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Durante o biênio 2020-21, o mundo precisou se adaptar à

realidade da pandemia de COVID-19. Isso resultou em

ajustes nas organizações de trabalho, estudos e

convivência social. O PET PISC também precisou se

adaptar a esta nova rotina, pois, se antes, o grupo

desenvolvia suas atividades práticas presenciais em

contato direto com a comunidade, durante a pandemia o

grupo direcionou suas atividades a formações e

informações em saúde no modelo virtual on-line.

Com o avanço na vacinação e diminuição nas taxas de

contaminação, em junho de 2021, o PET PISC retorna de

maneira gradual suas atividades práticas presenciais. 

O objetivo deste informativo é divulgar as atividades

desenvolvidas durante os anos de 2020-21.

APRESENTAÇÃO



A Oficina de Reanimação Cardiopulmonar foi realizada durante a recepção

dos calouros de Enfermagem no 1° semestre de 2020. A oficina ocorreu de

forma on-line, no mês de maio de 2020, através do Google Meet e foi

ministrada por duas docentes do curso de Enfermagem.

OFICINA DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR

Entre os meses de março e abril de 2020, ocorreu

o Processo Seletivo para novos voluntários e

bolsistas. A seleção e o ingresso nas atividades

foram realizados de forma gradual no formato on-

line.

SELEÇÃO DE NOVOS BOLSISTAS

ATIVIDADES ON-LINEATIVIDADES ON-LINE



Esta atividade consistiu em uma série de palestras direcionadas a formação

em saúde, abrangendo os mais diversos temas.

As palestras foram abertas a estudantes da UNIPAMPA e de outras

instituições. 

Em geral, as palestras eram voltadas a multiprofissionalidade, nas diversas

áreas, entre ela cuidado intensivo, saúde coletiva, saúde da mulher e saúde

materno infantil.

(IN)FORMAÇÃO EM SAÚDE

NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE VOCÊ ENCONTRA A
GRAVAÇÃO DA OFICINA DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA,
ALÉM DE MUITA INFORMAÇÃO EM SAÚDE!



Ao longo do ano foram desenvolvidos diversos materiais educativos, com temas

relacionados à Saúde da População. Além disto, o material também é

distribuído na Policlínica Municipal de Uruguaiana mensalmente.

O COMUNICA PISC tem formato de revista, contando também com editorial com

profissionais de saúde.

Já o CARD PISC é mais compacto, com design destinado a proporcionar uma

leitura rápida, mas sem perder qualidade das informações.

MATERIAIS EDUCATIVOS

TODAS AS EDIÇÕES PODEM SER CONFERIDAS
NO SITE INSTITUCIONAL DO PET  PISC
https://sites.unipampa.edu.br/petpisc/cardspet/

https://sites.unipampa.edu.br/petpisc/informativopetpisc/

Os Cadernos de Atenção Básica foram criados na década de 1990, pelo

Ministério da Saúde, possuem o objetivo de unir informações técnicas sobre o

trabalho diário das equipes de saúde na Atenção Básica. A atividade surgiu

tendo em vista a necessidade constante de aperfeiçoamento e atualização em

assuntos relacionados à atenção básica à saúde. É montado um cronograma de

debates, no qual é escolhido um caderno em específico por mês para ser

debatido. Assim, em cada semana do mês, através de uma reunião semanal, é

debatido um capítulo do Caderno escolhido. Todos os bolsistas leem o

capítulo escolhido e debatem no dia determinado, além disso, na última

semana de cada mês, um especialista no assunto participa do debate a fim de

exemplificar como aquele assunto ocorre na prática.

CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA

https://sites.unipampa.edu.br/petpisc/cardspet/
https://sites.unipampa.edu.br/petpisc/informativopetpisc/


O canal no youtube "PISC TV", foi desenvolvido em março de 2020, e visa o

compartilhamento de saberes através de um vídeo contando com um profissional

capacitado falando sobre determinado assunto que envolve a saúde coletiva.

Todo mês são publicados vídeos no canal do Youtube do PISC. Além disso, as

transmissões de palestras realizadas por meio do canal, também ficam

disponíveis no mesmo.

