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Resumo 

O artigo apresenta o relato da experiência dos cursos de Fonoaudiologia, 

Psicologia e Serviço Social na implantação do Projeto Pró-saúde II, realizado 

em parceria com a Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do 

Ó/Brasilândia, da Coordenadoria Norte da Secretaria Municipal de Saúde da 

cidade de São Paulo. O relato focaliza aspectos da experiência com base no 

plano de auto avaliação, analisando as estratégias utilizadas para a 

concretização de seus principais objetivos e evidências de resultados 

alcançados.  

 

Descritivos: Educação Permanente; Pró-saúde;  Formação em Saúde   

 

Abstract  

The article presents an experience report on the implementation of Pró-Saúde 

Project II, executed through the partnership between the courses of 

Fonoaudiologia, Psychology and Social Services of PUC-SP and the Health 

Technical Supervision of Freguesia do Ó/ Brasilândia, within the North Division 

of Secretary of Health of the City of São Paulo. The report focuses on 

experiences based on self evaluation, discussing strategies used to accomplish 

major goals as well as evidence of obtained results. 
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Introdução 

A elaboração do projeto na PUC-SP, em meados de 2007, deu corpo a um 

conjunto de demandas que os três cursos - Fonoaudiologia, Psicologia e 

Serviço Social - traziam em relação a seus Projetos Pedagógicos e, também, 

aos tipos de vínculo que tinha com os serviços que recebiam estagiários 

desses cursos. 

Com um ano e meio de implantação o projeto tem se mostrado valioso 

dispositivo de mudanças nas práticas de saúde e de formação.  O apoio 

técnico-operacional e político tem  sido dado pelo Comitê Gestor formado por 

profissionais dos serviços, representantes do controle social, professores e 

estudantes. Tanto nos serviços como na academia ele vem exercendo 

importante papel no planejamento, execução e avaliação de ações trazendo 

novas perspectivas e possibilidades de formação de estudantes e 

trabalhadores e de cuidado em saúde.  

 

Experiências que antecederam a construção do projeto 

Sob a influência da tradição da universidade no campo das ciências humanas e 

sociais, ainda que em graus diferentes, a experiência de formação profissional 

nos três cursos esteve marcada pelo movimento das reformas sanitária e 

psiquiátrica e, em especial, com as práticas de integralidade na formação e 

cuidado em saúde e com a formação integral do profissional.   

Contraditoriamente a instituição universitária, ainda que incentive a abordagem 

interdisciplinar e, por conseguinte, integral tem em sua estrutura dispositivos 

protetores das fronteiras que institucionaliza cada especialidade e seus modos 

de funcionamento, levando os cursos a atuarem, predominantemente, sob a 

perspectiva de seus núcleos de formação. Ainda que reforcem a importância da 

atuação multiprofissional e interdisciplinar durante a formação essas 

experiências eram assistemáticas e esporádicas.  

Tanto para a academia como para os serviços que recebem em seus territórios 

estudantes em formação, a desarticulação entre os cursos que utilizam o 

mesmo espaço para realizar experiências de cunho profissionalizante e a não 
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preparação dos estudantes para um trabalho multiprofissional de campo1,2 

produzem impactos negativos e desmobilizadores para a formação, para a 

integração do curso com o serviço e para o cuidado em saúde.  

Na história de experiências que antecederam a elaboração do projeto 

destacam-se algumas tentativas de aproximação dos três cursos com territórios 

de saúde, vivenciadas pelo grupo proponente do Pró-saúde da PUC-SP3, que 

fortaleceram o processo de sua construção, experiências essas que sempre 

tiveram como perspectiva a aproximação dos cursos e o desenvolvimento de 

ações de ensino e pesquisa que resultassem na qualificação da formação na 

área da saúde.  Destacamos: 

 No final dos anos 80, uma experiência na perspectiva dos Programas de 

Integração Docente – Assistencial - IDA, realizada na Zona Norte da 

Cidade de São Paulo, com participação de docentes e estudantes desses 

mesmos cursos da PUC-SP, (Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço 

Social), direções e profissionais das UBS estaduais e municipais dessa 

região, tendo em vista a realização de: estágios de estudantes, 

capacitação e educação continuada dos profissionais, articulação de um 

sistema regionalizado de saúde, produção de pesquisas em serviços, e 

participação dos usuários e movimentos sociais locais. 

