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01- SOBRE O PROJETO PET-SAÚDE 

 

O PET-Saúde é uma proposta do Ministério da Saúde que se encontra na nona edição cuja 

temática é a Interprofissionalidade e as Práticas Colaborativas. Apresenta como eixo a educação pelo 

trabalho por constituir uma proposta que favorece mudanças na formação em saúde por meio da 

interdisciplinaridade, integração ensino-serviço- comunidade desenvolvidas na rede de atenção à 

saúde. O PET-Saúde fomenta a formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas 

para o Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um instrumento para qualificação em serviço dos 

profissionais de saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências dirigidas aos estudantes das 

graduações em saúde, de acordo com as necessidades do SUS. 

A temática do PET-Saúde traz uma proposta diferenciada dos demais PET-Saúde por 

promover a interprofissionalidade dentro dos cursos de graduação. Os cursos de Medicina, Saúde 

Coletiva e Serviço Social, apesar de serem cursos reconhecidos como da área da saúde, não 

apresentavam interação na sua execução de forma que os estudantes possuam contato com outras 

profissões da área da saúde. Por meio do PET-Saúde, houve a oportunidade das três graduações 

trabalharem juntas, aprenderem um com outro e juntos para desenvolverem gradativamente práticas 

colaborativas. Essa proposta de trabalho condiz com a definição de "Educação interprofissional" em 

que ocorre com quando duas ou mais profissionais aprendem juntas, aprendem um sobre a profissão 

do outro e assim desenvolvem uma prática colaborativa no cuidado em saúde. 

A UNILA é uma universidade nova que teve início em 2010 em uma realidade 

epidemiológica complexa de tríplice fronteira. Nessa realidade há muitos desafios, mas com destaque 

a Saúde ambiental envolvendo questões ligadas ao lixo, aos catadores e acumuladores e também de 

doenças causadas pelo vetor Aedes aegypti e pelo mosquito palha, e de acidentes com animais 

peçonhentos. Essa temática foi disparadora para trabalhar a Educação Interprofissional e as Práticas 

Colaborativas dentro do PET-Saúde. Houve com isso frente relacionada à abordagem 

interprofissional em relação aos transtornos mentais que acometem o púbico de acumuladores e 

catadores de lixo. 

Anteriormente à Pandemia de Covid-19, as ações do PET-Saúde ocorríam nos cenários de 

práticas com a temática de Saúde Ambiental que é um problema de enfrentamento atual do município. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos envolveram educação em saúde, visitas domiciliares, 

diagnósticos de saúde na comunidade, planejamento de ações de mudanças curriculares juntamente 

com os grupos tutoriais. As atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde e na comunidade foram 

desenvolvidas com a temática de Saúde Ambiental como ponto de partida sendo que outras ações 

temáticas poderão ser trabalhadas de acordo com a realidade da comunidade assistida. Com a 



pandemia de Covid-19, houve uma mudança na forma da realização do PET- Saúde. A realização 

das oficinas e reuniões aconteceram virtualmente por meio de plataformas, como zoom, RNP, 

hangout, google meet etc., dentre elas o Ciclo de Integração que o evento periódico que reúne todos 

os grupos tutoriais do Projeto PET- Saúde na universidade. Esse aspecto do processo de trabalho 

virtual ocorreu até o término do projeto em março de 2021.  

 

02 - AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PET-SAÚDE UNILA EM 2020/2021 

 

As atividades de 2021 se concentraram na reunião no final de janeiro com assessora do 

Ministério da Saúde para fechamentdo das atividades desenvolvidas no período de 2019 a 2020 no 

PET-Saúde da Unila. Essa reunião envolveu todos os participantes do projeto PET-Saúde da Unila, 

incluindo docentes, acadêmicos, preceptores da rede de atenção à saúde, além da Pró-Reitoria para 

fazer o balanço dos avanços alcançados, identificando os pontos fortes e a melhorar dentro da 

perspectiva da educação interprofissional e das práticas colaborativas. Além disso, houve a entrega 

de consolidados dos grupos tutoriais do projeto para o fechamento do relatório final que foi entregue 

no mesmo de abril de 2021. Seguem abaixo os objetivos trabalhados em 2020 que deram continuidade 

ao processo de trabalho do PET-Saúde. 

 

Objetivo 01 -Propor disciplinas/módulos eletivos de cunho teórico e prático que abordem a 

Educação Interprofissional (EIP), o trabalho em saúde no SUS e atenção primária à saúde e as 

competências interprofissionais com a integração dos estudantes 

 

Ações e Atividades Desenvolvidas 

• Oferta do módulo eletivo de 30h “Educação Interprofissional e práticas colaborativas em 

saúde” no currículo de Medicina, com oferta de vagas para o curso de Medicina. 

 

Resultados obtidos 

• Desenvolvimento de aspectos cognitivos e atitudinais nos estudantes que participaram do 

módulo “Educação Interprofissional e práticas colaborativas em saúde” de 30h no primeiro 

semestre de 2019 e de 2020 que foi desenvolvido para estudantes dos três cursos da área da 

saúde. 

 

Objetivo 02 - Promover o encontro interprofissional entre os grupos tutoriais a fim de compartilhar 

experiências e discutir temáticas relevantes para o desenvolvimento das competências 

interprofissionais e aprendizado em conjunto 

 

Ações e Atividades desenvolvidas 

• Realização de Ciclos de Integração bimestralmente em 2019 e 2020 com envolvimento de 

todos os grupos tutoriais para o desenvolvimento do aprendizado colaborativo sobre temas 

pertinentes. 

• Discussão de temas nos Ciclos de Integração sobre educação interprofissional, práticas 

colaborativas, saúde ambiental, saúde única, diagnóstico situacional, redes de atenção à 

saúde, entre outras temáticas 

• Desenvolvimento de práticas no trabalho em saúde que aconteçam a partir do diálogo entre 

as diferentes áreas, pactuando ações comuns para o cuidado do outro. 

 

Objetivo 03 - Elaboração compartilhada e interprofissional de projetos terapêuticos singulares 

(PTS) e realização de visitas domiciliares, estimulando o autocuidado e autonomia dos catadores 

de lixo e acumuladores, suas famílias, grupos e comunidades reconhecendo os usuários como 

protagonistas ativos de sua própria saúde 

 

Ações e Atividades desenvolvidas 



• Realizar a identificação das necessidades de saúde, a discussão do diagnóstico e a definição 

do cuidado em saúde de forma compartilhada entre as diferentes profissões na construção 

do PTS dos catadores de lixo e acumuladores. 

