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APRESENTAÇÃO: A PANDEMIA E OS SERVIÇOS-ESCOLA
Jerto Cardoso da Silva1

O ano de 2020 foi marcado pelo enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e pela
implementação de estratégias de proteção. Grande parte dos serviços-escolas durante esse
período estavam com suas atividades reduzidas ou suspensas, esse fenômeno prejudicou
também as produções e o envio de trabalhos aos periódicos. Ficamos todos construindo meios
de subsistência e de manutenção das funções essenciais nos Serviços. Portanto, o segundo
semestre do ano de 2020 foi marcado pelos esforços dos Serviços de fazer ajustes, inovações e
dar continuidade aos atendimentos, intervenções e da formação dos estagiários e alunos.
Nesse sentido, nos deparamos com as dificuldades de seguir com as atividades do Boletim
Entre SIS, optamos por veicular apenas uma edição nesse ano. Essas situações, a exemplo de
outras, mostram o empenho das universidades e dos Serviços para manter o exercício das
atividades laborais diante das potenciais exposições ao vírus. A tarefa envolvia
simultaneamente os cuidados tanto dos profissionais de saúde, funcionários e pacientes para
assegurar condições laborais que propiciem redução na transmissão do vírus.
Diante disso, a equipe do Boletim se concentrou em pensar o escopo da revista, pois desde
a sua criação, em 2009, estamos em constante transformação. Nascemos, no formato de jornal
impresso, com o intuito de ser um espaço de interlocução entre gestores, trabalhadores e
usuários do Serviço Integrado de Saúde (SIS) que se constituísse em um canal de expressão e
que desse visibilidade as ideias, os afetos e as produções realizadas no SIS. Desde então, no
nosso percurso, nos transformamos em revista impressa publicando contribuições de estagiários
e professores no formato de artigo, de funcionários e pacientes em expressão livre: desenho,
receitas... depois na configuração de publicização dos trabalhos e serviços realizados no SIS.
Em 2016, o Boletim se constitui como periódico científico, publicando artigos teóricos
de trabalhos realizados pelos professores e estagiários do Serviço. Em 2018, passamos a receber
e publicar artigos publicados em outros serviços-escola do Brasil. Em 2020, o Boletim Entre
SIS passa a se consolidar como uma Revista Técnica no qual, suas publicações, de acordo com
a CAPES, estão voltadas para campos específicos das ciências, apresentando novas técnicas e
práxis, com foco na experienciação e aplicação dos conhecimentos. Portanto, inovamos
publicizando diversos estilos de escrita e formatos.
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Em 2021, Boletim Entre SIS consolida-se como a Revista do Serviço Integrado de Saúde
vinculada ao Curso de Psicologia e ao Mestrado Profissional em Psicologia da Universidade de
Santa Cruz do Sul constituindo-se, a partir desse momento, como uma revista técnica com
enfoque interdisciplinar, com periodicidade semestral, sendo editada por docentes vinculados
ao Serviço Integrado de Saúde, assim como ao Curso e ao Mestrado Profissional em Psicologia
da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) com trabalhos produzidos que versem sobre a
prática profissional de alunos, estagiários e profissionais que abordem sobre a temática da saúde
mental e trabalhos interdisciplinares realizados em serviços-escola. Estamos em constate
mutação, nossa revista também.

Boa leitura.
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