
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA 

SAÚDE (PET-SAÚDE) INTERPROFISSIONALIDADE UFG-

RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUÇÃO

Em 2018, o Ministério da Saúde (MS) propôs a seleção de projetos de Instituições de Educação Superior em

conjunto com Secretarias de Saúde para participação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde) Interprofissionalidade. Este programa visa propiciar melhor integração entre o ensino, o serviço e a

comunidade com ênfase no desenvolvimento e melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de

mudanças na formação de graduação com vistas à educação interprofissional para que membros de várias

profissões aprendam e trabalhem juntos, colaborativamente

OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho é relatar as atividades realizadas no primeiro semestre de 2019 por um grupo tutorial

(GT) do PET-Saúde UFG- SMS Interprofissionalidade na regional Goiânia.

As atividades se iniciaram com uma reunião para apresentação do projeto aos membros dos cinco grupos tutoriais,

sendo cada um composto por estudantes de diferentes áreas (Biomedicina, Enfermagem, Educação Física,

Medicina, Musicoterapia, Odontologia e Psicologia) preceptores, coordenador e tutores.

METODOLOGIAS/RESULTADOS

Os GT’s realizaram o curso à distância de Educação Interprofissional em Saúde (EIP) que foi disponibilizado no

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVASUS), além de visitas técnicas em Estratégias de Saúde da Família (ESF)

e Distritos Sanitários aos serviços de saúde em que os preceptores atuam.

Fig.01: Reunião geral para continuidade do planejamento
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Fig.02 (A e B): Visitas técnicas  

Houve reuniões de trabalho de coordenadores e tutores, do eixo comunicação/relatoria e web-conferências com

assessores do MS. Em seguida, realizou-se encontro do GT para avaliação por feedback das visitas técnicas e do

curso teórico
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Fig. 03 A: Encontro GT3.  B: Reunião da comunicação para gestão 

das redes sociais 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o PET-Saúde UFG Interprofissionalidade tem

sido uma oportunidade para os membros de vivenciar

experiências fora de seus ambientes usuais, e uma ferramenta

para fortalecer o conhecimento sobre EIP na UFG e potencializar

as Práticas Colaborativas de Saúde no SUS Goiânia.
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