
Pró-Saúde II  (2008-2014) 

ProPetSaúde III (2012-2015)

Pet-Redes (2014-2016)

PUC-SP e  Supervisão Técnica de Saúde da 

Fó-Brasilândia  



Por que a FÓ/Brasilândia?
 tradição de estágios e de participação de professores em 

iniciativas de educação permanente na região: Integração 
Docente  Assistencial (anos 80);  pesquisa interdisciplinar 
de reconhecimento de território (1998);  “Projeto Saúde na 
Cidade”  (2003); 

 história consistente de construção do SUS:  movimentos 
pelo direito à saúde; experiências pioneiras na atenção 
básica (apoio matricial; saúde mental e saúde bucal no PSF, 
em 1998); Fórum dos trabalhadores de saúde mental 
(2000);  formação de apoiadores institucionais da PNH 
(2008); Gts e Fóruns como articuladores do território. 

 Distância: zona norte/oeste, mas facilidade de acesso 



Participantes do Pro e do PET:
Cursos envolvidos: Fonoaudiologia, 

Psicologia, Serviço Social e Fisioterapia

Serviços envolvidos: 4 UBS (Silmarya; Vila 
Ramos; Dr. Augusto Galvão; Paulistano); 
NASF; GTs e Fóruns

Pet Saúde Mental: +CECCO; CAPS adulto; 
CAPS Ad; CAPSi

Pet Redes: + NIR XXXX xxxxx



Participantes do Pró e do PET:
48 bolsistas (dos 4 cursos)

24 preceptores (profissionais de saúde)

 2 coordenadores 

4 tutores

Gestores, profissionais, ONG parceira,
professores  (15) e estagiários (média 
semestral 35 a 40) que realizam atividades 
no território 



Critérios de escolha serviços
 2 UBS: onde já havia experiência anterior de 

estágio, experiência formadora da UBS.

 2 UBS: em área de vulnerabilidade social, necessitando 
de apoio para aprimoramento da atenção à saúde  

 PET Saúde Mental: micro território da UBS Sylmaria, a 
partir de demanda da unidade (crítica à 
medicalização)+ rede de atenção psicossocial  

 PET Redes: demanda do Fórum de Reabilitação + 
serviços da rede de reabilitação 



Princípios e decisões estratégicas
 Pró-Saúde como articulador de todas as ações da 

universidade no território da Fó/Brasilândia; 

 Eixos transversais, ordenadores do conjunto de 
atividades:  territorialização; metodologias do 
trabalho e do cuidado em saúde

 Articular ações intra/inter cursos e entre semestres 
e anos; delimitar temas ou demandas para as ações 
seguintes;   

 Realizar ações sistemáticas de planificação coletiva 
e de formação para o trabalho em saúde 



Dispositivos

 Reuniões sistemáticas do Comitê Gestor Local/co-gestão 

 Oficinas e seminários de planejamento e avaliação

 Projetos de Educação Permanente: rodas de conversa, 
oficinas  de formação, de apoio à produção científica  dos 
serviços 

 Seminários temáticos e de metodologia

 Participação no Encontro anual de Pesquisadores de Saúde

 Escrita das experiências

 Oficinas com usuários (participação nos conselhos)

 Site sobre as ações do Projeto:  www.pucsp.br/prosaude/

http://www.pucsp.br/prosaude/


Atividades 2013-2014
 Estágio e disciplina Fonoaudiologia (primeiro e 

quarto ano); Estágios Psicologia (terceiro, quarto e 
quinto anos; diversas disciplinas)   

 Atividades do Serviço Social  (Conselho Gestor)

 Projetos de Extensão (Psicologia) 

 Pesquisas no território (Fono e Psicologia Social) 

 Educação Permanente: Oficinas de Saúde Mental, 
Família, Violência, Saúde do Trabalhador

 Produção de um ebook com as experiências do 
Prosaude construído com o Comitê Gestor, os 
serviços e universidade.



Atividades PET Saúde Mental   
(2012-2014)
 Pesquisa-ação:   ATENÇÃO BÁSICA E 

APRIMORAMENTO DO CUIDADO EM SAÚDE 
MENTAL NO TERRITÓRIO DA FREGUESIA DO 
Ó E BRASILÂNDIA (TRANSTORNOS  MENTAIS  
e ALCOOL e OUTRAS DROGAS)

 Resultados esperados:  

 Projetos Terapêuticos articulados entre UBS e outros 
serviços e recursos do território; produção de linhas-guias 
de cuidado em saúde mental;

 Formação das equipes e dos alunos para metodologias do 
cuidado em saúde mental e para o trabalho em rede;



Atividades PET Redes-
Reabilitação (2013-2015)
 Pesquisa-ação:  

 Resultados esperados:  



Escolha preceptores serviços e 
modos de trabalho
 Além dos critérios do  MS (especialização na área), os 

critérios para preceptoria PET foram definidos pelo 
projeto e pelos serviços nele implicados: rede de 
atenção psicossocial + AB e rede de reabilitação 

 Preceptores participam das ações de planejamento, 
execução e avaliação da pesquisa ação (reuniões 
quinzenais do coletivo, com organização por GTs), o 
preceptor  acompanham dupla de bolsistas no serviço 
e território; horários comuns de preceptoria no 
território  de forma a compor ações integradas. 



