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Resumo: O modelo de formação em saúde no Brasil em todos os seus 
aspectos: político, ideológico e técnico-científico, deve ir ao encontro dos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido 
propostas de mudanças no Ensino em Saúde vem ganhando especial 
relevância, tendo em vista que o modelo de Ensino Tradicional hegemônico e 
uniprofissional apresenta carências que o distancia do princípio da 
integralidade. O programa de Educação Pelo Trabalho em saúde PET- 
Saúde/Interprofissionalidade nesse contexto proporciona para a formação 
acadêmica, vivências práticas em campos de serviço de saúde, viabilizando a 
articulação entre o ensino-serviço-comunidade e com isso a oportunidade do 
desenvolvimento de competências colaborativas. Objetivou-se relatar a 
experiência vivida por acadêmicos e bolsistas do Programa PET-Saúde/ 
Interprofissionalidade. Estudo do tipo relato de experiência, com abordagem 
descritiva, no qual se baseia nas vivências de docentes dos cursos de 
graduação em Enfermagem, Educação Física e Ciências Biológicas da 
Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato-CE, nos cenários de prática da 
Secretaria Municipal de Saúde do Crato e da Área descentralizada de Saúde 
do Crato- ADS, durante o período de abril de 2019 a junho de 2020. Foi 
realizado nesse intervalo de tempo: a elaboração de um plano estratégico para 
as salas de vacinas da área adstrita da ADS-Crato que possibilitou a realização 
de uma capacitação para os profissionais da Atenção Primária em saúde; o 
planejamento das Ações para o Núcleo de Educação Permanente do 
município; encontros em ambientes virtuais com o público escolar para realizar 
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atividades de educação em saúde, com ênfase na temática da pandemia por 
COVID 19.  A participação dos discentes nas diversas atividades gerou a 
oportunidade de vivenciar a mediação de conflitos, de perceber os papéis dos 
profissionais de saúde, a liderança colaborativa, a atenção centrada no 
paciente/ família/ comunidade, o envolvimento dos profissionais para a 
consolidação da interprofissionalidade nas ações desenvolvidas, favorecendo a 
construção de um novo perfil de trabalhador da Saúde com potencialidades 
que atendem a complexidade dos determinantes inter-relacionados na vida e 
ao cuidado à saúde da população, o que contribuiu para o desenvolvimento de 
competências assim como facilitou o processo de ensino/aprendizagem dos 
graduandos. 
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