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X  E D I Ç Ã O  

Em 2009, fui convidado pela colega e amiga Odete Torres a participar de um 

grande projeto que posteriormente se consolidou em Programa de extensão 

denominado Práticas Integradas em Saúde Coletiva (PISC). Nascia aí minha 

paixão pela Saúde Coletiva. Desde então tenho utilizado um dos princípios do 

PISC que é a integralidade em saúde. Entender o ser humano, o contexto onde 

vive, o ambiente em que está inserido em multiplos olhares de diferentes 

formações. Acadêmicos de diferentes cursos na área da saúde que buscam 

através de suas formações o bem coletivo. É onde há trocas de práticas e 

saberes de forma integrada e interdisciplinar promovendo ações na 

comunidade. Em 2010 mais uma etapa se inicia com o Programa de Educação 

Tutorial (PET) PISC onde as ações se ampliam além do olhar da extensão, 

visando tambem ações de ensino e pesquisa. Após um período distante, retorno 

em 2018 com muita felicidade e repleto de idéias e perspectivas buscando 

sempre a marca do que nos representa: integralidade, inclusão e diversidade. O 

PET PISC está de portas abertas. Participem conosco deste grandioso trabalho 

coletivo. Um grande abraço.

Tutor Rodrigo Balk



EVENTO 

Em Uruguaiana no dia 17 de maio foi realizada uma ação  
cultural alusiva ao dia da Luta Antimanicomial,  promovida 

 pelos CAPS II  e CAPS AD, e onde o PET PISC se fez presente 
 com ações de promoção em saúde.  O tema da ação era 

 “Recomeçar é dar uma chance a si  mesmo.”  E contou com  
a participação dos usuários dos serviços,  que fizeram  

exposição dos trabalhos realizados,  apresentações musicais e  
de dança.  Autoridades também se fizeram presentes,   

como o prefeito e vice-prefeito de Uruguaiana,   
a secretária de saúde Municipal,  além dos funcionários 

 que organizaram o evento,  os residentes de saúde mental e
coletiva também atuaram, além 

 dos petianos e o seu tutor que se fizeram presentes .  



V PAMPAPET 
 

Nos dias 23, 24 e 25 de Maio de 2018 ocorreu, na Universidade Federal do Pampa - 

Campus Itaqui, o V PampaPET. O PampaPET trata-se de um evento institucional que 

têm como objetivo o diálogo, o fortalecimento e a integração entre os grupos PET da 

UNIPAMPA, mostrando a relevância que o Programa têm no âmbito acadêmico e 

comunidade em geral. 

O evento foi organizado pelo PET Agronomia e reuniu Petianos de diversos campi da 

Universidade. A programação contou com palestras, apresentação de trabalhos dos 

grupos PET, mostra cultural e Assembléia geral com Tutores, Petianos e membros do 

CLAA-PET, que visa o debate de problemas enfrentados pelos grupos, a fim de que 

haja a melhoria do Programa.  

Neste evento, o PET PISC esteve presente e foi representado pelo Tutor Rodrigo Balk e as 

petianas Lalesca Gomes, Maria Eduarda Nery, Mariana Almiron e Natália Gomes. Além 

disso, a Petiana Lalesca apresentou o trabalho intitulado “Práticas Integradas em Saúde 

Coletiva: um Programa de Educação Tutorial”, que conta um pouco da história do grupo e as 

atividades que são realizadas nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão.



O dia 14 de junho representa uma data muito importante para a área da 

saúde sendo o Dia Mundial do Doador de Sangue. A cor vermelha 

representa o sangue e procura estimular a doação nesta época do ano 

em que há redução de estoque nos bancos de sangue pela chegada do 

inverno e aumento do número de acidentes com as viagens das férias 

escolares.. Para doar é muito fácil e não requer muito tempo, basta 

comparecer ao local de coleta de sua cidade portando a carteira de 

identidade. O doador deve:

Junho Vermelho

• Estar em bom estado de saúde. 

• Ter entre 16 e 69 anos. 

• Pesar mais de 50 kg. 

• Estar alimentado. 

• Respeitar o intervalo mínimo entre 

as doações (O intervalo para homens 

é 60 dias e para mulheres é 90 dias). 

• Não ter comportamento de risco. 

Faça o bem a alguém hoje! Doe vida!



