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Resumo: A interação de diferentes profissionais de saúde ainda na graduação 

é essencial para que ocorra a prática da interprofissionalidade, definida como o 

processo de aprendizado a partir da prática colaborativa, que ocorre quando 

estudantes de duas ou mais profissões, docentes e funcionários da rede de 

saúde, buscam aprender entre si e com os outros, a fim de melhorar a 

assistência à saúde. Essa interação é possível através de programas e 

incentivos do governo, sendo realizados em Universidades Públicas, como o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-SAÚDE, tornando-

se uma ferramenta de iniciação ao trabalho e de vivências na realidade do 

serviço. Dessa forma, objetivamos relatar a experiência e o aprendizado de 

acadêmicos na formação interprofissional dos cursos de saúde inseridos no 

programa PET-SAÚDE da Universidade Regional do Cariri-URCA. Trata-se de 

um trabalho com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. Foi 

desenvolvido no campo prático a partir do Programa de Educação Pelo Trabalho 

– PET-SAÚDE Interprofissionalidade. Os grupos de trabalho são compostos por 

alunos do curso de Enfermagem, Ciências Biológicas e Educação física, além 

de docentes e profissionais do serviço de saúde. As atividades foram 

desenvolvidas na atenção primária à saúde do município de Crato-CE no ano de 

2019. O programa vem se mostrando efetivo quanto à prática da 

interprofissionalidade, uma vez que estudantes e profissionais das mais diversas 

áreas trabalham em conjunto desenvolvendo projetos que melhorem o serviço 

de saúde em várias comunidades, permitindo o aumento da percepção de todos 

os atores envolvidos quanto às demandas encontradas no serviço a fim de 

garantir maior resolutividade. Saber onde, quando e até cada área de 

conhecimento pode ir foi a base constitutiva desse trabalho. A junção dos 

conhecimentos e discussões a respeito do mesmo possibilitou uma visão 

ampliada do processo saúde-doença, uma vez que estão envolvidos todos os 

determinantes sociais da saúde, sendo necessário a atuação interprofissional 
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afim de solucionar e/ou minimizar os problemas identificados. Assim sendo, O 

PET-SAÚDE Interprofissionalidade é uma importante ferramenta de interação 

entre estudantes de distintas áreas do conhecimento, contribui para o 

crescimento pessoal e profissional, permitindo mudança na realidade a partir de 

diferentes visões. Dessa forma é salutar que ações como essas sejam 

fomentadas a fim de permitir uma formação que esteja de acordo com os anseios 

que regem o Sistema Único de Saúde-SUS.  
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