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PROJETO PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

 

Proponentes: 

Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu-PR 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

 

Cursos envolvidos:  

Medicina, Serviço Social e Saúde Coletiva 

 

Grupos tutoriais solicitados:  

05 grupos tutoriais com constituição interprofissional 

 

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.  

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 acontece 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. 

 

02 - AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PET-SAÚDE UNILA EM 

2020 

 

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

a 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 e 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 

● 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 

 

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 d 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 

 

 

04 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

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 

Desenvolvimento de competências  Estudo das competências propostas pelo 

documento do Canadá “Canadian 

Interprofessional Health Collaborative 

Consortium pancanadien pour 

l'interprofessionnalisme en santé” 

Reconhecimento dos comportamentos e 

valores a serem desenvolvidos para o sucesso 

do trabalho em equipe 

 

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. 

 



 

8 PRODUTOS ACADÊMICOS, EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICOS 
 

ACADÊMICOS 

1. Apresentação de trabalho no Seminário de Atividades 
Formativas (SAFOR) da UNILA, intitulado “Diagnóstico e 
suporte sociossanitário a pessoas com transtorno de 
acumulação e pessoas em situação de vulnerabilidade social 
no município de Foz do Iguaçu-PR”; 
 
2. Apresentação de trabalho na II Semana Acadêmica de 
Saúde Coletiva da UNILA, intitulado “Atuação de um grupo 
pet-saúde da Unila para viabilização de protocolo de 
atendimento e de política pública para acumuladores e 
pessoas em situação de vulnerabilidade no município de Foz 
do Iguaçu-PR”; 
 
3. Resumo publicado na Revista Acadêmica Ciência Animal, 
intitulado “Saúde Única - Prática de um Grupo PETSaúde para 
estabelecer Política Pública voltada para Acumuladores” 
 
4. Realização de uma pesquisa documental objetivando 
identificar a existência de violência contra a mulher na área de 
abrangência da Unidade Cidade Nova em Foz do Iguaçu-PR. 
 
5. Produção de Resumo Expandido: Interprofissionalidade e 
Educação Popular: uma articulação necessária para a 
equidade de vozes nos ambientes de cuidado em saúde.  
Aprovado para publicação no Congresso da Rede Unida 
 
6. Produção de Resumo Expandido Pet-saúde: um relato de 
experiência transformadora no ensino de graduação. 
Aprovado para publicação no Semana Integrada de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
 
7. Produção de Resumo Expandido Interprofissionalidade e o 
projeto terapêutico 
singular: um relato de experiência. Aprovado para publicação 
no Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

EDUCACIONAIS 

1. Oficina sobre Elaboração do portfólio reflexivo para grupos 
PET-Saúde e discentes da UNILA;  
 
2. Palestra sobre acumuladores no município de Curitiba - PR 
(Prof. Walfrido e Grupo);  
 
3. 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 
 

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 
 

 

  



ANEXOS 
 

 

Curso do AVASUS de aperfeiçoamento sobre Coronavírus 

 

 
 

Curso do AVASUS de Educação Interprofissional em Saúde 

 

 
 



Ciclos de Integração – Encontros Virtuais 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
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 



 
 

 

 


