
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

ATUAÇÃO DO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

PELO TRABALHO PARA A SAÚDE – PET SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 

 

Lucas de Almeida Modesto
1
; Santino Carvalho Franco

2
; Andreza Lopes Maia

3
 

1Outro, Graduando, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ); 
2Médico, Mestrado, UNIFAMAZ; 

3Outro, Mestrado, UNIFAMAZ 

modestolucas16@gmail.com 

 

Introdução: A interprofissionalidade no contexto da saúde trata-se da presença de duas ou 

mais profissões da área em determinado espaço que aprendem uns com outros, sobre suas 

respectivas profissões, proporcionando trocas que melhoram a colaboração, o trabalho em 

equipe e a assistência em saúde [1]. Na atual conjuntura, percebe-se que se faz necessário o 

trabalho em equipe e o protagonismo do usuário na produção de serviços de saúde de 

qualidade e estas competências devem ser adquiridas na formação fazendo com que os futuros 

profissionais melhorem a dinâmica do trabalho em saúde e possam colaborar entre si, nas 

mais diversas profissões presentes neste contexto [2]. Nesta perspectiva, O PET-

Saúde/Interprofissionalidade faz parte do conjunto de ações do Plano para a Implementação 

da Educação Interprofissional (EIP) no Brasil, conforme chamado realizado pela Organização 

Pan Americana da Saúde (OPAS / OMS) no ano de 2016 [3]. Esse programa disponibiliza 

bolsas para tutores, preceptores e estudantes de graduação na área da saúde – incluindo 

discentes de medicina, enfermagem, odontologia, psicologia, biomedicina e educação física, 

por exemplo – dentre os objetivos do programa tem-se: estimular a formação de profissionais 

e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, bem como a 

atuação profissional pautada pelo espírito crítico, pela cidadania e pela função social da 

educação superior, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, preconizado pelo Ministério da Educação; Desenvolver atividades acadêmicas em 

padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza 

coletiva e interdisciplinar; Contribuir para a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação da área da saúde; Contribuir para a formação de 

profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades e às políticas de saúde do País; 

entre outros [4]. Com esses objetivos, o PET-Saúde/Interprofissionalidade pode implementar 

a formação de psicólogos (as) no Brasil, visto que, há uma deficiência na formação de 

profissionais de psicologia para atuar na Atenção Básica, pois além de uma abordagem clínica 

que ainda é a mais fomentada na formação, esses profissionais devem oferecer um serviço 

contextualizado de acordo com as demandas do território, para isso se faz necessária a 

inserção destes desde a graduação [5]. Objetivos: Relatar a experiência do acadêmico de 

psicologia em ações de ensino e extensão proporcionadas pelo PET-Saúde 

interprofissionalidade. Descrição da Experiência: O Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde Interprofissionalidade iniciou suas atividades no Centro Universitário 

Metropolitano da Amazônia em 11 de abril de 2019. O programa envolve os cursos de 

enfermagem, biomedicina, educação física, medicina, psicologia, serviço social, odontologia. 

- dentre os/as estudantes 30 bolsistas e 30 voluntários, além de 14 tutores e 24 preceptores, 

subdivididos em 6 grupos. As atividades do PET-Saúde são feitas em etapas; inicialmente foi 

realizado a capacitação dos grupos através de um seminário trabalhando a temática 

interprofissionalidade, posteriormente os grupos foram inseridos nas Estratégias de Saúde da 

Família (ESF) localizadas no Distrito Administrativo do Bengui (DABEN); a próxima etapa 

foi o mapeamento e levantamento epidemiológico das necessidades e determinantes sociais 

presentes na comunidade coberta por essas ESFs, esta etapa envolveu intervenções com as 
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equipes de saúde locais e as comunidades atendidas por estas Estratégias. A etapa seguinte se 

configurou na construção de um plano de ação que pudesse abarcar as necessidades dos 

territórios . Por fim a realização das atividades elencadas no plano de ação. Durante as visitas 

às ESFs, os acadêmicos de psicologia puderam realizar trocas com as demais áreas de 

conhecimento e atuar conjuntamente para o aprimoramento da interprofissionalidade local e 

na prevenção e promoção a saúde. Resultados: O PET-Saúde Interprofissionalidade faz a 

inserção dos estudantes da área da saúde na atenção primaria para além de uma “aula prática”, 

pois permite a esses acadêmicos vivências no cotidiano do serviço, seus desafios e 

peculiaridades, fazendo-os elencar demandas que ainda não estão na teoria ou que ainda tem 

pouca riqueza teórica e produzir ciência em torno delas, entretanto mais do que isso, pode 

criar estratégias para superar esses desafios e abarcar essas peculiaridades de forma que traga 

melhorias ao serviço. Ao acadêmico de psicologia pode atribuir uma visão mais critica e ética 

sobre essa atuação profissional fazendo com que o futuro profissional possa se desafiar a 

produzir uma psicologia que melhor complemente a atenção básica, com uma visão holística e 

que promova saúde mental não apenas aos usuários, mas a própria equipe de saúde. Além 

disso, o programa fomenta a interação do ensino-serviço-comunidade aprimorando os 

estudantes pela vivência prática de toda teoria acerca da área da saúde na academia; traz 

novos conhecimentos à equipe de saúde que pode reciclar-se com o conhecimento teórico 

trazido pelos acadêmicos; promove uma integração que aprimora de forma significativa a 

Atenção Básica em Saúde beneficiando a comunidade atendida por ela. Por fim, o programa 

promove vivências interprofissionais que aprimoram a formação dos futuros profissionais de 

saúde, e as trocas realizadas através dele permite a melhor articulação dessa forma de trabalho 

aos profissionais das ESFs participantes do programa. Conclusão: A interprofissionalidade 

incorre em vários desafios, entre eles renúncia de uma formação cartesiana onde cada área de 

conhecimento é dona de seu próprio saber e única responsável por colocá-lo em prática, 

contudo o PET - Saúde interprofissionalidade pode proporcionar outro viés à formação, 

fazendo com que desde a graduação estudantes da área da saúde, incluindo a psicologia, 

pudessem interagir e fazer trocas significativas com outros profissionais da área para o 

aprimoramento da Atenção Básica em Saúde, proporcionando uma visão mais holística do 

usuário e um serviço que garanta mais integralidade através da articulação dos diversos 

profissionais da saúde, assim beneficiando os usuários com o processo da 

interprofissionalidade. 
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