saúde 

com a comunidade.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Atenção Primária à Saúde; 

Relações interprofissionais. 

 

REFERÊNCIAS 

[1]PORTELA, Gustavo Zoio; FEHN, Amanda Cavada; UNGERER, Regina Lucia 

Sarmento  and  POZ, Mario Roberto Dal. Recursos humanos em saúde: crise global e 

cooperação internacional. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2017, vol.22, n.7, pp.2237-

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PORTELA,+GUSTAVO+ZOIO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FEHN,+AMANDA+CAVADA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=UNGERER,+REGINA+LUCIA+SARMENTO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=UNGERER,+REGINA+LUCIA+SARMENTO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=POZ,+MARIO+ROBERTO+DAL


 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

179 

2246. ISSN 1678-4561.  Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-

81232017227.02702017>. Acesso em: 25/10/2020. 

[2]REEVES, Scott. Porque precisamos da educação interprofissional para um cuidado 

efetivo e seguro. Interface (Botucatu) [online]. 2016, vol.20, n.56, pp.185-197. ISSN 

1807-5762.  Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622014.0092>. Acesso 

em: 25/10/2020. 
 

 

1 Fonte de financiamento: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 

Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). 
2 Monitora. Acadêmica de Enfermagem na Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

clarissafreire00@gmail.com. 

3 Monitora. Acadêmica de Educação Física na Universidade Estadual Vale do Acaraú. 
brunadouradom@gmail.com. 

4   Monitora. Acadêmica de Medicina na Universidade Federal do Ceará. 

liduinalara@gmail.com. 

5 Preceptora. Enfermeira, gerente da Estratégia Trevo de Quatro Folhas, Sobral-CE. 
suelemdias83@gmail.com. 

6  Tutora. Farmacêutica Bioquímica, docente do curso de Medicina da Universidade Federal do 

Ceará.patriciabegomes@gmail.com 
7 Tutora. Cirurgiã-Dentista, docente do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará. 

marifarioas_odonto@yahoo.com.br. 

 
  

https://doi.org/10.1590/1413-81232017227.02702017
https://doi.org/10.1590/1413-81232017227.02702017
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=REEVES,+SCOTT
https://doi.org/10.1590/1807-57622014.0092


 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

180 

ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO ACERCA DO USO DE 

FITOTERÁPICOS PARA IDOSOS: um relato de experiência1 

Projeto 038 

 
Bruna Tamyrys da Silva Fernandes2, Carla Bianca Rodrigues Abreu3, Verônica 

Ramalho Vieira4, Doranilde Pimenta de Souza Pereira 5, Mayara Soares Cunha 

Carvalho 6, Débora Luana Ribeiro Pessoa 7 

 

RESUMO  

Introdução: Nas últimas décadas, o Brasil tem vivenciado um processo de 

envelhecimento demográfico, marcado por inúmeras peculiaridades que o destacam na 

escala mundial.1,2 Nesse contexto, o setor saúde é um dos mais influenciados pelo 

aumento da longevidade, prova disso é a crescente utilização de plantas com a 

finalidade terapêutica por grande parte da população idosa.1,3 Os fitoterápicos 

constituem uma modalidade de terapia complementar ou alternativa diante das 

necessidades de saúde, no entanto também estão associados a interações 

medicamentosas e reações adversas, destacando a importância do seu uso racional.2,3 

Objetivo: relatar a experiência vivenciada na construção de um material informativo, 

por alunos e preceptores do grupo tutorial Práticas Integrativas e Complementares como 

estratégia para difundir conhecimento ao uso da fitoterapia pela população idosa. 

Descrição da Experiência: Foi elaborada uma cartilha para ser divulgada nas redes 

sociais do PET-Saúde, Instagram e WhatsApp, em linguagem acessível. Para isso, 

foram selecionadas as plantas mais conhecidas e utilizadas na cidade de Pinheiro-MA. 

Inicialmente, foi inserida uma breve explicação dos termos que seriam utilizados, 

deixando-os mais próximos da realidade do público – alvo. Posteriormente, apresentou 

– se as indicações de uso de cada planta, especificando a parte que seria usada, o modo 

como deveria ser feito (infusão, suco, etc) e recomendações de uso. Ao lado de todas as 

indicações constavam fotos das plantas a serem utilizadas, a fim de facilitar o 

reconhecimento das mesmas. O desenvolvimento da atividade possibilitou que alunos e 

preceptores envolvidos trabalhassem alinhados conforme os princípios da educação 

interprofissional, aprimorando competências colaborativas como: dinâmica de 

funcionamento da equipe, comunicação interprofissional, clareza de papéis e cuidado 

centrado no paciente. Análise crítica: Produzir o material informativo com uma 

identidade específica para idosos, que dispusesse de equilíbrio na linguagem e nas 

ilustrações utilizadas no material, foram algumas das dificuldades, já que estávamos 

escrevendo para um grupo que requer maior atenção no processo de educação em saúde. 

A importância da experiência da concepção e elaboração do material, está no 

conhecimento adquirido pelos integrantes do grupo, por meio das pesquisas e das 

interações profissionais, complementando a formação acadêmica-profissional por meio 

da interprofissionalidade, contribuindo assim para o uso seguro e racional das plantas 

medicinais e fitoterápico. Considerações finais: A atividade foi essencial por difundir 

conhecimentos acerca do uso da fitoterapia entre idosos, permitindo a essa população 

acesso a informações científicas com linguagem clara e objetiva, que poderão 

proporcionar melhoria da saúde e qualidade de vida, na medida em que incentivaram a 

utilização correta e consciente de plantas medicinais. Para os alunos e preceptores, a 

elaboração do material informativo foi uma experiência única que permitiu o 

aprofundamento e consolidação dos conhecimentos em mais uma prática integrativa e 

complementar.  

PALAVRAS-CHAVE: Idosos; Fitoterapia; Terapias Complementares. 
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ENCONTROS DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COM CUIDADORES 

EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL1 

 

Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados - Área 

de concentração: Atenção à Saúde do Idoso (UFMS/Hospital São Julião) 

 

Jean Paulo Bom Ferreira2, Marcella Nogueira Farias3, Marina Felicidade Ramos4, Sirley 

Souza Alberto Chagas 5, Susan dos Santos Araújo Ribeiro Valadares6, Taci Ana Cesar 

Andrade7, Thaila Beatriz Araujo Souza8, Silvana Fontoura Dorneles9
 

 

RESUMO  
Introdução: Em uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados, de um Hospital de 

nível secundário e de retaguarda da Rede de Urgência e Emergência do município de 

Campo Grande/MS, a assistência em saúde é organizada por equipe multiprofissional e 

voltada para a reabilitação de pacientes pós agudização do adoecimento em decorrência 

de traumatismos, doenças crônicas, polineuropatia do paciente crítico e pós COVID-19. 

Para realização do princípio de integralidade do SUS¹ e recomendações da PNPS² e 

PNEPS³, os Encontros de Educação Popular em Saúde com Cuidadores (EEPSC) são 

fundamentais enquanto componente do processo de trabalho em saúde, como um meio 

de formação permanente de profissionais, de valorização, cuidado, troca de saberes e 

protagonismo dos cuidadores acompanhantes dos pacientes em hospitalização. 

Objetivo: Contribuir para o cuidado em saúde, segurança e promoção em saúde dos 

pacientes e cuidadores, por meio dos EEPSC, cujos temas são escolhidos por indicações 

dos cuidadores, pelas dificuldades dos mesmos ou segundo as demandas identificadas 

pelos profissionais. Descrição da Experiência: Os EEPSC se iniciaram em março de 

2020 e realizados até o momento, seguindo as recomendações de higienização e 

distanciamento social necessárias à pandemia. A metodologia dos EEPSC é composta 

pelo planejamento, execução, avaliação e registro. Os encontros são realizados 

semanalmente por equipe multiprofissional, com duração de uma hora, iniciados com a 

apresentação da equipe, alongamento físico, exposição e discussão sobre o tema 

escolhido, avaliação coletiva e lanche de encerramento. Análise crítica: Foi constatado 

que os EEPSC contribuem para a atenção em saúde dos cuidadores e pacientes enquanto 

um espaço dialógico de troca de saberes e com a formação continuada dos profissionais 

de saúde. Inicialmente as medidas de segurança necessárias à pandemia não 

dificultaram a realização dos EEPSC, mas em decorrência de sua intensificação foi 

necessária a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) como 

vídeos para a continuidade do trabalho. Conclusão: Apesar do contexto de pandemia, 

considera-se os EEPSC como espaços potencializadores do trabalho em saúde, de 

humanização, formação e valorização profissional. Ressalta-se também que o uso de 

TIC´s podem contribuir para o trabalho em saúde diante das limitações impostas pelo 

distanciamento social. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Equipe Multiprofissional; Pandemia. 
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GESTÃO DE CONFLITOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTEXTO DO 

TRABALHO INTERPROFISSIONAL: relato de experiência do PET-Saúde/ 

Interprofissionalidade1 

Projeto 038 

 
Cíntia Wélia Moraes Costa2, Clarice Borges Carvalho3, Fernanda Bernadeth Monteiro 

Ferreira4, Danila Amaral Amorim5, Joelmara Furtado dos Santos Pereira6, Ricardo 

Daniel Santos Rodrigues7, Lidiane Andréia Assunção Barros8, Ariane Cristina Ferreira 

Bernardes Neves9 

 

RESUMO 

Introdução: A interação entre os membros de uma equipe é fundamental para o 

trabalho efetivo, porém, nem sempre essa interação resulta em entendimentos e pode 

gerar conflitos entre os profissionais (HABERMAS, 2001). Segundo Ferreira (2010), 

conflito significa: luta, enfrentamento; oposição entre duas partes ou mais partes; 

divergência de ideias, de opiniões. É importante compreender sobre este assunto e sobre 

como a educação interprofissional pode contribuir para ampliar as discussões nos 

espaços de atendimento em saúde, como na Atenção Primária à Saúde, porta de entrada 

do Sistema de Saúde. Objetivo: Relatar a experiência de uma oficina educativa à 

profissionais de UBS sobre Gestão de conflitos e comunicação. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um relato de experiência, ocorrido a partir de uma oficina 

educativa realizada pelo grupo tutorial de hanseníase do programa PET-Saúde 

interprofissionalidade com profissionais da Atenção primária das UBS do João Castelo, 

Pacas e CAPS II, no município de Pinheiro, Maranhão. A oficina foi realizada entre 

junho a agosto de 2019 e contou com a participação de Agentes Comunitários de saúde, 

recepcionista, Agentes de Serviços Gerais, Porteiro, técnicos de enfermagem e 

enfermeiros. A atividade foi dividida em 3 momentos: Explanação dos assuntos 

referentes às temáticas por meio de roda de conversa, e seguimento simultâneo com uso 

de um dado das emoções e dinâmica do saquinho dos conflitos. Durante a explanação 

da temática os profissionais demonstraram receio em expor seus conflitos com relação a 

equipe e processos de trabalho e através da dinâmica do dado das emoções sentiram-se 

estimulados a falar. Evidenciou-se que a maioria dos participantes compartilhavam de 

conflitos semelhantes, relatados à medida que participavam das dinâmicas. Análise 

crítica dos limites e potencialidades: Notou-se dificuldade significativa dos 

participantes em lidar com os conflitos interpessoais no ambiente de trabalho e 

compartilhar com os demais colegas, porém conseguiram pontuá-los e sugerir meios 

para resolutividade dos conflitos identificados. Conclusão ou Considerações Finais: 

Conversar sobre a gestão de conflitos ajuda a melhorar a percepção dos profissionais 

sobre os conflitos existentes e possibilita o adequado manejo da gestão desses conflitos 

entre os profissionais no ambiente de trabalho, gerando soluções e melhorias nas 

práticas de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Educação a Distância; Isolamento 

Social. 
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O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO 

CUIDADO MULTIDISCIPLINAR EM PARTURIENTES: VIVÊNCIA 

ACADÊMICA 

 

Beatriz Ferreira Monteiro1, Ariella Auxiliadora Barroso Pires dos Santos2, Esmeralda 
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RESUMO  

Introdução: A parturição é um momento fisiologicamente e psicologicamente 

complexo para a mulher, está precisa vivenciar um momento menos doloroso possível1. 

A equipe multidisciplinar age em conjunto na busca de amenizar o máximo possível as 

dores nesse momento, por meio das práticas integrativas e complementares, que são 

métodos não farmacológicos que buscam o conforto físico e mental no processo 

parturitivo2. Objetivo: Descrever a vivência acadêmica na assistência à parturiente no 

uso de práticas integrativas e complementares no processo do parto. Descrição da 

Experiência: Trata-se de estudo descritivo, tipo um relato de experiência de 

acadêmicos de Enfermagem e Fisioterapia ocorrido no segundo semestre de 2019 em 

um Hospital Maternidade do Município de Manaus. As atividades ocorram com 

parturientes da ala de parto humanizado com supervisão da preceptoria foi realizado o 

uso da bola suíça para exercícios perineais, banho quente de aspersão, uso de técnicas 

de respiração e relaxamento para alivio da dor e musicoterapia. Análise Crítica dos 

Limites e Potencialidades: Durante o processo de realização das atividades pode-se 

entender como são essenciais os cuidados multidisciplinares e os benefícios que podem 

trazer a cliente, a comunicação faz com que se tenha uma assistência livre de repetições 

ou incômodos e que busquem alternativas para o alivio da dor e ansiedade, 

humanizando o máximo possível, pode-se observar que a aceitação das parturientes foi 

um grande ônus e que as tornaram protagonista desse momento. Conclusão ou 

Considerações Finais: As Práticas Integrativas e Complementares no durante o 

processo de pré-parto é essencial na humanização e consequentemente cria uma 

lembrança positiva para a mulher3. A equipe multidisciplinar deve andar alinhada em 

comunicação para que sejam contempladas as práticas integrativas e complementares, 

essa experiência na academia possibilita visualizar como ocorrerá no cotidiano da vida 

profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Integrativas e Complementares; Comunicação 

Multidisciplinar; Parturiente.  
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PALESTRA SOBRE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA EM UMA ESCOLA 

MUNICIPAL DE PINHEIRO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA¹ 

Projeto 038 

 

Izabela de Siqueira Santos²; Luciane Bezerra Alves³; Iza Luana de Oliveira Trajano4; 

Carlos Eduardo Neves Amorim5; Sara Fiterman Lima6 

 

RESUMO  

Introdução: A sociedade moderna está ciente da importância de abordar as questões da 

sexualidade na adolescência, entretanto, o tema ainda persiste como um tabu¹. Somado a 

isso, o modelo de ensino tradicional e linear adotado no país compromete a educação 

sexual oferecida pelas escolas².  Nesse sentido, práticas educativas e colaborativas que 

permitam uma horizontalidade entre as partes podem contribuir na educação de alunos 

justamente pela colaboração entre os saberes. Objetivos: Avaliar os conhecimentos e 

sensibilizar alunos por meio de uma palestra com viés horizontal em uma Escola 

Municipal em Pinheiro - MA, na faixa etária dos 15 aos 18 anos, de ambos os sexos, a 

respeito de conceitos como: sexualidade, métodos contraceptivos, violência sexual, 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), gravidez na adolescência, gênero e 

diversidade sexual. Descrição da Experiência: Antes da palestra perguntas pertinentes 

ao tema foram projetadas em slides e indagadas ao público (N=43) para que seus 

conhecimentos fossem avaliados. Sobre temas como violência sexual e prevenção de 

IST’s 62,79% dos alunos mostraram entendimento satisfatório, para 82,73% as 

nomenclaturas a respeito de gênero, sexualidade e diversidade sexual eram 

desconhecidas e todos apresentaram dúvidas a respeito de anticoncepcionais, 

contracepção de emergência e gravidez na adolescência. Após o questionamento, 

ministrou-se uma palestra abordando os temas mensurados na atividade enfatizando 

aqueles que houveram mais dúvidas. Análise crítica dos limites e potencialidades: 

Após a palestra, pôde-se concluir que a avaliação realizada previamente permitiu que 

houvesse um maior direcionamento para as necessidades especificas do público. Além 

disso, durante o evento foi estimulada a participação dos alunos, o que abriu espaço para 

discussão e esclarecimento de dúvidas. Ademais, percebeu-se que os conhecimentos 

desse público sobre as temáticas propostas são limitados devido a falta de diálogo na 

família, carência de educação sexual eficiente nas escolas, o assunto ser tabu na 

sociedade e vergonha de procurar os serviços de saúde. Conclusão: Diante disso, 

entende-se que Práticas educativas e colaborativas no contexto da saúde, neste caso por 

meio da palestra, mostram-se benéficas para sensibilizar adolescentes com intuito de 

prevenir e reduzir casos de ISTs, gravidez na adolescência e para capacitá-los a respeito 

de gênero, sexualidade e diversidade sexual.  