Modos de trabalho estágios
 Contrato de trabalho do professor supervisor se dá no âmbito do 

Prosaúde (recepção e planejamento conjunto feito com o 
serviço); 

 Reuniões de diferentes estágios no mesmo serviços e articulação 
de atividades e objetivos comuns  (interdisciplinaridade);

 inserção dos estudantes se dá nas equipes; profissionais são 
referência no trabalho de formação; 

 a preocupação em trabalhar métodos e técnicas profissionais dá 
lugar ao trabalho de desvelar a complexidade do território; 

 estágio se desloca dos tradicionais lugares de uso instrumental 
do serviço e/ou de suplência para co-responsabilidade na 
formação, percepção da contribuição do estagiário e construção 
de soluções conjuntas. 



Outras atividades de integração 
ensino-serviço 
 Articulação dos serviços da Clínica 

Psicológica/Derdic e território; 

 Participação na CIES, na Plenária de Saúde da 
FÓ/Brasilândia, no Coletivo Saúde Mental SP 
(RAPS);



Reflexões/mudanças nas IES
 ampliação da participação da IES no território com envolvimento de 

maior número de docentes, de alunos e de diferentes campos de 
saberes; construção de ações articuladas dos três cursos no território 
(pp PET) 

 articulação dos currículos Fisioterapia e Fonouadiologia, com núcleo 
comum;

 GT Saúde Mental no Curso de Psicologia para mudança curricular que 
contemple Reforma sanitária/psiquiátrica e cenários de aprendizagem 
SUS; 

 ampliação do interesse dos alunos pelo campo da saúde pública; 
bolsistas mais apropriados do SUS e de suas tecnologias irradiando 
conhecimento no curso.

 fortalecimento de uma equipe de professores que pensa o campo da 
saúde, mudanças metodológicas e de conteúdo; 

 aproximação das linhas de pesquisa existentes na IES ao território. 



Impacto do projeto na atenção à 
saúde
 ampliação da atuação intersetorial e em rede (articulação de políticas 

no território e da Universidade como parte da rede);
 estreitamento das relações entre profissionais no serviço e entre 

serviços (criação reunião interprofissional da UBS; ampliação da 
periodicidade do matriciamento) tem potencializado e qualificado as 
possibilidades de trabalho em rede;

 reflexão acerca do processo de trabalho (fluxos na rede, 
monitoramento dos casos e modalidades de registros ) 

 sistematização de informações sobre microterritório em que estamos 
atuando e de sua complexidade.

 identificação de novos temas e demandas do território (construção do 
PROPET foi efeito deste processo). aprofundamento/desdobramento 
da intervenção;

 ampliação da participação dos profissionais dos serviços de saúde nas 
atividades de ensino ; 



Desafios 
 estrutura curricular e horários dos  cursos são muito 

diferentes e dificultam ações conjuntas; 
 tensões entre a lógica da formação e a processualidade do 

cotidiano no território; 
 continuidade e coordenação do cuidado ainda é ponto 

frágil na experiência dos alunos; 
 modelos de atenção clínica ampliada nem sempre 

consolidados entre profissionais e professores; 
 colocar estudantes desde os primeiros anos de formação 

em contato mais sistemático no território; 
 avançar na  integração das atividades discentes com os 

movimentos populares e com as ações de controle social.



Desafios 
 município de São Paulo ainda atravessa um difícil processo 

de  municipalização plena na saúde, bem como de 
implantação ESF/NASF 

 inexistência do financiamento para a universidade nos 
primeiros dois anos  do Projeto (lenta processualidade nas 
instâncias de sua tramitação) trouxe  restrições (para as 
ações de formação e de melhoria de condições de infra-
estrutura dos contextos de aprendizagem) 

 modalidades (legítimas e importantes) de controle do uso 
da verba (licitações, editais)  não caminham na mesma 
velocidade, dinâmica e necessidades das ações colocadas 
pelos projetos concretos e cotidianos.



Desafios 
 insuficiente valorização da extensão pela CAPES e 

pelo MEC/INEP, assim como pela universidade.  A 
busca de espaço na instituição para assegurar 
melhores condições para este trabalho e para a 
ampliação da participação docente requer 
investimentos permanentes. 

 políticas de estágio SMS poderia caminhar 
institucionalizando diretrizes PROSAUDE; 

 necessidade de maior articulação MS e MEC para 
induzir mudanças curriculares.



Em síntese:
 Pró-Saúde tem se mostrado indutor de mudanças 

nas práticas de saúde e de formação.  
 fortaleceu o vínculo de estagiários, docentes, 

equipes/gestores; 
 aprimorou os modos de inserção/articulação da 

universidade nos serviços e o planejamento das 
ações entre as unidade/academia, colocando 
alunos e professores em contato com os princípios 
norteadores do SUS.

 crescente problematização e reflexão de que as 
mudanças desejadas nas práticas em saúde estão 
diretamente relacionadas à formação que se inicia 
na graduação. 


