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 Realização de visitas;
 Identificação
movimentos;
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 Organização
de
grupos na comunidade para orientações à
hipertensão, diabetes,
doenças cerebrovasculares, acidentes de
trânsito e cuidados
para a saúde;
 Realização de oficinas terapêuticas junto
aos usuários do
CAPS;
 Realização de ações
de educação e saúde
junto aos adolescentes
do CASE;
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Nossa História
O Programa de Extensão Práticas Integradas em Saúde Coletiva
(PISC) desenvolvido por acadêmicos, técnicos em assuntos educacionais e professores da Universidade
Federal do Pampa (Unipampa) Campus Uruguaiana. Parte da iniciativa
discente durante práticas da Disciplina de Enfermagem em Saúde
Coletiva III no Posto de Saúde
CAIC de Uruguaiana/RS, em 2009.
Recebeu financiamento de bolsas do
PBDA UNIPAMPA 2009 e 2010, do
PROEXT MEC 2009 e 2010, do PET
MEC 2010 e do PET Saúde Mental
2010.
O grupo interdisciplinar, formado por acadêmicos de enfermagem,
farmácia, educação física, medicina
veterinária e fisioterapia, através de
visitas domiciliares busca o diálogo
com a comunidade, a escuta de
demandas e a resolução dos problemas, visando orientação em saúde e

promoção de atenção integral.
Possui ações de apoio matricial
em Saúde Mental juntos aos postos
de saúde 14 e 7, em parceria com o
CAPS, atuação junto ao Conselho

Coordenadoria Regional de Saúde
do Estado do Rio Grande do Sul, o
Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) Asas da Liberdade e Centro
de Equoterapia General Fidelis de
Uruguaiana RS.
O PISC objetiva promover
integração entre os acadêmicos
participantes; desenvolver relações
de cooperação entre a Universidade
e a gestão municipal em Uruguaiana;
promover a maior integração ensino-serviço, otimizando as relações
dos cursos com os serviços de
saúde.

Nesta foto uma parte do grupo
Municipal de Saúde de Uruguaiana e
vem expandindo ações para outros
serviços como o Centro de Atendimento Sócio-Educativo (CASE), 10ª

Vislumbra a promoção da saúde, a reabilitação de danos e agravos e a prevenção de doenças.
Possibilita trocas de práticas e saberes de forma integrada e interdisciplinar promovendo ações na comunidade.

Evento ENAPET
Durante o período de 22 a 27 de
julho de 2012 as discentes Paola
Gomez e Mariana Correa juntamente com a professores Maria de
Lourdes Custódio Duarte e Rodrigo
Balk participaram do décimo sétimo
encontro nacional dos PETs
(ENAPET), na cidade de São LuisMA.
Neste evento foi possível ter

maior esclarecimento acerca das
diversas funções que um grupo PET
é responsável, desde gerenciamento
a movimento estudantil.
O principal momento se fez no
encontro por áreas, onde tivemos
oportunidade de relatar detalhadamente o trabalho desenvolvido no
PISC, trocando experiências e construindo novos olhares no sistema de

trabalho em saúde.
Mariana Correa
Paola Gomez

O PET conta com 779 grupos distribuídos entre
114 Instituições de Ensino Superior distribuídas
entre as diferentes áreas do conhecimento e as
diversas regiões geográficas do país. De acordo

PET - PISC
Programa de Educação Tutorial Práticas Integradas em Saúde Coletiva
Endereço Eletrônico:
porteiras.s.unipampa.edu.br/petpisc/
Página no Face: www.facebook.com/petpisc

com o estabelecido na Lei nº 11.180/2005, e regulamentado na Portaria MEC 976 de 27 de julho de
2010, o PET é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados a
partir de formações em nível de graduação das
Instituições de Ensino Superior do país, orientados
pelo princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.

Edição Final: Solange Pinheiro de Moura
“A mente que se abre a uma nova idéia
jamais voltará ao seu tamanho original”
Albert Einstein

Atualmente, está sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Relações Estudantis (CGRE) da
Diretoria da Rede IFES (DIFES).
Fonte: www.mec.gov.br

Espaço Editorial
O Programa Práticas Integradas em
Saúde
Coletiva
(PISC) envolve os
cursos da área da
saúde de forma
interdisciplinar e
integrada promovendo a indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa
Profª. Odete Torres
e a extensão universitária.
Este grupo forma-se de
ações da Disciplina de Saúde
Coletiva III do Curso de Enfermagem, que em 2009/01 identifica a necessidade de atuação com
os demais cursos da saúde para o
enfrentamento dos problemas de
saúde de Uruguaiana. Assim,
nasce o Projeto de Extensão Universitária Práticas Integradas de
Enfermagem e Fisioterapia em
Saúde Coletiva e em 2010/02 o

