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RESUMO: A Liga Acadêmica Interprofissional da Saúde (L.A.I.S.) foi desenvolvida por estudantes de
diferentes cursos da área da saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a partir, da
experienciação no Acolhimento Integrador, criado pelo PETGraduaSUS, que suscitou, questionamentos acerca
da estruturação individual e uniprofissional dos cursos e como tal conformação acarreta em limitações na
formação como profissional de saúde em geral. Com os avanços demográficos, tecnológicos e sociais, cada vez
mais tem sido necessário um aprimoramento do relacionamento entre as diferentes potencialidades das
profissões, diante das particularidades e desafios que os sistemas de saúde e os usuários oferecem. Pensar
interprofissionalidade relaciona um conjunto de diretrizes e fazeres que se interconectam com o objetivo de
aprimorar a prática do cuidado e atenção ao usuário, de modo que, desenvolve-se conhecimento, valorização das
diferentes áreas - suas contribuições, direitos e deveres - bem como aspectos de liderança, empatia e
humanização. Por conseguinte, a Liga Acadêmica Interprofissional da Saúde tem por objetivos: 1) Promover a
articulação e interação entre alunos, docentes e profissionais de saúde; 2) Vivenciar a interprofissionalidade nas
realidades dos serviços; 3) Aproximar os alunos das questões referentes às políticas públicas relacionadas às
redes de saúde, através de palestras, vivências e discussões; 4) Definir constantemente, reavaliar, desconstruir e
reconstruir a interprofissionalidade dentro de diversos conjuntos de núcleos, bem como analisar as problemáticas
e desafios que existem dentro das relações interprofissionais; 5) Avançar nos estudos de interprofissionalidade
acerca dos temas comuns dos estudantes, docentes e profissionais de saúde das várias formações. O
PETGraduaSUS foi um edital do Ministério da Saúde, em que, 6 cursos da saúde da UFRGS participaram com o
objetivo de discutir, criar e implementar modificações curriculares nas práticas dos cursos para desenvolver a
interprofissionalidade e a humanização do cuidado. O Acolhimento Integrador é um evento que acontece no
início de cada semestre letivo e que objetiva promover interação entre os calouros dos diferentes cursos,
relacionando, a partir de dinâmicas e apresentações, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade, e também
apresentá-los ao campus da saúde. A composição dos membros da liga não se estrutura por cargos, mas sim de
forma que todos possam contribuir igualmente dentro das necessidades que forem sendo encontradas. Apresenta
membros fixos, os veteranos, precursores de diferentes cursos da área da saúde, e tem disposição para
contemplar qualquer estudante que deseje aprimorar seus conhecimentos a cerca da integralidade da atenção á
saúde, das relações interprofissionais e humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) e demais sistemas e
conformações de cuidado. A frase norteadora da Liga: “Articulando conhecimento, vivendo saúde” – busca
representar, de forma breve, os ideais e as expectativas que intermeiam a interprofissionalidade e o
aprimoramento da atenção à saúde, de modo que, como um relógio, no qual, todas as engrenagens são de suma
importância e precisam estar em harmonia para o funcionamento adequado do sistema, a Liga almeja
desencadear melhoria na formação integral dos estudantes, engendrando relacionamentos e valorizando todas as
partes envolvidas na atenção ao cuidado. Consequentemente, humanizando e diminuindo a fragmentação da
formação profissional em saúde. A interprofissionalidade em saúde se fundamenta na colaboração, integralidade,
na empatia e liderança dentro dos processos e fazeres do cuidado. De modo que, através do compartilhamento de
objetivos, reconhecimento do papel e a importância do outro na complementariedade dos atos em saúde, resitua
os usuários e suas necessidades de saúde na centralidade dos processos. Assim, se torna explícita a necessidade
de horizontalizar relações, questionando a histórica hierarquia entre os profissionais e entre esses e os usuários.
A Liga Acadêmica Interprofissional da Saúde através de tal perspectiva idealiza romper o delineamento linear e
uniprofissional da estrutura de formação dos estudantes de muitos cursos em saúde, corroborando a
interprofissionalidade e fomentando a importância do trabalho em equipe e da valorização dos diferentes setores
em prol do objetivo comum: a melhor atenção ao usuário e às necessidades da atenção em saúde.
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