
Pública do Rio Grande do Sul, 

discutiram acerca do eixo 

“Educação Popular e os Está-

gios de Vivência no SUS”. O 

eixo temático sobre 

“Controle e Participação So-

cial em Saúde” teve a partici-

pação do coordenador do 

Conselho Municipal de Saúde, 

Renato Jorge Trindade 

Corrêa, e de Jorge Sen-

na como palestrantes. 

 Os trabalhos 

na modalidade oral fo-

ram apresentados no 

segundo dia de evento, 

contemplando os três 

eixos palestrados no decorrer 

do seminário, somando 27 

trabalhos. 

 O evento teve a or-

ganização do PET PISC e 

apoio do PROEXT PISC e 

PET REDES de Atenção, pro-

porcionando aos discentes 

reflexões e atualizações acer-

ca da saúde pública, além de 

fortalecer a formação e inte-

gralização dos cursos da UNI-

PAMPA e com os diferentes 

setores da saúde municipal. 

 O último dia foi des-

tinado à realização de oficinas 

relacionadas aos temas pro-

postos no Seminário. O even-

to contou com 150 participan-

tes. 

Rodrigo Rodrigues e Fabiana 

Guterres 

 Nos dias 4, 5 e 6 de 

abril, foi realizado o II Semi-

nário de Práticas Integradas 

em Saúde Coletiva, com o 

tema: A Integralidade na For-

mação em Saúde, sob realiza-

ção do Programa Práticas 

Integradas em Saúde Coletiva 

(PISC). Participaram alunos 

dos cursos de Educação 

Física, Enfermagem, 

Fisioterapia, Farmácia, 

ambos cursos do campus 

Uruguaiana da Universi-

dade Federal do Pampa, 

além dos cursos de Nu-

trição do campus Itaqui 

e Serviço Social do campus 

São Borja,  e também profis-

sionais das diversas áreas da 

saúde do município, marca-

ram presença no evento. 

 A solenidade de a-

bertura contou com a partici-

pação dos professores inte-

grantes do PISC, Anali Marte-

gani Ferreira, Andressa da 

Silveira, Maria de Lourdes 

Custódio Duarte, Rodrigo de 

Souza Balk e Luís Flávio Sou-

za de Oliveira, representação 

da direção do campus Uru-

guaiana, na presença da Pro-

fessora Irina Lübeck, da coor-

denação do curso de enferma-

gem Professora Josefine Busa-

nello e Paola da Luz Gomez 

representando os discentes do 

PISC. 

 No primeiro dia do 

evento, as professoras Odete 

Messa Torres, do curso de 

Enfermagem, e Lana Carneiro 

Almeida, do curso de Nutri-

ção, palestraram acerca do 

eixo temático, “A Integralida-

de no Cuidado e a Interdisci-

plinaridade no Trabalho em 

Saúde”. Após as palestras 

ocorreu a apresentação dos 

trabalhos científicos na moda-

lidade banners, contamos com 

a participação de 21 trabalhos 

apresentados que contempla-

ram a área de Saúde Coletiva. 

 Nos dias seguintes, 

os palestrantes Mari-

ana Bertol Leal, re-

presentando o Minis-

tério da Saúde e Re-

de Unida, e Jorge 

Senna, representan-

do a Escola de Saúde 
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A T I V I D A D E S  

P R I N C I P A I S :  

 Ide nt ific a çã o de 
usuários com necessi-

dades de atenção; 

 Realização de visitas; 

 Identificação dos 

movimentos; 

 Or ga n iz a ç ã o  de 

grupos na comunida-

de para orientações à 
hipertensão, diabetes, 

doenças cerebrovas-

culares, acidentes de 
trânsito e cuidados 

para a saúde; 

 Realização de ofici-

nas terapêuticas junto 

aos usuários do 

CAPS; 

 Realização de ações 

de educação e saúde 

junto aos adolescentes 

do CASE; 



reflexivo sobre a questão e contex-

tualiza aspectos importantes da 

dinâmica político-econômica na 

obesidade infantil. 

