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Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde do Ministério da Saúde, na - PET-Saúde/Redes Urgência e 
Emergência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem como objetivo proporcionar aos discentes bolsistas o 
compartilhamento de conhecimento e vivências das experiências do mundo do trabalho na área de Urgência e Emergência. Objetivo: 
Relatar a experiência vivenciada pelos bolsistas durante os dois anos de existência do PET Redes – Urgência e Emergência (PET 
Rue). Relato de Experiência: O PET Rue proporcionou aos bolsistas diversas experiências práticas que culminaram no fortalecimento 
do tripé acadêmico ensino-pesquisa-extensão. As atividades foram coordenadas e propostas pelas preceptoras que são profissionais 
com ampla experiência da Coordenação Municipal de Urgências (CMU) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto 
Alegre. Na área do ensino os bolsistas foram desafiados a apresentarem em reuniões periódicas às atividades desenvolvidas aos 
demais bolsistas e preceptores das outras equipes, além da coordenação geral do PET Redes - Rue. Na área de extensão os 
bolsistas engajaram-se: no projeto da CMU “Coração no Ritmo Certo” que visa capacitar leigos a realizarem corretamente uma 
reanimação cardiopulmonar (RCP); nos preparativos para o evento “Copa do Mundo de 2014”, em que vivenciaram a implementação 
do protocolo de catástrofe para o referido evento (Simulado FIFA Fan Fest), além de reuniões com autoridades governamentais e da 
Federação Internacional de Futebol (FIFA); na vivência e observação da nova sede do SAMU Porto Alegre; no Trote Solidário 2014 
em que capacitaram calouros de medicina a realizarem RCP, cadastrando-os para certificação e futuro georreferenciamento. Na área 
de pesquisa os bolsistas participaram do projeto “Avaliação dos casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) regulados pelo SAMU a 
partir do pareamento dos bancos de dados do Sistema de Informação Pré Hospitalar (SAPH), Sistema de Internações Hospitalares 
(SIH) e Sistema de Informação em Mortalidade (SIM)”, que se encontra em fase final de análise de dados e encaminhamento para 
publicação científica. Nesta pesquisa foi proporcionado o contato com Sistemas de Informações em Saúde, construção e análise de 
banco de dados. Conclusão: O PET Rue foi uma ferramenta ímpar na formação acadêmica dos bolsistas que vivenciaram na prática 
as ações desenvolvidas na área de urgência e emergência no eixo ensino-pesquisa-extensão, além de gestão e serviços de saúde. 
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