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Educativas e colaborativas em Saúde; Educação 

sexual; Prevenção de doenças; Métodos anticonceptivos; Sexualidade. 
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Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_ 

reprodutiva.pdf. Acesso em 13 de outubro de 2020 
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TRABALHO INTERPROFISSIONAL COLABORATIVO DE RESIDENTES EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA EM UM GRUPO DE HIPERTENSOS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE1 

 
2Anderson Martins Silva; 3Heron Ataíde Martins; 4Geovane Evangelista Moreira; 

5Ramonielle Alves dos Santos; 6Alessandra Pires Martins Domingues; 7Silvia Lanziotti 

Azevedo da Silva 
 

 

RESUMO 

Introdução: O trabalho interprofissional em saúde é identificado como cuidado 

compartilhado colaborativo1. As Residências Multiprofissionais em Saúde são 

consideradas alternativas na formação de recursos humanos no SUS e nas 

transformações de práticas, adotando a equipe interprofissional como estratégia2. 

Objetivo: Relatar a experiência de um trabalho interprofissional colaborativo de uma 

equipe multiprofissional de residentes em Saúde da Família em um grupo de 

hipertensos na Atenção Primária à Saúde. Descrição da experiência: O grupo foi 

criado em parceria de um grupo de residentes e uma Estratégia Saúde da Família local. 

Seu público-alvo eram usuários hipertensos e, com finalidade de promover 

empoderamento dos sujeitos na adesão ao cuidado da Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS). A proposta foi elaborada com o método do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (CEP 997.068). A 

equipe de saúde disponibilizou dados de 517 usuários com HAS, e foram selecionados 

os usuários com perfil “não aderente ao tratamento”, por meio do teste de Morisky. 

Compareceram 79 usuários na entrevista. Segundo o teste aplicado foram considerados 

não aderentes 54 usuários. Após convite para participação no grupo, 15 pessoas 

compareceram aos encontros. As oficinas foram realizadas quinzenalmente e abordaram 

os temas: Mitos e Fármacos da HAS, Sete erros da HAS, Alimentação saudável, 

Terapias complementares, e Atividades físicas. Além disso, foi realizado o dia da 

Alimentação saudável e da Caminhada da Saúde. Análise crítica: A experiência 

possibilitou o desenvolvimento de ações que extrapolaram sua especificidade, 

resultando em um ganho de atuação, e permitiu ampliar seus olhares e práticas, não 

somente com relação à técnica, mas na habilidade de se relacionarem com o usuário e 

entre os profissionais de diferentes áreas, e de praticarem o cuidado compartilhado e 

colaborativo, tendo como essência as pessoas e a integralidade do cuidado. Conclusão: 

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família somada ao processo de trabalho 

em oficinas direcionadas a um grupo de usuários possibilitou aos residentes 

desenvolverem ações que extrapolaram sua especificidade, resultando em um ganho de 

atuação e uma potente estratégia de formação de profissionais capacitados para atuar no 

trabalho interprofissional, superando visões individualistas e fragmentadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação interprofissional; Internato e residência; Atenção 

Primária à Saúde. 
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USO DO DADO DAS EMOÇÕES PARA ABORDAGEM EM GESTÃO DE 

CONFLITOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Projeto 038¹  

 
Sanny Pinheiro Oliveira², Jundson Dias Brito3, Maria Augusta Ribeiro Gaspar4, Getúlio 

Rosa dos Santos Junior5, Rafaella Lopes Ferreira6, Fernanda Bernadeth Monteiro 

Ferreira7, Lidiane Andréia Assunção Barros8, Ariane Cristina Ferreira Bernardes Neves9 

 

RESUMO 

Introdução: A interprofissionalidade, firmada nas competências colaborativas, vem se 

mostrando uma ferramenta que soma e potencializa a resolutividade do cuidado na rede 

de saúde¹. Dentre as competências destaca-se a “gestão de conflitos” que ao questionar 

a estruturação dos serviços favorece a otimização do trabalho. Propagar e agregar, 

portanto, esse conceito impacta diretamente na qualidade de atendimento do paciente². 

Objetivos: Descrever experiência de uso do “dado das emoções”, durante atividade de 

educação permanente acerca da gestão de conflitos, para profissionais da rede pública 

de saúde do município de Pinheiro – Maranhão. Descrição da experiência: A atividade 

de educação permanente promovida pelo Grupo Tutorial Hanseníase foi desenvolvida 

em duas Unidades básicas de Saúde do município, em Dezembro de 2019. A atividade 

tinha enfoque nas competências colaborativas e foi direcionada para propagação dos 

conceitos de “gestão de conflitos”, um dos pilares da interprofissionalidade. Utilizou-se 

o dado das emoções, que objetivou trocar experiências laborais acerca de conflitos 

vivenciados na rede de saúde. Com auxílio de emojis os profissionais relataram 

episódios de divergência vivenciados e, por conseguinte, os conceitos constituintes da 

gestão de conflitos foram estabelecidos. Foram elencadas como ocorrências 

discordantes vivenciadas, escassez de comunicação na realização de atividades internas, 

verticalização na tomada de decisões que desatendem a realidade da rede de saúde e 

sobrecarga laboral. Análise critica dos limites e potencialidades: Quanto aos limites 

da atividade destaca-se a concentração de atuação da atividade em parte da rede pública 

de saúde que pressupõem propagação, frente a sua relevância. Pontua-se, ainda, a 

dificuldade de congregar todos os profissionais frente à rotatividade dos dias de serviço. 

Já quanto às potencialidades, destaca-se a inovação das metodologias de ensino que 

somadas à troca de experiência rotineira facilitam a assimilação dos conteúdos para 

posterior efetivação em campo. Considerações finais: Destaca-se a efetividade de 

explanação dos conceitos interprofissionais através das estratégias utilizadas, que 

contribuem na melhoria do serviço em saúde. A expansão a demais centros de saúde do 

município se faz necessária para contribuir não só com a otimização da logística das 

redes, como também da melhoria de atendimento do paciente.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Resolução de problemas; 

Tecnologia Educacional.  
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VISITA TÉCNICA À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/TO: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

Projeto 187 

 
Caroline Tavares da Silva Torres2, Fernanda de Sousa Reis3, Thácila Fernandes de 

Sousa4, Jeyce Kelly da Silva Messias5, Fernanda Vieira Nascimento Gomes6, Kássia 

Aline Silva Milhomem7, Kelly Fassina8, Giselli de Almeida Tamarozzi9, Vitor Antonio 

Cerignoni Coelho10 

 

RESUMO 

Introdução: O PET-Saúde foi instituído em 2008 com objetivo, entre outros, de 

viabilizar a iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos aos estudantes da área, 

de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS. O programa tem 

como missão o fortalecimento da educação pelo trabalho (BRASIL, 2008). Objetivo: 

Relatar uma das vivências de participantes do PET-Saúde Interprofissionalidade no 

âmbito do SUS, em uma visita técnica a uma Policlínica do município de Miracema do 

Tocantins.  Descrição da Experiência: A visita ocorreu em 2019 e teve por finalidade a 

aproximação do PET-Saúde com seu campo de atuação, visando proporcionar às 

estudantes participantes o conhecimento da dinâmica dos serviços da unidade visitada, 

assim como observar as potencialidades e necessidades do serviço para o 

desenvolvimento de futuras ações. Análise crítica: As estudantes, em conjunto com 

tutores e preceptores, conheceram o espaço físico da policlínica e ouviram dos 

servidores presentes sobre seu cotidiano de trabalho, a satisfação e os desafios de atuar 

no âmbito da saúde pública. Foi possível observar como os profissionais de diversas 

áreas trabalham em conjunto e os benefícios dessa prática para a saúde do paciente. A 

visita técnica também propiciou a contribuição na perspectiva de ensino-aprendizagem 

estimulada pelo PET-SAÚDE. Conclusão ou Considerações Finais: Por fim, a visita 

possibilitou às estudantes observar o cotidiano de trabalho na Policlínica e suas 

especificidades, despertando potentes reflexões sobre a atuação profissional no SUS. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Sistema Único de Saúde; 

Integração dos Serviços de Saúde 
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VISITA TÉCNICA AO ESCRITÓRIO DA QUALIDADE DE UM HOSPITAL 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO: RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

Projeto 187 

 
Jeyce Kelly da Silva Messias2, Fernanda Vieira Nascimento Gomes3, Caroline Tavares 

da Silva Torres4, Thácila Fernandes de Sousa5, Fernanda de Sousa Reis6, Kássia Aline 

Silva Milhomem7, Kelly Fassina8, Giselli de Almeida Tamarozzi9, Vitor Antonio 

Cerigoni Coelho10 
 

RESUMO  

Introdução: O Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres (HGP) conta com 399 

leitos de internação, sendo classificada como uma unidade de porte III. Seu Pronto 

Socorro é referência em urgências e emergências no Tocantins e nos estados vizinhos, 

com a realização de uma média de 3.500 atendimentos por mês¹. O escritório da gestão 

de qualidade do HGP funciona como apoio estratégico à estrutura hospitalar e funciona 

com a atuação interprofissional. Objetivo: Conhecer a gestão hospitalar e o 

funcionamento do escritório da qualidade do HGP, assim como sua atuação 

interprofissional. Descrição da Experiência: Durante a visita foi possível conhecer o 

Escritório da Qualidade, onde o enfermeiro responsável mostrou um pouco de como 

funciona o setor. Nesse local, os profissionais trabalham com a gestão documental e 

processos de trabalho, para isso, eles elaboram documentos que devem ser seguidos e 

adotados por todos os profissionais, para que haja a padronização dos processos e 

protocolos, como por exemplo, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Além da 

divulgação desses documentos, o escritório promove capacitação e treinamento das 

equipes. Análise crítica: A sala na qual funciona o Escritório da Qualidade é composta 

por profissionais de diferentes áreas e o bom desempenho desse trabalho é possível por 

integrar múltiplos profissionais. Destacando, dessa forma, o caráter interprofissional, 

desse setor. Conclusão: Toda atividade que envolva o conhecimento de campo é 

fundamental para o desenvolvimento de um olhar mais crítico, visto que, é possível ter 

uma melhor percepção dessa prática. A experiência foi bastante enriquecedora e 

contribuiu para a formação acadêmica e profissional dos integrantes do PET-Saúde ao 

se deparar com experiências de campo que refletem a importância da 

Interprofissionalidade nos diversos setores da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da qualidade; Gestão hospitalar; Educação 

interprofissional. 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTAS PARA O 

APRENDIZADO SOBRE CLAREZA DE PAPÉIS E TRABALHO EM EQUIPE: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Projeto 38 

 
Josuel Carlos Oliveira1, Lidiane Andréia Assunção Barros 2, Ariane Cristina Ferreira 

Bernardes Neves 3, Sanny Pinheiro Oliveira4, Laís da Hora Lucena Silva5, Jundson Dias 

Brito6, Maria Augusta Ribeiro Gaspar7, Getulio Rosa dos Santos Junior8, Cíntia Wélia 

Moraes Costa9   

 

RESUMO 

Introdução: A hanseníase é uma afecção causada pelo Mycobacterium leprae, 

caracterizada por alterações dermatoneurológicas e configura-se como desafio para os 

sistemas de saúde em países pobres e em desenvolvimento (SOBRAL et al, 2020). No 

enfrentamento da Hanseníase, a equipe interprofissional deve agregar evidências 

científicas para aperfeiçoar habilidades e competências de modo participativo, criativo e 

interativo, assegurando a autonomia e a emancipação do indivíduo no curso de sua 

saúde, por meio da atenção centrada no paciente, diminuindo falsos conceitos, 

orientando para o reconhecimento dos sinais e sintomas e quanto a importância do 

tratamento oportuno (FREITAS et al, 2019). Objetivo: descrever a experiência durante 

atividade de educação em saúde para o aprendizado acerca das competências 

colaborativas clareza de papéis e trabalho em equipe. Descrição da Experiência: A 

atividade de educação em saúde foi idealizada pelos integrantes do projeto Pet-Saúde 

Interprofissionalidade, do subgrupo Tutorial Hanseníase, da Universidade Federal do 

Maranhão, Campus Pinheiro. Inicialmente foi elaborado um folder em conjunto, 

utilizando linguagem interativa e simples, abordando o agente causador da doença, 

forma de transmissão, manifestações clinicas, tratamento, estigmas e a importância em 

procurar os serviços de saúde no início da doença para prevenir futuras lesões. O folder 

foi elaborado para distribuição pelos membros do grupo aos frequentadores do CEMP e 

Feira Municipal da Cidade de Pinheiro durante as ações, que ocorreram nos dias 21 e 22 

de janeiro de 2020. Durante as atividades, foram repassadas orientações e entregues os 

folders aos ouvintes/participantes dos referidos locais. Na oportunidade, os membros do 

grupo abordaram acerca do papel de cada profissional no percurso terapêutico do 

paciente, desde o diagnóstico até a reabilitação e da importância do trabalho em equipe 

para melhor assistir aos pacientes. Análise crítica: a atividade propiciou aos membros 

do subgrupo a execução na prática de algumas competências colaborativas que 

contribuem para o efetivo trabalho em equipe, visto que há diversidade de alunos e de 

cursos envolvidos (enfermagem, educação física e medicina), além da participação de 

preceptores de outras categorias profissionais, permitindo melhor percepção o trabalho 

dos cuidados ofertados por cada profissão envolvida. Dentre as fragilidades, destaca-se 

a baixa adesão entre os alunos do curso de educação física, bem como dos profissionais 

inseridos no mercado de trabalho, que poderiam trazer novas perspectivas e 

contribuições para atividades de educação em saúde Conclusão: a atividade possibilitou 

melhor interação entre os membros do grupo e propiciou que algumas competências 

colaborativas emergissem, das quais destaca-se a clareza de papeis e o trabalho em 
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equipe na perspectiva da interprofissionalidade. Ressalta-se que a aprendizagem pratica 

e o contato com o público permitem melhor compreensão dos preceitos da educação 

interprofissional e do efetivo trabalho em equipe. 