 Em 1998, por meio de uma pesquisa interdisciplinar em um trabalho de 

reconhecimento de um território professores e estudantes desses cursos 

se reuniram para realizar um mapeamento das instituições e 

movimentos sociais do território. A parceria nessa pesquisa se fez entre 

a PUC-SP e a Supervisão Técnica de Saúde da Barra Funda da SMS de 

São Paulo, sob a coordenação geral da professora Dra. Regina 

Marsiglia.  A estratégia de desenvolver trabalho de planejamento, coleta 

e análise das informações sobre o território, que era espaço comum no 

campo de estágios, por equipes multiprofissionais fortaleceu o processo 

de integração entre serviço e universidade, oportunizando reflexão 

crítica e confrontação de vivências naquele território e a identificação de 

possibilidades de ação nos estágios dos três cursos antes pouco 

exploradas. 

 Outra experiência precursora do Pró-saúde foi à participação dos cursos 

em 2003, em um projeto do Pólo de Educação Permanente da Grande 
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Esses projetos citados se configuraram para os professores participantes como 

dispositivos que permitiam romper a lógica de organização tradicional da 

docência, da pesquisa e das ações extensionistas.  

A participação em espaços voltados à educação permanente configura-se 

como um convite ao pensamento crítico sobre a formação profissional. O 

contato com os problemas e desafios do mundo do trabalho faz com que 

estudantes e professores intensifiquem a prática da problematização e a 

reflexão de que as mudanças desejadas nas práticas em saúde estão 

diretamente relacionadas à formação que se inicia na graduação, colocando os 

alunos – futuros profissionais – em contato com os princípios norteadores do 

SUS.  

De fato, boa parte da produção acadêmica preocupada com o fortalecimento 

dos princípios do SUS tem acentuado o caráter fragmentador das ações de 

formação instituídas. A oposição teoria-prática, estudo-intervenção, sujeito-

objeto, pesquisa-ação tem contribuído na perpetuação de processos de 

formação divorciados dos processos de trabalho, ou seja, da experiência 

concreta dos sujeitos. Ao lado da fragmentação, convivemos com as 

hierarquizações e os especialismos. Nesta direção, vários autores têm 

sinalizado que as políticas de formação dos profissionais de saúde implicam a 

apreensão da complexidade que permeia o SUS na atualidade. Conforme 

apontam Ceccim e Feuerwerker4, “a formação para a área da saúde deveria ter 

como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho e estruturar-se a partir da problematização do 

processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias 
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dimensões e necessidades em saúde das pessoas, dos coletivos e das 

populações.” O cotidiano dos serviços de saúde, em suas relações com os 

modos de fazer a atenção e a gestão, é matéria constituinte e, portanto, 

primordial na construção de processos de formação que busquem enfrentar os 

desafios da concretização SUS, alterando as práticas de saúde e dos sujeitos 

nelas implicados. Desse modo, entendemos que não se trata de apontar 

modelos político-pedagógicos ideais, abstratos e dissociados do cotidiano dos 

processos de trabalho, mas, principalmente, indicar modos de fazer a formação 

(princípios e métodos) que trabalhem na indissociabilidade entre cuidar, gerir e 

formar.   

A partir dos anos 2000, as políticas do Ministério da Saúde em parceria com o 

Ministério da Educação (AprenderSUS, VerSUS, Pólos de Educação 

Permanente e, posteriormente, Comissões de Integração Ensino Serviços 

(CIES), apoio ao FNEPAS, Residências Multiprofissionais) colocaram em pauta 

a necessidade de mudanças curriculares e o cumprimento das diretrizes 

nacionais de graduação. E, a partir de 2008, a participação de docentes e 

estudantes nas Oficinas FNEPAS, em projetos de sensibilização por área 

profissional, e coletivos interprofissionais por região, também favoreceram o 

processo de busca por mudanças.  