 

Resultados obtidos 

 

● Apresentação de estudos de caso de Projeto Terapêutico Singular (PTS) para discussão e 
encaminhamento de proposta de ação para melhor abordagem familiar 

● Realização de quizz com os participantes sobre temáticas da prática colaborativa e saúde 
ambiental 

● Uso de vídeos disparadores seguido de perguntas norteadoras para iniciar a discussão sobre 
educação interprofissional e práticas colaborativas 

 

Objetivo 04 - Atuar na vigilância em saúde ambiental voltada para doenças relacionadas ao meio 

ambiente com identificação dos casos e dos locais infestados para a proposição de intervenções; 

 

Ações e Atividades desenvolvidas 

• Desenvolver ações de educação em saúde dialógica e problematizadora sob os preceitos da 

educação popular em saúde com utilização das temáticas de saúde ambiental e saúde única, 

lixo, dengue e outras doenças e vetores bem como outros temas de acordo com as 

necessidades da comunidade, envolvendo a saúde mental 

• Oficinas de separação do lixo e de reciclagem com as famílias dos catadores e 

acumuladores, comunidades envolvidas e com as escolas. 

• Proposta de trabalhar a realidade local de uma zoonose (esporotricose) e contemplando o 

contexto de saúde única e a interprofissionalidade, onde a ideia final e a construção de um 

POP interprofissional. 

 

Resultados Obtidos 

● Obtenção de dados epidemiológicos para construção de oficinas sobre saúde ambiental para 
trabalhar juntamente com a comunidade e o Centro de Controle de Zoonoses. 

● Abordagem a indivíduos acumuladores e catadores de lixo no município numa perspectiva 
interprofissional a partir de um tratamento biopsicossocial ao usuário com transtorno de 

mental, como Transtorno Obsessivo Compulsivo. Com isso a necessidade de estabelecer 

novas ferramentas de estudo que permitam a criação de protocolo(s) de atendimento(s) a 
estes usuários vulneráveis e desprotegidos. 

 



 

 

03 AÇÕES REALIZADAS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE EM 2020/2021 

 

AÇÕES/ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

 

CURSOS ENVOLVIDOS 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

COMPETÊNCIAS 

COMUNS 

COMPETÊNCIAS 

COLABORATIVAS 

 

 

 

 

 

 
1 Oferta do módulo eletivo de 30h 

“Educação Interprofissional e 

práticas colaborativas em saúde” 

no currículo de Medicina, com 

oferta de vagas para os três cursos 

da área da saúde (Medicina, 

Serviço Social e Saúde Coletiva). 

 

 

 

 
1 Medicina 

2 Saúde Coletiva 

3 Serviço Social 

1 Compreensão da Educação 

Interprofissional e das práticas 

colaborativas na formação do 

futuro profissional 

 

2 Participação discente no módulo 

ofertado para mudanças na 

formação para desenvolvimento 

de atividades em 

disciplinas/módulos que 

trabalhem a integração ensino- 

serviço-comunidade 

 

3 Identificação de aspectos do 

trabalho interprofissional de como 

se dá o trabalho em equipe e a 

colaboração entre as profissões 

que compõem a Estratégia de 

Saúde da Família e o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família 

1 Identificar elementos do 

trabalho em equipe de cada 

profissão, tendo em vista as 

disciplinas/módulos que 

trabalhem a integração ensino- 

serviço-aprendizagem 

 

2 Compreensão teórica da 

importância da integração das 

diferentes profissões em saúde 

na prática para desenvolver 

atuação interprofissional 

1 Participação de atividades 

em grupos que realizem 

discussões de integração das 

profissões da área da saúde 

nos campos de prática 

 

2 Discussão para o 

aprendizado conjunto da 

forma de atuação profissional 

entre os estudantes no que se 

refere à interprofissionalidade 

 
2. Realização de Ciclos de 

Integração bimestralmente com 

envolvimento de todos os grupos 

tutoriais para o desenvolvimento 

do aprendizado colaborativo sobre 

temas pertinentes. 

 

 
1 Medicina 

2 Saúde Coletiva 

3 Serviço Social 

1 Apresentação de experiências de 

cada grupo tutorial tendo em vista 

à interprofissionalidade e às 

práticas colaborativas 

 

2 Compreensão do trabalho em 

equipe como norteador da 

construção das experiências 

1 Estímulo à troca de 

experiências entre os grupos 

tutoriais sobre a educação 

interprofissional e as práticas 

colaborativas 

 

2 Replicação de experiências 

exitosas do PET-Saúde sobre a 

1 Troca de experiências para o 

aprendizado dos participantes 

do PET-Saúde enquanto 

projeto como todo 

 

2 Contribuição de cada grupo 

tutorial para o crescimento do 

grupo tutorial apresentador no 



 

 
 

  
adquiridas por cada grupo tutorial interprofissionalidade e as 

práticas colaborativas 

Ciclo de Integração 

 

3. Discussão de temas nos Ciclos 

de Integração sobre educação 

interprofissional, práticas 

colaborativas, saúde ambiental, 

saúde única, diagnóstico 

situacional, redes de atenção à 

saúde, entre outras temáticas 

 

 

 

 
1 Medicina 

2 Saúde Coletiva 

3 Serviço Social 

1 Apresentação de experiências de 

cada grupo tutorial tendo em vista 

à interprofissionalidade e às 

práticas colaborativas 

 

2 Compreensão do trabalho em 

equipe como norteador da 

construção das experiências 

adquiridas por cada grupo tutorial 

1 Estímulo à troca de 

experiências entre os grupos 

tutoriais sobre a educação 

interprofissional e as práticas 

colaborativas 

 

2 Replicação de experiências 

exitosas do PET-Saúde sobre a 

interprofissionalidade e as 

práticas colaborativas 

1 Troca de experiências para o 

aprendizado dos participantes 

do PET-Saúde enquanto 

projeto como todo 

 

2 Contribuição de cada grupo 

tutorial para o crescimento do 

grupo tutorial apresentador no 

Ciclo de Integração 

 

 

 

 
 

4 Discussão da Temática da 

Pandemia de Covid-19 numa 

lógica de atuação interprofissional 

1 Medicina 
2 Saúde Coletiva 

3 Serviço Social 

1 Apresentação de experiências de 

dentro de cada grupo tutorial 

tendo em vista à 

interprofissionalidade e às práticas 

colaborativas no enfrentamento da 

Pandemia de Covid-19 

 

2 Realização do Curso de 

Aperfeiçoamento sobre o Covid- 

19 

1 Estímulo à troca de 

experiências entre os grupos 

tutoriais sobre a educação 

interprofissional e as práticas 

colaborativas no 

enfrentamento da Pandemia de 

Covid-19 

 

2 Replicação de experiências 

exitosas do PET-Saúde sobre a 

interprofissionalidade e as 

práticas colaborativas 

1 Troca de experiências para o 

aprendizado dos participantes 

do PET-Saúde enquanto 

projeto como todo na questão 

da abordagem dos casos de 

Covid-19 no município 

 

2 Contribuição de cada grupo 

tutorial para o crescimento do 

grupo tutorial apresentado no 

Ciclo de Integração em 

questões que envolvem fake 

News e informações oficiais 

 

 

5 Adaptação ao contexto de reuniões 

virtuais e processos de trabalho do 

PET-Saúde 

1- Medicina 

2- Saúde Coletiva 

3- Serviço Social 

3 Debate das pautas de cada 

reunião; organização para a 

realização de atividades; 

adaptação aos horários propostos 

3 Construção de relatórios e 

atividades propostas pela 

coordenação do PET 

3 Desenvolvimento de 

estratégias para a organização 

com a participação efetiva dos 

membros do grupo. 



