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Justificativa : O PET Saúde/Interprofissionalidade, coordenado pela UFRGS       
em parceria com a SMS/POA, é uma iniciativa que visa o fortalecimento das             
ações de integração ensino-serviço-comunidade através de práticas       
interprofissionais. Dentre as propostas do projeto está a de oportunizar o           
envolvimento de docentes, estudantes e profissionais de saúde de diferentes          
áreas com o intuito de desenvolver atividades na rede de serviços de saúde na              
atenção primária. Durante a pandemia do COVID-19 os integrantes do PET           
estiveram envolvidos em atividades acerca da temática de saúde da população  
em situação de rua. Suscitou-se no grupo o processo de conhecimento da            
Política Nacional para População em Situação de Rua (PNPR), a qual           
fomentou importantes debates entre os componentes do PET, surgindo a          
necessidade de conhecer e entender melhor o funcionamento dos diferentes          
serviços que atendem as demandas da população de rua. Objetivos: Construir          
um mapa de localização dos equipamentos das políticas de saúde, assistência           
social, educação e geração de trabalho e renda que atendem essa população            
no Distrito de Saúde Centro de Porto Alegre, com o objetivo de informar os              
usuários e instrumentalizar os trabalhadores que os atendem. Metodologia:         
Os integrantes do PET dividiram-se em três pequenos grupos, onde cada um            
ficou responsável por estudar e pesquisar os serviços pertencentes a uma           
determinada política social. Após, todos se reuniram de forma remota e deram            
início à construção coletiva do mapa através de uma plataforma de design            
gráfico denominada Canva ®. Resultados: O mapa elaborado, apresentado        
como cartaz, sinalizava por imagens os pontos para acesso aos serviços bem            
como os endereços destes. A construção do mapa possibilitou aos discentes,           
usuários e trabalhadores de saúde o reconhecimento, bem como a localização           
dos serviços essenciais direcionados a viabilizar o acesso aos direitos básicos           
da população em situação de rua, no período da pandemia.  