 
Os objetivos do Projeto  

O projeto Pró-saúde foi construído em parceria com a Coordenadoria de Saúde 

Norte /Supervisão Técnica Freguesia do Ó/Brasilândia pela história de estágios 

e participação de professores em alguns movimentos desse território ou em 

iniciativas de educação permanente e, também, pela cumplicidade que essa 

Supervisão teve com a formação de estudantes.  

Cabe destacar que a Supervisão Técnica Freguesia do Ó/Brasilândia já tinha 

uma história importante no município seja no tocante a iniciativas e 

experiências pioneiras na atenção básica - o apoio matricial de saúde mental 

na atenção básica e a presença da equipe de saúde bucal no PSF, desde 

1998; seja na articulação dos trabalhadores de saúde - o Fórum de Saúde 

Mental, agora Fórum de Saúde, desde 2000; seja ainda pela histórica luta 

popular dessa região na construção do direito à saúde. De outro lado, o 

município de São Paulo ainda passava por um difícil processo de construção 
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da municipalização plena na saúde, com uma histórica fragmentação e 

desarticulação das ações estado/município e especialmente com o processo 

em curso de estabelecimento de parcerias com OCIPs na gestão dos serviços 

de saúde o que vem trazendo fortes tensões no tocante às possibilidades de 

descontinuidade dos modelos de atenção à saúde e dos processos de trabalho 

construídos até então. A Supervisão Técnica Freguesia do Ó/Brasilândia tem 

empreendido nesse contexto investimentos importantes para a consolidação do 

modelo de atenção lá desenvolvido.     

Essa história da região e do município, aliada à presença dos cursos de 

Psicologia e de Fonoaudiologia em atividades de estágio e extensão no 

território Fó/Brasilândia asseguraram condições de possibilidade para a 

formulação do Projeto e colocaram em pauta também a necessidade de inserir 

na gestão e no planejamento do Pró-saúde o trabalho articulado com a 

Associação Saúde da Família.   O curso de Serviço Social se integra ao grupo 

trazendo a experiência de trabalho em outros territórios.      

 
Com a definição das Unidades Básicas de Saúde escolhidas para receber o 

Pró-saúde nessa região, o grupo pôde elaborar estudo e identificar algumas 

necessidades a serem contempladas no projeto.  A supervisão técnica de 

saúde acolheu a proposta de receber estudantes não só mediante os estágios 

regulares que já ocorriam, mas acordou com os gestores das UBSs estratégias 

de inserção de estudantes e professores em atividades de formação no 

território. O projeto veio ao encontro de uma expectativa do serviço em relação 

à universidade de apoio às mudanças e ao aperfeiçoamento do trabalho 

realizado pelas equipes de saúde da família.   

Enviado a Secretaria da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde -SGTES o 

projeto teve por objetivo incentivar transformações do processo de formação, 

geração de conhecimentos e prestação de serviços à população, para 

abordagem integral do processo de saúde doença, tendo como eixo central a 

inserção dos estudantes na rede pública de serviços de saúde e a 

consolidação da parceria entre a universidade e o serviço local, fortalecendo os 

princípios do SUS e colaborando para garantir sua concretização.  

Seus objetivos específicos eram:  
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1) Aprimorar o processo de formação dos profissionais dos cursos 

Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social para contribuir nos processos de 

transformação das práticas de saúde, orientadas pelos princípios do SUS, no 

sentido de uma visão de integralidade da assistência.  

2) Re-orientar o processo de formação dos profissionais dos cursos do ponto 

de vista político e técnico-científico, para atuação em todas as linhas de 

cuidado, mas privilegiando a Atenção Básica, a Estratégia da Saúde da 

Família, a inserção dos estudantes nas equipes dos Núcleos de Apoio da 

Saúde da Família-NASF- para promoção, proteção, prevenção, assistência e 

reabilitação individual e coletiva. 

 3) Aprimorar a articulação entre a PUC-SP e a Coordenadoria de Saúde Norte, 

Supervisão Fó-Brasilândia da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de São 

Paulo.  