VIII SEMANA ACADÊMICA DA 
FISIOTERAPIA  

A VIII Semana Acadêmica da fisioterapia da Unipampa ocorreu entre os 

dias 7 e 9 de junho de 2018, realizada pelo Diretório acadêmico Mobiliza. 

O evento intitulado “Conhecimento e novas idéias”, contou com palestras 

de várias profissionais nas diferentes áreas da fisioterapia e foram 

abordados temas como geriatria, escoliose, fisioterapia no esporte, práticas 

integrativas no SUS, proteção solar, doação e captação de órgãos, saúde 

mental e mulheres na ciência. 

Com a intenção de ampliar o olhar dos alunos e aprimorar seus 

conhecimentos, a semana contou com Whorkshop’s de Mat PIlates e 

Liberação miofacial, assim como, minicursos de Dryneedlyng, testes 

funcionais em ortopedia e autoconsciência  corporal em neuropediatia. 

 Mesa redonda valorizando as mulheres na ciência
 Diretório acadêmico Mobiliza



VISITAS DOMICILIARES:

As Petianas Caroline Zalamena e Gabriela Souza na ESF 

20 juntamente com a agente Querdia

 As Petianas Andriele Herrera, Paola Cabral e Bibiana 

Mafaldo juntamente com a agente Liliane



MUTIRÃO DA SAÚDE
No dia 30 de junho foi realizado o Mutirão da Saúde da ESF 22. A 

Estratégia da Saúde da Família 22, localizada no Bairro Cabo Luis 

Quevedo, na cidade de Uruguaiana, realizou durante todo o dia de sábado 

ações visando à saúde da comunidade. Entre elas, destaca-se o exame de 

Mamografia, Preventivo, testes rápidos para HIV, HbsAg (Hepatite B), 

HCV (Hepatite C) e VDRL (Sífilis), além da pesagem para o Bolsa 

Família e a atualização de vacinas. 

O PET PISC fez-se presente no evento através da realização de rodas de 

conversa sobre planejamento familiar e vacinação infantil. 

 

Agradecemos à equipe da ESF 22 pelo convite e pela confiança! 

Petianas Natália Gomes e Maria Eduarda Nery



ACISO:

              A Ação Cívica Social (ACISO) foi realizada em Uruguaiana no dia 

30 de junho e o PET PISC se fez presente! O evento foi realizado pela 2º 

Brigada De Cavalaria Mecanizada ‘’Brigada Charrua’’ em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Uruguaiana e aconteceu no parque Dom Pedro II 

(Parcão) das 10h:00min até ás 15h:30min. 

As ações que foram desenvolvidas visaram atingir a população através de 

serviços sociais e educação em saúde, contando com a comunidade militar e 

acadêmica distribuindo informações.  O PET PISC levou informações sobre 

postura, o uso correto de medicamentos, calendário de vacinas, além de 

aferirmos os sinais vitais (Pressão Arterial, Saturação, Frequência Cardíaca, 

Frequência Respiratória), e além de realizarmos o teste de glicemia capilar 

(HGT). Falamos sobre a importância do cuidado do controle da pressão arterial 

e distribuímos folders com noções sobre cuidados com hipertensão arterial. 

Ficamos felizes em participar desse evento e levar educação em saúde a 

comunidade!



AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CREAS

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é um local que oferta 

serviço especializado a todo indivíduo (crianças, adolescentes, adultos, idosos) em situação 

de vulnerabilidade, tais como violência física, sexual, psicológica, abandono, negligência e 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 

É considerado um serviço com a função de promover a articulação das ações visando o 

rompimento do ciclo de ocorrência das diversas formas de violências e realiza um trabalho de 

fortalecimento dos indivíduos e famílias atendidos pelo serviço. Neste contexto, o CREAS 

busca oferecer um espaço de acolhimento para esses indivíduos, fortalecendo vínculos sociais 

e familiares, ofertando serviços articulados na busca da superação do que foi vivenciado e na 

reconstrução da vida. 

Diante disso, o PET PISC insere-se no local complementando o trabalho realizado, com 

ações que têm como objetivo promover um serviço de educação social, proporcionando o 

aprendizado e a melhora no bem-estar pessoal, além da oferta de atenção à saúde para a 

população atendida no CREAS. 