 

 

 

6 - Compreensão das competências 

interprofissionais e práticas 

colaborativas 

1- Medicina 

2- Saúde Coletiva 

3- Serviço Social 

1 Busca na literatura e estudo 

individual 

 

2 Habilidades de comunicação 

para discussão em grupo 

1 Compreensão da 

importância das 

competências 

colaborativas para o 

trabalho interprofissional 

2 Redação de artigo 

científico sobre as 

competências 

interprofissionais 

1 - Desenvolvimento 

das próprias 

competências 

interprofissionais 

2 Integração de saberes 

e práticas que 

contribuam para a 

formação em saúde 

3 Elaboração de 

instrumento de 

avaliação das 

competências que 

envolve a 

interprofissionalidade 

e as práticas 

colaborativas 

 

 

 

8 - Integração teórica e prática dos 

estudantes dos cursos para o 

desenvolvimento da 

interprofissionalidade. 

1- Medicina 

2- Saúde Coletiva 

3- Serviço Social 

1 - Compreensão da inserção de 

outros cursos para integração 

ensino-serviço- comunidade 

2 Percepção de aspectos de como 

se dá o trabalho em equipe e a 

colaboração entre as profissões 

que compõem as equipes de 

saúde da rede 

1 Compreensão da 

importância da integração 

de diferentes cursos de 

graduação em saúde na 

teoria e na prática para 

desenvolver atuação 

interprofissional 

2 Aprendizado conjunto dos 

estudantes dos cursos 

1 Participação conjunta dos 

estudantes no processo de 

formulação de atividades 

que visem à integração 

ensino-serviço- 

comunidade 

 

  



 

04 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PET-SAÚDE 2020-2021 

 

 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Educação interprofissional Formação de equipe interdisciplinar para visita 

domiciliar e aplicação do Projeto Terapêutico 

Singular 

Estudantes e profissionais reconheceram a 

importância de outros profissionais na 

promoção da saúde 

Dificuldades de trabalhar temática da 

educação interprofissional e das práticas 

colaborativas no âmbito dos serviços de 

saúde com o público de acumuladores e 

catadores de lixo devido ao alto número de 

demandas que chegavam até os serviços de 

saúde, como unidades básicas de saúde, 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ-

FOZ). 

Diagnóstico situacional: busca do número de 

possíveis acumuladores já cadastrados nos 

serviços públicos de Saúde e de Assistência 

Social do Distrito Sanitário Norte do município 

de Foz do Iguaçu-PR, através de três frentes de 

levantamento: Unidades Básicas de Saúde do 

Distrito Sanitário Norte (através das 

informações dos agentes comunitários de 

saúde), CCZ-FOZ e CRAS Norte. 

Disseminação do conhecimento sobre o tema 

da interprofissionalidade em reuniões dos 

grupos tutoriais do PET- Saúde. 

 
Ampliação do conhecimento através de 

atividades propostas para melhoria da 

compreensão do processo de trabalho como 

um todo no atendimento ao usuário devido a 

interação entre as disciplinas e profissões 

para a compreensão entre os profissionais e 

acadêmicos facilitando as ações 

desenvolvidas a campo. 

 
Melhoria do trabalho em equipe 

interdisciplinar devido o conhecimento 

compartilhado com as áreas dos outros 

profissionais, sendo facilitada a comunicação 

interprofissional durante as ações realizadas 

Baixo conhecimento sobre Transtorno 

Obsessivo Compulsivo (TOC) entre 

indivíduos que se encontram contexto 

acumulação 

(animais e/ou objetos)” 

Aula expositiva sobre o “Perfil do 

Acumulador” com profissional de referência no 

que concerne a atuação interprofissional no 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) de 

Acumulação (animais e/ou objetos). 

Melhora no conhecimento geral de todos os 

integrantes do Grupo PET-Saúde 3 sobre o 

assunto com no sentido de instrumentalizar os 

membros de grupos tutoriais para atuação 

realização de visitas domiciliares usuários 

acumuladores/catadores de lixo 



Ausência de protocolo municipal para 

assistência qualificada aos portadores de 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 

de Acumulação (animais e/ou objetos) 

Proposta para implantação do “Protocolo 

Municipal de Atendimento à Portadores de 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 

de Acumulação (animais e/ou objetos) 

Estabelecimento de uma Política Pública 

Específica de forma a nortear os Serviços de 

Saúde, Meio Ambiente (Proteção Animal) e 

de Assistência Social, bem como, mudar a 

realidade da problemática encontrada no 

município de Foz do Iguaçu-PR. 

Conhecimento superficial das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DNC) dos Cursos 

da Área da Saúde. 

Elaboração de uma tabela pela coordenação do 

grupo com proposta de analisar as 

competências, habilidades e conteúdos 

curriculares similares e assimilares; 

 

Realização de Seminário em formato 

PowerPoint sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DNC) de Saúde Coletiva e 

Medicina. 

Compreensão, primeiramente pelos 

acadêmicos e preceptora responsáveis pela 

elaboração e apresentação da atividade 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DNC) dos Cursos de Saúde Coletiva e 

Medicina, dos conteúdos curriculares 

idênticos entre os dois cursos e da 

possibilidade de trabalhar de forma conjunta 

na Universidade Federal da Integração 

Latino- Americana visando o melhor 

aproveitamento prático/pedagógico; 

Discussões e reflexões tímidas sobre os 

processos de trabalho entre os profissionais, 

entre acadêmicos e profissionais da rede, e 

entre acadêmicos dos diferentes cursos da 

área de saúde. 

 

Discussões em grupo, estudos teóricos e 

exercícios em conjunto contendo estratégias 

para uma maior interação entre as profissõesna 

academia e no serviço. 

Sensibilização dos atore envolvidos quanto 

à sua atuação profissional, identificação das 

dificuldades encontradas na prática e 

reflexão de como superá-las. 

