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A interprofissionalidade na atenção primária a saúde apresenta-se como uma 

ferramenta transformadora do perfil profissional e inovadora na integração 

ensino, serviço e comunidade. Seu campo de atuação consiste no cuidado 

integral do indivíduo e trabalho colaborativo entre diversas profissões na 

realização de ações que possibilitam mudanças na condição de saúde da 

população. O enfermeiro por sua vez, exerce o papel de coordenador do 

cuidado, a partir de um vínculo de trabalho de proximidade com a comunidade. 

Dessa forma, objetiva-se relatar o papel do profissional enfermeiro, a partir de 

experiências vividas por alunos de graduação em enfermagem que integram o 

Programa de Educação pelo Trabalho-PET Saúde Interprofissionalidade. Trata-

se de um estudo de cunho descritivo do tipo relato de experiência, ocorrida no 

período de abril a setembro de 2019, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 

situada no município do Crato. As atividades ocorreram nas segundas-feiras dos 

referidos meses com a participação de alunos dos cursos de graduação em 

enfermagem, biologia e educação física, residentes da Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva, bem como de preceptoras e tutores do 

programa.  A partir das discussões acerca do papel dos profissionais de saúde 

na atenção primária sob a lógica da interprofissionalidade e das ações realizadas 

no território adstrito a UBS, percebeu-se que o enfermeiro realiza uma atenção 
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integral ao paciente, identificando os determinantes do processo saúde e doença 

e desenvolvendo ações de promoção e prevenção junto a equipe de saúde 

multiprofissional. Esse profissional atua tanto na assistência direta à saúde do 

indivíduo, através das consultas realizadas na UBS e nos domicílios, como nas 

ações de estratificação de risco das famílias, organizando e monitorando os 

projetos de intervenção junto aos grupos específicos, organizando campanhas 

de prevenção e promoção à saúde e orientando as ações de  educação em 

saúde. Exerce também a função de coordenador da UBS, avaliando e 

planejando junto com a equipe da estratégia de saúde da família as ações de 

promoção, prevenção e restabelecimento da saúde dos pacientes da área 

adscrita. Conclui-se que o profissional enfermeiro na visão dos alunos de 

graduação em enfermagem que integram o PET Saúde Interprofissionalidade, 

atua de forma colaborativa com diversas profissões com vista a atender as 

necessidades de saúde da população de forma integral e holística, otimizando 

as práticas de enfermagem. 
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