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Resumo: Relato de experiência sobre a participação de acadêmicos da 

graduação em Ciências Biológicas da Universidade Regional do Cariri (URCA) 

no Projeto PET SAÚDE /Interprofissionalidade, no período de Abril a Setembro 

de 2019. O objetivo foi descrever a experiência de discentes e suas vivências 

como parte do grupo tutorial interdisciplinar integrado no território e na gestão 

em saúde de Crato-CE com o Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Coletiva (RMSC) da URCA, quanto aos trabalhos afins ao eixo 

“vigilância em saúde” com ênfase na Territorialização, Estratificação de Risco 

Familiar e Georreferenciamento, um dentre os cinco eixos do Projeto. Como 

parte do referido PET que conta com cinco grupos tutoriais avaliou-se que a 

experiência da equipe discente multidisciplinar (acadêmicos de Biologia, 

Enfermagem e Educação Física) com a docente (Enfermagem, Educação 

Física) e preceptoria (profissionais da atenção em saúde municipal) permitiram 

o desenvolvimento de interação entre áreas distintas de conhecimento num 

mesmo processo de trabalho, gerando respeito às práticas específicas de cada 

profissão e iniciação a práticas colaborativas. No período foram vividos 

momentos de formação sobre papéis das várias profissões integradas ao PET, 

sobre trabalho integrado com a rede SUS sob um enfoque interprofissional em 

prol de um território comum a contribuir com a qualificação da atenção, 

educação permanente e gestão em saúde, bem como visitas as microáreas 

vinculadas à equipe da ESF /Recreio/Crato, para mapeamento da mesma, com 

os profissionais da RMSC. Embora em pouco tempo de Projeto, que terá dois 

anos de vigência, o mesmo já possibilitou aos acadêmicos da Biologia /URCA, 

uma visão mais crítica e interprofissional a respeito das condições de vida e 

necessidades de saúde da população. É importante inserir o Biólogo nas 
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políticas de saúde, visando mudanças no modelo de atenção através da 

colocação de profissionais qualificados. A participação no PET-Saúde 

apresenta-se como uma experiência interprofissional em um novo cenário de 

ensino-aprendizagem no âmbito da Saúde Coletiva para nós acadêmicas de 

Biologia. 
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