PALAVRAS-CHAVE: hanseníase; colaboração; Educação Interprofissional; educação 

em saúde. 
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A ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL DA EQUIPE DO CONSULTÓRIO NA 

RUA DE MACEIÓ: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS MONITORES DO  

PET-SAÚDE 

Projeto 02 

 
Ana Beatriz de Melo Calado2, Iranir de Oliveira3, Marina de Oliveira Rosa4, Maria 

Izabel de Mendonça Alves5, Érika Rosângela Alves Prado6. 
 

 

RESUMO  

Introdução: A saúde é um direito assegurado a todos os brasileiros através da 

Constituição Federal de 1988. Com acesso sem restrição, à prevenção, promoção e 

assistência propriamente dita, a saúde, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

1988). Assim, tomando como base a realidade do país, sabe-se que há um grande 

contingente populacional em situação de vulnerabilidade, destacando, os indivíduos em 

situação de rua, em que muitos têm seus direitos privados (FERREIRA, CPS, et al, 

2016). Pensando em uma assistência que busque favorecer a todos de maneira universal, 

e que siga o imposto pela Constituição, foi criada a Política Nacional para a População 

em Situação de Rua (PNPSR), instituída pelo Decreto Presidencial nº 7053, de 23 de 

dezembro de 2009, que, em seu parágrafo único, artigo 1°, delibera o seguinte a respeito 

de população na rua: “Considera-se população em situação de rua o grupo populacional 

heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que 

utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 

sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 

pernoite temporário ou como moradia provisória” (BRASIL, 2009). Para garantir maior 

cuidado à saúde desse grupo, foi implantada, em 2011, a estratégia do consultório na 

rua, pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2017). Em que é 

composto por uma equipe de profissionais de diversas áreas da saúde, trabalhando em 

conjunto e dentro de suas competências, para garantir o acesso e uma assistência de 

qualidade para essa população. Objetivo: Relatar a atuação interprofissional da equipe 

do consultório na rua de Maceió, a partir da experiência vivenciada pelos monitores do 

Pet-Saúde Interprofissionalidade. Descrição da Experiência: Estudo do tipo relato de 

experiência, realizado em setembro de 2019, no consultório na rua, com os membros do 

Pet-Saúde 2019-2021, do Centro Universitário Cesmac. A proposta de exteriorizar esse 

assunto é para relatar a vivência dos monitores, durante os atendimentos da equipe do 

consultório na rua. A equipe é estritamente interprofissional, composta por enfermeiros, 

técnicos em Enfermagem, psicólogos e assistentes sociais, mas vez ou outra conta com 

a participação de outros profissionais. Esses profissionais diariamente vão às ruas para 

assistir à população mais vulnerável, em busca de oferecer uma assistência de saúde 

integral para os mesmos. Sempre, antes de sair para campo, esses profissionais se 

reúnem e traçam um planejamento de qual pode ser a melhor estratégia utilizada para 

assistir tal população. A oportunidade em viver a realidade do serviço da equipe do 

consultório na rua foi sem dúvidas, indescritível. Foram visitados diversos bairros, e 

diversas pessoas foram assistidas e/ou encaminhadas para o serviço de saúde que 

necessitava, algumas apresentavam recusa da aproximação da equipe, já outras 

aceitavam as orientações de educação em saúde passadas tanto pelos estudantes como 

pelos profissionais. Um caso em especial, marcou: foi quando a acadêmica em 

Enfermagem pôde exercer cuidados básicos em uma troca de curativo. A oportunidade 
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oferecida foi de grande valia, pois, ressalta a gratidão de poder externar todo aquele 

conteúdo vivenciado na teoria, e ver ainda, o agradecimento que aquele ser 

marginalizado pela sociedade tem estampado em suas expressões. Muitas vezes, esses 

cidadãos têm receio de aparecer em uma unidade básica de saúde ou até mesmo 

hospital, para buscar ajuda, temendo por uma discriminação, mau atendimento ou até 

mesmo, atendimento negado. A população de rua já é tão marginalizada pelo sistema, e 

com tais condições apresentadas, a situação de saúde fica ainda mais prejudicada. Em 

razão disso, a importância de valorizar a atuação do consultório na rua, visto que, o 

consultório vai até o paciente, e não o contrário. Assim, garante-se acesso e assistência 

de qualidade para a saúde. Tornando assim, esses profissionais, facilitadores da saúde 

para uma população que tanto carece desse auxílio. Análise crítica: Diante do exposto, 

vale a reflexão de que os autores enfrentaram alguns desafios, como por exemplo, 

reconhecer o papel de cada profissional dentro do trabalho integral, mas que foi possível 

vencer esse obstáculo devido a formação acadêmica já apresentar em sua grade 

institucional, matérias que integram os diferentes cursos em ações extra muro e 

educativas, e também o fortalecimento com a vivência nos grupos tutoriais do Programa 

Pet-Saúde, onde se é priorizado esse lado do trabalho em equipe e sua valorização. O 

município em questão tem o consultório na rua como um projeto sócio-cultural, mas a 

quebra do paradigma da relação de desigualdade entre o sujeito que está nas ruas e 

aquele que já tem todo um suporte (cadastro, documentos e outros), ainda é um grande 

desafio presente e atuante. Apesar de a instituição Cesmac fornecer um estágio de saúde 

integrada entre os diversos cursos, não contempla em sua grade a atuação dos alunos 

com essa vivência do atendimento à população de rua; a mesma ainda é bastante 

discriminada, mas acreditamos que poderia ser expandida para que mais estudantes 

pudessem conhecer um pouco da realidade nas ruas. Considerações Finais: Fazer parte 

da equipe Pet-Saúde é um ganho inigualável na formação, pois proporciona momentos 

como esse, de fazer o bem e garantir uma assistência mais adequada aos que necessitam. 

Além disso, pôde-se vivenciar uma experiência de atuar ao lado da equipe do 

consultório na rua, composta por profissionais de todas as áreas, onde foi possível 

compartilhar saberes e aprender cada vez mais sobre a prática interprofissional. Desta 

forma ampliando conhecimento para uma assistência com olhar integral e entendendo a 

importância do trabalho de cada profissional envolvido.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Pessoas em Situação de Rua; 

Sistema Único de Saúde.  
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A INTERPROFISSIONALIDADE E O CUIDADO A GESTANTE E PUÉRPERA 

– EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE 

CONHECIMENTO1 

Projeto 038  

 
Keyla Cristina Nogueira Durans2, Adryemerson Pena Forte Ferreira3, Julyana Suelen 

Rodrigues Fonseca4, Jundson Dias Brito5, Amanda Namíbia Pereira Pasklan6. 

 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O período gravídico pode ser considerado um momento de 

significativas mudanças na vida da mulher, seja por suas alterações fisiológicas ou 

emocionais. Neste campo surgem programas importantes para o cuidado com a mãe, a 

exemplo do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento e o programa Rede 

Cegonha, que vão abranger a gestante e puérpera em vários aspectos, inclusive 

proporcionando a estas, apoio e ações de cunho educativo. Nesse contexto o PET 

SAÚDE pode contribuir como integrante de ações que envolvam o ensino, serviço e a 

comunidade.1-2 OBJETIVO: relatar ações promovidas em parceria entre o PET 

SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE e as Unidades Básicas de Saúde do município 

de Pinheiro-MA no apoio as boas práticas no período gestacional/puerperal. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Os encontros com as gestantes e puérperas 

ocorreram em dois momentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do bairro Sete e do 

bairro de Pacas, e contaram com a presença de 7 gestantes e 2 puérperas na primeira 

UBS e 10 gestantes e 3 puérperas na segunda. As estratégias utilizadas para promover a 

aprendizagem foram: momentos de perguntas e respostas, onde as mulheres receberam 

cartões nas cores verde e vermelho, que deveriam ser levantados à medida que o grupo 

fizesse algumas afirmações sobre o período gravídico. Como exemplo das afirmações 

feitas tem-se: “a alimentação saudável influencia somente na saúde da mãe”, “as 

consultas de pré-natal devem ser realizadas pela equipe de saúde” e “grávidas não 

podem realizar nenhum exercício físico”. A cada participação das presentes, as 

assertivas eram explicadas com base no trabalho interprofissional, trazendo figuras 

importantes no cuidado delas como a do enfermeiro, médico, agente comunitário de 

saúde, nutricionista e profissional de educação física. Outra estratégia utilizada foi a 

discussão de folheto explicativo que continha informações acerca da vacinação 

adequada durante a gestação e as primeiras vacinas necessárias para o recém-nascido, 

exercícios físicos que as gestantes poderiam realizar, alimentação recomendada e 

alimentos que deveriam ser evitados por elas e a quantidade de consultas pré-natais 

indicadas. ANÁLISE CRÍTICA DOS LIMITES E POTENCIALIDADES: A 

Atenção Primária a Saúde contribui com o processo de educação em saúde a medida em 

que configura-se como porta de entrada à assistência e também sendo o ambiente 

principal em que acontecem as consultas do pré-natal de baixo risco. Dentre as 

estratégias para promover maior elo entre as gestantes e a equipe da unidade estão as 

ações em grupo, como oficinas e momentos de conversa, já que algumas das vezes a 

consulta pré-natal não é suficiente para compartilhar todas as experiências.1 Durante a 

construção da atividade educativa em conjunto com o PET, houveram questionamentos 

por parte das gestantes sobre a alimentação durante o período. Segundo Gomes Et al. os 

hábitos alimentares das gestantes ainda permeiam muitas questões culturais e 

especificadas do seu contexto social; ela demonstra também que a maioria das mulheres 

ainda consomem baixa quantidade de frutas e hortaliças, optando por alimentos com 
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alto teor calórico como frituras e doces. Nesse contexto, a educação nutricional pode ser 

trabalhada pela equipe em parceria a profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF)3. A vacinação também foi objeto de dúvidas por parte das 

participantes, quando perguntadas em que mês se vacinar e quais vacinas seus filhos 

deveriam ter. Informações por parte da equipe tornam-se essenciais visto que pesquisas 

ainda mostram que grande parte das cadernetas apresentam inconsistências na área de 

imunização, com quedas acentuadas entre as vacinas para Hepatite B e Influenza4.  A 

prática de atividades físicas também foi pontuada como um desafio às mulheres, sendo 

fonte de muitos receios sobre sua regularidade e intensidade. Os exercícios físicos 

devem ser recomendados pelo profissional de educação física, desde de que sejam de 

pequena duração e intensidade. Para a gestante, realizar exercícios durante a época pode 

melhorar sua condição cardiovascular, sua condição respiratória e controlar seu índice 

glicêmico, prevenindo problemas como o diabetes gestacional5. Por fim, ao promover 

um momento especifico para que as mulheres expressassem suas dúvidas, expectativas e 

anseios no período contribuiu como estimulador ao vínculo entre elas e os integrantes 

da equipe de saúde, servindo como via de mão dupla, onde elas puderam conversar mais 

subjetivamente com os integrantes, revelando seus anseios e o profissional ao recebe-

los, conseguiu direcionar seu cuidado e orientações aos focos que aquela gestante 

necessitava, estimulando o processo de empoderamento da mulher, autocuidado e 

comunicação1. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi possível perceber os momentos de 

encontro nas UBS como potencializadores de interação entre os estudantes presentes, os 

profissionais da rede assistencial e a participantes. A educação em saúde serviu assim, 

com auxílio do PET como catalisador para maior autonomia entre as gestantes em seu 

processo de cuidado e para os profissionais, que puderam trabalhar sob a ótica das 

particularidades de cada mulher assistida, ampliando assim a qualidade da assistência. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Educação em Saúde; Assistência 

Pré-Natal. 
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ANÁLISE CRÍTICA DE UM EPISÓDIO DA SÉRIE UNIDADE BÁSICA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET – SAÚDE 

INTERPROFISSIONALIDADE1 

 

Ricardo Daniel Santos Rodrigues2, Larissa Dias Parga3, Ariane Cristina Ferreira 

Bernardes Neves4, Lidiane Andréia Assunção Barros5. 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A série Unidade Básica retrata a rotina de profissionais da saúde em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na periferia de São Paulo trazendo os cuidados 

primários à saúde, mais focada na prevenção e na promoção à saúde. No decorrer da 

série os profissionais são deparados com uma mulher que sofria transtorno factício 

conhecido como a Síndrome de Munchausen, na qual ela refletia suas doenças na 

própria filha. A síndrome de Munchausen e a síndrome de Munchausen por procuração 

são condições caracterizadas pela invenção ou pela produção intencional de sinais ou 

sintomas de doenças, bem como alterações de exames laboratoriais. Indivíduos com esta 

síndrome fingem que estão doentes e tendem a procurar tratamento, sem ganho 

secundário, em diferentes serviços de saúde. Ambas as síndromes são condições bem 

descritas na literatura desde 1951. Elas são frequentemente observadas pelas equipes de 

saúde em clínicas, enfermarias hospitalares e prontos-socorros. Apesar da síndrome de 

Munchausen ter sido descrita pela primeira vez há mais de 60 anos, a maioria dos 

estudos conduzidos sobre esta condição são relatos de caso e revisões da literatura. A 

literatura é carente de estudos mais consistentes sobre epidemiologia, manejo 

terapêutico e prognóstico da síndrome. Sem dúvida, tais condições geram altos custos e 

procedimentos desnecessários nos serviços de saúde. Seu subdiagnóstico pode se dar 

pela falta de conhecimento das síndromes por parte dos profissionais de saúde. 

OBJETIVOS Relatar a experiência da análise crítica de um episódio da série Unidade 

Básica, com enfoque no trabalho interprofissional. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

No dia 30/09/20, através de encontro virtual do grupo 4 do PET Saúde 

Interprofissionalidade, assistimos um episódio da série “Unidade Básica”. O episódio 

nos mostrou o cotidiano de uma Unidade Básica de Saúde e seus diversos atendimentos.  