Formação acadêmica sem integração entre 

os cursos de graduação na área de saúde 

Encontros entre preceptores e alunos para 

discussão das competências interprofissionais e 

atualidades para atenção em saúde 

 

Estudo das competências propostas pelo 

documento do Canadá “Canadian 

Interprofessional Health Collaborative 

Consortium pancanadien pour 

l'interprofessionnalisme en santé” 

Visão interprofissional da formação em saúde 

e reconhecimento do trabalho em equipe 

interdisciplinar 

 

Desenvolvimento de competências para a 

prática interprofissional e das práticas 

colaborativas 

 

Reconhecimento dos comportamentos e 

valores a serem desenvolvidos para o 

sucesso do trabalho em equipe 



Participação passiva dos estudantes dos 

cursos de medicina, saúde coletiva  e 

serviço social dentro das discussões sobre a 

atuação profissional de seus respectivos 

cursos 

Rodas de conversa durante as reuniões, 

incentivo por parte dos preceptores e 

coordenadores aos estudantes para tornar-se 

protagonistas dos processos de mudança 

Maior apropriação dos conteúdos e ações a 

serem desenvolvidas por parte dos 

estudantes, tornando-os atores ativos da 

suaformação, com foco na 

interprofissionalidade e nas práticas 

colaborativas 

Alto número de demanda em relação aos 

acumuladores, que chegam principalmente até 

o Centro de Controle de Zoonoses de Foz do 

Iguaçu-PR (CCZ-Foz). 

Em virtude da Pandemia de COVID-19, foi 

realizado o diagnóstico situacional de um caso 

piloto, usuário portador de Transtorno de 

Acumulação, por equipe interprofissional de 

forma intersetorial. 

Ampliação do conhecimento através de 

atividades propostas pelo referido Grupo para 

melhoria da compreensão do processo de 

trabalho como um todo no atendimento ao 

usuário devido à interação entre as disciplinas 

e profissões para a compreensão entre os 

profissionais e acadêmicos bolsistas 

facilitando as ações desenvolvidas a campo. 

 

Melhoria do trabalho em equipe 

interdisciplinar devido o conhecimento 

compartilhado com as áreas dos outros 

profissionais, sendo facilitada a comunicação 

interprofissional durante as ações realizadas. 

Inexistência de dados objetivos referentes ao 

número de recicladores e suas condições 

sociais e ambientais na área de abrangência das 

unidades básicas de saúde 

Mapeamento da área de abrangência com o 

diagnóstico situacional 

O trabalho realizado pelos alunos e preceptores 

do PET possibilitou o planejamento de ações 

em saúde voltadas para as necessidades dessa 

população 



A pandemia de COVID-19 propiciou a 

suspensão de atividades presenciais mediante 

resoluções Municipal, Estadual e Federal. 

Manutenção das reuniões dos grupos 

tutoriais de forma online; 

 

Todos os membros do grupo fizeram o curso 

de atualização sobre COVID-19. 

 

Desenvolvimento de pesquisa: 

Sobre a mortalidade de COVID-19 na faixa de 

fronteira Brasileira. 

 

Fake News em relação a pandemia da COVID- 

19. Fatos e mitos sobre o tema. 

Profissionais e estudantes capacitados para 

atuação e orientação frente à pandemia 

 

Melhoria da qualificação dos profissionais de 

saúde perante a temática (COVID-19). 

Dificuldade em trabalhar em equipe em meio a 

pandemia de Coronavírus; 

Dada a pandemia de Coronavirus todas as 

atividades do programa em 2020 foram 

realizadas à distância, pelas plataformas Google 

Meet e Jitsi.; 

 

Elaboração de atividades de mídia, como 

vídeos/imagens para as apresentações gerais do 

PET-SAÚDE; 

Este foi importante desafio para os 

participantes do programa, acostumar-se a 

realizar todas as atividades/ações que 

geralmente eram presencialmente, via 

videochamada. Apesar de não ter sido fácil, foi 

possível realizar a integração entre os grupos 

tutoriais para o desenvolvimento das atividades 

propostas. 



Baixa aplicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DNC) dos Cursos da Área da 

Saúde. 

Sugestão de Disciplina curricular que aborde a 

Interprofissionalidade e as Práticas Colaborativa 

nos Cursos da Saúde nas Instituições de Ensino 

no Município de Foz do Iguaçu, em disciplinas 

sugeridas como Políticas de Saúde, Fundamentos 

do Processo Saúde Doença, Metodologia de 

Pesquisa em Saúde 

 

Ações planejadas que não foram executadas 

Formulação de proposta preliminar de 

emendas das disciplinas não elaboradas devido à   

dificuldade de contato com o colegiado de 

curso e NDE 

 

Apresentação de disciplinas propostas ao NDE 

para os cursos da saúde 

Atividade das Diretrizes Curriculares 

Nacionais foi pensada em colaborar com a 

formação dos acadêmicos para que saibam 

trabalhar com as demandas do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Nesse sentido, o PET-Saúde 

colaborou para a implementação da Educação 

Interprofissional (EIP) em Foz do Iguaçu 

Pouca resolutividade em situações clínicas 

mais complexas que dependem de resolução 

multiprofissional. 

Debate e leituras acerca da 

interprofissionalidade. 

Melhora na amplitude da visão 

interprofissional, resultando em melhor 

efetividade das situações clínicas que se 

apresentam. 

Informação escassa sobre saúde única. Palestras e cursos on-line sobre o tema. Melhor compreensão sobre o impacto sobre a 

saúde humana contextualizada no ecossistema 

(ambiente + saúde animal + saúde humana) no 

sentido de buscar o verdadeiro equilíbrio nesta 

interdependência. 

Pouco uso dos recursos tecnológicos como 

apoio na nas divulgações e educação em saúde. 

Maior contato com recursos na criação de 

arte digital e criação de vídeos instrutivos. 

Utilização de recursos digitais na práticadiária 

de serviço para o planejamento das atividades 

dos grupos tutoriais 



Ausência de protocolo municipal para 

assistência qualificada aos portadores de 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) de 

Acumulação (animais e/ou objetos) 

Proposta para implantação do “Protocolo 

Municipal de Atendimento à Portadores de 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) de 

Acumulação (animais e/ou objetos) 

Estabelecimento de uma Política Pública 

Específica de forma a nortear os Serviços de 

Saúde, Meio Ambiente (Proteção Animal) e de 

Assistência Social, bem como, mudar a 

realidade da problemática encontrada no 

município de Foz do Iguaçu-PR. 

Desenvolvimento das atividades/práticas 

profissionais de forma disciplinar 

Criação de sub-grupos para operacionalização 

das atividades comunitárias envolvendo as 

diferentes praticas profissionais que se 

complementam na construção e desenvolvimento 

de práticas colaborativas e educação 

interprofissionais 

Debate e reflexão sobre práticas colaborativas, 

evidenciando a necessidade de se conhecer as 

competências específicas e comuns de 

diferentes profissões e áreas do saber com 

manutenção dos vínculos com os campos de 

práticas 

 

 

 

  



 

05 - AÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NO TRABALHO NO PET-SAÚDE 
 
 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Elevação do conhecimento sobre educação interprofissional e colaboração 

interprofissional que propiciou a melhor compreensão do processo de 

trabalho integral na assistência ao usuário. Essa mudança ocorreu a partir 

da inserção de diferentes profissões com discussões e trabalhos na prática. 

