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Projeto AlimentAção 

Na dia 02 de outubro foi realizada uma reunião na SEMED, para 

apresentação dos dados obtidos nas escolas e as intervenções 

programadas para realização com as crianças; após a apresentação 

fomos autorizados a dar inicio nas atividades de intervenção. Na 

terça – feira dia 06 de outubro foram iniciadas as intervenções na 

EMEI Tia Nina, a primeira atividade proposta foi a “Higienização das 

Mãos”. De inicio fomos até a sala de aula, conversamos com a 

professora explicando a atividade, enseguida dividimos as crianças 

em grupos para leva-lás ao banheiro onde a atividade foi 

desenvolvida da seguinte maneira: Explicamos e “ensaiamos” com 

as crianças o processo de lavagem das mãos, as crianças tiveram 

suas mãos sujas com tinta guache para tornar a atividade mais 

lúdica, então elas realizaram a lavagem das mãos. Explicamos a 

importância da higienização das mãos e os momentos em que deve 

ser realizada. Com as outras turmas a atividade será realizada com o 

mesmo objetivo, seguindo este roteiro, podendo ser alterado de 

acordo com as necessidades de cada criança. 
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Aconteceu nos dias 01 e 02 de outubro de 2015 o Encontro 
Regional Rede Unida Sul, o qual é um preparatório para o 12° 
Congresso Internacional da REDE UNIDA que acontecerá em 
Campo Grande (MS) em março do ano que vem. Através de prosas, 
tertúlias, toadas, oficinas, rodas de conversas e outras interações o 
encontro possibilitou aos participantes reunirem-se, debaterem e 

compartilharem diferentes opiniões. Durante o encontro tive a 
oportunidade de fortalecer vínculos, discutir e participar de 
diferentes espaços, tais como "TOADA: Diferença sim, 
Desigualdade não: pluralidade na invenção da vida - Diálogo 
necessário na Universidade", "Roda de conversa - Sobre o VER-
SUS: mobilizando corações e mentes para a defesa e 
fortalecimento do SUS", "Tertúlia: Participação Social, Gestão e 
Conjuntura Brasileira: qual análise possível?", " Entre versos e 
milongas: Experiências Exitosas na Formação para o SUS: 
considerações sobre inovação", "Toada: Toda Vida Vale a Pena? 
Violências, Vulnerabilidade e Contemporaneidade", entre 
outros. Foram momentos de bastante aprendizado e crescimento. 
Acredito que participar de eventos como esses nos permite, além do 
fortalecimento de vínculos, bastante reflexão a cerca dos temas 
discutidos e, acaba nos trazendo diferentes ideias e muita vontade 

de mudanças e inovações! 

Elisa de Oliveira Rosa 
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O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, 

para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é 

celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e 

promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença. 

 

Os eixos da campanha são: 

1. Divulgar informações gerais sobre câncer de mama. 

2. Promover o conhecimento e estimular a postura de atenção das mulheres em relação às 

suas mamas e à necessidade de investigação oportuna das alterações suspeitas 

(Estratégia de Conscientização). 

3. Informar sobre as recomendações nacionais para o rastreamento e os benefícios e os 

riscos da mamografia de rotina, possibilitando que a mulher tenha mais segurança para 

decidir sobre a realização do exame.  

OUTUBRO ROSA 

MATERIAL DIDÁTICO  

Está pronto nosso primeiro vídeo de Anatomia Neurofuncional! 

Este material faz parte de uma elaboração de recursos didáticos alternativos para a 

disciplina de Anatomia Humana, visando melhorar o interesse e aprendizagem dos 

discentes na busca pelo melhor aproveitamento do conteúdo. Dentre as áreas 

abordadas pela disciplina, optou-se por iniciar a realização dos materiais didáticos pela 

Neuroanatomia! 

Abaixo está o link do vídeo com o tema "PLEXOS NERVOSOS E NERVOS 

PERIFÉRICOS": 

Acesse no youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=_lICvpxT65Y 
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Foi de suma importância para meu conhecimento acadêmico e futuramente sendo uma 

profissional da área da fisioterapia ter participado deste evento, pois foi um lugar onde 

algumas dúvidas puderam ser esclarecidas e até mesmo um maior contato com a área 

das IAAs, já que como uma das representates do PET PISC juntamente com as petianas 

Carolina e Camila participamos do projeto Orelhapeuta, cuja resposável é a Educadora 

Especial Cassiana Descovi. 

Aprendi mais sobre leis que existem para essas Intervenções, qual o dever do terapeuta 

com seu paciente e de como dever ser os cuidados com os animais responsáveis pela 

terapia, locais apropriados para as intervenções, diferentes públicos que podem ser 

atendidos e que deve-se ter uma equipe multiprofissional para a realização da Intervenção 

Assistida por Animais podendo ser: Terapia, Educação ou Atividade, tendo sempre em 

foco o bem-estar do paciente e do animal. 

O evento teve a presença de profissionais e estudantes de diversas áreas como: 

Fisioterapia, Psicologia, Veterianária, Educação Especial, Letras, Pedagogia, Zoologia, 

Enfermagem, entre outros, onde todos puderam trocar conhecimentos, com palestrantes 

Nacionais e Internacionais que foram relatar os desafios e limitações que sofrem com esse 

trabalho, que em muitos lugares ainda não é reconhecido devidamente, sobre suas 

vivências, melhorias e avanços nos pacientes antes e depois do início das IAAs. 

Com a apresentação de trabalhos de lugares diferentes do Brasil com o tema em foco, 

também pude ver a diversidade de benefícios que essa intervenção têm, o que pra mim 

agregou uma enorme experiência e mais sabedoria para continuar realizando esse 

trabalho no projeto Orelhapeuta. 