Dentre eles, havia o caso de uma criança que sempre voltava à UBS, acompanhada de 

sua mãe. Os profissionais de saúde não conseguiam saber a causa dos problemas da 

menina. No desenrolar dos fatos para diagnosticar a doença da criança, uma série de 

acontecimentos evidenciaram as relações interprofissionais daquela equipe, a assistência 

de saúde prestada àquela população, a visão que alguns profissionais tinham dos 

pacientes e conflitos diversos. Após a apresentação do episódio da série, uma discussão 

sobre o episódio começou. Durante a discussão, a maioria dos alunos concordou 

parcialmente que as condutas profissionais foram adequadas, e que não havia um bom 

relacionamento interprofissional. Foram identificadas algumas competências 

colaborativas, como resolução de conflitos, clareza de papéis, atenção centrada no 

paciente, liderança colaborativa e comunicação interprofissional. ANÁLISE CRÍTICA 

DOS LIMITES E POTENCIALIDADES Dentre as potencialidades da experiência, 

podemos destacar um maior entendimento sobre a Síndrome de Munchausen e a 

percepção de que casos desta patologia podem estar acontecendo bem mais próximo de 

nós do que imaginamos. Desta forma, nos tornamos mais preparados para enfrentar no 

futuro, possíveis situações semelhantes à demonstrada no episódio. Dentre os limites, 

podemos citar a má qualidade do sinal de internet oferecido em nosso país. Uma vez 

que o encontro foi virtual, a queda de conexão, em vários momentos, atrapalhou o 
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acompanhamento integral da discussão por alguns alunos, impossibilitando-os de tirar 

maior proveito da discussão do episódio, que com certeza foi muito interessante e 

enriquecedor. CONCLUSÕES Foi de muita relevância para todos nós do grupo termos 

assistido esse episódio da série em questão, pois nos possibilitou uma rica discussão 

sobre vários aspectos expostos. Um deles foi quanto as vantagens de termos uma equipe 

que trabalha respeitando a interprofissionalidade. Deste modo, podemos prestar uma 

melhor assistência à saúde. Outro aspecto é em relação a termos uma visão holística do 

paciente, observando-o de forma completa, como um ser biopsicossocial, e que sua 

saúde é consequência de todos esses aspectos e não meramente de aspectos biológicos. 

Assim, podemos facilitar o diagnóstico e tratar mais adequadamente o paciente. No caso 

em questão, a mãe da criança estava doente (Síndrome de Munchausen) e só uma visão 

mais completa da situação da paciente, pôde proporcionar condições para ajudá-la. Ter 

assistido esta série, com certeza acrescenta muito na formação acadêmica, pois através 

desta atividade, tivemos a oportunidade de conhecer situações que só nos depararíamos 

quando estivéssemos no campo profissional, tendo assim, a chance de aprender 

antecipadamente e não repetir atitudes e comportamentos que de nada acrescentam para 

uma assistência de saúde com qualidade para o paciente. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Síndrome de Munchausen; 

Síndrome de Munchausen Causada por Terceiro. 
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS ACERCA DA ATENÇÃO 

CENTRADA NO PACIENTE APLICADA A COLABORADORES DO CENTRO 

DE ESPECIALIDADES EM PINHEIRO: Relato de experiência do PET-Saúde 

Projeto 38 

 

Joelmara Furtado dos Santos Pereira1, Larissa Dias Parga2, Danila Araújo3, Cíntia Wélia 

Moraes Costa4, Amanda Lourena da Silva Santana5, Cristiene Neta de Sá Araújo6, 

Lidiane Andrea Assunção Barros7, Ariane Cristina Ferreira Bernardes Neves8 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Hanseníase consiste numa doença infecto-contagiosa, 

estigmatizante, de evolução lenta e que pode causar graves incapacidades, exigindo 

cuidados multidimensionais e dinâmica de trabalho interprofissional e colaborativa1. A 

atenção centrada no paciente/usuário (um dos domínios de competência do modelo para 

a prática e educação interprofissional) é descrita como prioridade no cuidado em saúde 

e consiste num elemento central desse processo, que busca fomentar o envolvimento 

dos indivíduos na tomada de decisão. Propõe ainda, uma perspectiva ampliada das 

necessidades de quem se cuida, evitando reduzi-lo a aspectos patológicos e buscando 

explorar medidas conjugadas de promoção, prevenção, recuperação da saúde e 

reabilitação, numa perspectiva interprofissional e intersetorial2. A metodologia da 

Aprendizagem Baseada em Problemas aplicada nesse contexto, objetiva a compreensão 

da realidade para intervir e transformá-la. A habilidade de problematizar é vista como a 

capacidade de conectar de forma harmoniosa três momentos: identificação de um 

problema, busca de explicação e proposição de soluções3. Assim, a Aprendizagem 

Baseada em Problemas aplicado da atenção centrada no usuário pode contribui para o 

fortalecimento da humanização da atenção à saúde de pacientes com hanseníase, 

levando a equipe de saúde a reconhecer a singularidade desses pacientes, despertando-

os para a consciência crítica-reflexiva sobre seu trabalho e subsidiando a participação 

desses no processo saúde-educação-cuidado. OBJETIVO: Relatar a experiência da 

aplicação do método da Aprendizagem Baseada em Problemas acerca da atenção 

centrada no paciente. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A experiência foi 

idealizada por tutores, preceptores e por acadêmicos do curso de Medicina, 

Enfermagem e Educação Física participantes do Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde (PET-Saúde-Interprofissionalidade) vinculado ä Universidade Federal do 

Maranhão no Munícipio de Pinheiro, Maranhão. A intervenção foi realizada pelo Grupo 

de Trabalho – Hanseníase e ocorreu no Centro de Especialidades Médicas, localizado 

no município de Pinheiro, Maranhão, em novembro de 2019 e teve duração de três 

horas. Compareceram voluntariamente 15 profissionais dos quais enfermeiros, 

assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, técnicos de enfermagem, assistente 

administrativo, recepcionistas e acadêmicos. A experiência foi dividida em 3 momentos: 

1- Explanação visual e conceitual aos presentes acerca da atenção centrada no paciente, 

esclarecendo as dimensões desse cuidado ao paciente com hanseníase, a importância do 

autocuidado e do fortalecimento do vínculo equipe-usuário. 2 – Após esse momento, os 

participantes foram convidados a participar da leitura e discussão dos casos construídos 

pelos acadêmicos e preceptores, fundamentados na problemática do cuidado, seus 

desafios e potencialidades, buscando a problematização dos aspectos envolvidos. 3 – 

Nesta etapa, os participantes foram convidados a compartilharem suas vivencias em 

relação ao cuidado do paciente. O debate foi concluído com a leitura e reflexão de um 

caso envolvendo estigmatizacão do paciente portador de hanseníase. A experiência teve 
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como fundamentação teórica a Metodologia da Problematização, sendo planejada e 

executada de forma coletiva. Por meio das situações-problema propostas, discutiu-se 

acerca das fragilidades na aplicação de um cuidado centrado na pessoa, os desafios do 

trabalho em equipe e das relações interprofissionais, sugerindo-se possíveis soluções 

para os respectivos casos. Os participantes colaboraram ativamente, fazendo e 

respondendo perguntas e socializando vivencias, crenças, valores e opiniões. 

Evidenciou-se que desses, alguns expressaram curiosidade e surpresa quanto a 

importância desse cuidado para o paciente em tratamento da hanseníase. Foram 

verbalizadas situações de conflitos e dificuldades no trabalho da equipe vivenciadas no 

cotidiano, sobretudo na estigmatizacão de pacientes por alguns colaboradores, o 

julgamento advindo provavelmente pelo desconhecimento da doença, o que gerou uma 

relação de descontentamentos em outros profissionais, a falta de colaboração entre os 

colegas, levando a um convívio conflituoso. No decorrer das atividades, foram 

propostas soluções baseadas no conceito de trabalho em equipe e aprofundamento do 

preceito do cuidado centrado no paciente. ANÁLISE CRITICA DOS LIMITES E 

POTENCIALIDADES: Nota-se que a Aprendizagem Baseada em Problemas a partir 

de experiências concretas provoca nos indivíduos a reflexão crítica, que de forma clara e 

objetiva leva os envolvidos a observarem seu trabalho e suas relações a partir dos 

conhecimentos prévios, numa dinâmica de ação-reflexão-ação. Ressalta-se que a 

Problematização fundamentada nas formulações de Paulo Freire, gera um sentido de 

inserção crítica na realidade para dela retirar os elementos que conferirão significado e 

direção às aprendizagens. Ademais, os componentes do Grupo de Trabalho – 

Hanseníase relataram sentirem-se acolhido pelos participantes, ao passo que puderam 

colocar em prática os conhecimentos elaborados a partir das competências da EIP. 

CONCLUSÃO: A intervenção foi avaliada como satisfatório, pois contribuiu para a 

sensibilização dos participantes acerca do cuidado centrado no usuário portador de 

hanseníase, fomentando a reflexão sobre o cuidado em saúde baseado em atitudes e 

práticas mais amplas, menos fragmentadas e biologista do paciente. Ademais, a presente 

intervenção baseada na Problematização, subsidiou ao Grupo de Trabalho – Hanseníase, 

o fortalecimento de competências da prática e educação interprofissional, levando-os a 

refletirem sobre a necessidade de mudança nos paradigmas do cuidado, passando da 

atenção no problema para a necessidade dos usuários. 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência centrada no paciente. Hanseníase. Relações 

interprofissionais. 
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RESUMO  
Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), tem 

importante relevância e contribuição na formação de estudantes na área da saúde na 

Universidade Federal do Maranhão-Campus Pinheiro, por meio de atividades e ações 

que impulsionam a utilização de competências colaborativas desempenhadas por seus 

participantes. Entretanto, com o início da pandemia da COVID-19, o programa passou a 

adaptar-se com a utilização de novos meios tecnológicos para realizar suas atividades de 

ensino-aprendizagem entre alunos, preceptores, tutores e coordenadores de maneira que 

esses impactos fossem possivelmente amenizados ao decorrer dessa situação. É 

importante ressaltar que a aplicação do uso de novas tecnologias como 2ferramentas de 

auxílio no ensino-aprendizagem colabora com momento atual de distanciamento social 

e proporciona uma reformulação na forma entre aprender e ensinar de modo que essa 

experiência contribua de maneira positiva na realização do trabalho entre profissionais 

de diversas áreas.  Objetivo: Apresentar o uso de ferramentas virtuais no Programa 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) como forma de incentivar 

discussões construtivas e reflexivas para troca de experiências vivenciadas no cotidiano 

dos profissionais com ensino-aprendizagem na educação em saúde. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por acadêmicos do 

curso de Enfermagem e Educação Física da UFMA, Campus Pinheiro, ocorreu no mês 

de agosto de 2020, de forma virtual utilizando a plataforma Google Meet. A atividade 

aconteceu através da exibição do episódio da série Unidade Básica, em que foi 

intitulado “Petflix”, com o intuito de ser algo dinâmico para mostrar acontecimentos 

que são vivenciados por profissionais das unidades básicas de saúde. Constituiu-se a 

atividade em dois momentos: inicialmente, ocorreu a exibição do episódio da série. No 

segundo momento realizou-se um debate sobre o episódio exposto, na qual os 

mediadores estimularam por meio das indagações e questionamentos a participação do 

máximo de pessoas envolvidas, utilizando como base os seus conhecimentos prévios 

sobre competências colaborativas, trabalho em equipe e comunicação interprofissional. 

Discutiu-se como seria a atitude adotada frente a situação ao vivenciar esse tipo de 

contexto em sua prática profissional. E assim, fazer uma análise ao observar como tais 

competências foram abordadas dentro do episódio exibido estabelecendo uma analogia 

a realidade da sua rotina profissional. Foi evidenciado dentro dos relatos pelos 

participantes que alguns profissionais ainda encontram dificuldades em colocar em 

práticas algumas competências colaborativas tais como, a cooperação e o trabalho em 

equipe, havendo como principal problema uma desarmonização dentro do ambiente de 

trabalho o que foi observado dentro da série exibida. Análise crítica dos limites e 

potencialidades: Foi demonstrado durante a realização da atividade intitulada “Petflix” 

diversos momentos que proporcionaram a troca de conhecimentos e discussões 

reflexivas concedendo aos participantes conhecerem a realidade dos diferentes 
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profissionais envolvidos. É fundamental que os 3profissionais possam compartilhar 

ações, experiências e conhecimentos para o melhor aproveitamento da atividade, porém, 

foi nítido a dificuldade que alguns participantes enfrentaram por não conseguirem 

utilizar a plataforma virtual e problemas com a instabilidade da conexão, dificultando 

participação efetiva na troca de experiência entre os membros envolvidos. 

Considerações Finais: Contudo, os desafios impostos em um momento de pandemia 

trazem consigo fragilidade e preocupação, dispondo de inúmeros desafios a serem 

superados com oportunidades para o aprimoramento na reformulação da  forma do 

ensino-aprendizagem com a introdução do uso de  recursos tecnológicos em projetos e 

programas de pesquisa, ensino e extensão de maneira geral. Além disso, destacou-se 

que a aproximação dos participantes através do projeto PET-Saúde trouxe como 

ferramenta de grande importância a discussão sobre o papel da Educação 

Interprofissional em Saúde (EIP) e a 1troca de conhecimentos, experiências entre os 

profissionais e estudantes envolvidos priorizando a aplicação das competências 

colaborativas em seu meio e já vivenciadas dentro do programa. 

PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Tecnologia; Educação Interprofissional; Pandemia. 
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RESUMO 

Introdução: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, aprovada 

no ano de 2006, favoreceu a inserção e o fortalecimento das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICs) na atenção básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS).1 Essas práticas destacam-se por promover um cuidado voltado para abordagens 

mais naturais na prevenção de doenças e promoção de saúde, visando complementar as 

ações já ofertadas pela medicina convencional.2 Apesar dos avanços alcançados, ainda 

existem inúmeras dificuldades para a implementação plena dos tratamentos alternativos 

no âmbito do SUS, sobretudo, o desconhecimento por parte dos profissionais e usuários, 

que interfere diretamente na adesão, além da necessidade de investimentos em 

qualificação profissional e na infraestrutura das unidades que oferecem esses serviços.3 

A implementação dessas práticas poderia favorecer uma maior integração entre os 

profissionais e fomentar um atendimento interprofissional, pautado na noção do 

trabalho em equipe de saúde, reflexão sobre os papéis e na resolução dos problemas do 

paciente de forma conjunta e complementar.2 Objetivo: Relatar a experiência 

vivenciada por alunos e preceptores do grupo tutorial Práticas Integrativas e 

Complementares na realização de uma simulação realística sobre o atendimento 

interprofissional em PICs. Descrição da Experiência: Simulação realizada durante o 

workshop de simulação em atuação interprofissional organizada pelo Programa PET- 

Interprofissionalidade Pinheiro, em 23/10/ 2019, na Universidade Federal do Maranhão 

– Campus Pinheiro. Durante a apresentação, os membros tiveram a oportunidade de 

vivenciar situações externas ao ambiente do campus universitário, na qual, alunos e 

preceptores do projeto simularam uma conjunção bastante corriqueira na atenção básica, 

tendo como foco uma abordagem interprofissional das práticas integrativas e 

complementares (PICs) de forma dinâmica no atendimento de uma paciente Idosa  

hipertensa, obesa, dislipidêmica e depressiva que passava por  problemas familiares. 