  O filme”O Solista” pro-

move uma reflexão acerca da difi-

culdade da sociedade lidar com o 

sofrimento mental e as clínicas de 

internação se mostram as soluções 

mais humanas para os casos. Retra-

ta a angústia de um esquizofrênico 

que revela preferir viver sem trata-

mento e com todos os problemas 

ele que vivencia nessa trajetória. O 

filme traz mais uma possibilidade 

de pensarmos sobre como lidamos 

e convivemos com Transtornos 

Psicóticos em nossa sociedade. 

 A obesidade infantil é, 

sem dúvida, um problema de saúde 

pública que merece uma aborda-

gem ampla e interdisciplinar na 

discussão de suas causas e 

consequências, "Muito além do 

peso" é um documentário que 

conta com uma série de depoi-

mentos de especialistas do que 

atuam no Brasil e no exterior 

em áreas distintas do conheci-

mento, feito em diferentes 

realidades sociais, entrevistou espe-

cialistas do Brasil, América Latina, 

Estados Unidos, Europa e Ásia. As 

histórias emocionam, chocam, 

informam e alertam sobre a obesi-

dade, constrói um painel amplo e 

 Artigos publicados 

pelos petianos: A atuação 

de estudantes da fronteira 

oeste do Rio Grande do Sul 

(RS) junto aos movimentos 

sociais no fortalecimento da 

luta antimanicomial: um relato de 

experiência.  De: Danielle Celi dos 

Santos Scholz. 

 Praticando saúde mental 

no enfrentamento da esclerose 

múltipla & Úlceras crônicas e o 

acolhimento de paciente sob a 

ótica da íntegralidade na atenção 

multidisciplinar: um relato de caso. 

Ambos de autoria de Elaine Alegre 

Bueno.  

Denise Leão 

Programa de Educação Tutorial - 

Práticas Integradas em Saúde Coletiva 

 

Endereço Eletrônico: 

porteiras.s.unipampa.edu.br/petpisc/ 

Página no Face: www.facebook.com/petpisc  

 

Edição Final: Solange Pinheiro de Moura 

O PET conta com 779 grupos distribuídos 

entre 114 Instituições de Ensino Superior distribuí-

das entre as diferentes áreas do conhecimento e as 

diversas regiões geográficas do país. De acordo 

com o estabelecido na Lei nº 11.180/2005, e regula-

mentado na Portaria MEC 976 de 27 de julho de 

2010, o PET é desenvolvido por grupos de estudan-

tes, 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. 

Atualmente, está sob a responsabilidade da 

Coordenação-Geral de Relações Estudantis 

(CGRE) da Diretoria da Rede IFES (DIFES). 

Fonte: www.mec.gov.br 
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Espaço 

Editorial 

O Acadêmico e o SUS 
O acadêmico que 

opta pela área da saúde, 

inevitavelmente trabalhará 

com o Sistema Único de 

Saúde (SUS). Mesmo que 

depois de formado decida 

não atuar nessa área, duran-

te a graduação realizará 

estágios e vivências nesse 

sistema. Para obter sucesso 

nessa atuação, é importante 

e necessário que ele conhe-

ça e compreenda as diretri-

zes e princípios que envol-

vem a organização e manu-

tenção do Sistema Único de 

Saúde. 

O SUS tem como 

base principal a “Atenção 

Básica à Saúde” que se cor-

relaciona com os demais 

níveis de complexidade ofe-

recidos pelo sistema. Essa 

correlação se fundamenta 

nos eixos transversais de 

universalidade, integralida-

de e equidade. Que desig-

nam que toda a população 

tem direito à saúde e aten-

ção integral, de forma igua-

litária, sem distinção de 

classes sociais. Esses eixos 

envolvem-se em um contex-

to de descentralização do 

sistema que deve ocorrer 

através do controle social 

de gestão, com a participa-

ção ativa da sociedade. 