PISC TV

TODOS OS VÍDEOS PODEM SER CONFERIDOS
NO CANAL DO YOUTUBE PISCT TV

https://www.youtube.com/c/PISCTV/videos

O grupo, em parceria com os grupos da Unipampa, do Campus Uruguaiana, “Histo

Lover” e o “Laboratório de Farmacognosia e Química Orgânica, elabora vídeos

curtos, com o objetivo de divulgar informações referentes a conteúdos

básicos na área da saúde, incluindo aspectos básicos do mesmo referentes a

histologia, farmacologia e mecanismos de ação. Em cada semana de cada mês,

um vídeo é divulgado no Canal do Youtube e no Instagram do PET PISC.

VÍDEO AULAS

https://sites.unipampa.edu.br/petpisc/cardspet/


Está ocorrendo (agosto de 2021), o I Simpósio de Saúde Coletiva da Fronteira

Oeste, promovido pelo PET PISC com apoio de grupos parceiros vinculados a

Universidade Federal do Pampa.

O evento é realizado de forma online, com transmissão através do Canal do

Youtube e conta com mais de 1000 inscritos.

O Simpósio iniciou no dia 14 de agosto e finalizará no dia 11 de setembro. Os

temas abordados são referentes à Saúde Humanizada, assistência domiciliar e

saúde do idoso, saúde mental, saúde da criança, saúde da mulher, saúde coletiva,

adulto crítico e crônico. 

I SIMPÓSIO DE SAÚDE I SIMPÓSIO DE SAÚDE 
COLETIVA DA FRONTEIRACOLETIVA DA FRONTEIRA

OESTEOESTE



"As ações, ao longo de uma década, do programa de extensão universitária

Práticas Integradas em Saúde Coletiva em um município do Sul do Brasil são

apresentadas neste livro, ressaltando-se as atividades desenvolvidas de forma

interprofissional e multiprofissional e que visam ao desenvolvimento acadêmico-

profissional e comunitário. Por seu conteúdo marcante e linguagem dinâmica, esta

leitura torna-se uma excelente fonte de conhecimento para acadêmicos e

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, assim como a todos que se

interessam pelos mais variados temas abordados em Saúde Coletiva nos contextos

de saúde da criança, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde escolar, saúde

mental, protagonismo estudantil, gênero e sexualidade, fitoterapia, oncologia e

toxicologia na comunidade."

O livro foi escrito por Integrantes do PET PISC em parceria com professores

parceiros, abordando os mais diversos temas na Saúde Coletiva.

A Live de Lançamento está disponível em nosso canal no YouTube, onde você pode

acompanhar um bate papo com os autores.

PUBLICAÇÃO DE LIVROPUBLICAÇÃO DE LIVRO

DISPONÍVEL NA VERSÃO FÍSICA
E ONLINE ATRAVÉS DO SITE DA

EDITORA APPRIS:
https://www.editoraappris.com.br/produto/5187-
prticas-integradas-em-sade-coletiva-um-olhar-para-
a-interprofissionalidade-e-multiprofissionalidade

Práticas Integradas em Saúde Coletiva: UmPráticas Integradas em Saúde Coletiva: Um
Olhar para a Interprofissionalidade eOlhar para a Interprofissionalidade e

MultiprofissionalidadeMultiprofissionalidade
  

https://www.editoraappris.com.br/produto/5187-prticas-integradas-em-sade-coletiva-um-olhar-para-a-interprofissionalidade-e-multiprofissionalidade


da Silva Ziani, J., de Souza Balk, R., da Silva Gomes, N., Rodrigues, M. P.,

Figueredo, B. G., & da Silva, B. C. (2021). A influência de um Programa de

Educação Tutorial em Saúde Coletiva na formação acadêmica. Saúde Coletiva

(Barueri), 11(67), 6829-6838. Acesso em:

http://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1386/

1998 

Souza, C., Balk, R., Silveira, C., Lara, S., & Graup, S.Comparação do controle

postural de meninas adolescentes com e sem sintomas de asma. Saúde (Santa

Maria), 47(1), 2021. Acesso em:

https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/63366/pdf 

BALK, R. ; SOUZA, M. B.; NERY, M. E. P.. Avaliação do "Acesso de Primeiro

Contato" para crianças por meio do PCATool- Brasil. Research, Society and

Development, v. 10, n. 2, e 56310212777, 2021. Acesso em:

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12777

DA SILVA ZIANI, Jarbas et al. Vivências e sentimentos compartilhados por

usuários de uma casa de apoio a pessoas com câncer. Interfaces-Revista de

Extensão da UFMG, p. 299-321, 2020. Acesso em: 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces/article/view/19259/20497 

Da Rosa Oliveira, H. L., Graup, S., Muniz, A. G., & de Souza Balk, R. (2020). 

