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Resumo: A Saúde Coletiva é considerada um campo que associa  

conhecimento teórico com as práticas em saúde. Objetiva-se relatar a 

experiência de ações do projeto de extensão na área da Saúde Coletiva. Trata-

se de um relato de experiência sobre ações de educação e promoção da saúde 

promovida pelo projeto de extensão Habilidades Práticas em Saúde Coletiva 

(HPSC), voltadas para discentes, docentes e funcionários da Universidade 

Regional do Cariri e Estratégias Saúde Família em dois municípios da região 

do Cariri. As ações foram realizadas durante o período de fevereiro a setembro 

de 2019, planejadas e executadas pela coordenadora do projeto e por sete 

membros do HPSC, que pertencem aos cursos de Enfermagem e Educação 

Física. As atividades incluídas no cronograma de atividades foram: capacitação 

de profissionais de saúde por meio de oficinas e educação em saúde em 

instituições de ensino e unidades de saúde, por meio de metodologias 

educacionais. Ao todo foram realizadas 11 ações de extensão, com 

participação de 352 pessoas de diferentes faixas etárias. As oficinas tinham 

como temáticas: Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS);Política Nacional de Atenção Básica e Territorialização; Ferramentas 

para abordagem Familiar; Educação Permanente e Educação continuada; 

Busca ativa de casos de tuberculose ativa e Baciloscopia de Escarro. Durante 

as oficinas para o fortalecimento do conhecimento foi trabalhado de forma 

interativa a aprendizagem significativa, bem como o estímulo à visão crítica e 

reflexiva da realidade. Nas ações de educação em saúde foi perceptível o 

papel do enfermeiro como educador em saúde, o qual media o processo de 

aprendizagem através do uso de metodologias, estas possibilitaram a 

interação, participação e a troca de saberes. Ademais, momentos como estes 

fazem com que o profissional da saúde construa o vínculo e conhecimento da 

comunidade sobre temas diversos, fazendo com que a mesma reconheça o 

seu papel de agente da sua saúde. As dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento partem da resistência de alguns profissionais da saúde para a 

pactuação das atividades junto ao HPSC, os desafios da interdisciplinaridade, o 

tempo para o desenvolvimento das ações e a dispersão dos participeis. O 
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trabalho desenvolvido pelos membros do HPSC possibilita a comunicação 

entre ensino, pesquisa e comunidade além de reiterar a importância de se 

trabalhar profundamente a Saúde Coletiva. 

 

Palavras-chave: Saúde Coletiva. Enfermagem. Promoção da Saúde. 

 