-Apoio Institucional da Secretaria Municipal de Saúde e da UNILA. 

-Execução do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde 

(COAPES) (UNILA/PMFI). 

-Financiamento continuado do Programa PET-SAÚDE. 

Melhoria dos processos de trabalho em equipe a partir do conhecimento 

entre os profissionais de outras áreas e com a apropriação de elementos da 

comunicação interprofissional durante as ações realizadas. 

-Apoio Institucional da Secretaria Municipal de Saúde e da UNILA. 

-Execução do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde 

(COAPES) (UNILA/PMFI). 

-Financiamento continuado do Programa PET-SAÚDE 

Ampliação do conhecimento através das atividades propostas pelo referido 

grupo para melhoria da compreensão do processo de trabalho como um 

todo no atendimento ao usuário. Tal ampliação ocorre pela interação das 

disciplinas e profissões com a compreensão dos profissionais e acadêmicos 

bolsistas, facilitando as ações desenvolvidas nos campos de práticas. 

- Apoio Institucional (logística de pessoas). 

- Continuidade do financiamento do Programa (bolsas e incentivos); 

- Restabelecimento do  Contrato Organizativo de Ação Pública de 

Ensino-Saúde (COAPES) (UNILA/PMFI). 

Melhoria do trabalho em equipe interdisciplinar devido o conhecimento 

compartilhado com as áreas dos outros profissionais, sendo facilitada a 

comunicação interprofissional durante as ações realizadas. 

O PET permitiu uma articulação melhor entre a rede de saúde pública e o 

ensino, provocando uma mudança no processo de formação do trabalho 

multiprofissional. 

Estabelecimento de protocolos e fluxos que possam cada vezmais 

permitir o fortalecimento do trabalho multiprofissional, possibilitando 

a construção de espaços formativos. 



O PET possibilitou conhecer um pouco mais sobre o trabalho 

interdisciplinar, possibilitando o reconhecimento de pontos fortes das 

profissões envolvidas. 

Realização de eventos de educação permanente no tema, a fim de 

sensibilizar mais profissionais e manter o foco. 

 

Fomentar e fortalecer o debate sobre a educação interprofissional no 

âmbito das profissões de saúde no interior da universidade 

envolvendo diferentes sujeitos; trabalhadores, usuários, gestores do 

SUS 

 

Criação de um Fórum de trabalho e formação profissional no âmbito 

da universidade para refletir, debater e propor adequações na 

formação profissional que resultem em melhoria nos serviços 

prestados aos usuários do Sus, calcados na educação interprofissional 

que tem como horizonte a construção de práticas colaborativas 

O PET permitiu o compartilhamento de conhecimento teórico e prático 

com os alunos e com outros profissionais. 

Realização de eventos onde se possa continuar a contribuir com a 

formação profissional de mais acadêmicos, e com a divulgação da 

rotina de serviço de diversos setores, aproximando academia e 

comunidade do serviço público. 

Uso dos recursos digitais na prática diária O uso de recursos digitais disponíveis são muitos e se mostraram 

importantíssimos em todos os campos de prática neste momento de 

pandemia, favorecendo a integração, divulgação e aprendizado. 

Despertando para a importância do uso destas ferramentas de forma 

mais incisiva de agora em diante. 

Manutenção e ampliação das parcerias estabelecidas na implementação do 

PET/Saúde Unila. 

Propor projetos de extensão junto a rede de serviço de saúde de forma 

a problematizar os cenários e situações e propor pesquisas e elaboração 

de artigos das vivencias interprofissionais cotidianas; 

 

Realizar oficinas de problematização do fazer profissional nas quais os 

profissionais reflitam sobre as potencialidades de sua prática, das 

semelhanças, diferenças e complementaridade na produção do cuidado 

em saúde dos usuários do SUS 



 

06 ENCAMINHAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES E BARREIRAS 
 

 

 
 

 DIFICULDADES E BARREIRAS   ENCAMINHAMENTOS PARA SUPERAÇÃO  

Pandemia da COVID-19 que resultou na interrupção das atividades 

práticas nos serviços de saúde. 

Realização de reuniões online e atividades de pesquisa durante o 

período do PET-Saúde. 

Inviabilização de trabalhos presenciais em função da pandemia 

COVID-19 

As atividades presenciais tiveram mudança no foco atual para 

desenvolver atividades remotas entre os participantes do PET-Saúde. 

Considerar a falta de disponibilidade de recursos técnicos para a 

realização dessas atividades, o que restringe a amplitude das propostas. 

Necessidade de estimular a participação remota dos participantes do 

PET-Saúde com intuito de manter o grupo ativo. Lembrar das 

implicações afetivas que o momento mobiliza para o enfrentamento da 

pandemia COVID-19 e incluir, de forma empática, discussão em grupo 

sobre as repercussões pessoais e suas consequências nas atividades do 

PET-Saúde. 

Adaptação ao novo contexto imposto pela pandemia para exposição dos 

principais resultados alcançados pelo PET-Saúde da UNILA 

Elaboração de artigo e trabalhos científicos para apresentação em 

eventos 

Finitude do projeto em face da quantitativos de atividades planejadas 

antes da pandemia de COVID-19 

Renovação de contrato, tentativa de transformação do projeto PET em 

projeto de extensão universitário. 

Pandemia da COVID-19 o que gerou pouco apoio logístico operacional Manutenção de reuniões online e de solicitação de maior apoio 

logístico operacional dos serviços públicos e da universidade. 

Pouco envolvimento dos profissionais do serviço por diversos motivos; 

Falta de um contrato formal Contratos Organizativos de Ação Pública 

Ensino-Saúde (COAPES) 

Conscientização da gestão dos serviços para incentivar a participação 

efetiva dos profissionais com regularização do COAPES. 

Falta de recursos financeiros para realizar algumas atividades. Criação de um fundo para todo o programa dentro da universidade e 



Falta de disponibilidade de cada membro para estar presente nos 

encontros (assiduidade), devido ao trabalho exercido ou agenda 

própria. 

Uso de plataformas para as atividades do PET-Saúde para reuniões 

online, ciclos de integração etc, no google meet, hangout, zoom. 

Falta de comprometimento individual, por alguns dos integrantes, com 

as responsabilidades assumidas. 

Realização de feedbacks e avaliações interpares dos estudantes ao 

longo do projeto para verificação de aquisição de competências com 

relação à educação interprofissional e práticas colaborativas. 

Comunicação difícil com órgãos superiores responsáveis pela 

modificação de currículos de cursos e projetos pedagógicos 

curriculares (PPC). 

Facilidade de acesso aos responsáveis por modificação de PPCs e 

currículos de curso através do coordenador geral do projeto. 

Falta de compatibilidade de horários disponíveis para realização das 

reuniões e atividades propostas. 

Consenso de reuniões e atividades em horários adequados de acordo 

com a disponibilidade de cada um. 