Demonstrando como a equipe de saúde pode trabalhar de forma colaborativa, adotando 

os aspectos da interprofissionalidade, de forma que os profissionais possam interagir 

harmoniosamente no ambiente de trabalho, objetivando a atenção centrada no paciente 

pra a construção de opções e possibilidades de práticas alternativas como fitoterapia, 

aromaterapia, biodança e massagem terapêutica,  para complementar o tratamento. 

Análise crítica: O momento de reflexão favorecido pelo projeto proporcionou aos 

estudantes e profissionais envolvidos o desenvolvimento do entendimento à cerca da 

interprofissionalidade e adesão das PICs na Atenção Básica. A experiencia da 

aproximação com os serviços e com o cotidiano da atenção básica tornou-se elemento 

desconstrutor da cultura do profissional individualista e competitivo, favorecendo uma 

formação acadêmico-profissional, direcionada ao  atendimento humanizado, 

interdisciplinaridade na linha da integralidade da atenção e do cuidado, e consolidação 

da interprofissionalidade.  Considerações finais: A atividade fomentou a vivência de 

situações externas ao ambiente universitário, mas comuns nos atendimentos em centros 
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de saúde, às quais trouxeram para os envolvidos uma experiência única que aborda tanto 

a importância da interprofissionalidade no processo de formação quanto a 

implementação das práticas integrativas e complementares para o beneficiamento de 

pacientes, mostrando assim a importância de atividades como esta.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional; Terapias Complementares; 

Simulação. 
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RESUMO 

Introdução: O processo de humanização em saúde é decorrente de um intenso debate 

sobre o papel que os dispositivos públicos de saúde possuem para com os usuários 

atendidos, que ultrapassa a simples intervenção descontextualizada. Enquanto Política 

Pública, o Sistema Único de Saúde (SUS) e todos os seus dispositivos devem prezar por 

um atendimento ético, comprometido e acolhedor para aqueles que fazem uso dos 

mesmos. Dessa forma, a Política Nacional de Humanização (PNH) é um marco nacional 

no processo de humanização em saúde, apontando as necessidades, os objetivos e os 

princípios que orientam tal perspectiva na saúde1. Através do uso de uma comunicação 

adequada, pode-se instigar uma maior participação e adesão dos usuários nos serviços 

de saúde, rompendo com a lógica instrumental focada unicamente na resolução de 

problemas e construindo uma lógica comunicativa, incrementando, dessa forma, o 

processo de humanização proposto pela PNH. Enquanto comunicação socialmente 

adequada, é possível trabalhar sob a perspectiva das habilidades sociais, resgatando o 

conceito de assertividade e da comunicação não violenta (CNV). A definição clássica de 

assertividade diz respeito à competência de expressão socialmente adequada, 

respeitando os interesses de quem fala e de quem escuta. A assertividade implica em 

uma comunicação livre de julgamentos que procura compreender as necessidades e 

limitações das outras pessoas ao passo que também considera suas próprias2. Por sua 

vez, a comunicação não violenta é uma abordagem comunicativa que preza pela 

empatia para com os ouvintes, pela atenção ao contexto no qual as pessoas estão 

inseridas e pelo respeito às necessidades e interesses de ambos os interlocutores3. Logo, 

torna-se perceptível a importância de se exercitar a assertividade e a comunicação não 

violenta enquanto competências sociais e comunicativas, pois isso reflete diretamente 

no cuidado ofertado aos usuários tão logo eles adentrem o(s) dispositivo(s) do SUS, 

além de garantir uma maior adesão do trabalho em equipe ao evitar problemas 

interpessoais que podem ser facilmente contornados pelo uso de diálogos socialmente 

competentes. Neste sentido, consideramos estes recursos como competências 

colaborativas que favorecem o trabalho interprofissional na saúde. Objetivo: 

Compartilhar a experiência de uma oficina de humanização em saúde, destacando a 

importância da assertividade e a comunicação não violenta como ferramentas 

comunicativas pertinentes para a efetivação da PNH. Tal oficina é uma ação do PET-

Saúde Interprofissionalidades, vinculado à Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, GT-Lagoa Grande. Logo, trata-se de uma ação petiana que foi organizada 

por discentes orientados pelos tutores e preceptores de forma interprofissional e 

interdisciplinar. Descrição da Experiência: A oficina ocorreu no dia 14 de fevereiro de 

2020, no município de Lagoa Grande (PE), estando presentes 11 profissionais de saúde 

vinculados à Unidade Básica de Saúde (UBS) atendida pelo GT. Ao todo, foram três 

horas de duração, divididas entre 1 hora de apresentação dos conteúdos de forma 
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dialógica e contextualizada e 2 horas de debate com os profissionais da equipe para 

discutir casos apresentados pelos alunos e casos que aconteceram na unidade em 

momentos passados. A estrutura da apresentação de conteúdos se deu em três fases: 

Discussão sobre a PNH, discussão sobre assertividade e CNV e, por fim, dinâmica da 

crítica sanduíche junto ao momento de fala livre. Inicialmente, foi apresentada a PNH, 

além de se discutir como a mesma deve ser incluída no serviço, seus princípios e 

diretrizes e como o acolhimento deve ser visto como uma estratégia para a equipe1. Em 

seguida, foi discutido o que seria a assertividade e o comportamento assertivo, quais 

padrões de comportamento destoam da assertividade (passividade, agressividade) e suas 

características2. Na sequência, foi realizada uma dinâmica de reconhecimento na qual os 

profissionais deveriam indicar, em uma situação encenada, quais sujeitos estavam 

demonstrando assertividade, agressividade e passividade. Também foi exemplificado 

quais situações que dificultam ou favorecem o exercício da assertividade. Dando 

continuidade, definiu-se o conceito de comunicação não violenta, os quatro 

componentes da comunicação não violenta: observação do outro de maneira empática; 

observação própria e dos meus sentimentos; ponderar necessidades; realizar o pedido de 

mudança de comportamento propondo possíveis soluções para a situação que gerou o 

desconforto3. Por fim, foi realizada a dinâmica da crítica sanduíche, a qual consiste em 

realizar uma crítica em três etapas para garantir a preservação de ambos os sujeitos 

envolvidos no processo. Esse momento também contou com o diálogo dos profissionais, 

sendo apresentados e discutidos dois casos hipotéticos em que houveram conflitos no 

ambiente de trabalho de uma UBS entre profissionais e usuários e, posteriormente, entre 

a própria equipe presente. Ao final, pediu-se o feedback verbal dos participantes sobre a 

ação proposta. Análise crítica: Dentre os principais limites da ação proposta, percebe-

se a necessidade de mais encontros formativos com a equipe em questão para discutir as 

temáticas de comunicação socialmente habilidosa e humanização em saúde de forma 

contínua e transversal. Também, é importante considerar aspectos como a sobrecarga de 

trabalho e as condições, por vezes insalubres, da atuação em saúde pública nos 

contextos da Atenção Primária à Saúde (APS), pois são fatores que podem dificultar o 

exercício do comportamento assertivo e da CNV. Por sua vez, o feedback positivo dos 

participantes, bem como implicações durante as dinâmicas mostra que a ação foi 

proveitosa a nível local, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos em torno de 

competências colaborativas necessárias para o trabalho em equipe interprofissional. 

Além disso, percebeu-se uma maior inclinação dos participantes em solucionar conflitos 

dentro da própria equipe de maneira socialmente habilidosa, indicando que tal oficina 

pode facilitar o processo de humanização nas relações interpessoais Considerações 

Finais: A ação descrita no presente resumo foi uma tentativa de promover a 

humanização em saúde por meio do ensino de comportamento verbal socialmente 

habilidoso e da comunicação não violenta enquanto competências colaborativas a serem 

desenvolvidas nos trabalhadores da saúde. Os resultados indicam que oficinas 

interprofissionais de habilidades sociais podem facilitar o processo de implementação 

da PNH, no entanto, mais pesquisas e intervenções devem ser realizadas para garantir a 

eficácia desse tipo de ação. 

PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO; EDUCAÇÃO; INTERPROFISSIONAL; 

COMUNICAÇÃO; HABILIDADES SOCIAIS. 

 

REFERÊNCIAS 

1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização. Humaniza/SUS: documento base para gestores e 

trabalhadores do SUS. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

215 

2 MARCHEZINI-CUNHA, Vívian; TOURINHO, Emmanuel Zagury. Assertividade e 

autocontrole: interpretação analítico-comportamental. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 

26, n. 2, p. 295-304, 2010. 

3 ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar 

relacionamentos pessoais e profissionais. Editora Agora, 2006. 

 

  



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

216 

OLHAR PETIANO SOBRE A RECEPÇÃO AOS CALOUROS DOS CURSOS DE 

SAÚDE DA UFMA/CAMPUS PINHEIRO, MARANHÃO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Projeto 038 

 
Cristiene Neta de Sá Araújo2, Joelmara Furtado dos Santos Pereira3, Maria Augusta 

Ribeiro Gaspar4, Jundson Dias Brito5, Clarice Borges Carvalho6, Livia Mariane Castelo 

Branco Reis Coutinho de Oliveira7, Ariane Cristina Ferreira Bernardes Neves8, Lidiane 

Andréia Assunção Barros9 

 

 RESUMO 
Introdução: O estudante, ao ingressar ao ensino superior, depare-se com novos 

paradigmas e realidades que passarão a pertencer à sua nova rotina acadêmica. Nesse 

contexto, a universidade exerce o papel de agente transformador social ao integrar e 

recepcionar de forma humanizada estudantes de diversas etnias, culturas e espaços que 

atuarão como multiplicadores, enriquecendo e ajudando em sua construção 

(GAUTÉRIO,  et al. 2019). Nesse contexto, o projeto PET-Saúde da Universidade 

Federal do Maranhão campus Pinheiro articulou a recepção dos acadêmicos recém 

chegados ao primeiro semestre de 2020. Objetivos: Relatar a experiência da recepção 

aos calouros da UFMA-Campus Pinheiro promovida pelos participantes do projeto 

PET-Saúde interprofissionalidade da mesma instituição. Descrição da experiência: 

Acolhida dos calouros ocorreu no início do primeiro semestre letivo de 2020. A 

interação com os calouros se deu, primeiramente, por meio de uma  palestra com a 

coordenadora do Projeto que elencou a importância do projeto PET- Saúde na 

universidade e, em seguida, apresentou os grupos que o compõem. Posteriormente, 

foram realizadas dinâmicas promovidas por cada grupo tutorial do PET-Saúde. Ao 

longo da atividade, os cinco grupos promoveram de forma conjunta e coordenada 

mecanismos que pudessem gerar interação entre os recém-chegados com os integrantes 

do projeto. Os grupos tutorias são: Práticas integrativas e complementares, saúde 

LGBT, saúde da mulher, hanseníase e imunização. O grupo de práticas integrativas e 

complementares produziu para acolhimento dos novos acadêmicos, um jardim 

suspensos com fitoterápicos, além de um espaço de meditação e aromaterapia. O grupo 

LBGT fez uso de cartazes sobre a população LGBT e das competências da EIP, além de 

fotos que marcavam a trajetória das atividades do grupo no projeto PET-Saúde. Já o 

grupo tutorial da saúde da mulher utilizou a confecção de banner com o logotipo do 

grupo para que os calouros pudessem preencher com  papéis que continham frases sobre 

interprofissionalidade. O grupo de imunização personalizou uma parede preta onde os 

discentes puderam anotar com giz uma palavra que na visão deles, seria fundamental 

para que houvesse trabalho em equipe. Por fim, o grupo tutorial de hanseníase utilizou a 

elaboração de um ambiente literário para atrair os calouros. Isso se deu pela confecção, 

realizada pelos próprios calouros, de uma geladeira que teria como objetivo abrigar 

livros de diferentes naturezas, mas, sobretudo, literatura ou ficção que saísse do mundo 

dos livros acadêmicos tão presentes na vida diária dos estudantes. Análise crítica dos 

limites e potencialidades: O tempo escasso para a execução e explicação das dinâmicas 

foi um dos principais agravantes para a excelência na acolhida aos calouros. Dinâmica 

criativa criadas pelos membros do projeto como a personalização de uma geladeira para 

acomodação de livros doados pelos alunos mostrou-se potencialmente promissor para o 

ambiente universitário. Considerações finais: A recepção aos calouros dos cursos de 

saúde da Universidade Federal do Maranhão - Campus Pinheiro proporcionou maior 
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interação entre os novos acadêmicos e aos veteranos, professores e funcionários da 

instituição de ensino. A partir da atividade, foi possível mostrar aos calouros a 

importância do PET-Saúde como projeto mediador do princípio de educação 

interprofissional.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação interprofissional; Saúde; Interação. 
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O PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE COMO POTENCIALIZADOR 

DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE NA 

ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

Projeto 038 

 
Adryemerson Pena Forte Ferreira2, Julyana Suelen Rodrigues Fonseca3, Keyla Cristina 

Nogueira Durans4, Jundson Dias Brito5, Andressa Cristina Serrão Mineiro6, Mayara 

Cristina Pinto da Silva7. 

