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INTRODUÇÃO:O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde 

Interprofissionalidade) tem como foco a integração ensino-serviço-comunidade, de modo a 

promover a Educação Interprofissional- EIP e as Práticas Colaborativas em Saúde para o 

fortalecimento dos princípios do SUS. OBJETIVO: Relatar a experiência dos alunos do Grupo 

Tutorial (GT) Saúde da Mulher em atividades desenvolvidas durante a pandemia e enfatizar a 

necessidade da educação interprofissional na formação acadêmica. MÉTODO:As atividades 

foram desenvolvidas para a comunidade por meio da rede social Instagram. Realizou-se 

planejamento mensal destas atividades remotas, que foram efetuadas através de publicações, 

“lives” e depoimentos sobre o enfrentamento da Covid 19, em situações relacionadas à saúde da 

mulher. Como produto, foram gerados folders e uma cartilha sobre Covid-19 e a Saúde da 

Mulher. RESULTADOS: Durante a pandemia, GT Saúde da Mulher vivenciou um trabalho de 

informar por meio de redes sociais os cuidados com a mulher, em tempos de Covid-19. As ações 

foram desenvolvidas pelo grupo de maneira interprofissional. Essas atividades foram realizadas 

por diversos profissionais e estudantes dos cursos de nutrição, medicina e enfermagem, 

abordando assuntos direcionados às mulheres em tempos de enfrentamento da pandemia. É 

oportuno destacar que esse trabalho de formação articulado promovido pela EIP contribui para 

aproximar as profissões durante a formação acadêmica, de modo a incentivar uma prática 

interprofissional e colaborativa, a partir da acadêmia.CONCLUSÃO:Através da experiência 

vivida por alunos do GT Saúde da Mulher, em tempos de pandemia,foi possível confirmar a 

importância dessas iniciativas, para comunidade e para os profissionais de saúde em formação.  
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EIXO TEMÁTICO:Eixo 1: Epidemiologia 
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