O modelo de Aten-

ção Básica proposto pelo 

Sistema Único de Saúde é 

hoje uma referência inter-

nacional.  E para que esses 

princípios sejam garantidos, 

o SUS tem sua gestão orga-

nizada nas esferas munici-

pal, estadual e nacional. 

Essa organização de gestão 

deve garantir o bom funcio-

namento do sistema, que 

tem como carro-chefe o 

Programa de Saúde da Fa-

mília. 

Este programa ba-

seia-se em uma reorienta-

ção do modelo assistencial, 

através da atenção integral 

ao paciente e tudo que en-

volva suas condições de 

saúde. Aqui, se compreende 

que a saúde não se restringe 

à ausência de doença, mas 

que envolve aspectos de 

bem-estar psicológico, soci-

al e ambiental nos quais a 

pessoa está inserida, bem 

como o seu ambiente famili-

ar. Essa atenção é regida 

por uma equipe multiprofis-

sional que irá desenvolver 

ações de promoção e pre-

venção da saúde e estraté-

gias de tratamento, quando 

necessário for. O modelo do 

Programa de Saúde da Fa-

mília visa trabalhar priorita-

riamente com aspectos que 

possam promover a saúde 

da família como um todo, 

para impedir que as pessoas 

possam vir a adoecer. 

Como acadêmico da 

saúde, inserido nesse con-

texto, o aluno deve partici-

par do processo, tentar 

identificar fatores de risco e 

problemáticas existentes 

em determinada comunida-

de e, a partir disso, desen-

volver estratégias que fujam 

do modelo assistencialista e 

que possam gerar transfor-

mações na vida dessas pes-

soas. 

Além disso, é de 

extrema necessidade que 

esse acadêmico aprenda 

durante a graduação a atuar 

em equipes multidisciplina-

res, visando à atenção inte-

gral, que deixe de ver o 

paciente como a doença 

pela qual esse é acometido, 

passando a vê-lo como um 

todo, um ser que vive em 

comunidade, que a modifica 

e é modificado por ela. 

Hoje, saber traba-

lhar em uma equipe multi-

profissional e atuar em prá-

ticas integradas que visam à 

saúde das pessoas, é uma 

necessidade básica. O Siste-

ma Único de Saúde é uma 

escola à parte, cabe ao aca-

dêmico aproveita-lo ao má-

ximo, não apenas tratando 

da doença dos pacientes, 

mas tentando modificar 

seus hábitos ruins, transfor-

mando suas vidas. Isso irá 

garantir uma formação 

diferenciada e privilegiada. 

Juliana Holstein 

B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  
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Pet Pisc de Cara Nova 

Em março do presente 

ano, o PET PISC realizou sele-

ção para novos bolsistas e 

voluntários contando com 

cinco vagas para novos petia-

nos remunerados e seis vagas 

para voluntários entre os cur-

sos de Fisioterapia, Enferma-

gem, Farmácia e Educação 

Física. 

A seleção foi baseada 

em análise de currículo acadê-

mico e entrevista individual a 

qual buscou reconhecer nos 

inscritos características de pró

-atividade, espírito de lideran-

ça, iniciativa e a forma de 

trabalhar em equipe e nas 

diversidades. 

Ser petiano é uma 

oportunidade acadêmica ím-

par devido ao caráter de exce-

lência voltado para as necessi-

dades de graduação (ensino, 

pesquisa e extensão), o PET 

PISC por sua vez também 

proporciona ao estudante 

exercer a cidadania atuando 

em causas de interesse social e 

comunitário levando os petia-

nos a campo para intervir 

sobre a realidade de indivíduos 

utilitários do Sistema Único de 

Saúde que estão impossibilita-

dos de usufruir seus direitos.  