 

Resumo 

Introdução: O PET-Saúde é uma estratégia política importante para a consolidação do 

SUS pois contribui para a efetivação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) das 

graduações em saúde, com a implantação de projetos coletivos na Estratégia Saúde da 

Família e assim contribuir significativamente para formação diferenciada dos alunos 

que dele participam por meio da maior proximidade entre os serviços de saúde e as 

universidades1. Por sua vez, o Programa Saúde na Escola (PSE) é uma proposta dos 

ministérios da educação e saúde que foi instituído em 2007 com objetivo de ampliar o 

alcance do SUS através de ações de prevenção e promoção de saúde, atuando também 

nas vulnerabilidades que podem comprometer o desenvolvimento escolar dos 

estudantes2. Dessa maneira o PSE se configura como uma ferramenta de integração 

entre os serviços de saúde e educação promovendo assim a intersetorialidade 

promulgada pelo SUS e a corresponsabilização entre os dois setores que 

tradicionalmente estão acostumados ao trabalho isolado3. Objetivo. Relatar a 

experiência de estudantes do PET saúde / Interprofissionalidade em colaboração com as 

ações de educação em saúde do PSE. Descrição da Experiência: A ação de educação 

em saúde foi organizada pelo PSE em parceria com o Grupo Tutorial 02 – “Atenção 

primária em Imunização” do PET Saúde / Interprofissionalidade no dia 15 de novembro 

de 2019 em um povoado da zona rural de Pinheiro - MA pertencente a área coberta pela 

UBS do bairro de Pacas. As atividades foram desenvolvidas em uma escola pública 

municipal. Participaram do momento os seguintes profissionais: enfermeira, dentista, 

nutricionista e ACS bem como estudantes dos cursos de enfermagem, medicina e 

educação física, além dos pais e alunos das turmas do ensino fundamental. A equipe 

multiprofissional do PSE discutiu logo no inicio temáticas como combate ao mosquito 

transmissor da dengue, importância de uma alimentação saudável e o cuidado com a 

saúde bucal. O segundo momento foi conduzido pelos membros do Pet Saúde que 

abordaram de maneira lúdica a importância da vacinação como forma de sensibilizar 

pais e crianças através de questões sobre medo e benefícios da imunização, abrindo 

espaço para exposição de opiniões e ideias dos pais e responsáveis, mas também para as 

crianças relatarem suas experiências e opiniões. O segundo momento foi encerrado com 

a realização de dinâmicas que objetivavam proporcionar um momento de descontração 

com as crianças presentes. Por fim, após as ações de educação foi realizado um terceiro 

momento onde foram administradas doses de importantes vacinas do calendário vacinal 

bem como sua atualização. Análise crítica dos limites e potencialidades: A integração 

do trabalho entre equipe de saúde e estudantes de graduação de diferentes cursos torna-

se um momento importante para consolidação de ações através da construção conjunta, 

aliando conhecimentos práticos dos profissionais já atuantes e os conhecimentos dos 

acadêmicos que acabam expandido suas experiências através dessa convivência. Diante 

do contexto de formação do profissional, o estudante consegue perceber a importância 

das ações de promoção de saúde, já que tem a possibilidade de contemplar o alcance 
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amplo dessas ações, como as desenvolvidas pelo PSE, bem como o impacto que elas 

podem trazer para a comunidade. Destaca-se ainda a relevância do trabalho 

multidisciplinar e interdisciplinar em equipe, mas também em uma visão intersetorial, 

permitindo a colaboração dos serviços de saúde e educação que são áreas responsáveis 

por profundas mudanças e na estruturação das bases da sociedade2. As ações de 

educação em saúde, por sua vez, são fundamentais para que haja o desenvolvimento de 

crianças pois contribui para a formação e o desenvolvimento da consciência crítica, 

estimulando a busca de soluções e a organização para a ação coletiva. E, para que isso 

possa de fato acontecer é preciso que ocorra a participação de uma equipe 

multidisciplinar, pois os profissionais de saúde são essenciais na construção de 

conhecimentos sobre hábitos saudáveis no âmbito escolar5, e mais ainda se torna 

importante que esse trabalho seja interprofissional. Porém tão importante quanto as 

relações de trabalho estabelecidas é a garantia de que as ações de educação em saúde 

seja de fato efetivas por isso o emprego de ferramentas lúdicas se torna tão importante 

pois ainda segundo a literatura ‘‘a ludicidade é empregada como um instrumento para 

estabelecer relações, tornando-se um canal de comunicação entre os profissionais de 

saúde e as crianças, favorecendo o autoconhecimento, a cooperação, a imaginação e a 

criatividade”4, por isso a preocupação em criar materiais que apoiassem a abordagem 

dos temas e ao mesmo tempo garantissem que as atenções fossem de fato direcionadas o 

que era exposto. Considerações Finais: As ações de educação em saúde do PSE se 

configuram como um importante espaço para a prática interprofissional colaborativa 

pois proporciona um espaço de troca entre estudantes e profissionais além de 

proporcionar a interação direta com a comunidade e permitir o compartilhamento de 

experiências e saberes. Dessa forma o PET Saúde - Interprofissionalidade se torna um 

importante parceiro nesse processo pois proporciona a participação inovadora do fazer 

saúde diretamente com a equipe multiprofissional possibilitando aprimoramento das 

ações desenvolvidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação interprofissional; Promoção da saúde no ambiente 

escolar; Educação em saúde. 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA SAÚDE MENTAL 

NO CONTEXTO INTERPROFISSIONAL 

Projeto 038 

 

Laana Késia Ribeiro Muniz2; Andresa Alves de Lima Galvão3; Beatriz Fontenelle 

Costa4; Mayara Soares Cunha Carvalho5; Débora Luana Ribeiro Pessoa6. 
 

RESUMO 
Introdução: O ano de 2020 foi acometido pela pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19), caracterizada como a maior emergência de saúde pública que a 

comunidade internacional enfrenta em décadas e com ela foi desencadeada uma grande 

preocupação com a saúde mental da população. Além das medidas tomadas referentes à 

COVID-19, que tinham como finalidade amenizar a curva de contágio, foi necessária a 

busca por alternativas capazes de manter ou restaurar a sanidade psicológica do 

indivíduo. O cenário trouxe incertezas para o futuro, corroborando consequências em 

diversos setores, com implicações diretas no cotidiano e na saúde mental da população 

[1]. Ligado a esse contexto, abordam-se as Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs), as quais abrangem sistemas e recursos que valorizam a escuta acolhedora, o 

desenvolvimento de vínculo terapêutico, e a integração do ser humano com o meio em 

que vive [2]. A interprofissionalidade é fundamental no trabalho de uma equipe de 

saúde, a fim de obter prestação de um cuidado mais humanizado e integral, sendo 

indispensável competências colaborativas para potencializar recursos disponíveis. Nesse 

sentido, liderança colaborativa, comunicação interprofissional e resolução de conflitos 

apresentam-se como características necessárias na prática efetiva da colaboração 

interprofissional, seja no contexto acadêmico, seja no hospitalar. [3] Objetivo: Tratar 

sobre o uso de materiais informativos digitais de forma remota para a discussão da 

saúde mental, atrelada às Práticas Integrativas e Complementares em tempos da 

pandemia causada por COVID-19. Descrição da Experiência: A experiência foi 

realizada pelo grupo de Práticas Integrativas e Complementares (PICs) do PET-Saúde, 

pertencentes à Universidade Federal do Maranhão - campus Pinheiro, que teve como 

fundamento a busca por novas alternativas para uma melhoria na saúde mental dos 

discentes e docentes participantes desse projeto nos tempos de pandemia. Foram 

produzidos materiais informativos (pôsteres e folders) com o conteúdo discutido pelo 

grupo tutorial sobre PICs, tais como Aromaterapia, Fitoterapia, Meditação e “Do in”, 

atrelado às dificuldades enfrentadas na saúde mental. Com a finalidade de discutir esse 

cenário para todos os alunos do PET-Saúde, oferecendo, ainda, competências da 

interprofissionalidade, como trabalho em equipe, resolução de conflitos, além da 

atenção centrada no paciente, o grupo relatado dividiu-se em subgrupos, elaborando 

dois projetos com temas: “PICs versus Ansiedade” e “A meditação e as práticas 

integrativas”. As intervenções foram realizadas no aplicativo Canva e no programa 

Word e postadas nos grupos de WhatsApp referentes ao PET-Saúde, que englobam 

discentes dos cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física, além de tutores, 

preceptores e docentes dos cursos referidos da Universidade Federal do Maranhão. 

Análise crítica: O processo de produção e de veiculação do material informativo sobre 

o uso das PICs na preservação da Saúde Mental foi benéfico tanto para os alunos 

autores, como para os outros participantes do PET - Saúde Interprofissionalidade, visto 

que conseguiu transmitir informações sobre algumas Práticas Integrativas que 

colaboraram no controle da Ansiedade, principalmente em tempos de pandemia do 

COVID-19. Sob essa perspectiva, alguns fatores foram limitantes na propagação desse 

conhecimento para mais indivíduos. Um desses pontos foi a veiculação programada do 
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material apenas nos grupos da Universidade, fato que poderia ter sido expandido, 

porquanto as PICs, constituídas pelo Ministério da Saúde, devem ser de conhecimento 

geral da população. Além disso, vale ressaltar que há dinâmica de imagens, cores e 

fontes, porém a didática e ludicidade poderiam evoluir com a junção a um conteúdo 

audiovisual, como um vídeo demonstrando uma dessas práticas abordadas nos materiais 

informativos. É importante lembrar que uma potencialidade foi a propagação rápida do 

material, pois por meio do aplicativo "WhatsApp" a mensagem chega quase que no 

mesmo instante para todos conectados à internet. Assim, pode-se afirmar que o material 

foi relevante para esse momento de pandemia, entretanto há ainda pontos que precisam 

ser melhorados. Considerações Finais: O processo de produção e de divulgação do 

material sobre PICs contribuindo com a saúde mental potencializou o trabalho em 

equipe e avanços nas habilidades relacionadas a competências colaborativas do contexto 

de futuros profissionais da saúde por meio de conteúdo informativo. Neste sentido, a 

dinâmica de grupo demonstrou que o trabalho em equipe e a atenção centrada no 

paciente, por exemplo, são eficientes quando as partes envolvidas pensam no coletivo e 

efetuam seu trabalho. Dessa forma observa-se que o material tem suas potencialidades e 

capacidade de expansão, já que a realidade de doenças relacionadas a saúde mental são 

presentes no contexto brasileiro, seja em tempos de pandemia, seja fora desse período. 

Nesse sentido, os objetivos do momento de debate sobre os temas abordados, mesmo 

com as limitações encontradas, foram efetivados. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Práticas Integrativas e Complementares; 

Interprofissionalidade. 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES SOB UM OLHAR 

INTERPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Projeto 38 
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RESUMO 

Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) caracterizam-se por 

serem um conjunto de métodos não farmacológicos capazes agir em diferentes aspectos 

da saúde, promovendo não apenas a recuperação, como também a prevenção de doenças 

e agravos relacionados a saúde (1). Entre as primeiras práticas ofertadas em 2006 pela a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) está a fitoterapia, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou com fins de diagnóstico (2). Assim, as 

PICs apresentam se como estratégias que promovem a integração entre diferentes 

campos do conhecimento, trazendo à tona a perspectiva da interprofissionalidade em 

saúde como criadora de espaços para a prática colaborativa e integração entre diferentes 

categorias profissionais (3). Objetivos: Este trabalho tem como objetivo relatar a 

experiência vivenciada pelo grupo durante a Feira das Profissões com estudantes do 

ensino médio de instituições de ensino de Pinheiro-Maranhão, no ano de 

2019.Descrição da experiência: A feira das profissões foi realizada no dia 16 de 

novembro de 2019 na Universidade Federal do Maranhão com o objetivo de estimular 

adolescentes e jovens vinculados às instituições de ensino do município de Pinheiro - 

Maranhão a ingressar na universidade.No prédio da Saúde, no espaço reservado ao 

PET-Saúde interprofissionalidade foi desenvolvida a atividade com os estudantes do 

ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, onde foi montado um stand, com decoração 

temática da fitoterapia e exemplos de plantas medicinais. Foi realizada uma 

apresentação aos alunos do Ensino Médio, onde foi feira uma introdução sobre PICs, as 

principais utilizadas no SUS, o conceito de fitoterapia, seu o uso no dia-a-dia e foi 

apresentado aos alunos mudas de algumas plantas como hortelã, carqueja, alecrim, entre 

outras; e as doenças que cada uma poderia prevenir ou tratar. Também foi oferecida a 

degustação de chás de erva-doce e capim limão, “suchás” de maracujá e erva-cideira e 

brigadeiro de colher sabor capim-limão.Análise crítica dos limites e 

potencialidades:A experiência se mostrou enriquecedora tanto para os espectadores 

quanto para os membros do grupo de práticas integrativas e complementares. Aliado a 

isso percebeu-se a existência de conhecimento prático do uso dos fitoterápicos, que foi 

acrescentado à discussão pelos ouvintes, que relataram diversos empregos dos 

fitoterápicos em suas experiências pessoais. Um fato que melhorou a interação com os 

alunos da rede pública de maneira definitiva foi o compartilhamento do ambiente com 

outros grupos tutoriais que resultou em uma alta rotatividade dos alunos. Este 

compartilhamento de ambiente teve impactos dentro do grupo tutorial e até mesmo entre 

outros grupos, tornando o evento um marco na história do projeto, pois aperfeiçoou o 

trabalho em equipe e estreitou as relações interpessoais no grupo, que passaram a 

conhecer mais sobre os temas e sobre a rotina dos seus colegas.Ainda sobre a dinâmica 

de funcionamento da equipe se tornou evidente a instituição de algumas práticas 

colaborativas nos dias anteriores e durante a feira de profissões, como a clareza de 

papéis e a liderança colaborativa protagonizada pela coordenadora do grupo, que extraiu 

o melhor de cada um dos membros do grupo de práticas integrativas e tornou possível o 

acontecimento de toda essa experiência. Considerações finais: A feira das profissões 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

225 

tornou possível um encontro dos acadêmicos com os alunos do ensino médio, proporcionando 

uma visão bem dinâmica do mundo acadêmico, proporcionando experiências inovadoras, troca 
de saberes e o fortalecimento do vínculo universidade e comunidade. 
PALAVRAS-CHAVE: PICs, Fitoterapia; Feira de Profissões; Competências 

colaborativas. 

 

REFERÊNCIAS 

1. AGUIAR, J. et al.Práticas Integrativas e Complementares na atenção básica em 

saúde: um estudo bibliométrico da produção brasileira.Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 

43, n. 123, p. 1205-1218, Oct.  2019.  

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS. Brasília DF: Ministério da Saúde, 2015;  

3. BARROS, Nelson Filice de; SPADACIO, Cristiane; COSTA, Marcelo Viana da. 

Trabalho interprofissional e as Práticas Integrativas e Complementares no contexto da 

Atenção Primária à Saúde: potenciais e desafios. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 42, 

n. spe1, p. 163-173, Sept.  2018. 
 

 

1 Fonte de financiamento: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 
Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). 
2Aluno. Discente de Medicina, Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro.E-mail: 

brunooliveira_96@hotmail.com. 

3 Aluno. Discente de Enfermagem, Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. E-mail: 

mariaccdahora@hotmail.com. 

4Aluno. Discente de Enfermagem, Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. E-mail: 

tays.campos@discente.ufma.br 

5Coordenadora de grupo tutorial.Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. E-mail: 
mscc@gmail.com 

6Tutora. Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. E-mail: debora.luana@ufma.br 

 

  



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

226 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ABORDAGEM E ESTUDO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL NO ENSINO REMOTO  (PET SAÚDE)1 

PROJETO 038  

 

Aline Ferreira Miranda2, Carlos Alberto de Melo Filho3, Mayara Cristina Pinto da 

Silva4, João de Jesus Oliveira Junior5, Sara Fiterman Lima6, Amanda Namíbia Pereira 

Pasklan7. 
 

RESUMO 

Introdução: A pandemia ocasionada pelo covid-19 (SARS-CoV-2) desencadeou na 

sociedade contemporânea certos desafios no desenvolvimento acadêmico e profissional. 