Bibiana Mafaldo 

III SINTAA 3° Simpósio Internacional de Atividade, Terapia e 

Educação Assistida por Animais 
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Discussão de artigos científicos 

A construção coletiva do conhecimento é fundamental para processo de formação 

profissional em nível superior.  Assim o grupo PET PISC desenvolve discussões de 

artigos científicos semanalmente, sendo os artigos selecionados pelos próprios bolsistas 

em diversas áreas. Esta atividade possibilita uma melhora no senso critico,  amplia os 

conhecimentos em metodologia cientifica, colabora no processo de elaboração de 

artigos científicos e resumos para apresentações em eventos, e também ocorre 

interação entre os bolsistas, onde cada um expressa a opinião sobre o assunto 

discutido.  

Glaucia Dias 
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Visitas Domiciliares 

As visitas domiciliares realizadas pelo grupo PET PISC. Ocorrem nas ESF 17 ,20 

e 7. Os petianos são divididos em grupos para realizarem as visitas, pela manha e 

pela tarde em diferentes dias da semana. Os mesmos realizam as visitas 

domiciliares junto com os agentes comunitários de saúde,onde uma ficha de 

cadastro de cada usuário é preenchida. Também é realizado aferição de pressão 

arterial, nível de saturação sanguínea, a freqüência cardíaca e respiratória e 

temperatura corporal.  

As visitas domiciliares são importantes para os alunos e para os usuários da 

atenção básica de saúde, pois ambos trocam saberes e promovem a saúde.   

Camila Monteiro  

Atividades do grupo 



Relato de participação VER-SUS 

O VER-SUS me proporcionou engrandecimento como individuo; conhecemos pessoas 

que se dedicam pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento 

humanizado e de qualidade, conhecemos todas as faces do SUS, principalmente a que 

funciona, e que faz a diferença. 

Vimos a injustiça com a comunidade indígena, a luta e a história dos assentados, a 

dificuldade de manter as raízes negras, a negligencia com as pessoas do km3, a força e a 

coragem que a população LGBTTT em combate ao preconceito. Esse VER-SUS me ensinou, 

a respeitar as diferenças, desconstruir conceitos e ter uma visão critica da sociedade que 

vivemos. 

Convivi com pessoas extraordinárias, mesmo que não as encontre novamente, nunca 

vou esquecer, encontrei amigos, aprendi o que é coletividade, recebi afeto de todas as 

formas, mesmo com conflitos internos, sabia que tinha alguém para me estender à mão. O 

VER-SUS me acrescentou imensamente como pessoa e profissional que quero me tornar. 

GRATIDÃO!   
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Atividades do grupo 

O grupo PET PISC vem realizando diversas atividades de 

educação em saúde com crianças carentes de várias idades. 

Os encontros acontecem aos sábados, pela manhã, no bairro 

Áreas Verdes, no município de Uruguaiana. O grupo procura 

abranger inúmeros temas: alimentação saudável, prática de 

atividade física, prevenção de doenças crônicas na infância, 

hábitos de higiene, bullying, violência, entre outros, buscando 

ajudá-los a desenvolver uma melhor qualidade de vida, seja 

física ou psicológica, compreender a importância de hábitos de 

higiene, e a contribuir para uma melhor percepção do futuro. 

Este projeto é de grande importância na formação acadêmica 

dos petianos, pois promove um amplo conhecimento sobre a 

comunidade em que estão inseridos e seu desenvolvimento, 

procura ampliar suas vivências e experiências para uma boa 

atuação profissional futura e alcançar um alto desempenho e 

uma boa preparação ao longo do curso. 

Orgulho Louco 

Esta postagem é pra lá de especial, pois se trata de um assunto absolutamente sério! No dia 18 de 

maio de 1987, houve uma mobilização centralizada em São Paulo, pela inclusão social dos Loucos e 

reconhecimento de que eles podem produzir arte sim! E também de lhes dar o direito como 

cidadãos ainda que estejam às margens sociedade. Esta luta é também pelo cumprimento da  Lei 

10.216 de 2001, que está devidamente assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Sabe quais as exigências? RESPEITO! Portanto, o dia do Orgulho Louco, nada mais é que um 

movimento que destina sua luta e esforço em querer "resgatar" os conceitos de "louco", "maluco", 

"doente mental", "deficiente mental reeducando a sociedade em relação a este assunto que ainda 

sim, depois de milênios presente, é tão polêmico e chamuscado . 

Nos dias 22,23 e 24 de outubro deste ano,a 5ª Parada Gaúcha do Orgulho Louca foi em Alegrete e 

as petianas  Nara,Camila e Andriéle participaram. 

Nara Tarrago 

http://www.blogger.com/goog_1891916011


Nosso grupo 

Tutor  

Professor Rodrigo Balk  

Discentes  

 Andriele de Lima Herrera 

 Bibiana Mafaldo Consi  

Carolina Barcellos da Silva Silveira  

Camila Etcheverry Monteiro  

Diego Fernandes Leal  

Elisa de Oliveira Rosa  

Eva Inês Vilanova Ribeiro Freitas  

Glaucia Dias dos Santos  

Lenice Segabinazzi Lopes 

 Nara Regina da Costa e Silva Tarragó  

Naraianne Ferreira Fonseca  

Paôla Cabral do Prado  

 

PET PISC Práticas Integradas em Saúde 

Coletiva 

Unipampa Cmapus Uruguaiana/RS 

Edição final: Lenice Segabinazzi 

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


