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Resumo da Proposta:
Pesquisa-ação cujo objetivo é desenvolver ações interprofissionais com discentes do Estágio Curricular dos cursos de
graduação em saúde do CAV. Os discentes em Equipe Interprofissional vão atuar na educação básica junto aos
professores da Escola Municipal Santo Yves por meio de ações educativas utilizando metodologias construtivistas onde
os alunos da escola serão os protagonistas de construção dos experimentos e das atividades orientadas pelos discentes.
Os temas abordados serão discutidos com os professores da escola e os alunos . Partimos de um diagnóstico onde estes
participantes sugerem os temas transversais de saúde que estes compreendem como necessários a realidade da escola.
Posteriormente realiza-se uma seleção de prioridades é o temas mais destacado será abordando no semestre. Cada
semestre letivo realiza-se ações voltadas para um temas que envolva toda a escola do ensino infantil ao fundamental II.
Na Atenção primária os discentes em equipe interprofissional realizam diagnóstico situacional de três famílias, em
visita domiciliar acompanhados do ACS. Após a visita estes devem em equipe construir um plano terapêutico singular
centrado nas necessidades encontradas e observadas na família, este plano deve ser discutido com a família e o
indivíduo de forma a envolvê-lo participativamente na proposta terapêutica sem imposições e avaliando sua real
condição de executá-la. As atividades em ambas as áreas se encerram com a realização de atividades de culminância na
escola com a produção dos alunos nos projetos educativos desenvolvidos. Na atenção básica com o fechamento do
plano terapêutico repassando para a equipe da USF e NASF a continuidade do cuidado.

Objetivos:
Implementar o Estágio Curricular Interprofissional do Centro Acadêmico de Vitória;
Desenvolver ações colaborativas de educação e de saúde durante o estágio curricular
Desenvolver competências para o trabalho em equipe ainda na graduação;
Fortalecer a integralidade do cuidado seja na atenção primária ou na escola;
Fortalecer as relações integração entre ensino-serviço-comunidade