O momento atípico de isolamento social dificultou a comunicação e o trabalho em 

equipe devido ao distanciamento. (1) Objetivo: O presente artigo buscou relatar a 

experiência acadêmica de uma formação interprofissional de forma remota, na 

perspectiva da criação de um ambiente construtivo e interativo, apesar do 

distanciamento.  Descrição da experiência: Trata-se da experiência de um grupo 

tutorial do PET saúde interprofissionalidade. O período decorre em meio ao processo de 

isolamento social, entre os meses de abril e agosto deste ano. Cada integrante participou 

das reuniões em suas respectivas casas, semanalmente, tendo em média dezoito pessoas. 

Dentre eles: um dentista, três enfermeiras, três tutores, e onze alunos, distribuídos entre 

sete acadêmicos de Medicina, um acadêmico de Educação Física, e três acadêmicos de 

Enfermagem. Para isso, foi imprescindível a sistematização e o replanejamento das 

atividades com métodos plausíveis para o domínio remoto, apropriando-se de 

ferramentas, como o Google Meet, Zoom, o sistema da UFMA (sigeventos) e Goconqr 

(site de elaboração de mapas mentais, resumos e textos acadêmicos). Após 

reconhecimento desses mecanismos, foram planejadas e executadas atividades de 

produções de resumos e artigos científicos, análise de filmes, relatos de experiências dos 

preceptores e dos tutores, elaboração de oficinas, lives, webnários e reuniões 

específicas, com discussões de temas que direcionassem os participantes à reflexão e à 

prática da interprofissionalidade. Além de pontuar na formação e discussão sobre as 

atividades, analisou-se o aperfeiçoamento de cada integrante e do grupo mediante 

objetivos e as competências almejadas, ao utilizar como base as competências 

colaborativas. Análise crítica dos limites e potencialidades: Observou-se nos aspectos 

limitantes a dificuldade em encontrar meios de inserção do aprendizado no campo real, 

já que só podiam ser disponibilizados encontros remotos. A incompatibilidade de acesso 

à tecnologia, ocorridas em algumas situações, foi um dos pontos que contribuiu 

fortemente para que não houvesse um aproveitamento completo pelo grupo (2). Assim 

também como o excesso de atividades, em vez de acentuar as qualidades das 

ferramentas remotas, ocasionou por vezes o efeito contrário, em razão do contexto 

pandêmico que os participantes estão inseridos. (3) Ademais, verifica-se acerca das 

potencialidades, o amadurecimento interpessoal, e uma evolução no nível de 

comunicação e dedicação dos grupos com os encontros. A participação dos tutores e 

preceptores contribui, de forma indispensável, para o conhecimento e necessidade de 

mudança na esfera da educação interprofissional. Considerações finais:  Apesar dos 

problemas supramencionados, houve uma excelente construção de experiência, um 

amplo compartilhamento de vivências, a implementação do trabalho em equipe de saúde 

e a possibilidade de realizar, gradativamente, a formação interprofissional de maneira 

remota, além da proliferação desse panorama interprofissional para outros docentes, 

discentes e profissionais. 
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VIVÊNCIA INTERPROFISSIONAL NO ÂMBITO 

DA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Projeto 97¹ 

 
Luísa Sá Cruz Ribeiro², Carolina A. Chinemann³, Iago dos Santos Manhães4, Isabela 

Ribeiro Grangeira Tavares5, Júlia M. Maltez6, Larissa Costa da Rocha7, Raissa 

Martins8, Rita Cristina Azevedo Martins9 

 

RESUMO 

Introdução: A interprofissionalidade ainda enfrentada como um grande desafio de 

trabalho dentro da perspectiva de saúde pública no Brasil, é claramente efetiva e 

essencial nas redes de atenção básica e como parte da formação acadêmica na saúde1,2. 

Esta dinâmica de trabalho está sendo desenvolvida pela edição atual do PET-

Saúde/Interprofissionalidade 2019, Projeto No. 097. Este, por sua vez, subdividido em 5 

grupos de trabalho, sendo este o grupo 1. Esse projeto proporciona o desenvolvimento 

da relação direta entre a academia, os profissionais de saúde e a comunidade da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) Barreto, Jardim Franco em Macaé-RJ, em um 

processo que relaciona troca do conhecimento, experiências, vivências, aumentando o 

desafio do processo ensino-aprendizagem. Objetivo: Relatar as experiências presenciais 

e remotas do grupo 1 diante da dinâmica de trabalho interprofissional, na prática da 

atenção básica. Descrição da Experiência: Em 2019, foram realizadas várias ações 

educativas de forma dialógica, como roda de conversas, palestras na ESF Barreto, onde 

foram abordados temas como: Alimentação Complementar; A importância de fazer 

exames de rotina; Uso do açúcar e sal nos alimentos; Formas farmacêuticas, dentre 

outras, além de visitas domiciliares. As ações foram realizadas na própria unidade 

básica de saúde, com a participação efetiva dos usuários da ESF, em horários e datas 

definidos e comunicados previamente à comunidade. Em 2020, com o advento da 

pandemia do COVID-19, as atividades presenciais foram interrompidas, porém, por 

meio de reuniões remotas, o grupo não mediu esforços para continuar atendendo a 

população, principalmente, diante do crítico cenário de saúde instalado mundialmente. 

Portanto, criou-se um canal de comunicação com a população via rede social, onde 

através de calendários agendados mensalmente, o grupo desenvolve e realiza postagens 

sobre assuntos relevantes e de demanda da comunidade atendida como, por exemplo, 

informações sobre como utilizar a máscara corretamente, os cuidados que se deve ter 

ao chegar da rua, no que diz respeito a questão higiênico-sanitária, cuidados com o 

delivery (para entregadores e clientes), saúde mental em tempos de pandemia, nutrição, 

a importância da atividade física na quarentena e COVID-19. Realizou-se também 

postagens temáticas como a de setembro amarelo, outubro rosa dentre outras. Também 

foram elaborados folders e panfletos informativos sobre os referidos temas, para serem 

distribuídos na própria unidade, além de banners explicativos sobre o COVID-19, para 

serem fixados na ESF, alcançando o público não internauta. Análise crítica: As ações 

realizadas em 2019 na ESF tiveram forte aderência da comunidade, através de uma 

interação bem articulada, entre os próprios usuários e com o grupo 

PET/Interprofissionalidade. Em 2020, mesmo com a ausência do grupo na unidade, as 

demandas da comunidade continuaram sendo atendidas de forma remota. Notou-se, 

porém, uma diminuição da interação grupo-comunidade, pelo próprio afastamento 

social decorrente da pandemia. Avaliamos que as ações e atividades realizadas 

demonstram a importância de um trabalho prático e colaborativo com maior eficácia na 

promoção e prevenção à saúde e que, a educação interprofissional se consolida como 
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uma relevante ferramenta no meio acadêmico, pois para atender as necessidades 

multifacetadas apresentadas pelas famílias e comunidade, faz-se essencial a permanente 

articulação dos diferentes saberes e das práticas profissionais. Considerações Finais: 

Compreender a dimensão ampliada da saúde, as práticas multiprofissionais e 

interdisciplinares torna-se essencial dentro do contexto da atenção básica, beneficiando 

todos os atores envolvidos. A inserção do discente no âmbito interprofissional através 

de ações práticas presenciais e remotas promove um maior nível de aprendizagem e 

aprimoramento do conhecimento técnico-teórico, fazendo a formação profissional 

diferenciada, visando assim, o cuidado com a saúde de forma mais ética, integral e 

universal. 

PALAVRAS-CHAVE: Interprofissionalidade; Educação interprofissional; Práticas 

interdisciplinares; Atenção Básica; Estratégia Saúde da Família. 

 

REFERÊNCIAS 
1. BATISTA, et al. Educação interprofissional na formação em Saúde: a 

experiência da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, 

Santos, Brasil. Interface (Botucatu) vol.22,  supl.2 Botucatu  2018.  

2. PARO & PINHEIRO. Interprofissionalidade na graduação em Saúde Coletiva: 

olhares a partir dos cenários diversificados de aprendizagem. Interface (Botucatu), 

2018; 22(Supl. 2):1577-88.  

 
 

1 Fonte de financiamento: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 

Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital no 10 de 23 de julho de 2018, Ministério da 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). 

2 Aluno Bolsista. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. luisascr7@gmail.com. 

3 Aluno Bolsista. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. 

carolinachinemann@live.com. 

4 Aluno Bolsista. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. 

iagosantosmanhaes@hotmail.com. 

5 Aluno Voluntário. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. 

isabelagrangeiro@hotmail.com. 
6 Aluno Bolsista. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. juliammaltez@ufrj.br. 

7 Aluno Bolsista. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. 

larissacosta2901@gmail.com. 

8 Aluno Bolsista. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. 

raissa_fraga@hotmail.com. 

9 Coordenadora do projeto. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Campus Macaé. 

rcazevedomartins@yahoo.com.br.  

  



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

231 

ÍNDICE REMISSIVO 

 

A 

acadêmico, 21, 68, 74, 79, 80, 116, 168, 211, 221, 

225, 226, 229 

adoecimento, 101, 182 

aprendizagem, 14, 16, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 

42, 45, 50, 52, 54, 58, 60, 66, 70, 71, 73, 78, 79, 

80, 82, 85, 88, 93, 99, 105, 108, 116, 154, 166, 

172, 174, 193, 198, 202, 209, 228, 229 

APS, 43, 56, 83, 120, 153, 158, 161, 214 

assertividade, 213 

B 

biomédico, 74, 101 

C 

câncer, 112, 128 

comunicação, 21, 29, 33, 36, 52, 56, 65, 70, 73, 76, 

82, 90, 97, 105, 114, 116, 124, 130, 134, 150, 153, 

154, 156, 161, 172, 180, 184, 186, 191, 205, 209, 

213, 219, 221, 226, 228 

comunidade, 22, 27, 29, 36, 40, 43, 44, 46, 52, 60, 66, 

90, 99, 101, 102, 105, 120, 122, 124, 143, 145, 

158, 161, 178, 202, 219, 221, 225, 228 

contaminadas, 82 

coronavírus, 25, 78, 84, 90, 120, 139, 147, 158 

COVID-19, 27, 35, 39, 43, 45, 48, 60, 64, 73, 76, 78, 

82, 84, 110, 120, 147, 148, 158, 159, 160, 163, 

164, 182, 209, 210, 221, 222, 227, 228 

D 

distanciamento, 27, 79, 82, 97, 120, 163, 182, 209, 

226 

diversidade, 60, 74, 83, 91, 168, 187, 197 

docentes, 16, 22, 27, 33, 38, 46, 56, 60, 73, 79, 158, 

174, 176, 187, 221, 226 

doença, 78, 82, 84, 91, 95, 97, 101, 110, 111, 121, 

122, 124, 134, 139, 147, 158, 197, 205, 207 

doenças, 80, 93, 114, 120, 126, 139, 151, 176, 182, 

187, 205, 211, 222, 224 

E 

educação, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 

62, 64, 67, 68, 69, 73, 78, 79, 80, 85, 90, 93, 97, 

99, 103, 105, 114, 117, 122, 124, 126, 128, 130, 

131, 154, 156, 160, 161, 162, 170, 172, 174, 176, 

179, 180, 184, 187, 189, 191, 193, 197, 198, 199, 

202, 207, 209, 210, 217, 218, 219, 226, 228 

EIP, 13, 29, 33, 38, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 58, 60, 68, 

70, 73, 78, 85, 103, 105, 108, 159, 161, 174, 178, 

208, 210, 216 

e-learning, 31 

ensino, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 

43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 

70, 71, 73, 76, 78, 79, 82, 85, 88, 91, 93, 99, 102, 

103, 105, 116, 122, 143, 145, 172, 174, 176, 187, 

191, 193, 202, 209, 210, 214, 216, 218, 219, 224, 

228 

envelhecimento, 180 

epidemiológicas, 45 

epidemiológico, 93, 151 

estigmas, 16, 90, 197 

estratégia, 22, 27, 33, 46, 56, 62, 64, 66, 90, 97, 103, 

116, 126, 135, 151, 153, 161, 163, 174, 180, 189, 

191, 199, 202, 214, 218 

estratégias, 20, 30, 33, 36, 42, 46, 50, 66, 79, 82, 88, 

90, 93, 95, 97, 105, 124, 126, 130, 132, 134, 158, 

163, 176, 178, 191, 202, 224 

estudantes, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 40, 43, 46, 48, 50, 

55, 60, 68, 70, 73, 76, 86, 93, 95, 105, 159, 170, 

193, 199, 203, 209, 211, 216, 218, 224, 227 

extensionista, 90 

F 

fibrose, 111 

G 

gestação, 114, 202, 203 

gestores, 22, 35, 56, 66, 214 

gravídico, 202 

H 

hanseníase, 14, 60, 70, 122, 124, 145, 184, 197, 198, 

207, 216 

hipertensão, 120 

hospitalar, 54, 73, 116, 151, 195, 221 

humanística, 29 

humanização, 50, 136, 182, 186, 207, 212, 213 

I 

idosos, 93, 136, 174, 180, 181 

infectocontagiosa, 122 

integralidade, 14, 22, 29, 34, 52, 114, 130, 132, 161, 

178, 182, 189, 211 

interativa, 38, 58, 64, 197 

interdisciplinaridade, 27, 38, 40, 65, 81, 137, 151, 

178, 211 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

232 

interprofissional, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 

48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 

70, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 82, 85, 89, 90, 93, 97, 

99, 101, 103, 105, 109, 116, 117, 118, 120, 124, 

126, 128, 130, 131, 132, 134, 137, 141, 145, 151, 

153, 154, 156, 158, 160, 162, 163, 166, 170, 172, 

174, 176, 178, 179, 180, 184, 189, 195, 197, 199, 

202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 217, 219, 

221, 222, 225, 226, 228, 229 

interprofissionalidade, 13, 16, 20, 23, 27, 33, 35, 40, 

41, 43, 48, 50, 52, 55, 62, 68, 73, 76, 88, 91, 95, 

97, 103, 114, 116, 118, 122, 128, 130, 132, 134, 

141, 143, 145, 151, 153, 159, 162, 163, 170, 178, 

180, 184, 191, 198, 206, 211, 216, 221, 224, 226, 

228 

intersetorial, 35, 40, 176, 219 

J 

judicialização, 166 

L 

lesão, 48, 147, 156 

M 

medicamento, 166 

mental, 40, 42, 78, 84, 85, 90, 97, 126, 161, 163, 164, 

186, 221, 222, 228 

metodologias, 25, 35, 38, 45, 52, 64, 66, 70, 78, 88, 

105, 191 

Munchausen, 205, 206 

N 

NASF, 48, 138, 153, 168, 169, 178, 203 

P 

pacientes, 54, 64, 70, 90, 105, 110, 124, 143, 145, 

147, 156, 163, 168, 182, 197, 205, 207, 212 

pandemia, 13, 15, 25, 27, 35, 38, 43, 45, 48, 54, 60, 

64, 73, 76, 78, 82, 97, 110, 120, 139, 149, 158, 

160, 163, 182, 209, 210, 221, 226, 228 

participação, 31, 46, 50, 56, 60, 70, 74, 89, 90, 95, 

105, 122, 128, 137, 141, 159, 163, 170, 174, 178, 

184, 187, 189, 197, 199, 202, 207, 209, 213, 219, 

226, 228 

parturição, 186 

PBL, 58, 118 

PET, 2, 16, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 

78, 80, 81, 82, 85, 86, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 109, 114, 116, 117, 118, 121, 