Com base nos crité-

rios, dentre os inúmeros ins-

critos foram selecionados:  

Fabiana Guterres da Silva – 

graduanda do 5º semestre de 

Enfermagem, anteriormente 

atuava como voluntária do 

Programa Práticas Integradas 

em Saúde Coletiva, já partici-

pou como integrante do VER-

SUS BRASIL e tem vivência 

em saúde mental e coletiva do 

SUS.  

Rodrigo Lima Rodrigues – 

graduando do curso de Enfer-

magem, na graduação desen-

volveu projetos de promoção 

de saúde e qualidade de vida a 

idosos e capacitação de docen-

tes sobre o envelhecimento 

humano além de atuar em 

programas de saúde mental no 

CAPS AD do município.  

Taciane Maia Barbosa – aca-

dêmica do curso de Farmácia, 

anteriormente integrante do 

Grupo de Pesquisa em Ciência 

e Tecnologia de Microrganis-

mos com experiência na área 

de Microbiologia.  

Gabriel de Paula Gollino – 

acadêmico do curso de Farmá-

cia, anteriormente inserido na 

Iniciação Científica no Grupo 

de Pesquisa em Ciência e Tec-

nologia de Microrganismos – 

GPCTMic realizando isola-

mento, identificação e caracte-

rização de microrganismos da 

microbiota natural de alimen-

tos.  

Luiza Greco Sgarioni – aca-

dêmica de Fisioterapia atuava 

como voluntária no Projeto - 

Grupo de Acidentes de Trânsi-

to da Santa Casa de Caridade 

de Uruguaiana (GATSCC) que 

realiza ações de prevenção e 

segurança no trânsito. 

Além dos bolsistas 

inicialmente selecionados, 

mais duas petianas que foram 

selecionadas como voluntárias 

do programa, hoje já são bol-

sistas devido a saída de inte-

grantes do grupo. 

Juliana Martins Holstein – 

graduanda de Fisioterapia, 

embora ainda não tivesse par-

ticipado de projetos anteriores 

dentro da Universidade de-

monstrou grande interesse e 

pró-atividade. Já atuou como 

Agente Comunitária de Saúde 

– PSF em Santa Catarina. 

Graziela Scheuer Gomes – 

graduanda de Farmácia anteri-

ormente integrante do Núcleo 

de Pesquisa em Bioquímica, 

Toxicologia e Imunologia com 

pesquisas sobre parâmetros 

oxidativos, Inflamatórios e 

genotoxicológicos de determi-

nada substância em cultura de 

leucócitos humanos. 

O grupo conta ainda 

com a participação voluntária 

de mais dois petianos que 

ingressaram pelo edital 03-

/2013. 

 Marco Aurélio dos Santos 

Chiquetti – acadêmico de 

Farmácia da Universidade. 

 Aline Soares Buchvaitz – 

discente do curso de Fisiote-

rapia da Universidade. 

Os dois acadêmicos 

auxiliam os demais em todas 

as atividades do grupo, tendo 

os mesmos deveres e direitos 

(exceto a bolsa). 

Neste ano também 

fomos enriquecidos com o 

apoio de dois docentes de 

Farmácia da Universidade que 

agora integram o PET – PISC. 

Michel Mansur Macha-

do - Possui graduação em 

Farmácia e Bioquímica com 

Hab. em Análises Clínicas, 

especialização em Laboratório 

Clínico, Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas e Doutorado 

em Ciências Biológicas. É o 

líder do Núcleo de Pesquisa 

em Bioquímica, Toxicologia e 

Imunologia - realiza trabalhos 

com a área de produtos natu-

rais e stress oxidativo em sis-

temas biológicos.  

Luis Flávio Souza de 

Oliveira – Possui graduação 

em Farmácia - Análises Clíni-

cas, mestrado em Ciências 

Farmacêuticas e doutorado 

em Bioquímica Toxicológica. 

Tem experiência na área de 

Bioquímica e Toxicologia, com 

ênfase em metabolismo e 

bioquímica farmacológica, 

toxicologia ambiental e de 

medicamentos. 