 

Comprometimento e divisão de tarefas pelo grupo (cada qual 

respeitando sua função). 

Divisão de tarefas objetivas, onde cada participante se sente cômodo e 

pode dar sua contribuição. 

Diferenças no nível de comprometimento individual em relação ao 

Projeto. 

Diálogos, criação de novas atividades para tentar estimular a 

participação. 

Inexistência de informações organizadas e de uma política pública 

específica sobre a questão dos Acumuladores (Portadores de 

Transtorno Obsessivo Compulsivo - TOC de Acumulação - animais 

e/ou objetos) tanto por parte dos Serviços de Saúde quanto de 

Assistência Social 

Sensibilizar gestores dos serviços por meio da apresentação de 

informações organizadas dos resultados obtidos durante as 

intervenções do Grupo para apoio da implantação de uma política 

pública específica com a criação de um “Protocolo Municipal de 

Atendimento à Portadores de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 

de Acumulação (animais e/ou objetos)”; 

Desconhecimento sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo - TOC de 

Acumulação - animais e/ou objetos por parte dos serviços de assistência 

social e de saúde 

Necessidade de qualificar os profissionais de toda rede de assistência 

sobre Transtorno Obsessivo  Compulsivo - TOC  de Acumulação - 



 animais e/ou objetos para melhorar a abordagem no atendimento a este 

público específico. 

Formação acadêmica cartesiana oferecida pelos cursos da UNILA 

envolvidos no PET-Saúde Interprofissionalidade em virtude de não 

terem aulas e/ou projetos comuns compartilhados entre eles. 

Mudanças nos Projetos Pedagógicos (PPCs) dos Cursos oferecidos pela 

UNILA (Medicina, Saúde Coletiva e Serviço Social). 

Devido à pandemia não foi possível avaliar o processo de notificações 

de violência contra a mulher na Unidade Básica de Saúde Cidade Nova 

Eventualmente compensamos com atividades virtuais para analisar 

dados qualitativos com relação a violência contra a mulher 

 
 



07 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 
Tendo em vista que o término do projeto PET-Saúde Interprofissionalidade, pode-se dizer que 

o mesmo alcançou resultados satisfatórios atingindo em parte os objetivos propostos. Ressalta-se que 

muitos objetivos exigem a continuidade das ações no âmbito da universidade, comunidade e rede de 

atenção à saúde. O projeto tem contribuído para ampliação e divulgação do conhecimento sobre 

educação interprofissional (EIP) e o desenvolvimento de competências colaborativas pelos 

participantes nos serviços de saúde. 

Devido ao cenário de pandemia de COVID-19, as atividades práticas, nos serviços de saúde, 

não puderam ser executadas face a intensificação das jornadas de trabalho dos trabalhadores de saúde 

que integram o PET-Saúde que são funcionários públicos na Secretaria Municipal de Saúde de Foz 

do Iguaçu-PR. A instituição parceira no desenvolvimento do PET-Saúde, bem como a suspenção do 

ensino presencial, e a demora na decisão e instauração de uma nova modalidade de ensino, impediu 

que os processos de mudança elencados no projeto submetido do PET-Saúde fossem colocados em 

prática. Atividades, como os projetos terapêuticos singulares (PTS) elaborados a partir de casos reais 

de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, que eram espaços de realização das atividades 

práticas ficaram comprometidas para discussão dos marcos teórico-prático da educação 

interprofissional e das práticas colaborativas pelos participantes.  

O desenvolvimento das atividades propostas pelo PET-Saúde UNILA permitiu, num primeiro 

momento, o estabelecimento de práticas interprofissionais e colaborativas dentro dos grupos tutoriais. 

Posteriormente, também foram instituídas práticas interdisciplinares e intersetoriais. Além disso, o 

projeto permitiu um intercâmbio entre os alunos de graduação dos cursos da UNILA, o que foi 

percebido pela procura de alguns acadêmicos por disciplinas dos outros cursos da área da saúde, fato 

que ocorria de forma muito incipiente antes da existência do 1o. PET-Saúde UNILA. Este foi um 

passo muito importante para estimular a interprofissionalidade de fato nas grades curriculares dos 

cursos da área da saúde da UNILA. Como limitação tivemos a Pandemia da COVID-19 com todos 

os seus desdobramentos. 

A visão integrada e interprofissional do projeto PET-Saúde Interprofissionalidade vislumbrou 

um olhar mais amplo sobre a atuação dos preceptores do projeto, trazendo preocupações sobre a 

necessidade da inclusão de disciplinas que favorecessem a construção de uma visão menos 

uniprofissional como ainda ocorre majoritariamente. Ainda que escassas, existem iniciativas e 

políticas que favorecessem as Práticas Colaborativas e o trabalho em equipe de forma 

interprofissional na Estratégia de Saúde da Família, incluindo o Projeto Terapêutico Singular, que 

sanam as deficiências do trabalho em equipe da graduação dos atuais profissionais. 

Acredita-se que a integração de saberes e práticas articuladas e intersetoriais potencializaram 

resultados efetivos para beneficiar de forma ampla o usuário no sentido de integrar melhor toda rede 

de atenção de saúde e os cursos de graduação nas áreas profissionais da saúde possibilitando a 

integração entre as áreas por meio da interprofissionalidade, proposta com a qual o projeto PET-

Saúde Interprofissionalidade 

Apesar de toda situação apresentada, o PET-Saúde Interprofissionalidade trouxe reflexões, 

aprendizados envolvendo a teoria e a prática com algumas limitações devido à pandemia do COVID-

19. Os grupos tutoriais puderam compreender o propósito do PET-Saúde como oportunidade de 

desenvolver as competências interprofissionais e a educação interprofissional. As práticas 

propiciaram integração entre os estudantes e elevou a disposição para o aprendizado sobre a 

clarificação dos papéis e do trabalho em equipe. Frente à pandemia do COVID-19 os grupos buscaram 

unir forças para reprogramar as atividades e cumprir os seus objetivos. O projeto trouxe uma visão 

ampliada sobre a atuação dos profissionais de saúde de diferentes áreas e proporcionou troca de 

saberes e oportunidades de colaboração interprofissional entre os envolvidos. 

Outro ponto a se considerar como perspectiva futura é a formação acadêmica individual com 

o desenvolvimento de competências pautadas na interprofissionalidade e nas práticas colaborativas 

avaliadas por meio de instrumentos específicos para o aperfeiçoamento de habilidades de trabalho em 



equipe. Com isso, recomenda-se como perspectiva futura a continuidade da integração dos cursos de 

Medicina, Serviço Social e Saúde Coletiva tanto em atividades teóricas como nas práticas para maior 

integração e desenvolvimento do trabalho interprofissional desde a graduação. Além disso, o 

fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade com a valorização dos saberes e práticas 

dos diferentes profissionais da rede de atenção à saúde, bem como dos estudantes de diferentes cursos. 

