
Saúde mental, reabilitação e o  cuidado no 
território:  aprender com/no SUS

Pró-Saúde II  (2008-maio 2015) 
ProPetSaúde III (2012-2014)
Pet-Redes (2014-2015) PUC-SP e  Supervisão Técnica 

de Saúde da  Fó-Brasilândia  



Pro-Saúde e PETs: territorializar  e 
integrar as ações da universidade 
 Cursos: Fono, Psico, Serviço Social e Fisioterapia (Estágios, 

Projetos de Extensão;  Pesquisas no território).  

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

 Pet Saúde Mental: UBS Sylmaria e UBS Galvão; CECCO; 
CAPS adulto; CAPS Ad; CAPSi

 Pet Redes Reabilitação: + NIR Maria Cecília Donangelo, Fó 
Brasilândia, Maternidade Cachoeirinha, NASF Guarani, 
UBS Vista Alegre e UBS Cruz das Almas, NASF Galvão e 
Ramos

 48 alunos; 24 preceptores; professores  e estagiários (35 a 
40); gestores e profissionais. 



Programa Educação pelo Trabalho 
em Saúde 
 Alunos, profissionais e docentes numa ação conjunta,

interdisciplinar para pesquisa-intervenção em questão-
problema do território, pactuada em conjunto pela
universidade e serviço.

 Processualidade e continuidade (2 anos).

 Mudanças na atenção em saúde articuladas a mudanças no
processo de trabalho.

 Objetivos PET: formar profissionais de saúde com perfil
adequado às necessidades e às políticas de saúde do País;
fomentar a articulação entre ensino e serviço na área da
saúde; contribuir para a implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área da
saúde.



Programa Educação pelo Trabalho 
em Saúde 
 Pesquisas (eixos conceituais e metodológicos comuns) 

 Saúde Mental e Atenção Básica: itinerários de cuidado e auto-
cuidado de usuários (processos de rede no microterritório) .

 Reabilitação e Atenção Básica: itinerários de cuidado e auto-
cuidado de usuários(apoio ao Fórum Reabilitação e processos de rede).

 Itinerário de cuidado no território: Práticas individuais e
socioculturais de saúde em termos dos caminhos percorridos
pelos indivíduos (redes, referências, cidade=espaço de convivência e

cidadania).

 Mapas de itinerários do cuidado como dispositivo de
produção do cuidado no território, ativando a participação e
o protagonismo de usuários, trabalhadores/preceptores e
alunos no processo.



Atividades 2014

 Controle Social (Serviço Social): pesquisa  sobre Conselhos e 
16 Oficinas de formação envolvendo Conselhos Gestores de 4 
UBS.

 Desenvolvimento de  projetos de articulação entre serviços de 
saúde da Fó/Brasilândia e a DERDIC e a Clínica Psicológica 
(acompanhamento de casos e matriciamento). 

 Educação Permanente: abordagem do cuidado em saúde à 
Adolescentes; Oficinas de Saúde mental e linha de cuidado 
álcool e outras drogas (UBS Sylmaria e Galvão); discussão 
conjunta de casos e situações derivados da atenção básica 
com demandas de Reabilitação e Saúde Mental em 
articulação com a rede; oficinas de formulação de projetos 
terapêuticos singulares; articulação de redes (Reabilitação).



Atividades 2014
 Seminários: a) Clínica Comum: a experiência da UNIFESP-BS 

na formação em saúde (31/03); b) Seminário de Genograma e 
Ecomapas (fev);  c) Seminário de Crise como operador do 
trabalho terapêutico (12/05); d) Seminário de Controle Social 
(28/05); e) Formação para o SUS na integração ensino-serviço 
em contextos críticos (18/09)

 Apoio à produção científica: produção do e-book (Pro-saúde; 
10 textos); produção de 3 artigos (alunos, preceptores e 
professores Pet Saúde Mental); participação de profissionais 
em congressos e encontros (IV Mostra Atenção Básica –
Brasília; Congresso Brasileiro de Saúde Mental- Manaus; Rede 
Unida- Fortaleza; Encontro de Iniciação Científica da PUC-SP-
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, Seminário de 
Pesquisa da UNIFESP).



Potências
 ampliação da participação da universidade no território:  

envolvimento de maior número de docentes, de alunos e de 
diferentes campos de saberes; construção de ações 
articuladas dos três cursos no território.  

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

 crescente problematização e reflexão sobre mudanças 
desejadas nas práticas em saúde e sua relação direta  com a 
formação que se inicia na graduação. 

 aprimoramento dos modos de inserção/articulação da 
universidade nos serviços e o planejamento das ações entre 
as unidades/academia

 participação do profissional no planejamento das 
atividades de formação potencializa prática 



Potências
 Alunos envolvidos em conhecer profundamente a lógica e a 

base conceitual, porque não são meros observadores;
 reflexão acerca do processo de trabalho (fluxos na rede, 

monitoramento dos casos e modalidades de registros). 
 sistematização de informações sobre microterritório de 

atuação.
 identificação de novos temas e demandas do território;  

aprofundamento/desdobramento da intervenção.
 ampliação da participação dos profissionais dos serviços de 

saúde nas atividades de ensino.
 estreitamento das relações entre profissionais no serviço e 

entre serviços; potencialização do trabalho em rede.
 fortalecimento do vínculo de alunos, docentes, 

equipes/gestores; 



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; 
 modelos de atenção clínica ampliada nem sempre 

consolidados entre profissionais e professores; 
 princípios  como continuidade e coordenação do cuidado 

ainda são pouco observados na experiência dos alunos; 
 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.
 outras políticas que valorizem os projetos (avaliação 

externa) na instituição e fora dela


