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Vetores Ações propostas Ações realizadas 

1)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. 

a) Para subsidiar as ações de capacitação dos alunos 

e profissionais para o levantamento geopolítico e 

territorialização foram realizadas várias ações-

seminários, oficinas, reuniões de supervisores de 

estágio com gestores e trabalhadores e mais recente no 

grupo de trabalho de redes com assessoria contratada 

pelo Pró-saúde.  

 

b) Foram realizados os eventos maiores(conforme 

quadro A) e outros mais locais e específicos 

envolvendo professores, alunos, gestores, 

trabalhadores e usuários  das UBSs e do território. As 

temáticas trabalhadas foram sempre planejadas  no 

coletivo do Comitê Gestor Local Ampliado. 

 

 

 

c) Essa ação está articulada a uma intervenção da IES 

de cunho intersetorial –saúde e educação e está sendo 

construída a partir de oficinas de produção de vídeo 

com alunos de uma escola sobre a promoção da saúde 

em uma área do território.    

E
ix

o
 O

ri
en

ta
çã

o
 T

eó
ri

ca
 

 

2)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. 

 

 

 

 

b) Orientação dos profissionais dos 

serviços e estudantes para registro 

a) Essa ação tem sido implementada a partir da 

participação de alguns  professores  em fóruns e GTs 

promovidos pela Supervisão Técnica de Saúde.Com 

base no aprofundamento das reflexões teóricas sobre 

clínica ampliada e co-gestão com a realidade do 

território, a metodologia de estudo de caso ( 

dispositivo para capacitar alunos, professores, 

trabalhadores) tem sido utilizada como estratégia para 

que a retaguarda da atenção especializada não 

signifique  desvinculação do cuidado longitudinal na 

atenção básica. 

b) Esta ação é executada sempre que 

trabalhadores das UBS inscrevem trabalhos em 

eventos científicos, principalmente nos Encontros de 



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. 

 

Pesquisadores da área da saúde da PUC-SP, onde 

sistematicamente alunos, professores trabalhadores 

apresentam resultados de ações e reflexões 

relacionadas ao Pró saúde.  

 

c)A maior aproximação entre ensino e serviço e a 

consolidação do espaço coletivo de avaliação, 

planejamento e acompanhamento das ações 

desenvolvidas têm propiciado um conjunto de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Foram 

concluídas pelo  pós-graduação de Psicologia Social 

duas pesquisas (Titulo) outras estão em andamento. 

Foram implantadas três oficinas desenvolvidas nas 

UBS sobre Família Prof. Dr. Ademir Alves da Silva, 

Profa. Maria do Socorro Reis Cabral e Dra. Laisa 

Regina Di Maio Campos Toledo (Serviço Social), 

Comunicação nas relações de trabalho: Prof. Dr. José 

Agnaldo Gomes; Construindo a gestão participativa no 

cotidiano: Oficina de Práticas proa. Renata Paparelli.  A 

ações de referencia e contra-referência estão sendo 

trabalhadas nos fóruns. 

d) A prática de planejamento e avaliação das atividades 

está consolidada. Elas inicialmente eram realizadas em 

um evento próprio com oficinas para cada unidade. 

Atualmente está sendo realizada nas unidades em 

reuniões com os professores alunos e gestores equipes 

de ESF e NASF nas  UBSs. 

e) O grupo vem produzindo pesquisas para consolidar 

produção e poder cadastrar seus membros, conforme 

exigência do Comitê Institucional de Grupo de 

Pesquisas da PUC-SP 



1)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.  

 

a)Essas ações estão sendo realizadas a partir das 

atividades de estágios, oficinas, fóruns  e seminários. 

A participação de estudantes e docentes em 

atividades que potencializam o trabalho nas UBSs 

(discussão de casos clínicos, situações- exemplo 

construção de um projeto de atuação conjunta entre 

UBS e escola, oficinas de co-gestão do trabalho, 

capacitação para participação nos conselhos 

gestores), vem se ampliando, sendo sempre 

realizadas  por solicitação dos serviços. Esses 

espaços de interlocução têm repercutido em 

mudanças no ensino e no serviço.  

b) Não foi executada ainda porque ... 

 

 

 

 

 

 

c)Essa ação é permanente. Atualmente estão sendo 

realizadas oficinas para reflexão e compreensão das 

diferentes atribuições das equipes e atores que atuam 

na UBS.  
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2)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, 

a)Foram discutidos vários casos entre as equipes e o 

professores, mas está no planejamento realizado 

peloComitê Gestor Local o desenvolvimento de um 

conjunto ações que subsidiam e qualificam as 

discussões de casos com vista a construção de projetos 

terapêuticos singulares e fortalecimentos das redes de 

saúde mental, reabilitação e atenção a infância e ao 

idoso.  