 Perceptions on mental health of teachers ate a public school on the west border

of Rio Grande do Sul. Research, Society and Development, v. 9, n. 4, p.

e171943060, mar. 2020. IS. Acesso em:

https://rsd.unifei.edu.br/index.php/rsd/article/view/3060 

ARTIGOS PUBLICADOSARTIGOS PUBLICADOS

http://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1386/1998
http://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1386/1998
https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/63366/pdf
https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/63366/pdf
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12777
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces/article/view/19259/20497
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces/article/view/19259/20497
https://rsd.unifei.edu.br/index.php/rsd/article/view/3060
https://rsd.unifei.edu.br/index.php/rsd/article/view/3060


Desde junho/21 o PET PISC realiza oficinas

no CREAS - Centro de Referência

Especializado em Assistência Social. Onde

são atendidas crianças e adolescentes em

situação de vulnerabilidade social. As

atividades no CREAS consistem em atividades

de reflexão e conscientização das crianças e

adolescentes atendidos, através de

atividades didáticas. Para melhor realização

dessas práticas, as crianças e adolescentes

foram divididos em quatro grupos:  4 a 5

anos, 6 a 8 anos, 9 a 12 anos e de 13 a 17

anos.

As oficinas são supervisionadas pela

Psicóloga responsável do CREAS.

CREAS

Em junho de 2021, os bolsistas do PET PISC

iniciaram suas visitas domiciliares com o

objetivo de aplicar a Caderneta de Saúde do

Idoso no bairro Cabo Luiz Quevedo, em

Uruguaiana. A atividade consiste em um

acompanhamento completo da saúde dos idosos e

controle da ESF adstrita a sua residência.

CADERNETA DE SAÚDE DO IDOSO

ATIVIDADES PRÁTICASATIVIDADES PRÁTICAS



Estou participando do projeto que visa a implementação das cadernetas de

saúde do idoso para com os idosos do território da ESF 22. Nos dias que eu

fui, a maioria dos idosos não estavam em casa, ou estavam dormindo, ou

também viajando, entretanto, alguns que nos atenderam foram extremamente

receptivos, colaborativos e carismáticos conosco. Todos que eu tive contato

desconhecem a caderneta de saúde do idoso, sendo que a maioria, não tem o

hábito de ir ao médico e ao posto de saúde de referência. Todavia, estavam

dispostos a preencher conosco a caderneta. Alguns são bem humildes, vivem

em situações, às quais os idosos não deveriam viver, isto é, em condições

sanitárias precárias, vivem sozinhos, sem ajuda de um familiar. 

Foram encontrados alguns obstáculos durante a implementação da caderneta

como endereços inexistentes e muitos dos idosos ficavam desconfiados dos

acadêmicos, uma vez que, anda circulando indivíduos ali no território que

abordam os idosos utilizando a justificativa de que estão em um projeto da

Universidade e acabam coletando dados desses idosos e solicitando dinheiro

para comprar materiais de estudo. Ainda, os próprios idosos, relatam que

essas pessoas estão identificadas com crachá da UNIPAMPA assim como nós,

além disso, outros comentaram que não foram abordados, no entanto, estão

alertando através da rádio que “anda circulando um pessoal da UNIPAMPA nos

bairros pedindo dados e dinheiro das pessoas idosas”. Particularmente essa

foi a maior dificuldade encontrada, porque os idosos estão se recusando a

participar do projeto. 

Ainda nesse contexto pandêmico e seguindo os protocolos de saúde durante a

realização das visitas, encontramos idosos infectados e outros recuperados

da doença, entretanto, com complicações severas que impediram de

implementar a caderneta. Dessa forma, ressalto que a pandemia, mesmo com a

imunização, ainda é um empecilho para realizar tais atividades. 

VIVÊNCIASVIVÊNCIAS
RELATO DA PETIANA FABIULA REFERENTE A PRÁTICA
DA CADERNETA DE SAÚDE DO IDOSO

RELATO DA PETIANA RAFAELLA REFERENTE A
PRÁTICA DA CADERNETA DE SAÚDE DO IDOSO
Depois de um bom tempo longe das práticas, aos poucos estamos retornando, e

ver o entusiasmo no rosto das pessoas é incrível, eles perceberam que em

nenhum momento foram esquecidos e que o distanciamento foi necessário

naquele momento, em todas as visitas somos recepcionadas com muita alegria,

conversas e esperança de tudo irá melhorar
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