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O presente resumo aborda as atividades de intervenção e de pesquisa a serem realizadas 

pelo Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde/Redes de atenção à saúde da 

PUCRS (PET-SAÚDE/REDES), cujo fio condutor é a integração ensino-serviço-

comunidade. A proposta do PET-SAÚDE/REDES foi concebida coletivamente entre a 

Universidade (Pró-Reitoria Acadêmica/PROACAD, representantes dos cursos de 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia, 

Serviço Social e Odontologia), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de POA e 

Conselho Municipal de Saúde (CMS). Sua implantação ocorreu no semestre de 2013/2, 

tendo sua conclusão prevista no semestre de 2015/2. O projeto objetiva consolidar a 

reorientação profissional visando abordagem integral do processo saúde-doença na 

perspectiva de redes de atenção. Terá como eixo norteador a metodologia da 

problematização, prevendo a participação de equipe interdisciplinar e integrada pelos 09 

cursos de graduação por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 

buscando garantir a integralidade dos cuidados à saúde e a integração dos serviços. A 

equipe do PET-SAÚDE/REDES é composta por:  vinte e quatro profissionais  de saúde 

dos distritos sanitários Leste/Nordeste e Partenon/Lomba do Pinheiro de Porto Alegre;   

quatro  professores tutores dos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia; e 

1 professor coordenador do curso de Serviço Social. A equipe organiza-se através de 

quatro grupos tutorias, os quais tem como ênfase a constituição de articulações entre 

diferentes serviços de saúde, tendo em vista a fomento de redes de atenção à saúde nas 

seguintes temáticas: saúde indígena, saúde das pessoas com deficiência, atenção 

psicossocial à gestantes usuárias de drogas. A partir destes grupos são desenvolvidas 



atividades assistenciais interdisciplinares na rede do SUS, de forma articulada a 

processos investigativos e estudos teóricos sobre a temática da rede atenção de cada 

grupo. Como resultados esperados, destaca-se: a ampliação da produção de 

conhecimento e mudanças de processos (ensino/assistência) decorrentes de resultados 

de pesquisas; a ampliação da articulação com a rede de saúde, fortalecendo ações de 

educação permanente de estudantes, docentes e trabalhadores do SUS; e a articulação da 

rede nos diferentes níveis de atenção.  
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