Débora Lavarda 
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Grupo Pet Pisc no II PampaPet – Jaguarão 

Nos dias 3,4 e 5 de 

maio deste ano aconteceu 

na UNIPAMPA Campus 

Jaguarão o II PampaPet, 

que é um encontro de 

Grupos Pet da Universi-

dade. O Grupo PET Pisc 

se fez presente com qua-

torze integrantes, sendo 

destes nove bolsistas, 

quatro voluntários e o 

tutor. 

No primeiro 

dia de evento houve a 

apresentação dos 

Grupos Pet, onde 

com uma apresenta-

ção oral a bolsista 

Gleice Casagrande 

expos os trabalhos de 

pesquisa, ensino e exten-

são que o Grupo Pet Prá-

ticas Integradas em Saú-

de Coletiva realiza nas 

UBS do município de U-

ruguaiana em conjunto 

com a Unipampa Campus 

Uruguaiana. 

O segundo dia de 

evento o grupo participou 

de um painel de debates 

com as pró-reitoras de 

ensino, pesquisa e exten-

são. Em outro momento 

a bolsista Solange Pinhei-

ro apresentou para ou-

tros grupos petianos o 

trabalho de ensino que o 

Grupo PET Pisc realiza 

com a disciplina Práticas 

Integradas em Saúde Co-

letiva (PISC), que foi ofer-

tado para os cursos de 

fisioterapia, enfermagem 

da Unipampa. À tarde o 

Grupo participou da reu-

nião composta apenas 

pelos discentes que inte-

gram os Pet de cada 

Campus, neste momento 

houve eleição para o novo 

represente discente para 

o CLAA, foram expostos 

as dificuldades, as melho-

rias de cada PET. Os tuto-

res também participaram 

de uma reunião fechada 

para debater as necessi-

dades de cada grupo PET  

que representam. 

No último dia de 

evento, os grupos PET 

participaram de uma reu-

nião geral onde foi esco-

lhida a sede do III Pampa-

Pet que acontecerá na 

UNIPAMPA Campus U-

ruguaiana, foram expos-

tos os temas que foram 

discutidos nas reuni-

ões anteriores de tu-

tores e discentes peti-

anos, disponibilidades 

de verbas para que 

cada grupo PET possa 

levar mais integrantes 

para participar do 

XVIII ENAPET. 

O evento acrescen-

tou muito ao Pet Pisc, 

principalmente para os 

voluntários e bolsistas 

que há pouco tempo inte-

gram o grupo. A convi-

vência nesses dias com 

outros Grupos PET’s fez 

com que adquiríssemos 

um pouco de conheci-

mento em áreas diversas, 

gerando enriquecimento 

intelectual como grupo.  

Taciane Barbosa e 

Graziela Sheuer 

B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  
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Relato de Elaine 

sobre suas experiên-

cias no PET PISC 

Relato de Elaine Sobre Sua Vivência no PISC 

 Fui integrante do 

PET-PISC de 2009 a 2013, 

foram anos de grande 

aprendizado, onde com-

partilhei experiências que 

eu não vivenciaria, se eu 

me mantivesse somente 

na esfera da universidade, 

tive oportunidades de 

crescimento e aprendiza-

do que só um programa 

com as dimensões do 

PISC pode ofertar.  

Participar do PISC 

durante a minha forma-

ção, contribuiu para o 

meu desenvolvimento 

profissional, e hoje, du-

rante os meus atendimen-

tos, eu vejo mui-

to das queixas 

encontradas nas 

visitas domicilia-

res, e percebo o 

quanto essa ba-

gagem de expe-

riência é útil nas 

minhas ativida-

des. 

Um ponto que a-

cho importante comentar 

é em relação ao carinho 

das famílias que acompa-

nhei ao longo dos meses e 

anos, esse carinho me 

motivou fazer o melhor 

em cada visita, me supe-

rar a cada atendimento. 

