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RESUMO 
 
 
O Ministério da Saúde, por meio da  Secretaria de Gestão  do Trabalho e  da Educação 
na Saúde   (SGTES),  em pareceria com o Ministério da Educação, lançaram o   
Programa de Reorientação de Formação Profissional (PRÓ-SAÚDE II) em 2008.  A 
iniciativa teve por objetivo motivar a transformação do processo de formação, geração 
de conhecimento e prestação de serviços à população para abordagem integral do 
processo saúde-doença, tendo por eixo central a integração ensino-serviço. Os projetos 
aprovados têm a missão  de criar condições para a inserção dos estudantes, desde o 
início de sua formação,  no cenário real de práticas na Rede SUS, com enfoque no 
trabalho na   atenção básica/primária.   Com um projeto aprovado nesse edital, três 
cursos da PUCSP  -Fonoaudiogia, Psicologia e Serviço Social- buscam trabalhar de 
modo integrado  com quatro Unidades Básicas de Saúde da Supervisão Técnica de 
Saúde –STS- da Fo-Brasilândia, da coordenadoria Norte da Secretaria de Saúde 
Municipal de São Paulo. O planejamento, execução e avaliação das ações é feito pelo 
Comitê Gestor Local compostos por docentes, estudantes, representantes do serviço e 
usuários. Este trabalho tem por objetivo analisar os avanços do projeto, considerando o 
contexto de sua implantação e sua contribuição para a formação do fonoaudiólogo. 
Todas as unidades de saúde trabalham na Estratégia  de Saúde da Família  ESF, têm 
apoio do NASF - Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da Família e são  
administradas em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e a 
Organização de Saúde Associação da Saúde da Família - ASF.  O projeto foi 
implantando em 2009 sem o financiamento que só chegou em julho de 2011. As ações 
que demandavam verbas foram postergadas, sendo iniciadas aquelas que envolviam o 
planejamento e o desenvolvimento de ações pesquisa e ensino no território. A instalação 
do Comitê Gestor Local  CGL permitiu a  definição de diretrizes  para a articulação das 
ações desenvolvidas no território pelos três cursos. Entre os avanços alcançados pelo 
projeto destacam-se os seguintes:  1) prática semestral de planejamento e avaliação das 
atividades de ensino ( atividades de observação, oficinas e  estágios) dos três cursos 
envolvendo gestores, equipes do PSF, NASF e professores supervisores; 2) realização 
de quatro seminários temáticos com base em questões relevantes para o trabalho nas 
unidades; 3) práticas de estudo de casos que envolvem abordagem interdisciplinar e 
multiprofissional; 4) desenvolvimento de pesquisas no território. Com a chegada da 
verba inicia-se uma nova etapa que envolverá os docentes da universidade em 
atividades de educação permanente. Em relação a formação do estudante do curso de 
fonoaudiologia observou-se as seguintes contribuições: no estágio as atividades são 
planejadas em função das necessidades da unidade; os estudantes contribuem com as 
propostas de matriciamento, atenção domiciliar, ações coletivas de promoção da saúde 
voltadas para os diferentes ciclos de vida (infância, adolescência, adultos e idosos); 
discussão de casos com as equipes de PSF e NASF. Para os docentes a participação nos 
seminários e oficinas e nas reuniões de integração ensino serviços a experiência  de um 
lado possibilita a valorização da participação profissional do fonoaudiólogo nas 



diferentes questões levantadas pelos projeto e de outro abre para um trabalho na 
formação que exercita o pensar sobre novas formas de atuação da área.  


