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INTRODUÇÃO: O PET é um Programa com o objetivo de fomentar a integração ensino-

serviço-comunidade e fortalecer os serviços da Atenção Básica de Saúde, que atua na Estratégia 

da Saúde da Família, serviço  no qual se realiza dentre outras atividades o cuidado da mulher. A 

atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, proteção, 

assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção à saúde
. 

OBJETIVO: promover a saúde das mulheres por meio de um mutirão de saúde em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher na Estratégia da saúde da família. 

METODOLOGIA: Relato de experiência de monitoras do PET na organização de um evento de 

saúde no dia 08/03/2010 no PSF Nossa Senhora de Belém. RESULTADOS: realização de uma 

oficina nutricional, verificação da pressão arterial e teste de glicose, coleta do exame 

citopatológico do colo uterino, apresentação de palestra sobre Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. Foi proporcionado às participantes do evento acessoria jurídica, maquiagens, 

massoterapia e reike. CONCLUSÃO: A articulação do PSF Nossa Senhora de Belém com as 

monitoras do PET, alunas de graduação do curso de enfermagem da UFRGS viabilizou a 

realização da atividade “Promoção da saúde no Dia Internacional da Mulher”, na qual foi 

possível que ensino-serviço-comunidade trabalhassem juntos para desenvolver atividades de 

promoção e de prevenção da saúde da mulher, fortalecendo assim a assistência da rede de 

atenção básica em saúde. 
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