Nesse processo, a importância de desenvolver de projetos de ensino, pesquisa e extensão que 

estimulem a interprofissionalidade e a integração ensino-serviço-comunidade. 

Por fim, o projeto passou a ter maior visibilidade à medida que ocorre mudanças no processo 

de trabalho da equipe de saúde com melhoria na qualidade da assistência ao usuário. Nesse sentido, 

a proposta do PET-Saúde aliado ao apoio institucional da entidade parceira da universidade implica 

em resultados que causam impacto na formação dos futuros profissionais desde a graduação e na 

qualidade dos serviços de saúde. Mesmo com a finalização do projeto, todo apoio e consideração por 

parte do Ministério da Saúde e dos assessores foram cruciais para que todo o projeto PET-Saúde na 

Unila pudesse vislumbrar uma nova forma de fazer e pensar a formação dos futuros profissionais, 

além da parceria feita com a Secretaria Municipal de Saúde para que os profissionais atuantes nos 

serviços pudesse repensar a qualificação dos serviços de saúde para melhor atendimento ao usuário 

do SUS. 
 

 

 



08 PRODUTOS ACADÊMICOS, EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACADÊMICO

S 

● Inserção de duas disciplinas obrigatórias, e 
optativas Formação profissional em saúde (4 
créditos) e Interprofissionalidade (2 créditos) que 
abordam a interprofissionalidade no PPC do curso 
de graduação de Saúde Coletiva. Em aprovação nas 
instâncias da UNILA. 

●  
Além disso no PCC, de Saúde Coletiva, consta com as 

disciplinas optativas Interdisciplinaridade em Saúde e 

Processo de Trabalho em Saúde. 

<https://portal.unila.edu.br/graduacao/saude-

coletiva/arquivos/PPCSadeColetiva.pdf> 

 

● Inserção de disciplinas optativas dos cursos de 
graduação de saúde coletiva no PPC do curso de 
graduação de medicina, facilitando a 
interdisciplinaridade. 

<https://tinyurl.com/yu8nxpcz>. 

 

● Proposta no curso de Serviço Social de adaptar a 
disciplina optativa de Serviço Social e Saúde na América 
Latina como disciplina obrigatória e aberta aos outros cursos 
da área da Saúde. 

1. (https://portal.unila.edu.br/graduacao/servico-social/ppc). 

 

EDUCACIONAIS 

1.  
2. Oficina sobre Elaboração do portfólio reflexivo para grupos 

PET-Saúde e discentes da UNILA; 

 

3. Palestra sobre acumuladores no município de Curitiba - PR 

(Prof. Walfrido e Grupo); 
 

4. Palestra sobre diagnóstico e tratamento do Transtorno de 

Acumulação; 

 

5. Realização de ações junto aos profissionais da USB Cidade 

nova para divulgação sobre a notificação de violência 

doméstica.com uso de metodologias pedagógicas de ensino- 

aprendizagem inspiradas na Educação Popular 

 

6. Produção de Cartilha IDOSOS e COVID-19 

https://portal.unila.edu.br/graduacao/saude-coletiva/arquivos/PPCSadeColetiva.pdf
https://portal.unila.edu.br/graduacao/saude-coletiva/arquivos/PPCSadeColetiva.pdf
https://tinyurl.com/yu8nxpcz


 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICOS 

 

1. Quiz online sobre o COVID-19 no aplicativo 

“Socrative”, intitulado “COVID-19: Fake News ou 

Fato?”; 

 

2. Quiz online sobre “Competências Interprofissionais para os 

grupos PET-Saúde da UNILA” no aplicativo “Quizalize”. 

 

3. Produção de captação em áudio das rodas de conversa, na 

íntegra, como registro dos processos de mudança e constituição 

do acervo do trabalho de pesquisa do grupo. 

 

4. Produção de captação em áudio e vídeo de entrevistas com 

os profissionais ACS sobre as suas motivações em exercer 

essa profissão. Edição posterior do material para compor o 

processo reflexivo e de mudança no trabalho de campo 

 

5.  Youtube: Vídeo informativo sobre Comunicação 

Interprofissional para o Ciclo de Integração 

https://youtu.be/WzP4imcyrMw 

 

6. Mentimeter: Chuva de palavras interativa como ferramenta 

de apresentação online 

https://www.mentimeter.com/s/9a3430f0c8dc0be9ad14362c2

4653f2a/070d5349080b 

 

7. Quiz “Covid-19: Fake news ou fato?” 

https://b.socrative.com/login/student/ 

 

8. Quiz “Competências Interprofissionais” 

https://kahoot.it/challenge/408420a3-2c20-48a7-92fc- 

36fbe82d70c5_1603394257299 

 

9. Infográfico da pesquisa de COVID-19 na fronteira 

https://drive.google.com/file/d/10xtYq_amI7FN6GCvACfVe

LbA8TJL_gjb/view?usp=sharing 

 

https://youtu.be/WzP4imcyrMw
https://www.mentimeter.com/s/9a3430f0c8dc0be9ad14362c24653f2a/070d5349080b
https://www.mentimeter.com/s/9a3430f0c8dc0be9ad14362c24653f2a/070d5349080b
https://b.socrative.com/login/student/
https://kahoot.it/challenge/408420a3-2c20-48a7-92fc-36fbe82d70c5_1603394257299
https://kahoot.it/challenge/408420a3-2c20-48a7-92fc-36fbe82d70c5_1603394257299
https://drive.google.com/file/d/10xtYq_amI7FN6GCvACfVeLbA8TJL_gjb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10xtYq_amI7FN6GCvACfVeLbA8TJL_gjb/view?usp=sharing


ANEXOS 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

NAFORMAÇÃO EM MEDICINA 
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Diante das necessidades do sistema de saúde em aumentar o trabalho em equipe dos 

profissionais atuantes da área de saúde, além da urgência de um cuidado humanizado 

e com maior integralidade,houveram tentativas de promover uma maior integração 

do ensino ao serviço afim de estreitar os laçosentre saúde e educação, direcionando a 

formação em saúde para o trabalho em equipe, aumentando ovínculo entre os 

profissionais e os usuários e sua comunidade. Atualmente, há a prevalência de 

umprofissional médico pautado no perfil uniprofissional e tradicional, fechado em 

seu próprio mundo doconhecimento com pouca ou quase nenhuma comunicação 

com as outras profissões. A formaçãomédica é composta pelo desenvolvimento de 

competências e habilidades capazes de responder aosproblemas da população, e para 

isso as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) preconizam odesenvolvimento da 

atenção à saúde, da tomada de decisões, da comunicação, da liderança, da 

administração e gerenciamento e da educação permanente em saúde. O PET-Saúde 

surge com ointuito de reorientar a formação dos profissionais de saúde do Brasil, 

discutindo sobre os modelos deformação dos trabalhadores e das práticas executadas 