 

Para alcançar tais objetivos foram programadas ações dentro de cada um dos 

eixos, considerando os seguintes vetores: 

Eixo Orientação Teórica 

 Determinantes de saúde e doença 

a) Capacitação de alunos e profissionais da rede para levantamento 

geopolítico e territorialização, visando o aprofundamento do diagnóstico de 

saúde e ambiente do território.  

b) Organização de oficinas e seminários para discussão da promoção à 

saúde com abordagem interdisciplinar, intersetorial e interinstitucional, 

envolvendo os alunos, docentes das ciências humanas, sociais, biológicas e 

da saúde, profissionais da rede e usuários do SUS. 

c) Elaboração de vídeo para reflexão sobre o fortalecimento das redes 

sociais e lideranças comunitárias por meio da divulgação dos princípios do 

SUS, envolvendo os meios de comunicação regionais e ONGs. 

 Produção de conhecimentos segundo as necessidades da população 

brasileira e visando à operacionalização do SUS 

a) Troca de conhecimento entre os docentes da PUC-SP e os profissionais 

do serviço da região para a elaboração de protocolos de atendimento na 

Rede de Atenção Básica e protocolos de encaminhamento para os serviços 

especializados da Universidade. 
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b) Orientação dos profissionais dos serviços e estudantes para registro de 

suas experiências práticas mais significativas por meio de história oral com 

a colaboração de alunos da comunicação da PUCSP. 

c) Definição conjunta (Universidade e Serviços) de linhas e projetos de 

pesquisa interdisciplinares em Atenção Básica, Referência e Contra-

referência, Educação Permanente.  

d) Participação de docentes, estudantes e profissionais dos fóruns 

interdisciplinares para avaliação do Pró-saúde. 

e) Constituição de grupo de pesquisa interdisciplinar junto ao CNPq para 

Estudo da Formação de Recursos Humanos na área de Saúde e sua 

Avaliação. 

Eixo Cenários de Aprendizagem 

 Integração docente – assistencial 

a) Ampliar os espaços de discussão conjunta de casos e situações 

derivados da atenção básica e gestão de saúde solicitados pela rede. 

b) Ampliar e promover o intercâmbio entre profissionais da rede, estudantes 

e docentes da PUC-SP por meio da utilização sistemática do ensino à 

distância. 

c) Sensibilização dos profissionais da rede para a inserção dos professores 

e alunos na rede.  

 Diversificação de cenários do processo de ensino 

a) Ampliar os espaços para discussão conjunta de casos selecionados 

pelos profissionais da rede com os especialistas do corpo docente. 

b) ampliar os cenários de práticas do processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes nas Unidades Básicas de Saúde, CECCOS, CAPs, CEREST, 

DST/ AIDS, Centros de atenção á pessoa deficiente, Creches, Escolas, 

Casas Abrigo etc. 

c) Incluir como cenário de aprendizagem, desde os primeiros períodos do 

curso, a participação dos estudantes nos movimentos sociais e redes 

sociais locais.  

 Articulação dos serviços universitários com o SUS 

a) Criação de Grupo envolvendo docentes e profissionais para elaboração e 

implantação de um sistema de referência / contra-referência (R/CR), de 
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pacientes entre serviços especializados da PUC-SP e os serviços de saúde 

da região. 

b) Instalações de sistema de comunicação e de informática on line para 

acompanhamento dos casos referenciados. 

      Eixo Orientação Pedagógica  

 Análise crítica da atenção básica 

Construir espaços para análise e reflexão dos estudantes e profissionais 

sobre o trabalho profissional na Atenção básica por meio de Seminários, 

Oficinas e Estudos de Caso. 

Realizar estudos e pesquisas bem como sua divulgação sobre o papel da 

educação em saúde na melhoria das condições de saúde, sobre qualidade, 

efetividade e resolubilidade das ações na Atenção Básica.  

 

A implantação do projeto  

Com a aprovação do projeto pela SGTES tiveram início às primeiras iniciativas 

de construção de contratos/acordos de trabalho entre a universidade e os 

serviços.   

