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As atividades desenvolvidas em Saúde Coletiva são requisitos básicos para a formação do 

enfermeiro, possibilitando aos discentes experiências aprendizagem através da integração 

ensino e serviço de saúde, diluídas durante a graduação. Nessa perspectiva, a relação entre a 

teoria e prática no cuidado em saúde passa a ser uma relação de troca de experiências, 

favorecendo a visão integrada do panorama de saúde, de modo que o estudante é ativo em 

formação acadêmica. A partir disso, a produção do conhecimento resultante do confronto com 

a realidade, promove a democratização do conhecimento acadêmico e a participação ativa da 

comunidade na formação dos estudantes universitários. O objetivo deste estudo é descrever a 

experiência da prática supervisionada da disciplina enfermagem em Saúde Coletiva na 

formação dos acadêmicos de enfermagem da FADBA.  Trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido na Unidade Básica de Saúde Vivaldo Bittencourt no município de Conceição da 

Feira- BA, a partir da inserção do estágio de saúde coletiva referente ao mesmo componente 

curricular no ano de 2016. . Aplicou-se a livre observação de campo para a identificação da 

realidade local, a inserção do discente como promotor de saúde nas visitas domiciliares 

também foi desenvolvida a partir do levantamento de situações de risco pertinentes aos 

moradores da área de abragência da UBS. A prática supervisionada em saúde coletiva 

permitiu aos acadêmicos de enfermagem conhecer os processos de planejamento, 

sistematização e avaliação das dimensões individuais e coletivas dos usuários da USB local. 

Na unidade, apesar de existirem dificuldades estruturais e de pessoal, foi observado que 

mesma consegue cumprir os princípios norteadores do SUS. Foram realizadas também 

intervenções voltadas para prevenção, promoção e recuperação da saúde, junto à comunidade 

a fim de amenizar determinados ricos físicos, ambientais, sociais e que são condicionantes ao 

adoecimento. A prática supervisionada na enfermagem em Saúde Coletiva possibilita ao 

acadêmico vivenciar a relação de ensino-serviço e conheçer a assistência que a enfermagem 

desempenha na equipe de saúde cujo cuidado requerido necessita ser integral, humanizado e 

qualificado.  
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 Discentes do 8º semestre do Curso de Enfermagem da Faculdade Adventista da Bahia. E-

mail::rafaeladasilvamoraes@outlook.com,  taniacorreiasalvador@hotmail.com,  carol_bubi@hotmail.com.  
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