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Resumo: O Programa de Extensão Gestão do Cuidar em Saúde de forma 
interdisciplinar, oportuniza os docentes e discentes vivenciarem a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, atuando no processo de trabalho gerencial, 
assistencial no serviço de saúde  e domicílio, envolvendo o paciente, família, 
profissionais de saúde, buscando, através desses elementos, alcançar meios que 
permitam a promoção, prevenção e recuperação da saúde de indivíduos e 
comunidade; contribuir com a pesquisa, ensino e a extensão no curso de Enfermagem 
da UESC, na organização dos serviços de saúde e qualidade de vida dos profissionais 
que neles atuam. As atividades são desenvolvidas através de consultas de 
enfermagem; acompanhamento e orientação a pacientes e familiares; educação em 
saúde, educação permanente;  cursos de capacitações, jornadas, palestras. O público 
beneficiado é  composto de usuários e familiares atendidos nos diversos serviços de 
saúde relacionados  ao Sistema Único de Saúde (SUS); profissionais de saúde, alunos 
de graduação de enfermagem e escola técnica de enfermagem. As linhas gerais 
traçadas nos objetivos são  operacionalizadas através de recursos técnicos e didáticos, 
tais como: impressos de registro dos pacientes no programa, impresso para consulta 
de enfermagem e acompanhamento hospitalar, impresso de plano de alta, cartilhas, 
folders, banners, computador, recursos audiovisuais, dinâmica de grupo, visando 
estabelecer e manter a relação da Universidade com os serviços de saúde, com vistas a 
uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da população; 
articular docentes de diversas áreas de conhecimento para produzir propostas e ações 
que contribuam para a melhoria dos serviços de saúde e qualidade de vida dos 
profissionais de saúde, indivíduos, família e comunidade; vincular as ações de extensão 
à temática curricular do Curso de Enfermagem da UESC, contribuindo assim, com as 
diretrizes curriculares nacionais. 
 

Objetivo: Desenvolver processos gerenciais, assistenciais e educacionais junto a  
pacientes com agravos clínicos e cirúrgicos, familiares, estudantes e profissionais de 
saúde nos serviços de saúde e domicílio. 
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