Sem sombra de dúvida, 

não tem recompensa 

maior, quando a gente 

percebe a satisfação no 

rosto das pessoas, o que 

demonstra que você pres-

tou um bom serviço.  

Houve momentos 

que eram mais complica-

dos que outros (em que 

obtive os maiores apren-

dizados), onde era preciso 

caminhar por longos tre-

chos em lugares que eu 

ainda não conhecia, pois 

lá alguém me aguardava 

para orientações junto 

com um “dedo de prosa” 

e muitas risadas, o que 

tornava o dia das pessoas 

bem melhores, e o meu 

também!!  

Incrível como te-

nho saudades desses mo-

mentos, foram momentos 

em que pude contar com 

a orientação e supervisão 

dos docentes nas dúvidas 

ou durante as atividades, 

me direcionando cada vez 

mais para o aprendizado 

e domínio das técnicas 

que são abordadas na sala 

de aula, esse conhecimen-

to vou levar para a vida. 

Posso afirmar que 

um dos momentos de 

mais importância na mi-

nha vida acadêmica, foi 

quando fui selecionada 

para ser uma inte-

grante PET-PISC! 

Muito das minhas 

realizações e opor-

tunidades profissio-

nais se devem a 

minha passagem 

pelo programa, só 

tenho que agrade-

cer a toda família 

PISC, em especial a profª. 

Odete e o prof. Rodrigo, 

pela oportunidade de in-

tegrar uma equipe que 

conta com apoio dos 

grandes exemplos de pro-

fessores da instituição, e 

engajados no crescimento 

pessoal e profissional dos 

alunos sob sua tutela.  

Elaine Bueno 

B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  
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Oficina de Taijiquan no II Seminário PISC 

Relato de Bianca sobre sua vivência no PISC 

Meu trabalho no 

grupo do Programa de 

Educação Tutorial – Práti-

cas Integradas em Saúde 

Coletiva (PET-PISC) deu-

se ao final de 2010, onde 

fui selecionada com muito 

orgulho em 1º lugar como 

bolsista para atuar como 

membro de uma equipe 

interdisciplinar, com foco 

em saúde coletiva. O PISC 

foi um Programa inovador 

da Universidade Federal 

do Pampa – Campus Uru-

guaiana, que em sintonia 

com os acadêmicos, do-

centes e comunidade me 

proporcionou uma grande 

troca de conhecimentos, 

sempre buscando um obje-

tivo comum: promover 

saúde aos usuários dos 

serviços de atenção básica. 

Hoje, 2 anos e meio 

depois, formanda em fisio-

terapia, me despeço do 

meu grupo com a certeza 

de que o PISC é um Pro-

grama de sucesso e conti-

nuará formando profissio-

nais diferenciados para 

abraçar o mercado de tra-

balho. Deixo meu agrade-

cimento 

a todos 

m e u s 

colegas, 

aos do-

c e n t e s 

q u e 

se mpre 

se fize-

r a m 

presente 

e em 

especial 

ao nosso Tutor Prof Dr 

Rodrigo Balk que me deu 

essa oportunidade. 

Bianca Pedebos 

Machado coordenador do 

Projeto Chen Taijiquan da 

Secretária Municipal de 

Saúde de Uruguaiana com 

o apoio de sua equipe des-

se projeto e com a moni-

toria da acadêmica petiana 

Ana Paula Caurio. 

Os alunos partici-

pantes dessa oficina fica-

ram apreensivos, pois não 

conheciam o trabalho do 

Chen Taijiquan, mas no 

decorrer das atividades 

Nos dias 4, 5 e 6 de 

abril aconteceu na Univer-

sidade Federal do Pampa, 

Campus Uruguaiana o II 

Seminário Práticas Inte-

gradas em Saúde Coletiva 

realizado pelos petianos 

do Programa Práticas In-

tegradas em Saúde Coleti-

va – PISC. Palestras abor-

daram diferentes temas 

relacionados com a nossa 

formação acadêmica e 

oficinas foram executadas 

no último dia do evento. 