no serviço, inserindo precocemente os discentesnos campos de atuação, 

empregandomaiores conhecimentos na interdisciplinaridade, interprofissionalidade e 

humanização do cuidado, possibilitando a formação de um trabalhador comolhar 

integrador e com responsabilidade social. O PET-Saúde Interprofissionalidade surgiu 

em 2019 naUniversidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e 

desenvolve ações que visam mudanças no perfil de formação em saúde e tem como 

pano de fundo a saúde ambiental. Trata-se de um estudoretrospectivo de caráter 

qualitativo com abordagem descritiva das experiências vividas por dois acadêmicos 

de Medicina participantes do programa. As reflexões acerca das experiências vividas 

noprograma foram consultadas através de portfólio reflexivo individual dos dois 

alunos. As atividadesdesenvolvidas pelos grupos tutoriais do PET-Saúde permitem 

o progresso na aquisição de habilidadese competências relacionados ao trabalho em 

equipe interprofissional. O programa tem se mostradouma eficiente e importante 

ferramenta quanto ao desenvolvimento das competências e habilidadesesperadas na 

formação médica. 
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A PANDEMIA E O CONTEXTO VIRTUAL: (RE)ADEQUAÇÃO DE UM 
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ATIVIDADES REMOTAS 
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O projeto PET-Saúde Interprofissionalidade tem como finalidade a reorientação da 

formação dos profissionais de saúde do Brasil, discutindo sobre os modelos de 

formação dos trabalhadores e daspráticas executadas no serviço, inserindo 

precocemente os discentes nos campos de atuação, empregando maiores 

conhecimentos na interdisciplinaridade, interprofissionalidade e humanização do 

cuidado, possibilitando qualificação dos serviços de saúde. Na Universidade Federal 

da IntegraçãoLatino-Americana (UNILA) o PET-Saúde Interprofissionalidade deu 

início as suas atividades em 2019tendo como pano de fundo a saúde ambiental. Diante 

do cenário de pandemia causado pela COVID19e o impedimento dos encontros 

presenciais, o programa teve que se (re)adequar às atividades namodalidade à 

distância para que pudesse dar continuidade no desenvolvimento das suas ações. 

Nessesentido, a utilização dos recursos digitais, como as plataformas de 

conferências online e as redessociais, ganharam notoriedade para a evolução do 

projeto. Trata-se de um relato de experiência sobreas atividades 

desenvolvidas de forma remota por um Grupo Tutorial do PET-

SaúdeInterprofissionalidade da UNILA no período de março a novembro de 2020. O 

grupo é composto porbolsistas dos cursos de graduação da área da saúde da IES, 

sendo dois da Medicina, dois da SaúdeColetiva e dois do Serviço Social. Além disso, 

conta com quatro profissionais preceptores do serviçode saúde, sendo um sanitarista, 

uma médica veterinária e duas enfermeiras; e também com umacoordenadora de 

grupo tutorial com formação em enfermagem e discente do curso de Saúde 

Coletiva.Optou-se pela realização das reuniões semanais em plataformas online como 

o Google Meet ® e aplataforma de webconferências da Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa (RNP). Nesse período, o grupo dedicou tempo para participar de cursos online 

acerca da COVID-19, criou uma página no Facebook ®para publicar imagens e 

vídeos informativos sobre a doença e cuidados de higiene para idosos ecuidadores de 

idosos e sobre a correta utilização das máscaras. Ainda, o grupo participou dos 

Ciclosde Integrações, reuniões gerais que envolvem todos os outros cinco grupos do 

programa, e discutiram a criação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) da 

doença Esporotricose. As reflexões dasatividades desenvolvidas foram coletadas 

por meio dos registros do portfólio individual de cadaintegrante do grupo e através 
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de questionário contendo perguntas abertas sobre as experiênciasvivenciadas. É 

possível perceber que o grupo, mesmo com todas as dificuldades impostas 

pelodistanciamento social e a realização das atividades de forma remota, conseguiu 

alcançar seus objetivos e melhorar o relacionamento interpessoal, tornando as relações 

mais empáticas e humanizadas. Dessemodo, readequou suas atividades diante de um 

novo contexto de forma eficaz. 
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Curso do AVASUS de aperfeiçoamento sobre Coronavírus 
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Módulo optativo ofertado em 2020.5 pelo curso de Medicina da Unila para os cursos de graduação 
envolvidos no PET-Saúde 

 

Cartilha Cuidado Idosos e COVID-19 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

Vídeo da correta utilização das máscaras no COVID19.Link de acesso: 

https://drive.google.com/file/d/14FeaG42q280ghz36BXUKIV5SCHSjSaK1/view?usp=sharing 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA 

PET/SAÚDE - INTERPROFISSIONALIDADE 

 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 
 

Nº Competências /Critérios Insatisfatório  Pouco 

Satistatório 

Bom Muito Bom Excelente OBSERVAÇÕES (o que precisa 

melhorar nesse item) 

01 O (a) aluno (a) teve capacidade de articular, 

desenvolver e executar as atividades no 

território/serviço conforme proposto. 

       

02 O (a) aluno (a) teve assiduidade, pontualidade e 

compromisso com as atividades desenvolvidas no 

território/serviço e/ou com outros dispositivos. 

       

03 O (a) aluno (a) foi propositivo na execução de 

atividades mostrando capacidade de superar 

situações-limites no território/serviço. 

       

04 O (a) aluno (a) foi colaborativo com o grupo durante 

planejamento, realização e execução das atividades 

no território/serviço, considerando sua 

factibilidade. 

       

05 O (a) aluno (a) demonstrou polidez, respeito, 

envolvimento e solidariedade na abordagem das 

situações de saúde-doença individuais, familiares, e 

comunitários durante as atividades no 

território/serviço. 

       



06 O (a) aluno (a) demonstrou postura ético- 

profissional durante a realização de atividades em 

grupo e/ou no território/serviço. 

       

07 O (a) aluno (a) demonstrou capacidade de 

comunicar-se de forma adequada com 

preceptores/tutores, profissionais de saúde e 

parceiros no território/serviço. 

       

08 O (a) aluno (a) demonstrou iniciativa e/ou tomada 

de decisão nas situações-limites e na realização de 

atividades no território/serviço. 

       

09 O (a) aluno (a) demonstrou habilidade em relacionar 

a teoria com a prática durante as atividades 

propostas noterritório/serviço. 

       

10 O (a) aluno (a) relaciona as atividades do projeto com 

seu processo formativo curricular, aproveitando as 

oportunidades de desenvolvimento interprofissional 

proporcionadas no campo de prática. 

       

 TOTAL DE CRITÉRIOS PREVALENTES        

 

Fonte: Pet/saúde – interprofissionalidade da Universidade Federal do Piauí-UFPI - Campus ministro Reis Velloso-Parnaíba 

Data da avaliação: / /   

Nome do aluno:    
 

Grupo Tutorial:    
 

 


