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RESUMO:

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), junto com a sua Coordenadoria de Saúde (COORSAÚDE) criaram uma disciplina

denominada Práticas Integradas de Saúde I, que visa realizar estudos e vivências dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) a fim de

conhecer e analisar o território e os serviços de saúde do Distrito Sanitário Glória/Cruzeiro/Cristal (GCC) de Porto Alegre/RS. Os

estudantes matriculados nesta disciplina entram em contato com a população e com o território e, a partir disso identificam as

demandas desta comunidade e propõem ações de intervenções em saúde. A disciplina configura-se, dessa forma, um dispositivo

pedagógico de integração ensino/ sistema de saúde, promovendo mudanças na formação dos profissionais da saúde a partir das

tecnologias inovadoras de aprendizagem.

Em consonância com a Política de Informação e Informática em Saúde para o SUS e com a Política de Educação e Desenvolvimento para

o Sistema Único de Saúde – Caminhos para a Educação Permanentes em Saúde, foi criado o projeto do Observatório de Tecnologias de

Informação e Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde (OTICS). O OTICS é uma ferramenta tecnológica que oferece apoio à

decisão em diferentes níveis do sistema de saúde através do uso da informação, comunicação e suas tecnologias de forma mais

ampliada no cotidiano do SUS.

Dentro deste contexto, no interior do OTICS, foi proposto o projeto de pesquisa e extensão denominado Estação Especializada

Integração Ensino e Sistema de Saúde UFRGS ou Estação UFRGS que é um ambiente de informação e comunicação híbrido que tem por

finalidade apoiar as atividades desenvolvidas na disciplina Práticas Integradas de Saúde I da UFRGS, fortalecendo a integração entre os

diferentes cursos, a interação com o território e a aprendizagem dos diferentes atores. O OTICS Estação UFRGS é uma ferramenta

especializada que trabalha com as demandas, particularidades, interesses, conhecimentos e práticas que são próprios do território do

Distrito Sanitário GCC. 

O OTICS Estação UFRGS é uma excelente ferramenta educacional informatizada que oferece em seu ambiente virtual potencial de

interação com o território e profissionais, sistematizações de informações em saúde que servem de ferramentas para montar e acessar

uma base de dados e de indicadores que permite realizar uma avaliação e monitoramento de sistemas e redes de atenção do território,

assim como a disseminação das informações em saúde dentro do Distrito Glória/Cruzeiro/Cristal.
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