Os proponentes dos projetos constituíram em conjunto com representantes do 

serviço um comitê gestor que na espera do financiamento para execução das 

ações previstas foi planejando e executando aquilo que poderia ser feito sem a 

chegada do financiamento.  

De início foi negociada a pactuação para inserção dos estudantes no território, 

formalização de planos de trabalho e ações de preparação dos trabalhadores 

para a recepção dos estudantes nas UBSs. 

 
Algumas estratégias foram importantes. Considerou-se que:  

 

- seria fundamental eleger um eixo temático, que funcionasse como ordenador 

do conjunto de atividades: no caso, o “Território”;   

- entender a oportunidade do Pró-Saude como articuladora de todas as ações 

da universidade no território Fo (e não apenas nas quatro Unidades eleitas 

para o Projeto); 

- articular as ações que já existiam no território (estágios em diferentes tipos de 

serviços- Cecco, Caps, Ambulatório de Especialidades, outras UBS) com as 
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desencadeadas pelo Pró-saúde de duas maneiras: 1) pela constituição de 

“Projetos”; 2) pelo posicionamento na mesma UBS de estágios ou atividades 

de diferentes complexidades de forma que as demandas identificadas 

pudessem ser trabalhadas (por exemplo, alunos de segundo e terceiro ano que 

faziam ações de aproximação levantavam questões que alunos de quarto e 

quinto poderiam seguir trabalhando com o serviço em planos de intervenção); 

- articular, sempre que possível, outras ações dos cursos (pesquisas, extensão) 

com as demandas/necessidades do território;        

- articular as ações desenvolvidas em cada micro-território por meio de 

reuniões sistemáticas no serviço dos diversos alunos ou cursos lá inseridos;    

- articular as ações desenvolvidas por cada curso por meio de reuniões 

sistemáticas dos diferentes professores e dos diferentes alunos;  

- articular as ações entre os cursos por meio de reuniões dos professores 

representantes dos cursos no Conselho Gestor com os professores envolvidos 

no território, transversalizando áreas distintas de trabalho e de saber;  

- a definição de sub-temas ou demandas a partir dessa primeira incursão no 

território que fosse referência para as ações do ano/semestre seguinte;    

- a proposição de dois grandes eventos por ano (abertos a comunidade 

acadêmica e a todos os serviços de saúde do território) visando à planificação 

coletiva das ações serviço-universidade (na forma de Oficinas) ou a discussão 

de uma temática ou eixo de trabalho;     

- a oferta de ações mais pontuais de formação na universidade ou no serviço 

centradas no eixo geral (território) ou sub-eixos daí derivados;  

Foram desenvolvidos ao longo dos três semestres de execução do Pró-saúde 

Simpósios, Seminários, Encontros de pesquisadores e Oficinas reunindo 

trabalhadores, estudantes, professores, gestores e usuários com o propósito de 

sensibilização e aprofundamento temático de temas propostos a partir do 

estudo das necessidades dos serviços. 

Destacam-se dentre esses eventos: 

 A apresentação pelas unidades básicas de saúde sobre as 

necessidades e demandas de saúde, rede de serviços e unidades de 

atenção básica que integram território.           
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 Rodas de conversas mensais em um subprojeto denominado “Fazendo 

rede com quem faz rede: redes de atenção à saúde e intersetorialidade”, 

com objetivo de trabalhar os conceitos de território, lugar e cartografia; 

identificar demandas dos trabalhadores de saúde em relação às leituras 

sobre o território. Destaque para um diálogo da saúde com a geografia 

que trabalhou o conceito de cartografia e discutiu construção de mapas 

à luz das necessidades das equipes de saúde e uma roda de conversa 

com as equipes dos Núcleos de apoio a saúde da Família (NASF) da 

supervisão Freguesia do Ó/Brasilândia para trabalhar o tema “Reunião 

de equipe: dispositivo central no trabalho NASF-PSF”   

 Organização da Mostra de Fonoaudiologia na Atenção Básica 

 Oficinas de planejamento e  avaliação semestrais do Pró saúde 

 Participação no XIII Encontro de Pesquisadores da área da saúde da 

PUC-SP em maio de 2010. Nesse evento que se realiza anualmente na 

universidade, muitos estudantes e trabalhadores das UBS, 

apresentaram relatos de experiências. Os trabalhadores receberam 

apoio de professores e estudantes para o registro de suas experiências 

no formato de trabalho científico.  