122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 135, 138, 

140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 158, 162, 163, 

164, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 

181, 184, 185, 192, 193, 195, 198, 199, 200, 201, 

202, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 

217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 

229 

planejamento, 22, 29, 40, 60, 88, 89, 110, 132, 145, 

151, 158, 170, 172, 182, 199 

pneumonia, 147 

podcast, 149 

políticas, 67, 89, 95, 108, 141, 151, 166, 210 

população, 16, 22, 23, 34, 36, 52, 60, 70, 78, 91, 95, 

111, 112, 120, 122, 123, 128, 147, 149, 156, 159, 

168, 170, 172, 174, 176, 180, 199, 205, 216, 221, 

228 

profissões, 16, 20, 33, 38, 43, 45, 52, 58, 76, 85, 95, 

97, 103, 108, 116, 130, 153, 224 

protagonista, 70, 186 

R 

RMS, 23 

S 

saúde, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 

52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 

73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 

93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 

110,꾴111, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 

124, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 137, 139, 141, 

143, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 

161, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 174, 

176, 178, 180, 181, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 

195, 197, 198, 199, 202, 205, 207, 209, 210, 211, 

212, 213, 216, 218, 219, 221, 224, 225, 226, 227, 

228 

sociedade, 52, 79, 83, 91, 99, 166, 187, 200, 226 

suicídio, 126 

SUS, 14, 15, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 40, 50, 52, 

61, 64, 66, 67, 70, 71, 80, 88, 89, 90, 93, 97, 98, 

111, 120, 141, 152, 162, 166, 168, 169, 182, 185, 

189, 193, 199, 211, 213, 214, 218, 224, 225 

T 

tecnologias, 31, 36, 38, 70, 82, 90, 97, 156, 159, 164, 

209 

terapêuticos, 101 

territorialização, 25, 26, 97, 168 

trabalhador, 35, 46, 101 

trabalho, 13, 14, 15, 16, 23, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 

56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 80, 81, 82, 

85, 88, 90, 93, 97, 101, 103, 105, 108, 116, 117, 

122, 124, 128, 130, 134, 136, 137, 139, 145, 151, 

152, 153, 154, 156, 158, 161, 163, 166, 168, 170, 

172, 174, 178, 182, 184, 186, 189, 191, 193, 195, 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

233 

197, 200, 202, 205, 207, 209, 211, 213, 216, 218, 

221, 224, 226, 228 

transmissão, 82, 120, 149, 197 

transtorno, 161, 205 

tratamento, 90, 111, 122, 124, 139, 145, 149, 189, 

197, 205, 208, 211 

trauma, 156 

U 

uniprofissional, 16, 34, 68, 114, 116 

universidades, 35, 64, 82, 99, 130, 172 

V 

violência, 118, 136, 143, 187 

violenta, 213, 215 

vírus, 82, 110, 120 

vulnerabilidade, 35, 83, 91, 118, 199, 200 

W 

webconferências, 73, 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: 

DIÁLOGOS SOBRE PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Izabela de Siqueira Santos, Luciane Bezerra Alves, Iza Luana de Oliveira Trajano, Carlos Eduardo Neves Amorim, Sara Fiterman Lima
	A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA
	A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA NO PLANEJAMENTO EM SAÚDE
	A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COMO ESPAÇO POTENTE PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
	A TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA E EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	A VIVÊNCIA DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM MODALIDADE REMOTA, POR MEIO DO PET-SAÚDE, NO PERÍODO DE PANDEMIA COVD-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	ANÁLISE DAS MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL
	AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA MEDIADA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS DO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL MINEIRA
	BONECO DO SUS: ESTRATÉGIA EDUCATIVA SOBRE O TRABALHO INTERPROFISSIONAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUS EM ACOLHIMENTO EM REDES NA LÓGICA DA INTERPROFISSIONALIDADE E DAS PRÁTICAS COLABORATIVAS1
	CLUBE LITERÁRIO E ABORDAGENS REMOTAS NA PANDEMIA PARA A FORMAÇÃO NO ENSINO INTERPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE EM UM CAPS AD III: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM COM MAPAS MENTAIS 1
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: UM RELATO SOBRE A ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL VOLTADO PARA O REFERENCIAL TEÓRICO DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: OFICINAS DE COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS COMO FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM CONJUNTAS1
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E TRABALHO EM EQUIPE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-191
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: UMA ABORDAGEM DE ENSINO E APRENDIZADO ENTRE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE1
	EFEITOS DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE
	ERNEST AMORY CODMAN: SEGURANÇA DO PACIENTE ATRAVÉS DA HISTÓRIA
	FOMENTAR O TELEGESTÃO PARA A EFETIVIDADE DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MINAS GERAIS
	FORMAÇÃO NO ENSINO INTERPROFISSIONAL BASEADO NA METODOLOGIA DE PROBLEM BASED LEARNING (PBL): RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	IMPLANTAÇÃO DO GRUPO TUTORIAL DE SAÚDE LGBT DO PET SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO – MA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	INTERPROFISSIONALIDADE E PRÁTICAS COLABORATIVAS PELO OLHAR DO PHOTOVOICE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	OFERTA DE DISCIPLINA ELETIVA COMO ESTRATÉGIA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL
	O TRABALHO DO ORIENTADOR CLÍNICO-PEDAGÓGICO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA: ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO PARA O SUS EM TERRITÓRIO
	O USO DA LITERATURA DE CORDEL COMO INSTRUMENTO SENSIBILIZADOR PARA A EIP
	O USO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO METODOLOGIA NO ENSINO-APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE
	O USO DE FILMES COMO CENÁRIO DE APRENDIZAGEM INTERPROFISSIONAL NO PERÍODO DA PANDEMIA POR COVID-19
	O USO DO PHOTOVOICE COMO ESTRATÉGIA REMOTA PARA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: Relato de Experiência
	O USO DE WEBNÁRIO NA CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E DO CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	PET-SAÚDE COMO INSTRUMENTO PARA CONEXÃO ENTRE ACADÊMICOS E PRECEPTORIA
	POPULAÇÕES VULNERÁVEIS & COVID-19: APRENDIZADO INTERPROFISSIONAL NA QUARENTENA ATRAVÉS DE LIVES MEDIADAS POR ALUNOS DO PET
	PRODUÇÃO DE MAPAS MENTAIS NO ESTUDO DE COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE1
	PROJETO DE INTERVENÇÃO COMO FERRAMENTA DO TRABALHO INTERPROFISSIONAL NO SUS1
	PROMOVENDO EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ONLINE: INTEGRANDO SABERES NAS REDES SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA INTERPROFISSIONAL
	RELATO DE EXPERIÊNCIA: INFLUÊNCIA DO PET- SAÚDE NO OLHAR CRÍTICO E REFLEXIVO DE UMA EQUIPE INTERPROFISSIONAL
	RELATO DE EXPERIÊNCIA: UM OLHAR EDUCATIVO SOBRE A SAÚDE DA MULHER1
	RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DAS TECNOLOGIAS REMOTAS PARA A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL
	RESPONSABILIDADE SOCIAL DA UNIVERSIDADE COMO MEIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
	TENDA DO CONTO COMO DISPOSITIVO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORTALECIMENTO DO TRABALHO COLABORATIVO NA ATENÇÃO BÁSICA NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO
	VAMOS DIALOGAR SOBRE INTERPROFISSIONALIDADE?
	RECEPÇÃO AOS CALOUROS DA SAÚDE – UFMA - CAMPUS PINHEIRO – MA – RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	WORKSHOP DE SIMULAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE APLICADA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL COMO FERRAMENTA PARA A PRÁTICA COLABORATIVA NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA1.
	A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES INTERNADOS COM A COVID-19
	A IMPORTÂNCIA DO SETEMBRO ROXO NA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA FIBROSE CÍSTICA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS BASEADAS EM BIG DATA
	REFERÊNCIAS
	A IMPORTÂNCIA DO SETEMBRO VERDE NA CONSCIENTIZAÇÃO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE INTESTINO NO BRASIL: EVIDÊNCIAS BASEADAS EM BIG DATA
	A INTEGRALIDADE DO CUIDADO GESTACIONAL ATRAVÉS DA PRÁTICA COLABORATIVA NO PRÉ-NATAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE: UMA PERCEPÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS1
	APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PBL, PARA REFLEXÃO INTERPROFISIONAL, EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE PINHEIRO-MA
	ATENDIMENTO INTERPROFISSIONAL À HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UBS SANTO ANTÔNIO DOS CARVALHOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	ATIVIDADE LÚDICO-EDUCATIVA NA PREVENÇÃO DA HANSENÍASE EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA BAIXADA MARANHENSE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE1
	COMUNICAÇÃO E HANSENÍASE1
	DESAFIO DO AUTOCUIDADO: ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO EM MÍDIA SOCIAL ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL1
	EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO OUTUBRO ROSA1
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E SUA REPERCUSSÃO NO CUIDADO DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA
	O CUIDADO INTEGRAL NO CONTEXTO DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL DE SAÚDE
	O DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA
	INTERPROFISSIONALIDADE NO MANEJO DE PACIENTES EM
	CUIDADOS PALIATIVOS
	O PAPEL DA EQUIPE ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ESF) AO IDOSO VITÍMA DE VIOLÊNCIA FISICA
	OBSTÁCULOS E DESAFIOS ENCONTRADOS NA FORMAÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPE INTERPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE1
	ÓLEOS ESSENCIAIS PARA AUMENTAR A IMUNIDADE E SE PROTEGER CONTRA O CORONAVÍRUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: SUA IMPLEMENTAÇÃO NO SUS E OS DESAFIOS NA PRÁTICA.1
	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EM DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM PINHEIRO, MARANHÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	TENDÊNCIAS DE BUSCAS POR MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS NO CONTEXTO DA COVID-19: EVIDÊNCIAS BASEADAS EM BIG DATA
	USO DO PODCAST COMO ORIENTAÇÃO PARA DIABETICOS EM CENTRO ESPECIALIZADO: RELATO DE EXPERIENCIA DO PET-SAÚDE
	INTERPROFISSIONALIDADE/UEFS
	A INTERPROFISSIONALIDADE NO PROCESSO DE TRABALHO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: RELATOS DE EXPERIENCIA EM PRECEPTORIA
	AS COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS E O TRABALHO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA BRASILEIRA: UMA REVISÃO DE LITERATURA1
	ATUAÇÃO DE RESIDENTES DA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM EM PACIENTES VÍTIMAS DE TRAUMA RAQUIMEDULAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PRÁTICA INTERPROFISSIONAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE
	PRINCIPAIS IMPRESSÕES DOS ALUNOS SOBRE A RODA DE CONVRESA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA1
	A ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA PERSPECTIVA DE MINIMIZAR A JUDICIALIZAÇÃO NA GARANTIA DE MEDICAMENTOS NO SUS1
	A EFETIVIDADE DO CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NO NASF EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MANAUS – RELATO DE EXPERIÊNCIA
	APLICAÇÃO DA INTERPROFISSIONALIDADE EM UM BAZAR SOLIDÁRIO¹
	BAZAR SOLIDÁRIO: Experiência do grupo tutorial de Hanseníase do Projeto Pet Saúde Interprofissionalidade, Pinheiro-Maranhão1
	CONSTRUÇÃO DA MANDALA COMO ESPAÇO DE DIÁLOGO E DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO PROJETO PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE
	CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO INOVADOR DE FISIOLOGIA HUMANA, PARASITOLOGIA E SAÚDE COLETIVA PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA DE SERVIÇOS INTERPROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE/ INTERPROFISSIONALIDADE¹
	ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO ACERCA DO USO DE FITOTERÁPICOS PARA IDOSOS: um relato de experiência1
	ENCONTROS DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COM CUIDADORES EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL1
	GESTÃO DE CONFLITOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTEXTO DO TRABALHO INTERPROFISSIONAL: relato de experiência do PET-Saúde/ Interprofissionalidade1
	O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO MULTIDISCIPLINAR EM PARTURIENTES: VIVÊNCIA ACADÊMICA
	PALESTRA SOBRE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA¹
	Izabela de Siqueira Santos²; Luciane Bezerra Alves³; Iza Luana de Oliveira Trajano4; Carlos Eduardo Neves Amorim5; Sara Fiterman Lima6

	TRABALHO INTERPROFISSIONAL COLABORATIVO DE RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM UM GRUPO DE HIPERTENSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE1
	USO DO DADO DAS EMOÇÕES PARA ABORDAGEM EM GESTÃO DE CONFLITOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	VISITA TÉCNICA À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/TO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	VISITA TÉCNICA AO ESCRITÓRIO DA QUALIDADE DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO: RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTAS PARA O APRENDIZADO SOBRE CLAREZA DE PAPÉIS E TRABALHO EM EQUIPE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	A ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL DA EQUIPE DO CONSULTÓRIO NA RUA DE MACEIÓ: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS MONITORES DO
	PET-SAÚDE
	4 BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
	A INTERPROFISSIONALIDADE E O CUIDADO A GESTANTE E PUÉRPERA – EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE CONHECIMENTO1
	ANÁLISE CRÍTICA DE UM EPISÓDIO DA SÉRIE UNIDADE BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET – SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE1
	APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS ACERCA DA ATENÇÃO CENTRADA NO PACIENTE APLICADA A COLABORADORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM PINHEIRO: Relato de experiência do PET-Saúde
	A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
	EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E SIMULAÇÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: um relato de experiência1
	1. TESSER, C.D.; SOUSA, M.C.; NASCIMENTO, M.C. Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde brasileira. Saúde debate, v. 42, n. 1, p.174-88, 2018.
	2. RUELA, L.O. et al. Implementação, acesso e uso das práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde: revisão da literatura. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v.24, n.11, p.4239-50, 2019.

	OFICINA DE HABILIDADES SOCIAIS E COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: A INTERPROFISSIONALIDADE NO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE1
	OLHAR PETIANO SOBRE A RECEPÇÃO AOS CALOUROS DOS CURSOS DE SAÚDE DA UFMA/CAMPUS PINHEIRO, MARANHÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	O PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE COMO POTENCIALIZADOR DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA1
	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO INTERPROFISSIONAL
	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES SOB UM OLHAR INTERPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ABORDAGEM E ESTUDO DA PRÁTICA INTERPROFISSIONAL NO ENSINO REMOTO  (PET SAÚDE)1
	VIVÊNCIA INTERPROFISSIONAL NO ÂMBITO
	DA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
	ÍNDICE REMISSIVO

