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Resumo 

 

Introdução 

O PET – Saúde é um programa de Educação pelo Trabalho para Saúde, é 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, e disponibiliza 

bolsas, para tutores, preceptores e estudantes da área da saúde. O PET – Saúde tem como fio 

condutor a integração ensino-serviço-comunidade (BRASIL, 2011). Atualmente a PUCRS 

possui três tipos de programas PET, o PET – Saúde da Família, o PET – Vigilância em Saúde, 

e o PET – Saúde Mental/Crack. O projeto aqui apresentado refere-se ao PET – Saúde 

Mental/Crack, o qual é composto por um tutor, três preceptores, e doze bolsistas estudantes 

dos cursos de Graduação em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Odontologia, Medicina, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. 

O presente projeto busca contribuir, então, com questões relevantes ao estudo e às 

práticas de interface entre gestão e trabalho no campo da saúde coletiva. Para tanto, considera 

a perspectiva da integralidade das ações e as práticas interdisciplinares. 

 A Saúde em Porto Alegre funciona na lógica distrital, possuindo oito distritos e 

dezesseis regiões. Este projeto abrange a Gerência Distrital das regiões Leste/Nordeste. A 

atenção à saúde mental em Porto Alegre gira em torno de quatro grandes eixos: Manejo das 

crises e regulação da porta de internação e urgência/emergência; Rede e articulação com a 



 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

Atenção Primária; Manejo dos quadros e contextos que envolvem o uso de álcool e outras 

drogas e Questão da população de rua.  

 Este projeto contempla quatro objetivos investigativos e três objetivos interventivos. 

Os objetivos investigativos são: 1 – Desenvolver dois estudos de revisão sistemática; 2 – 

Caracterizar as demandas dos distritos Leste/Nordeste e três objetivos interventivos; 3 – 

Identificar as principais ações de cuidado em relação aos problemas relacionados ao uso de 

crack, álcool e outras drogas, e 4 – Analisar os principais fatores psicossociais de risco e 

proteção à saúde mental da população. Os três objetivos interventivos são: 1 – Ações de 

promoção de saúde mental nas comunidades, envolvendo os grupos vulneráveis; 2 – Ações de 

âmbito clínico psicossocial que envolva diversos profissionais e usuários em projetos 

terapêuticos, e 3 – Ações para promoção da saúde mental e para o cuidado de crianças e 

adolescentes com uso ou risco problemático de drogas e crack na comunidade. 

Metodologia 

 O estudo se efetivará pela observação direta e sistemática, através de diário de campo 

(YOKOY, BRANCO, LOPES DE OLIVEIRA, 2008), contendo os elementos da micro análise 

etnográfica proposta. Serão observados padrões da rotina diária, eventos significativos e 

contextos interativos para a produção do trabalho, além das temáticas desenvolvidas e das 

narrativas presentes (BAUER, 2004). Os participantes serão os usuários que buscam os serviços 

de saúde mental, através do procedimento de acolhimento e ações de saúde geral da região, e 

profissionais participantes da saúde mental, através das interconsultas. Aos participantes será 

solicitado firmar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Será garantido sigilo quanto à 

identidade, sendo a sua participação voluntária. O Projeto de pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética da PUC – RS e da PMPA – Prefeitura Municipal de Saúde, os mesmos são 

reconhecidos pelo CNS – Conselho Nacional de Saúde.  

Resultados Almejados 

 Este projeto se encontra em processo de execução, os estudantes estão inseridos nas 

equipes de saúde mental adulto e infantil da região Leste/Nordeste de Porto Alegre desde o 

início do mês de março deste ano, onde vem desenvolvendo as atividades de forma 

interdisciplinar juntamente com os profissionais das equipes. A parte da pesquisa ainda não 

foi iniciada em virtude dos tramites de aprovação nos referidos Comitês de Ética em Pesquisa.  



 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

Entende-se que estratégias de investigação e de intervenção possibilitarão a elevação  

das condições de saúde da população, bem como viabilizarão a reorientação do processo 

educativo e a formação profissional na área da saúde. A integração ensino-serviço 

potencializa os investimentos em formação de recursos humanos e o fortalecimento da 

qualidade dos serviços prestados à população na perspectiva da ampliação da cidadania dos 

usuários e consolidação do SUS.   

O projeto apresenta uma proposta que objetiva não apenas a qualificação em serviço 

de profissionais da saúde, mas de seus futuros colegas, acadêmicos de diferentes cursos da 

área da saúde da PUCRS, de acordo com as necessidades do SUS, especificamente da Região 

Leste/Nordeste.  

Conclusão 

O projeto está sendo desenvolvido a fim de produzir conhecimento suficiente para 

promover intervenções em saúde junto aos profissionais de saúde e saúde mental, tendo em 

vista os principais fatores psicossociais de risco e proteção à saúde mental da população alvo. 
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