 

b)Algumas ações foram efetivadas nessa direção, 

alguns estágios  já trabalham com aguns desses 

equipamentos, mas esse trabalho  carece de maior 

integração.  



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.  

 

c) Os serviços de saúde da  Fó-Brasilândia são 

cenários que estão sendo introduzidos já nos 

primeiros anos por meio de visitas 

monitoradas, atividades programadas. 

Algumas ações pontuais foram realizadas por 

um ou outro curso como por exemplo;  a) 

participação dos alunos do Serviço Social em 

ações de mobilização da população no 

processo de eleição dos conselhos gestores; 

realização de observações feitas por 

estudantes de Fonoaudiologia em  Oficinas 

ofertadas a grupos de usuários na UBS; 

estágio de observação dos estudantes de 

Psicologia junto às Equipes de Saúde da 

Família.  

Com a recente aprovação e início de 

implantação do PET Saúde/Pró Saúde- saúde 

Mental e atenção básica que foram criadas 

situações que efetivamente inserem os alunos 

na realidade dos serviços/ UBS do Pró-saúde 

de modo interdisciplinar e multiprofissional.  

 3)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 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. 

 

a) Esse trabalho começa a ser estruturado com a 

participação de representantes das clínicas-escola 

(DERDIC e Clínica Psicológica) nos fóruns de 

Reabilitação e Saúde Mental  

 

 

 

 

b) Em planejamento 
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1)Análise crítica da 

atenção básica 

a) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 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) O Comitê Gestor Local Ampliado tem sido o espaço 

matriz para essa análise e reflexão na perspectiva dos 

que atuam mais diretamente na execução do projeto. 

Em termos gerais alunos, professores e trabalhadores 

têm encontrado nas atividades mais sistemáticas de 

estágios e nos eventos espaços importantes para 

reflexão sobre Atenção Básica,  Redes de atenção à 

saúde integral (Reabilitação e Saúde Mental)  e de seus 

dispositivos para mudança para um modelo assistencial 

mais coerente com os princípios do SUS. 

Há indicadores de construção de vínculos 

especialmente no processo de construção do projeto do 

Pró e Pet saúde: Saúde Mental e Atenção Básica; nas 

demandas feitas à PUC-SP para educação permanente 

e interlocução para reflexão e tomada de decisão sobre  

situações relacionadas a processos de trabalho. 

 

c) Grande parte das ações com esse objetivo 

estão sendo executadas em ações de matriciamento  

das equipes para um melhor funcionamento da rede  

de serviços.  De modo geral em todas as práticas 

alunos professores, trabalhadores e usuários 

constroem saberes em ações compartilhadas e 

coletivas 

 
 
 
Quadro A: Eventos realizados 
 
 
 
Data  Evento Observação 
  
 
 23/09/2009 
 

Seminário de integração ensino e 
serviço PUC-SP/ SMS-  
Fó Brasilândia CN SMSSP 
 

Foco no conhecimento do território e dos serviços de 
saúde, diagnóstico situacional 

 
10/09/2010 

Seminário Atenção à Infância e 
Adolescência: construindo redes 
no território 

Mesas organizadas em torno da  apresentação de  
quatro casos como problema (um de cada  UBS) 
envolvendo questões da prática interdisciplinar e 
intersetorial ( interface saúde-escola-serviços de 
proteção social à criança).  

2/3/2011  Encontro de Integração serviço-
universidade: desafios e 
demandas para 2011. 

Foco em metodologias de avaliação e planejamento 
das ações de ensino no território 

17/08/2011 Seminário de Avaliação 
do PRÓ SAÚDE II 

 Apresentação das  experiências de integração ensino 
serviço na perspectiva de cada UBSs eda IES   

 Seminário e Oficinas : Foco em conceitos e dispositivos para estudo do 



30/11/2011 Cartografias do território e  
produção do cuidado em saúde 
 

território e na elaboração de mapas cartográficos das 
áreas das quatro UBS 

31/10/2012 Seminário e Oficinas: 
Metodologias para o trabalho e a 
formação em Saúde: a função 
Apoio 

Conceito de clínica ampliada e função apoio matricial 
e institucional . Oficinas (7) de problematização. 
Plenária e debate sobre os resultados. Apoio da  
equipe do Pós-graduação em Medicina e Saúde 
Coletiva da UNICAMP (Núcleo coordenado pelo Prof. 
Gastão Wagner de Souza 
Campos) 

 