 Discussão de casos envolvendo equipes de saúde da família, dos 

NASFs, gestores das unidades e da organização social parceira, 

estudante se supervisores de estágio.  

 Seminários Internos em Eventos da Universidade (Semana Acadêmica, 

Jornadas e Encontros de cada área), objetivando ampliar os espaços 

para análise e reflexão sobre o trabalho profissional e a formação 

profissional na atenção básica; ampliar os conhecimentos dos 

professores sobre o SUS ampliando a articulação das ações clínicas 

com a saúde coletiva; disseminar/coletivizar os diversos conhecimentos 

no campo da saúde presentes na universidade e em outros centros 

formadores. 

 Seminário – Atenção à Infância e Adolescência: construindo redes no 

território - promoveu o aprofundamento teórico de temas pautados pelo 

serviço. Com a implantação dos NASFs um dos pontos de 
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Avanços e Desafios  

Houve ampliação da participação dos três cursos no território com 

envolvimento de maior número de docentes, de alunos e de diferentes campos 

de competências. A ampliação se deu, especialmente, na atenção básica e na 

relação saúde mental/reabilitação na atenção básica. 

Houve, também, a ampliação da convergência de ações e da integração de 

ações no âmbito da formação no interior de cada curso e entre os cursos, com 

o fortalecimento das relações de confiança entre serviços e universidade 

(coordenadoria, supervisão, gestores e equipes PSF e NASF, docentes e 

estudantes), além da identificação de novos temas e demandas do território 

(violência, saúde do trabalhador, famílias em risco e vulnerabilidade).  

Essas conquistas foram favorecidas pela escolha estratégica do tema do 

território demandado pela Coordenação de Saúde Norte, quando da pactuação, 

para uma maior vinculação entre diagnóstico do território e planificação das 

ações em saúde.    

Foram planejadas vivências formadoras para os estudantes nos estágios 

preliminares da formação em relação aos que ocorriam anteriormente (1º e 2º 

anos para os cursos de Fonoaudiologia e Serviço Social e 3º ano para 

Psicologia), vivências essas integradas às disciplinas curriculares de estudo de 

casos e visitas monitoradas no território, com o objetivo de levar os alunos a 

refletir sobre aspectos sociais, ambientais e sanitários. As ações de alunos ou 

professores novos no território visaram o desenvolvimento e execução de um 

plano de conhecimento do território, desenvolvido conjuntamente à unidade de 
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referência que incluiu: circulação na região adstrita à unidade/serviço com 

roteiros de observação sobre aspectos urbanísticos, socioculturais; 

conhecimento de outros serviços e atividades da região; entrevistas e/ou rodas 

de conversas com moradores sobre o território e demandas de saúde etc. Tais 

atividades podem ganhar expressão na forma de fotografias, narrativas, diários 

etc. O conjunto de informações sobre o território produzidas nessas diversas 

atividades, sistematizadas em relatórios, vem sendo restituído aos serviços 

referência e à Supervisão Técnica, em apresentações em painel  nos eventos 

abertos aos profissionais de saúde. 

Os cursos já desenvolviam ações e estágios na área da saúde em diferentes 

serviços da Coordenadoria de Saúde Norte, porém isto era feito de modo 

disperso de acordo com o interesse específico de cada disciplina/estágio. 

Observa-se nos três cursos a ampliação do interesse dos alunos pelo campo 

da saúde pública, a partir do contato com uma realidade concreta, por meio das 

ações de conhecimento de um território e seus indicadores, conhecimento das 

demandas de saúde da população daquela região e da forma de organização 

dos serviços na atenção a essas demandas, planejamento de ações 

condizentes com os indicadores encontrados na realidade.  

