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Resumo: A atuação dos profissionais na área da saúde é um aspecto que tem 

sido evidenciado, apontando-se a necessidade do uso de novas abordagens, 

visando à melhoria dessa atuação em benefício do público atendido. Dessa 

maneira, a interprofissionalidade vem sendo empregada no campo da saúde, 

visto que promove uma integração entre os sujeitos que compõem este 

espaço, permitindo ainda, uma troca de saberes e uma melhor compreensão 

do seu objeto de trabalho. Nesse sentido, o Programa de Educação pelo 

Trabalho para Saúde (PET-Saúde), instituído pelo Ministério da Saúde, tem 

oferecido a oportunidade de uma atuação interprofissional entre universitários 

de diversos cursos, visando preparar futuros profissionais capazes de enfrentar 

as diferentes realidades no âmbito da saúde, por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de 

acadêmicos de uma das equipes do PET-Saúde da Universidade Regional do 

Cariri - URCA a partir da atuação interprofissional envolvendo os cursos de 

Ciências Biológicas, Educação Física e Enfermagem. Trata-se de um estudo 

de cunho qualitativo no formato de relato de experiência, com base na vivência 

de acadêmicos de uma das equipes do PET-Saúde nas atividades realizadas 

em uma das Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Crato-CE. Os 

encontros semanais realizados na Unidade Básica de Saúde na qual a ESF faz 

parte, proporcionaram aos integrantes do PET-Saúde uma percepção mais 

ampla de sua própria atuação na área da saúde, assim como uma melhor 

compreensão da atuação dos demais componentes da equipe, fator que 

possibilitou uma maior integração entre os mesmos em relação ao trabalho 

desenvolvido e favoreceu o convívio em grupo. Desse modo, a 

interprofissionalidade foi um fator facilitador de uma construção coletiva de 

conhecimentos, melhorando o diálogo entre os participantes, a resolução de 

conflitos e oferecendo um novo olhar para o território atendido e para a 
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população que a ele pertence. Ações e projetos que estimulem a convivência 

interprofissional são bons recursos para que se favoreça um melhor trabalho 

em equipe, devendo ser mais explorados, tanto nas universidades quanto em 

ambientes de trabalho. 
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