Ações interdisciplinares no contexto da saúde da família e saúde na escola
Coordenadora: Suzana de Oliveira Mangueira

E-mail: suzanaom@hotmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE ENFERMAGEM

Abrangência: Vitória de Santo Antão
Local de Realização: Unidade de Saúde da Família Jardim Ipiranga, Vitória de Santo Antão - PE.

Resumo da Proposta:
O projeto tem como objetivo Realizar atividades interdisciplinares no âmbito da estratégia saúde da família e saúde da
escola na Unidade Básica de Saúde Jardim Ipiranga, no município Vitória de Santo Antão-PE. O projeto será
desenvolvido por docentes e discentes dos cursos de enfermagem, nutrição, ciências biológicas e saúde coletiva, junto
à equipe de Saúde da família do Jardim Ipiranga. Contará ainda com a colaboração de profissionais e docentes da
Escola de Ensino Fundamental e Médio Guiomar Krause Gonçalves, na comunidade. Serão realizadas reuniões semanais
para planejamento e avaliação das atividades, aprofundamento teórico sobre os temas a serem trabalhados e
capacitação da equipe. Os temas abordados serão os temas prioritários do Programa Saúde na Escola. Serão realizadas
ações educativas na escola de promoção da saúde e prevenção de doenças. Também haverá a discussão e manejo de
um caso complexo de indivíduo, família, grupo ou comunidade relacionado ao tema, por meio da atuação
interdisciplinar conjunta da equipe do projeto e da unidade de saúde.

Objetivo Geral:
Realizar atividades interdisciplinares no âmbito da estratégia saúde da família e saúde da escola na Unidade Básica de
Saúde Jardim Ipiranga, no município Vitória de Santo Antão-PE.

Objetivos Específicos:
- Aprofundar a discussão de temas relacionados à saúde, prioritários do Programa Saúde na Escola (PSE), na ótica
interdisciplinar;
- Desenvolver ações educativas de prevenção de doenças e promoção da saúde na escola;
- Discutir casos complexos de indivíduo, família ou comunidade acerca de problemas de saúde relacionados aos temas
preestabelecidos, a partir de intervenções interdisciplinares;
- Promover a integração ensino-serviço, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Contribuir para a formação interdisciplinar em saúde do aluno;
- Promover a integração do ensino, pesquisa e extensão.