Constata-se, também, um fortalecimento do processo de organização e 

ampliação de uma equipe de professores que pensa o campo da saúde, 

permitindo vislumbrar, a partir de suas diferentes inserções no currículo, 

mudanças metodológicas e de conteúdo programático de diferentes disciplinas. 

A articulação entre alunos e professores de diferentes momentos da formação 

é outro aspecto a ser destacado. 

Os seminários de integração entre universidade e serviço com a participação 

de alunos e docentes dos três cursos envolvidos bem como dos profissionais 

dos serviços parceiros no Pró-Saúde têm propiciado  discussões orientadoras 

do planejamento de ações e  permitido vislumbrar mais riqueza de 

possibilidades de articulações a serem construídas e implementadas pelo 

projeto.  

Também, foi possível articular um conjunto de ações realizadas pela 

universidade ao território: encontro de Pesquisadores de Saúde, Projetos de 

Extensão, Pesquisas oferecidas como contrapartida a profissionais dos 
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serviços parceiros, integrando profissionais das Unidades Básicas de Saúde e 

oportunizando trocas de experiências.    

Por outro lado, a estrutura curricular e os horários dos três cursos envolvidos 

são muito diferentes e dificultam o desenvolvimento de ações conjuntas. A 

criação de horários comuns para as atividades e reuniões conjuntas esbarra na 

grade horária de professores e alunos, envolvidos também em outras 

atividades do currículo, sem possibilidades de alteração em curto prazo. 

A sensibilização dos docentes vem ocorrendo gradativamente e a necessidade 

de aprofundamento das temáticas trazidas pelo serviço se mostra como 

possibilidade de implicar professores e pesquisadores em questões complexas 

trazidas pelos cuidados voltados a famílias em situação de vulnerabilidade 

social.  

Ainda é preciso avançar no desenvolvimento de atividades que coloquem os 

estudantes desde os primeiros anos de formação em contato mais sistemático 

no território, considerando-se as possibilidades de ação de acordo com o nível 

de formação que possuem, de modo a envolvê-los em ações interdisciplinares 

planejadas. Outro desafio é integrar as atividades discentes com os 

movimentos populares do território. 

A ampliação de experiências de estudos de caso à distância depende de 

financiamento futuro, mas com bastante esforço dos docentes, estudantes e 

profissionais, tem sido possível realizá-los, ainda que de forma limitada, 

mensalmente no território, com as Equipes de Saúde da Família e dos NASF.  

Se a inexistência do financiamento para a universidade nesse primeiro ano e 

meio (derivado da lenta processualidade nas instâncias de tramitação do 

Projeto) colocou restrições (principalmente na oferta de ações de formação 

para os serviços e de melhoria de condições de infra-estrutura dos contextos 

de aprendizagem) de outro lado, nos obrigou à utilização na sua maior potência 

de uma estratégia que poderá resultar em maior capacidade de 

institucionalização dos processos: - a articulação das ações do Pró-saude com 

dimensões já instituídas da estrutura curricular, num trabalho de capilarização e 

adensamento dos compromissos do Pró-saúde na estrutura já existente.          

 

 

Considerações Finais 
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O Pró-saúde é uma importante estratégia fundamentada no princípio da 

integralidade no cuidado em saúde, que se propõe apoiar experiências de 

ensino e pesquisa transformadoras da formação em saúde voltada à 

implantação de um novo modelo de atenção à saúde pautado na vigilância em 

saúde. Para a realização de ações de planejamento e execução do Pró-saúde-

PUC-SP foi construído um espaço de reflexão e de experimentação coletiva de 

práticas de formação profissional de estudantes e trabalhadores no cuidado em 

saúde. A experiência aponta que a concentração de parte da formação dos 

cursos em um território pré-definido e acordado com a região de saúde tem 

propiciado um processo de integração entre disciplinas e estágios dos três 

cursos envolvendo diferentes professores e alunos de diferentes disciplinas. A 

autoavaliação do projeto aponta para a capilarização e adensamento de 

compromissos entre universidade e serviços e, conseqüentemente, para suas 

possibilidades de influenciar a formação no âmbito da academia. 
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