A oficina de Chen 

Taijiquan contou com aca-

dêmicas de diferentes cur-

sos da nossa universidade, 

alunos de Itaqui e Uruguai-

ana, foi ministrado por Rui 
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começaram a se envolver 

e muitos relacionaram 

com o seu dia – a – dia 

passando a fazer aulas de 

Chen Taijiquan. 

O Monitor Rui Ma-

chado da Oficina agra-

deceu todo o apoio da 

Unipampa, ao PISC e a 

petiana pela atenção, 

carinho e dedicação. E 

acredita que o Taiji-

quan deveria estar 

mais presente nas ativida-

des da Unipampa para que 

os alunos conhecessem 

mais os Pics que são Práti-

cas Integrativas e Comple-

mentares do SUS e a Polí-

tica Nacional dos Pics. 

Ana P. Caurio 
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SOLIDARIEDADE: HÁ EM TI, HÁ EM MIM 
No dia 10 de maio, 

durante a V Semana Aca-

dêmica de Enferma-

gem da UNIPAMPA, 

ocorreu a comemora-

ção referente ao dia da 

Luta Antimanicomial 

(18 de maio), no qual é 

marcado como o dia da 

reformulação do mo-

delo assistencial em 

saúde mental, reorganiza-

ção dos serviços oferecidos 

e tem como lema “Por uma 

sociedade sem manicômios”. 

O evento contou com a 

participação dos usuários e 

funcionários dos serviços 

de saúde mental do municí-

pio de Uruguaiana – CAPS 

II Asas da Liberdade e 

CAPS AD III - fazendo com 

que estes participassem das 

atividades da Semana Aca-

dêmica e conhecer as de-

pendências da universida-

de, a qual tem grande par-

ticipação na saúde mental, 

através dos programas PET 

PISC, PET Redes de Aten-

ção e ProExt PISC. Esta 

integração teve como obje-

tivo contribuir para a efeti-

vidade de ações que 

atentem ás especifici-

dades dos indivíduos 

em sofrimento psíqui-

co e garantir a cons-

trução de práticas de 

cuidado nos espaços 

da sociedade que 

promovam o desen-

volvimento de sua autono-

mia, além de retomar um 

dos princípios da Reforma 

Psiquiátrica, promover a 

integração dos usuários, 

serviços e universidade 

assim como provocar a 

reflexão e questionamento 

sobre os preconceitos da 

sociedade com relação ao 

louco e a loucura. 

Rodrigo Rodrigues e 

Fabiana Guterres 
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Ações Pisc junto à Comunidade 
fermagem, farmácia e fisio-

terapia. 

O Pisc trata-se de 

um programa de práticas 

coesas, propiciando ações 

integradoras. Estas ocor-

rem nas UBS’s 02, 07, 14, 

19 e 20 e também no Caps 

III AD, tendo em vista a 

atenção integral a que é 

dada prioridade, o usuário é 

tratado de forma holística. 

Os princípios do 

SUS são a base da ação do 

progra-

m a , 

propici-

O grupo Pet Pisc 

vem mantendo 

suas ações junto à 

comunidade, abor-

dando aos usuários 

de forma inter e 

multidisciplinar priorizando 

a integralidade da ação.  

As ações são realiza-

das sempre com um grupo 

mínimo de  três acadêmi-

cos, envolvendo diversas 

áreas do conhecimento do 

campo da saúde, sendo  o 

programa compreendendo 

a participação ativa dos 

cursos educação física, en-

ando a ampliação do acesso 

ao usuário, a integralidade 

da atenção, por um acolhi-

mento adequado, tendo em 

vista a priorização do uso 

de tecnologias leves. 

A atuação no pro-

grama Pisc proporciona aos 

acadêmicos pertencentes 

uma experiência única, à 

qual dificilmente terão a-

cesso durante a graduação 

e talvez em nenhum mo-

mento durante a sua ação 

após formados. 

Denise Leão e 

Solange Moura 


