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RESUMO  Planejamento da elaboração de um manual a fim de compilar
informações sobre a Atenção Primária, SUS, funcionamento das ESF,
características do distrito GCC, possibilidades de ações a serem
desenvolvidas no PET-SAÚDE de forma integrá-las e facilitar ao acesso
do ingressante no projeto.  INTRODUÇÃO            A part ir  das
experiências de alunas em ações relacionadas ao PET-SAÚDE
verificou-se a necessidade de disponibilizar material informativo para
subsidiar alunos ingressantes no sistema PET-SAÚDE visando otimizar
suas atividades de acordo com os objetivos do PET. O Manual poderá
contribuir para o melhor desenvolvimento das ações do PET-SAÚDE e
ser um instrumento de consulta permanente para integrantes do Projeto
PET-SAÚDE, em especial os monitores. Deverá ser disponibilizado para
outros membros da comunidade acadêmica e da comunidade em geral
na forma de livretos e nos sites da Prefeitura de Porto Alegre-RS e
universidade. Prevê-se uma revisão na bibliografia e na legislação sobre
as temáticas relativas ao projeto, a fim de descrever as atividades que o
monitor do PET-SAÚDE poderá realizar dentro do contexto do SUS e da
ESF. Serão incluídas informações sobre as competências do aluno
bolsista. O período para a conclusão do Manual foi o mês de novembro
de 2010.   OBJETIVOS            O manual do bolsista PET - Saúde visa
oferecer informações de fácil acesso aos monitores e demais envolvidos
no Programa sobre seus deveres, funções e atribuições relativas ao
distrito Glória-Cruzeiro-Cristal, de Porto Alegre- RS. Ao oferecer
explicitações sobre as diretrizes e objetivos das propostas que
fundamentam o PET - Saúde, o manual; melhorar a compreensão e
consecução do programa.        PÚBLICO-ALVO  Principalmente
ingressantes do Programa, mas, também, todos seus integrantes.
ATIVIDADES PREVISTAS  Na fase de elaboração do projeto foram
previstos os seguintes passos:  - Planejamento da Elaboração do
MANUAL DO BOLSISTA PET-SAÚDE, no período de 13/09/2010 até
20/09/2010. - Elaboração do MANUAL DO BOLSISTA PET-SAÚDE, no
período de 21/09/2010 até 05/11/2010. - Realização do Relatório de
elaboração do MANUAL DO BOLSISTA PET-SAÚDE, entre 08/11/2010
até 30/11/2010.  EQUIPE DE TRABALHO PREVISTA  Na fase de
elaboração do projeto foram previstas as seguintes pessoas para a
realização do projeto:  - Mariene Jaeger Riffel: tutora no PET-Saúde e
docente no Departamento de Enfermagem Materno-infantil da EENF, com
atividade não remunerada e atuação em todas as fases programadas.
Elisa Maria Corrêa Guedes, enfermeira da ESF onde as monitoras que



integram a proposta de elaboração do manual estagiam: integrante da
Comissão Coordenadora, com atividade não remunerada e atuação em
todas as fases programadas. Taciana Madruga Schnornberger, aluna da
EENF Integrante da Comissão Coordenadora, com atividade não
remunerada e atuação em todas as fases programadas. Caroline da Luz
Maciel Cancelli, aluna da EENF Integrante da Comissão Coordenadora,
com at iv idade não remunerada e atuação em todas as fases
programadas. Em julho de 2011 as alunas Taciana e Carol ine
desligaram-se do programa sem ter concluído o projeto, entrando em seu
lugar Gabriela Carpin Pagano.  O projeto foi planejado no período de
03/01/2011 a 07/01/2011; a elaboração do protocolo foi prevista para ser
concluída entre o período de 10/01/2011 a 16/05/2011 com a atividade
f ina l ,  o  re la tó r io  e laborado  en t re  17 /05 /2011 a  20 /05 /2011.
INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS FUTUROS RESULTADOS  A
utilização do material elaborado e a publicação do material no site da
prefeitura e da EENF/UFRGS bem como o número de acessos aos sites.


