
da comunidade da região Alto da Serra do bairro Guarani- Brasilândia –SP.
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INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho - Pet-

Saúde integra um conjunto de ações da política de formação da

Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

(SGTES) e da Secretaria da Atenção à Saúde (SAS) do

Ministério da Saúde; está voltado à formação profissional para

o Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre seus objetivos

salienta-se: fomentar a integração ensino/serviço; desenvolver

pesquisas com foco na Atenção Básica; desenvolver novas

práticas de atenção integral à saúde e trabalhar experiências

pedagógicas com uso de metodologias ativas.

OBJETIVO: Analisar uma experiência de formação

profissional e de integração ensino/serviço a partir de uma

pesquisa inserida no programa Pet-Saúde Redes de

Atenção Integral à Pessoa com Deficiência.

RESULTADOS: A análise dos itinerários baseou-se nos

princípios da Atenção Básica: acesso, coordenação do

cuidado; longitudinalidade; integralidade e participação do

usuário no processo de reabilitação. Os casos estudados

tiveram acesso a diferentes serviços de saúde durante o

processo de reabilitação; porém, a coordenação e

continuidade do cuidado foram exercidas na maior parte

dos casos pelos/nos serviços especializados, com foco

nas questões mais restritas à deficiência. Tal fato denotou

a necessidade de articulação entre a Atenção Básica e a

Especializada, para que a AB possa assumir a

coordenação do cuidado de saúde da pessoa com

deficiência. A pesquisa permitiu a formação pautada na

problematização e na intervenção de estudantes e

preceptores para o fortalecimento da rede de saúde.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL PELA PESQUISA-AÇÃO: 

A EXPERIÊNCIA PET-REDES DE ATENÇÃO À PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA

CONCLUSÃO: A experiência de formação pela

pesquisa no Programa PET-Redes possibilitou aos

estudantes e preceptores a reflexão crítica e a

participação nos processos de mudança na atenção à

saúde da população.

Mapa localizador da S T S FÓ – Brasilândia.

Região Alto da Serra - bairro Guarani- Brasilândia –SP.

Microárea da UBS Dr. Augusto L. Ayrosa Galvão- Brasilândia - SP.

MÉTODO: Relato de experiência com base nos resultados

parciais referentes ao período de agosto 2013 a julho 2014.

Integrantes: 24 bolsistas, (graduações em Fisioterapia,

Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social), 12 preceptores

dos serviços, 2 tutores e 1 coordenador geral da PUC-SP.

Foram realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão

para contribuir com o fortalecimento da rede de atenção à

pessoa com deficiência do território da Região Norte do

Município de São Paulo, sob administração da Supervisão

Técnica de Saúde (STS) FÓ/Brasilândia. A inserção dos

estudantes nos serviços se deu a partir da pesquisa-ação

“Itinerário de usuários de serviços de reabilitação na rede

de serviços de saúde da STS FÓ-Brasilândia” por meio do

estudo dos prontuários de 12 usuários dos serviços de saúde

(Hospital, Núcleo Integrado de Reabilitação e Unidades

Básicas de Saúde) selecionados pelos preceptores e equipes

da Atenção Básica; os prontuários foram analisados desde a

Atenção Básica - AB e a Atenção Especializada - AE, com

objetivo de verificar fluxos entre serviços. Foram realizados

discussões com as equipes envolvidas em cada caso, tanto

na AB como na AE, promovendo ações para o fortalecimento

da rede e integração de informações.