Desde então, diversas atividades foram realizadas, como oficinas de higiene das mãos e 

higiene bucal com abordagem teórico-prático, atividades recreativas como Festa Junina, 

Festa Farroupilha, Festa de Halloween e brincadeiras como bambolê, pular corda, jogar 

basquete e amarelinha 



Orgulho do PET

No dia 29 de Junho, a ex Petiana Glaucia 

Dias dos Santos e sua colega Taynara 

Queiroz Drekner, acadêmicas de 

Fisioterapia, apresentaram o Trabalho de 

Conclusão de Curso intitulado “Efeitos 

do Mat Pilates sobre o alinhamento 

postural e capacidade funcional de 

cervical e lombar em cuidadores de 

crianças com disfunções neurológicas: 

série de casos”, sob orientação do Prof. 

Rodrigo Balk e coorientação da Prof.ª 

Simone Lara.

Na data de 02 de Julho, foi o dia da Petiana 

Andriele Herrera, acadêmica de Enfermagem, 

apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado “Violência obstétrica – da invisibilidade à 

denúncia: uma revisão de literatura”, sob orientação 

da profª Jussara Mendes Linpiski 

Desejamos muito sucesso nesta nova caminhada que se inicia, e 

agradecemos pelos anos de trabalho e amizade junto ao PET PISC! 

Contem conosco!



O que dizer sobre o PISC... 

 

O Programa Práticas Integradas em Saúde Coletiva, nosso querido PISC, nasce em 

março de 2009 do desejo de um coletivo, docentes e discentes, em promover práticas 

integradas na atenção primária em saúde no município de Uruguaiana. Inicia sua 

trajetória enquanto projeto de extensão, PROEXT Unipampa, com os cursos de 

Enfermagem e Fisioterapia, denominando-se Práticas Integradas de Enfermagem e 

Fisioterapia em Saúde Coletiva, creio que esta história já fora contada diversas 

vezes. O que faz do projeto um programa? O que faz da integração entre dois cursos 

uma prática que se expande para tantos outros (enfermagem, fisioterapia, farmácia, 

educação física, medicina veterinária e medicina)? O que transforma uma ação de 

extensão multidisciplinar em um Programa de Extensão Universitária 

interdisciplinar? Quais os desafios que o PISC promove para práticas 

interprofissionais? A expansão de cursos seguiu-se à expansão de nossas ações. Da 

unidade de saúde fomos para a Fase, para o CAPS, para o CREAS, para as escolas. 

Nossos egressos são militantes dos setores da saúde e da educação, são residentes, 

mestres, doutorandos. Estão na atenção à saúde, na gestão, na formação de 

profissionais da área da saúde. Levam consigo uma certeza, que o PISC é mais do um 

programa, o PISC é parte importante da formação acadêmica. Faz a transformação 

da formação, mas, também, transforma vidas.  O PISC fecunda aqueles com os quais 

dialoga. Apreende com trabalhadores e usuários a construir conhecimentos. Planta 

desejos em jovens e adolescentes. Me sinto privilegiada por ter proposto e 

coordenado o PISC por nove anos, durante toda a minha experiência acadêmica na 

Universidade Federal do Pampa. Meu compromisso sempre foi promover sua 

expansão com variados fomentos (PROEXT- Unipampa, PROEXT-MEC, Pet Saúde 

Mental, PET MEC, Pet Redes de Atenção, Pró-Saúde, VER-SUS, Laboratório de 

Pesquisa LaPISC). Anuncio que minha parceria com o PISC segue daqui da 

Universidade de Brasília (UnB) e desejo vida longa ao PISC!!! 

ODETE MESSA TORRES 



NOSSO GRUPO 

Tutor 

Rodrigo de Souza Balk

Petianas 

Andriele  de Lima Herrera 

Bibiana Consi  Mafaldo 

Carla Gabriela Rodrigues de Souza 

Carol ine Andressa Bortoluzzi  Zalamena 

Lalesca Gomes Oliveira 

Luana Antunes Sigaran 

Nátal ia  Costa Almeida 

Natál ia  da Si lva Gomes 

Maria Eduarda Perroni  Nery 

Mariana Goulart  Almiron   

Paô la  Cabral  do Prado 

 

 http://porteiras.s.unipampa.edu.br/petpisc/ 
 
 
https://www.instagram.com/petpisc/ 
 
 
https://www.facebook.com/petpisc/

Estamos na WEB: 
 