Programa Práticas Integradas em
Saúde Coletiva, coordenado pela
professora Odete Messa Torres,
que objetiva levar acadêmicos de
enfermagem, farmácia, fisioterapia e educação física à prestação
de cuidados domiciliares junto às
comunidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para a
promoção da saúde, a reabilitação de danos e agravos e a prevenção de doenças e prestar atenção em atividades de educação e saúde para adolescentes
infratores do Centro de Atendimento Sócio-Educativo (CASE).
Com base nesta abordagem criou se o Programa de Educação Tutorial (PET) PISC
com tutoria do professor Rodrigo
de Souza Balk. O PET tem como
objetivo, apoiar atividades acadêmicas que integram ensino,
pesquisa e extensão. Formado

por grupos tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos alunos participantes, sob a orientação de um tutor, a realização de
atividades extracurriculares que
complementem a formação acadêmica do estudante e atendam
às necessidades do próprio curso
de graduação. O estudante e o
professor tutor
recebem apoio
financeiro
de
acordo com a
Política Nacional de Iniciação
Científica.
Prof. Rodrigo
Balk

Prof. Rodrigo Balk

Participantes do PET-PISC
Tutor
Professor Rodrigo Balk
Docentes
Professora Anali Martegani
Professora Andressa da Silveira
Professora Maria de Lourdes Duarte
Professora Marta da Silveira
Professora Marysabel Silveira

Professora Neila Santini
Professora Odete Torres
Professora Priscila Trindade
Professor Vanderlei Folmer
Discentes
Ana P. Caurio
Bianca Pedebos
Danielle Scholz
Débora Lavarda

Denise Leão
Elaine Bueno
Fernanda Fettermann
Gabriela Silva
Gleice Casagrande
Mariana Mattia
Paola Gomez
Patricia Maurer
Rafael Malheiros
Solange Moura
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XI Congresso Internacional de Saúde Mental e
Direitos Humanos Las Madres
Durante os dia 6, 7 e 8 de
setembro aconteceu o XI
Congresso Internacional de
Saúde Mental e Direitos Humanos Las Madres, em La
Plata, Argentina.

Denise na fila para a
inscrição.

gando novos conhecimentos
na área de muldisciplinaridade
e integralidade.
Solange Moura

Estiveram presente nesse
Congresso as bolsistas PISC
Denise Maia Leão e Solange
Pinheiro de Moura, que apresentaram trabalhos nas formas oral e pôster, partilhando
experiências do PISC e agre-

Visitas Domiciliares no bairro Mascarenhas de
Moraes
Os bolsistas Danielle
Scholz, Rodrigo Rodrigues,
B O L E T I M
I N F O R M A T I V O
P I S C

Mariane Amâncio e Ariane
Bender no visita domiciliar no

bairro Mascarenhas de Moraes realizando visitas domiciliares no território de abrangência da Unidade Básica de
Saúde local a quatro famílias
com necessidades de atenção

à saúde de forma interdisciplinar, no âmbito de promoção
da saúde, prevenção de agravos e reabilitação.

Danielle Scholz

Trocas de experiências na vivência do VER-SUS Pampa

Danielle Scholz
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Inseridos no Projeto DANTs
Acadêmicas PISC
em parceria com o Projeto de Atenção às Doenças e Agravos NãoTransmissíveis (Projet o
D A N T s ) ,
iniciando mais uma roda
de conversa, sempre
trazendo para debate
temas de interesse à
saúde
coletiva
e contando com apoio
do Posto da Marduque.
O
grupo
está inserido na comunida-

Depoimento
Os

B O L E T I M
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bolsistas

e

de desde 2009, e vem
participando de diversas
atividades no local,
buscando a realização

como

Elaine Bueno

bolsista,

Por ser um grupo

voluntários do PET Práti-

desde o ano de 2009, e

multidisciplinar, o PET pro-

cas Integradas em Saúde

tem como objetivo de levar

porciona ter uma grande

Coletiva (PET PISC), vem

acadêmicos à prestarem

troca de conhecimento que

desenvolvendo suas ações

cuidados domiciliares jun-

reflete em nosas ações e

desde 2010, dando conti-

to à Unidade Básica de

possibilita repensar sobre

nuiadade as atividades do

Saúde (UBS) 20.

minha formação e modifi-

Progra-

participo

das ações de prevenção
e saúde.

Hoje, o grupo PET

car as práticas curativistas

de

PISC, ampliou suas ações

por práticas que visam o

extensão

de extenção e realiza visi-

empoderamento dos usuá-

Progra-

tas domiciliares, grupos de

rios.

ma Práti-

hiperdia e educação em

cas Inte-

saúde nas escolas, nas

gradas

comunidades

de Saú-

pelas UBSs 20, 14 e Mas-

de Cole-

carenhas de Moraes, au-

tiva

mentando o número de

(PISC),

usuários assistidos pelos

no

bolsistas e voluntários.

ma

qual

Fernanda Fettermann

assistidas

Agendem-se vem aí a DCG em Práticas Integradas em Saúde Coletiva e o II
Seminário de Práticas Integradas em Saúde Coletiva.
Fiquem atentos!!!
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