
 
 

DESAFIOS INTERDISCIPLINARES NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E 

TRABALHO EM SAUDE URBANA NA COMUNIDADE 

A pesquisa origina-se da intervenção de professores e acadêmicos de um Projeto de 

Extensão que atua na Vila Sossego em Porto Alegre vinculado ao Programa Saúde 

Urbana. A referida comunidade é uma área de interesse social que aguarda a criação de 

novas moradias. Nesta apresentação contempla-se o 1º objetivo “caracterizar o perfil da 

Comunidade Vila Sossego com dados epidemiológicos, sóciodemográficos e qualidade 

de vida” etapa no qual se encontra o estudo. O processo metodológico orienta-se pelo 

enfoque misto (CRESWEL, 2010). Para tanto, houve capacitação para os bolsistas 

através dos cursos de Extensão: "Introdução ao Programa Estatístico do SPSS e 

“Metodologia Qualitativa em Saúde”. Houve ainda um mês de treinamento para a 

aplicação dos instrumentos da coleta de dados por meio de simulações das entrevistas, 

processo que subsidiou a elaboração do “Manual do Entrevistador”. Além disso, a 

bolsista realizou levantamento bibliográfico, cujo produto resultou no estudo aprofundado 

sobre o tema Interdisciplinaridade que foi socializado para os bolsistas do grupo de 

pesquisa e publicizado no Site do Programa Saúde Urbana. A coleta de dados iniciou, 

após a realização por duas vezes do pré-teste em uma comunidade próxima à Vila 

Sossego, a partir da aplicação de dois questionários: a) domiciliar (re-elaborado 

coletivamente entre os docentes e bolsistas e a equipe 1 da UBS/Santa Cecília/HCPA); e 

b) o WHOQOL breve. Preliminarmente foi mapeado cerca de 104 domicílios, onde 

residem por volta de 332 pessoas, sendo que dessas, 228 pessoas são maiores de 18 

anos. No momento os dados estão sendo codificados e tabulados no Programa SPSS18, 

para posterior análise. A experiência ampliou a capacidade de reflexão do processo de 

formação, considerando que a bolsista vincula-se ao GEFESS (Grupo de Estudos e 

Pesquisas Sobre Formação e Exercício Profissional em Serviço Social) e concomitante 

participa da investigação num grupo interdisciplinar (Psicologia, Medicina, Nutrição, 

Arquitetura, Fonoaudiologia, Serviço Social), bem como estabelece interlocução com as 

histórias de vida que são compartilhadas pelos moradores da Vila Sossego. 
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